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Brottsanmälan Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Anmält datum

2008-03-17
Registreringsdatum

2008-03-17
Överförd från RAR

2008-03-18
Brottsplats

VERKTYGSGATAN 2 B

ARBOGA

Områdeskod

1604000084200069

Brottstid

   - Måndag 2008-03-17 19:23
Brottsbeskrivning Brottskod Antal

Mord 0310 1

Mord 0311 1

Mordförsök 0304 1
Involverade personer Roll

Hellberg, Torgny Målsägande

Jangestig, Emma Målsägande

Jangestig, Nicklas Målsägande

Jangestig, Maximilian Målsägande

Jangestig, Saga Målsägande

Polismyndigeheten Västmanlands Län Anmälare

Schürrer, Christine Misstänkt

Polismyndigeheten Västmanlands Län Uppgiftslämnare
Involverad personal Funktion

Holmedahl Henrik Anmälningsupptagare

Mäkinen Jouni Handläggare (RAR)
Fritext grundanmälan

Patrull 24-2750, Gustafsson/ Folkebrandt och 24-27-10, Holmedahl, kallades 
till Verkstadsgatan 2 B i Arboga då sambon (mannen) i familjen kommit hem 
och hittat sin sambo och hennes två barn svårt knivhuggna/ skadade i huset.

BROTTET:
Okänd gärningsman har gjort sig skyldig till mord samt försökt till mord 
genom att skada, sannolikt knivhugga, de tre mä så att två personer är 
döda och den tredje mycket illa skadad. En stor mängd våld är utövat 
mot personerna.

ÖVRIGT:
Ärendet pågår i skrivande stund.



2

A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2008-03-18 00.34
 Polismyndigheten i                                            1900-K8001-08   
 VÄSTMANLANDS LÄN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: VÄSTMANLANDS LÄN                  Dnr: 1900-K8001-08   
 Enhet: KÖPING      Myndighetskod: 1900      Dnr annan p-mynd:                 
 Anmälningsdatum: 2008-03-17 kl: 19.37  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     Pa Henrik Holmedahl                                          
 Inskriven av:    Pa Henrik Holmedahl                                          
 Inskriven:       2008-03-17 kl: 21.39  Handl. p-mynd: VÄSTMANLANDS LÄN        
 Enhet:           KÖPING                                                       
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSPLATS                                      Områdeskod: 1604000084200069 
                                                                               
 VERKTYGSGATAN 2 B, ARBOGA                                                     
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSTID                                                                     
                                                                               
 t.o.m Måndag 2008-03-17 kl 19.23                                              
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                Brottskod  Ant 
 Mord                                                                0310    1 
 Mordförsök                                                          0304    1 
 Mordförsök                                                          0303    1 
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 JANGESTIG, MAXIMILIAN                                                         
 JANGESTIG, SAGA                                                               
 JANGESTIG, EMMA                                                               
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
 POLISMYNDIGEHETEN VÄSTMANLANDS LÄN        Fritext                             
                                                                               
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 Patrull 24-2750, Gustafsson/ Folkebrandt och 24-27-10, Holmedahl, kallades    
 till Verkstadsgatan 2 B i Arboga då sambon (mannen) i familjen kommit hem     
 och hittat sin sambo och hennes två barn svårt knivhuggna/ skadade i huset.   
                                                                               
 BROTTET:                                                                      
 Okänd gärningsman har gjort sig skyldig till mord samt försökt till mord      
 genom att skada, sannolikt knivhugga, de tre mä så att två personer är        
 döda och den tredje mycket illa skadad. En stor mängd våld är utövat          
 mot personerna.                                                               
                                                                               
 ÖVRIGT:                                                                       
 Ärendet pågår i skrivande stund.                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 LÄNSKRIMINALAVD              Besöksadress: Västgötegatan 7                    
 Box 9                                                                         
 721 03 VÄSTERÅS              Handläggande enhet: Krimjour                     
 Tfn: 114 14                  Handläggare: Insp Jouni Mäkinen                  
 E-post: polismyndigheten.vastmanland@polisen.se                               
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2008-03-18 00.34
 Polismyndigheten i                                            1900-K8001-08   
 VÄSTMANLANDS LÄN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDEN                                                                   
 JANGESTIG, MAXIMILIAN HANS Kön: M                                             
 Försäkringsbolag:                                                             
 Rättsintyg:                                                                   
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDEN                                                                   
 JANGESTIG, SAGA KARIN Kön: K                                                  
 Försäkringsbolag:                                                             
 Rättsintyg:                                                                   
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDEN                                                                   
 JANGESTIG, EMMA LINNEA Kön: K                                                 
 Försäkringsbolag:                                                             
 Rättsintyg:                                                                   
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 ANMÄLARE JURIDISK PERSON                                                      
 POLISMYNDIGEHETEN VÄSTMANLANDS LÄN                                            
 BOX 9, 721 03 VÄSTERÅS                                                        
 Organisationsnr:                         Telefon: 11414                       
 Besöksadress:                                                                 
 Anmält av:        HENRIK HOLMEDAHL                                            
 Befattning:       PA                     Telefon: 11414                       
 Övriga anteckningar:                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2008-03-17 19.23 Beslut av: kom Agneta Kumlin                          
 Förundersökning inleds                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 LÄNSKRIMINALAVD              Besöksadress: Västgötegatan 7                    
 Box 9                                                                         
 721 03 VÄSTERÅS              Handläggande enhet: Krimjour                     
 Tfn: 114 14                  Handläggare: Insp Jouni Mäkinen                  
 E-post: polismyndigheten.vastmanland@polisen.se
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Rapport
Handlingar som tagits bort inför FUP.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Sjöberg, Jan
Datum

2008-06-11
Tid

09:28
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Sjöberg

Uppgiften avser

Ang borttagna uppgifter i utredningen
Uppgift

Ett mycket stort och omfattande polisarbete har utförts i ärendet K 8001-08 har detta medfört 
att protokollet skulle bli på ca 3000 sidor om allt material skulle redovisas. En hel del förhör, 
pm mm som inte direkt är relevanta i förundersökningen har därför tagits bort, ca 700 sidor. 

Samtliga dessa handlingar har dock redovisats till den misstänkte och dennes försvarare för 
att dessa skall få/ha möjlighet att få med  borttaget materialet i FUP:en.

Här kommer en kort redogörelse för det borttagna materialet:

SKAVSTA FLYGPLATS
(Förhör med anst på Skavsta har tagits bort från FUP)

Under utredning framkom via förhör i Tyskland att Schurrer hade blivit av med en hammare 
vid säkerhetskontrollen på Skavsta flygplats den 18e mars 2008. Kontroll gjordes då på 
flygplatsen och en hammare anträffades i en tunna som brukades för föremål som ej får tas 
ombord på flygplan. Hammaren skickades in till SKL för undersökning men något blod 
kunde ej anträffas på den.

Därefter hördes 21 personer som arbetat vid säkerhetskontrollen under tiden som Schurrer 
gick igenom den. Ingen av dessa har uppgivit att de tagit ifrån någon kvinnlig passagerare en 
hammare under den tid som Schurrer passerat säkerhetskontrollen. 
En utav säkerhetskontrollanterna, Sandra Axelsson, uppgav dock att hon tagit ifrån en kvinna 
en hammare under någon utav dagarna 17,18 el 19e mars 2008. Dock så skall detta ha skett 
före kl 13.00 då hon slutade sitt jobb. Schurrer passerade säkerhetskontrollen kl 16.16. Den 
kvinna som Axelsson tog hammare ifrån bar troligen något rött plagg på överkroppen. I 
övrigt okänt signalement.

Enl utredningen har det nu kommit på lås på tunnan för farliga föremål men något sådant 
fanns ej den 18e mars 2008.
Det har även framkommit att personal regelbundit tagit upp saker ur tunnan för att bruka som 
övning vid röntgenapparaterna.
En i personal,  Murtomäki, har uppgivit att det inte är var någon konst att tillgripa saker ur 



tunnan innan det att låset sattes på. I övrigt har de flesta uppfattningen om att man ej fick ta 
saker ur tunnan.
Det har även funnits en hel del rykten bland personal ang anträffad hammare från kvinnlig 
passagerare under tiden då Schurrer passerat säkerhetskontrollen men dessa rykten har ej gått 
att få bekräftade.

DÖRRKNACKNING I KVARTEREN RUNT BROTTSPLATSEN
(Förhör samt div kartor har tagits bort från FUP)

"Dörrknackning" på Verktygsgatan samt närliggande gator har varit mycket omfattande och 
ca 110 st hörda personer har ej tagits med i FUP:en. 7 st "grannar" har redovisats.

Det finns således en mängd information om bilar och personer som rört sig i området kring 
brottsplatsen både före och under brottstiden. Dock har man bara kunnat utläsa om en 
återkommande person som trolig gärningsman och det är en lång, smal person med mörka 
kläder och luva uppfälld över huvudet, Denna person har setts i anslutning till 
brottet/brottsplatsen och även vid ett flertal tillfällen innan. 

I övrigt har det ej gått att få fram något annat om ev annan misstänkt person.

PM BESLAG MM.

En rad utredningsåtgärder har gjorts i Arboga för att leta efter mordvapen, kläder eller annat 
som har med brottet att göra. Gator har genomletats, containrar har genomsökts både i 
Arboga och på soptippar. Polis och brandkår har letat på tak utefter trolig flyktväg. 

Efter inkommet anonymt tips har delar av Arboga ån genomsökts dels av dykare samt av 
polisen hundgrupp som har gått utefter ån. Även båt har använts för att kamma av stränder för 
ev klädfynd. Trots detta har vare sig ev mordvapen eller kläder påträffats.

En rad föremål har lämnats in såsom kläder hammare knivar mm. Inget utav detta har kunnat 
kopplats till brottet.

TÅGFÖRHÖR
( 28 förhör har tagits bort från FUP)

Då det tidigt i utredningen fattades misstankar om att gm kommit och lämnat Arboga med tåg 
har en hel del tågpersonal samt resande hörts i utredningen. Polis har även åkt med det troliga 
"flykt-tåget" två veckor efter brottet för att om möjligt fånga upp "stamresande" med detta 
tåg. 
Fotokonfrontation med två passagerare har gjorts med bla C Schurrer med som en utav de 
förevisade bilderna men passagerarna kunde ej peka ut någon ur kollaget. Inte heller i övrigt 
har någon kunnat identifiera någon specifik person.

 PERIFERA FÖRHÖR
( 75 förhör har tagits bort från FUP)

Bland dessa förhör finns bekanta med mä, vittnen på andra platser än brottsplatsen i Arboga 
samt andra personer hörda i utredningen.
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 ANDRA EV MISSTÄNKTA PERSONER I UTR.

Brottsdagen greps och anhölls mä Emma Jangestigs fd make Niklas Jangestig. Allt gällande 
den utredningen har tagits bort från FUP:en då det efter ca 2 dygn helt stod klart att Niklas ej 
kunde vara gärningsman i detta ärende. Han avskrevs då direkt från brottsmisstanke.

I övrigt har utredningen inte kunnat visa att det finns någon annan person än Christine 
Schurrer som kan misstänkas för brottet. Hellgrens och Jangestigs fd flick samt pojkvänner 
har hörts utan att någon misstanke uppkommit. Det har inte heller framkommit något annat i 
utredningen som visat på någon motivbild för brottet än från Christine Schurrer.

Jan Sjöberg, Krinsp
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Avrapporteringspm
Iaktagelser av Pa Alf Gustafsson

Signerad av

Alf Gustafsson
Signerad datum

2008-03-17 23:57Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Gustafsson, Alf
Datum

2008-03-17
Tid

23:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Verktygsgatan 
Inträffat mellan

2008-03-17 19:37

732 34  Arboga och

2008-03-17 21:30
Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Alf Gustafsson

Uppgiften avser

Iaktagelser av Pa Alf Gustafsson
Uppgift

Patrull 242750 bestående av mig, Pa Alf Gustafsson, samt Pa Ola Folkebrandt blev av LKC 
2008-03-17 kl 19.28 beordrade till Verktygsgatan 2 B i Arboga efter att SOSAB fått in 
samtal om att tre knivskurna personer behövde hjälp på adressen. På väg fram får patrullen 
veta att SOSAB skickat 3 st ambulanser till platsen som nu väntade på vår ankomst. 

PÅ PLATS
Väl på plats möter patrullen en ambulansman som pekar på Torgny Hellberg och säger "-ta 
hand om honom". Torgny är då blodig i ansiktet och på händerna och berättar att det är han 
som ringt till 112 och att han är pojkvän till Emma som är skadad. 

Jag och Ola skyddsvisiterar Torgny på platsen och trycker sedan ner honom på förarsätet i 
bilen och säger åt honom att inte röra sig. Patrullen går sedan in i hallen där 
ambulanspersonalen arbetar med de tre skadade. Då kommer patrull 242140 till platsen och 
gör tillsammans med Ola ett sök i huset för att lokalisera eventuell gärningsman. Jag springer 
då tillbaka till Torgny och börjar förhöra honom om vad som hänt på platsen. Vad Torgny då 
uppgav finns i Rb 23:3 förhör med Torgny i Dur 2. 

Efter en kort stund lastar ambulanspersonalen de två barnen som båda är livlösa och mycket 
blodiga. Det minsta barnet är då vid tillfället helt insvept i en filt som en ambulansman håller 
i sin famn. 

Efter att barnen lastats hjälper jag och Pa Henrik Holmedahl till att lasta Emma. Sedan 
fortsätter en ensam ambulansman att jobba med henne tills att fler ambulanser från Örebro 
anländer. 

Emma är då vi lastar henne vid medvetande och vi försöker då att fråga henne vem som gjort 



så här mot henne och vi nämner Nicklas namn utan att få några svar. 

RÖRELSEMÖNSTER PÅ BROTTSPLATSEN
Jag, Pa Alf Gustafsson, har varit och klivit till tröskeln på fastigheten samt utanför ingången 
och ute på själva gatan. 

NYCKELN
På vakthavandes order låser jag fastigheten så fort Emma lastats i ambulansen. Nyckeln tar 
jag av Torgny. 

ÖVRIGT
Ingen person förutom ambulanspersonal och Pa Ola Folkebrandt, Pa Fredrik Karlsson samt 
Pa Cecilia Everstig har varit inne huset sedan jag kom till platsen. 

Pa Alf Gustafsson

 
 

Iaktagelser av Pa Alf Gustafsson, Avrapporteringspm, 2008-03-17 23:15   diarienr: 1900-K8001-08
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Avrapporteringspm
Iakttagelser och åtgärder på brottsplatsen

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

LOA
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Everstig, Cecilia
Datum

2008-03-18
Tid

00:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Cecilia Everstig

Uppgiften avser

Iakttagelser och åtgärder på brottsplatsen
Uppgift

Patrull 4240 med Pa Fredrik Karlsson och jag, Pa Cecilia Everstig beordrades av LKC till 
Arboga med anledning av en knivskärning på tre personer varav två barn.

Vi anlände till platsen bara sekunder efter att första patrull anlänt. Jag tillsammans med Ola 
Folkebrandt bestämmer oss för att gå in i huset och säkra så att gärningsmannen inte är kvar i 
huset. När vi kommer fram till dörren jobbar ambulans personal för fullt med kvinnan och 
barnen. Jag ser hur kvinnan ligger längst fram närmast dörren, hon är mycket blodig men vid 
medvetande. Hon yrar och verkar inte klar, jag ser inte om hon har några skador då hon är så 
blodig. Längre in i hallen ligger 4-åringen och även han är mycket blodig, jag ser att han har 
knivskärningsskador bla i ansiktet. Bredvid honom ligger 2-åringen och har en stor skada i 
huvudet. Jag och Ola säkrar huset och baksidan av huset,se PM. Jag observerar att 
altandörren var låst och att gärningsmannen därför troligen inte tagit sig ut den vägen. 

Mitt intryck av hallen är att det är blod överallt och att händelsen skett i hallen, det fanns 
blodstänk på väggarna och in i vardagsrummet. I övriga huset syns inga tecken på bråk. 

Ambulanserna lämnar platsen och vi stänger igen huset. Jag får därefter höra att en granne på 
Villagatan 9 sett något märkligt dagen innan och pratar med henne, se förhör. Jag sätter 
därefter upp avspärrningsband vid Redskapsgatan/Verktygsgatan. 
Därefter håller jag förhör med målsägandes pappa som anlänt till platsen, se förhör. 
Dörrknackning genomförs därefter med två av grannarna om eventuella iakttagelser, se 
dörrknackningspm. 
Ett lättare sök görs längs Verktygsgatan och Redskapsgatan efter eventuell tillhygge eller 
liknande. Soptunnor, brevlådor,  brunnar, under bilar och över närmaste delar av gräsmattor 
kontrolleras bland annat utan resultat.

Vi beslutar tillsammans med krimjouren att de två katterna ska släppas ut ur huset och bort 
från brottsplatsen varav jag får nyckeln till huset och öppnar dörren och lockar ut katterna. 
Katterna lämnas utomhus, de bar halsband därefter låses dörren igen och nyckeln lämnades 
till yttre.

/ Pa Cecilia Everstig, 810
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Folkebrant, Ola
Datum

2008-03-17
Tid

22:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ola Folkebrant

Uppgiften avser

Rörelsemönster då brottsplatsen genomsökts.
Uppgift

Undertecknad polisman, polisassisent Ola Folkebrant genomsökte tillsammans med 
polisassisten Cecilia Everstig den bostad där brottet inträffad i syfte att säkerställa att ingen 
gärningsman fanns kvar i bostaden. Följande uppgifter syftar till att beskriva hur jag rört mig i 
bostaden då genomsökandet gjordes. Vid genomförandet arbetade jag i civila kläder och bar 
därför ett par gymnastikskor.

Jag gick in genom den hall där de tre skadade personerna befann sig. Jag rörde mig då längs 
höger sida av hallen (sett med ansiktet mot vardagsrummet, entredörren bakom mig) tätt intill 
väggen. 

I slutet av hallen gick jag upp för den trappa som leder till ovanvåningen. Jag rörde mig i 
mitten av trappan på min väg till övervåningen. 

När jag kommit upp för trappan gick jag in i det sovrum som låg till vänster när man kom upp 
för trappan. 

När rummet genomsökts gick jag ut i hallen på övervåningen och genomsökte de två rum som 
är placerade till höger om hallen då man kommer upp från trappan. Jag börjde med rummet 
som ligger längst från trappan. När rummet som ligger närmast trappan skulle genomsökas 
hade pa Everstig kommit upp till övervåningen och vi genomsökte rummet tillsammans.

Vi gick sedan ner för trappan igen. När vi kommit ner till nedervåningen tog vi höger in i 
bostadens vardagsrum och gick rakt ut genom den dörr som vetter ut mot tomten på baksidan 
av huset. Utanför bostaden tog vi direkt till vänster och genomsökte sedan garaget. Jag gick 
rakt in genom dörren och tog sedan till vänster för att arbeta mig fram mot garageporten. Vid 
garageporten vände jag sedan och tog samma väg ut från garaget igen.

Vi gick sedan in i bostaden på nytt genom samma dörr som vi lämnat den. Jag blev stående en 
kort stund mitt i vardagsrummet men gick sedan fram och ställde mig ett par steg upp i den 
trapp som leder till övervåningen. 

När ambulanspersonalen burit ut de skadade personerna lämnade jag bostaden genom hallen. 
Jag gick nära väggen på samma sida som jag gått in i bostaden.



Arboga, 2008-03-17

pa Ola Folkebrant, KAK

Avrapporteringspm, 2008-03-17 22:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Minnesanteckning
Polisman tjnr 251 minnesanteckning

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Karlsson, Fredrik
Datum

2008-03-17
Tid

23:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Karlsson

Uppgiften avser

Mord alt Dråp på Verktygsgatan 2 b i Arboga 080317.
Uppgift

När LKC gick ut med ärendet på Verktygsgatan 2 åkte jag Pa
F. Karlsson och Pa C. Evertstig beordrat från Polisstation i Köping i Rb 242140.

Väl på plats var vi som andra patrull. Pa A. Gustafsson och O. Folkebrant var först på plats.
Att tilläga var att de åkte i en civil bil och arbetade civilt vid aktuellt arbetspass medan min 
patrull jobbade uniformerat.

När vi kom fram till villan var ambulansen redan på plats. 
Pa O. Folkebrant och Pa C. Everstig var först in i villan där ambulanspersonalen jobbade för 
fullt med att hjälpa de tre målsägande som hade fått livshotande skador. 

Ja Pa F. Karlsson gick bara in en meter innanför entrédörren och sedan en meter till vänster 
när jag väl kommit in. 
En skadad kvinna låg precis innanför entrén. Hon blödde kraftigt från hela kroppen.
Hon var iklädd endast i en bh på överkroppen. Tydligt var att hon utsatts för kraftigt våld 
mod sitt huvud då hon var svullen och blodig i ansiktet. Jag Pa F. Karlsson hjälpte två 
ambulansmän att bära ut kvinna när hon låg inbäddad i en filt. Kvinnan satte sig upp efter en 
stund när hon låg invirad i filten sedan skrek kvinnan. 
Jag uppfattade att kvinnan var djupt chockad och skrek även av smärta.

Ambulanserna räckte inte till för samtliga tre skadade i villan så de två första anlända 
ambulanserna transporterades iväg barnen först .
Jag larmade snabbt på en ytterligare en ambulans som tog med kvinnan.

Alla de tre målsägande och skadade medtogs till Örebro lasarett informerade 
ambulanspersonal innan de lämnade brottsplatsen.
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Avrapporteringspm
Polismans rörelser på brottsplatsen

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

LOA
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Everstig, Cecilia
Datum

2008-03-18
Tid

00:44
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Cecilia Everstig

Uppgiften avser

Polismans rörelser på brottplatsen
Uppgift

Jag, Pa Cecilia Everstig går tillsammans med Pa Ola Folkebrandt in genom framdörren in i 
hallen där ambulanspersonal jobbar med offrena. Vi fortsätter förbi dem och jag går in i 
vardagsrummet och svänger sedan vänster in i köket, därefter går jag tillbaka samma väg och 
beger jag mig uppför trappan för att ansluta till Ola. Jag går in i barnkammaren direkt till 
höger om trappan och sedan in i rummet till vänster om trappan därefter går vi nedför 
trappan. Därefter försöker vi hjälpa ambulanspersonal med belysning, jag står då i 
dörröppningen alt ett steg in i hallen från vardagsrummet sett. När ambulanserna lämnat går 
jag in vardagsrummet och tar sedan vänster in i köket igen. Jag tar några steg in i köket och 
därefter går jag och Ola ut genom altandörren för att säkra baksidan. Jag går först rakt ut på 
altanen och svänger sedan vänster mot förrådet när jag gått ner från altanen. Jag följer efter 
Ola till förrådet och stannar i dörröppningen för att säkra Ola. Jag går sedan tillbaka in från 
altanen igen. Jag går genom vardagsrummet och hallen och jag kontrollerar lilla toaletten till 
vänster om entrén samt badrummet/tvättstugan. Därefter går vi ut ur huset och det spärras av i 
väntan på teknikerna.

//Pa Cecilia Everstig, 810
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Avrapporteringspm Signerad av

Fredrik Degerman
Signerad datum

2008-03-18 11:59Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Degerman, Fredrik
Datum

2008-03-18
Tid

11:40
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Degerman

Uppgiften avser

Mord, Verktygsgatan, Arboga, 2008-03-17
Uppgift

SHU 249420 med Pa Fredrik Degerman samt Pa Joel Emet beordrades till Sofiedahlsgatan 
14E i Arboga och var på plats 080318 kl. 10:18. Syftet var att eftersöka eventuella föremål 
som kan ha betydelse för utredningen, då mt i ärendet tidigare hade sin bostad på adressen. 

Initialt gällde genomsöket ett soprum i anslutning till fastigheten. Detta soprum delades av 
flertalet lägenheter inne på området och är belagt under ett öppet skärmtak ca 50 m från 
adressen.

Soprummet med omnejd genomsöktes av patrullen och enligt uppgift skulle detta ha tömts av 
sophämtare under föregående dygn, dock före händelsen på Verktygsgatan.

Soprummet inrymde fyra stora gröna sopboxar samt två bruna kompostboxar. Patrullen kunde 
inte hitta något som de bedömde som intressantutan endast hushållssopor.

På platsen fanns även två lokalvårdare från ett städbolag som ombads höra av sig till polisen 
om de anträffade något i näromsådet som de ansåg kunna vara av intresse för oss.

Tid som ovan,

/Pa Fredrik Degerman
Pa Joel Emet
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PM Signerad av

Jan Sjöberg
Signerad datum

2008-03-18 00:52Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Sjöberg, Jan
Datum

2008-03-18
Tid

00:46
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Sjöberg

Uppgiften avser

Ang försök att få kontakt med mä i K 8001-08
Uppgift

Polismännen Dovholt och undertecknad Sjöberg anlände till brottsplatsen på Verktygsgatan 
2B i Arboga samtidigt som ambulanspersonal bar ut den kvinna som hade blivit knivskadad 
på platsen.

Jag försökte då att prata med kvinnan men lyckades ej få kontakt med henne. Hon var helt 
frånvarande och låg och "gnydde" på båren. Jag försökte prata med henne men fick ingen 
som helst kontakt med henne.

Pga platsbrist i ambulansen kunde någon polispersonal ej beredas tillfälle att medfölja 
målsäganden in till lasarettet i Örebro.

Medföljande sjukvårdspersonal bör dock höras för att utreda om mä sade något under 
transporten till Örebro.

Jan Sjöberg, krinsp 
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

HR 1 Västerås
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Woutilainen, Andreas
Datum

2008-03-17
Tid

22:07
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2008-03-17
och

2008-03-17
Platsbeskrivning

Verktygsgatan, Arboga

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Andreas Woutilainen

Uppgiften avser

Samtal med Lars Örjan Larsson.

Angående Mord/grov misshandel Arboga 080317
Uppgift

patrull 249130 med Pa Nilsson och Pa Woutilainen och Patrull 294120 med Pa Danneby och 
Pa Klasson var till Lars-Örjan Larsson för att kontrollera om hans bror Niklas Jangestig 
befann sig hos honom. När vi kommer till adressen finns Lars-Örjan med sambon där. Niklas 
fanns inte där.

Lars-Örjan berättade att Niklas inte varit där på ganska länge och han hade inte hört av honom 
eftersom han hade flyttat ner till Motala. Lars-Örjan berättade att Niklas eventuellt skulle 
komma till Arboga kommande helg för att städa ur hans lägenhet på Sofiedalsgatan. 
Lars-Örjan talade med mamman till Niklas och Lars-Örjan. Hon sa att han troligtvis befann 
sig i Motala. 

Lars-Örjan berättade att det var ca 6 månader sedan Emma och Niklas gjorde slut. Emma hade 
sedan träffat en ny kille som kallades "togge" eller liknande. Han var boende tillsammans med 
Emma i villan. 
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Telefonsamtal Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Authén, Per
Datum

2008-03-17
Tid

23:12
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Authén

Uppgiften avser

Uppgift

Jourhavande utredningsledare Håkan Ackheim från Örebropolisen  ringde och berättade att 
Emma Jangestig hade haft en hårtuss i ena handen då hon fördes in på lasarettet. Hårtussen är 
tagen i beslag. Vidare så hade man tagit kläder från Emma och barnen i beslag.

Jourh. utredningsledare kan nås på 070-221 87 80.

Per Authén , krimjouren
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PM
Mä Emmas kontakt via dator till systrarna.

Signerad av

Helen Byggmästars
Signerad datum

2008-03-18 23:27Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Byggmästars, Helen
Datum

2008-03-18
Tid

23:09
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helen Byggmästars

Uppgiften avser

Viktiga tidsangivelser.
Uppgift

I samband med att jag och Per Wiklert, 2008-03-18, ca kl. 21.00, var hem till målsäganden 
Emmas föräldrar för att höra pappan, Roland Jangestig, fanns även Emmas syster, Frida 
Jangestig, där. 

Frida uppgav då att hon bor och arbetar i Sälen. Under gårdagen den 17 mars 2008, skrev hon 
och Emma till varandra på MSN. (De brukar ha daglig kontakt via MSN.) Frida verkade 
säker på att sista svaret hon fick från Emma var kl. 18.54, då Emma skrev något liknande: – 
Nej jag klickade bort din adress. Detta som ett svar på tidigare konversation.

För säkerhets skull ringde Frida till en kompis i Sälen, vilken gick in i Emmas dator och 
kontrollerade senaste logg från Emma. Kompisen kunde bekräfta klockslaget 18.54. De 
kontrollerade också att klockan på datorn gick rätt, vilket den verkade göra.

Dessutom berättade Emmas mamma Eva Jangestig att deras tredje dotter, Ida Jangestig, också 
enligt uppgift skulle ha varit i kontakt med Emma på MSN den 17 mars 2008. Eva hade för 
sig att Ida hade sagt att senaste kontakten varit klockan 19.10 eller 19.15. Eva ringde upp Ida 
som bekräftade tidpunkten för senaste kontakten, hon hade dock inte sparat någon loggtid. 
Ida sa sig veta den ungefärliga tiden eftersom hon vid tidpunkten skulle ta ut mat från ugnen.

Helén Byggmästars/krinsp
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PM Signerad av

Robert Danneby
Signerad datum

2008-03-18 07:25Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

HR 3  Västerås
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Danneby, Robert
Datum

2008-03-18
Tid

07:06
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2008-03-17
och

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Robert Danneby

Uppgiften avser

Uppgift

Shu 4117 med pa W Klasson och pa R Danneby beordrdes till Arboga med anledning av 
händelsen på verktygsgatan. Då vi inte tillförde någonting där och var civila så patrullerade vi 
i området, vi koncentrerade oss på avgående tåg. 

Vi kontrollerade tåg som lämnade stationen med start kl. 20.41, därefter samtliga avgångar 
fram till kl. 21.40. En person kontrollerades på perongen, Friberg, Anders 740313-3395, han 
identifierades via ID-kort.

Vi bistod även vid kontroll av adresserna:Järntorgsg 4 A samt Sofiedalsgatan 14 E. På 
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Minnesanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

HR 1 Västerås
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Edwertz, Per
Datum

2008-03-18
Tid

00:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Verktygsgatan 2B
Inträffat mellan

2008-03-17 21:00

732 34  Arboga och

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Edwertz

Uppgiften avser

Fordon uppstält på Verktygsgatan 2B
Uppgift

En svart toyota Corolla med Reg nr OYN 556 står parkerad på garageinfarten till 
Verktygsgatan 2B.



52

Dörrknackningspm Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Folkebrant, Ola
Datum

2008-03-17
Tid

23:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ola Folkebrant

Uppgiften avser

Grannar som tillfrågats om eventuella iakttagelser som kan ha samband med brottet. .
Uppgift

540803-6993
Nyberg, STURE Mikael
Villagatan 8, Arboga
0589-164 77
070-323 16 01

Nyberg uppger att han varit hemma i sin bostad sedan 16:30-tiden på kvällen 2008-03-17. 
Nyberg har inte gjort några iakttagelser som kan sättas i samband med brottet. Nyberg förstod att 
något hänt först då alla utryckningsfordon anlände till platsen. Ingen annan i Nybergs hushåll 
har gjort några iakttagelser som kan sättas i samband med brottet.

631012-6971
Lewin, JAKE Erik Ingemar
Villagatan 12, Arboga

Lewin har inte gjort några iakttagelser som kan sättas i samband med händelsen. Lewin har 
förstått att något hänt först då han sett blåljus på gatan utanför hans bostad. Lewin uppger att 
hans son och hans mor även funnits hemma i bostaden men att de har uppehållit sig i samma 
rum och inte heller uppmärksammat att något hänt förrän de sett blåljus och hört sirener.
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Dörrknackningspm
Mord Verktygsgatan, Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

LOA
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Everstig, Cecilia
Datum

2008-03-18
Tid

00:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Cecilia Everstig

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Johansson, Ejvor Viola Annan

Nordlander, Pia Annan

Haglund, Robert Annan
Uppgiften avser

Om eventuella iakttagelser Verktygsgatan 2B, Arboga 080317
Uppgift

Verktygsgatan 1C
260703-6908 Eivor Johansson
Inte sett något ovanligt under kvällen och inte heller under tidigare dagar. Eivor satt och 
tittade på tv när hon hörde hur ambulanserna kom till platsen.
Telenr:0589-12787

Verktygsgatan 2A
750615-1435 Robert Haglund berättar att han inte varit hemma vid tillfället utan att han kom 
hem efter att polisen spärrat av platsen. Telenr:0589-18351, 0707831476

811122-0243 Pia Nordlander berättar att hon inte sett någonting speciellt som hon lagt märke 
till under kvällen. Hon berättar att hennes barn varit ute på gatan och lekt under kvällen.
Pia berättar att hon pratat med grannen som bor på Verktygsgatan 2C och att denna granne 
berättat för Pia att hon tro att någon gått på deras tomt. Grannen berättar för Pia att hon tror 
det pga att de har en grind för sin hund på baksidan av huset och att denna grind varit 
uppsparkad ca5 gånger senaste tiden. Mobil: 0707916242
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Dörrknackningspm Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-03-20
Tid

07:52
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Onsdagkvällen 2008-03-20 genomfördes dörrknackning på Villagatan, ARBOGA av insp C 
Carlsson, G Nilsson och P Ekholm.
Nr 1. Har ej sett något

Nr 2: Inga iakttagelser. Mannen kom hem efter promenad upp längs Villagatan strax innan 
uttryckningsbilar kom till Verktygsgatan. Har ej sett något eller någon.

Nr 3: Ej hemma

Nr 4: ö.v Inga iakttagelser
          n.v. Såg en ljusblå mercedes av äldre modell åka ner på Villagatan lite före 
19.00-tiden.  
          I övrigt inga iakttagelser.

Nr 5. Har ej sett något

Nr 6: Sett  en yngre man, 20-årsålder, som rört sig i omgivningen ett par gånger senaste 
veckan. Han har varit iklädd en mörk kort jacka.

Nr 7: Har ej sett något.

Nr 8: Har ej sett något. Pratat med grannen, ner mot Verktygsgatan som berättat att hennes 
staket varit nertrampat två gånger senaste tiden.

Nr 9: Har ej sett något

Nr 10 Ej hörd

Nr 11: Har redan talat med polis

Nr 12: Ej hörd

Nr 13: Har redan talat med polis. Ej sett något mer.



Nr: 14 a: Ej hemma

       14b: Ej hemma
     
       14c : Ej hemma

       14d: Ej sett någopt

       14e: Ej sett något

 Nr 15: Ej sett något

Nr 16 : Ej hörd

Nr 17: Ej sett något

Nr 18: Ej hemma

Nr 19, ö.v: Ej sett något
           n.v Ej hörd

Nr 20: Ej sett något

Nr 21: Ej hemma

Nästkvarnsgatan 5A: Ej hemma.

Dörrknackningspm, 2008-03-20 07:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Dörrknackningspm Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Hållsvik-Gustafsson, Åsa
Datum

2008-03-20
Tid

15:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Åsa Hållsvik-Gustafsson

Uppgiften avser

Uppgift

Dörrknackning 2008-03-19 klockan 19,30-20,30 på Redskapsgatan i Arboga.
Utförda av Insp Dovholt och Hållsvik Gustafsson.

Nr  8 Inga observationer

Nr  6B Familjen Rosenholm
Ej hemma på kvällen. Kom hem först efter brottet skett. Ej uppmärksammat  

någonting annat.

Nr  6A Två lägenheter. Ingen var hemma vid besöket.

Nr  4 Familjen Skoglund.
Ej hemma då brottet skedde. Ej uppmärksammat ngt annat.

Nr  2 Familjen Pettersson/Järling(?)
Hemma vid brottstillfället, men har ej sett eller hört någonting annat.

Nr  1A Inga observationer.

Nr  1B Ingen hemma vid besöket.

Nr  1C Inga observationer.

Nr  1D Inga observationer.

Nr  1 E Inga observationer.

Nr  5 Inga observationer.

Nr  7 Inga observationer.
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Dörrknackningspm
Dörrknackning Redskapsgatan

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Andersson, Per
Datum

2008-03-19
Tid

21:23
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Andersson

Uppgiften avser

Dörrknackningpm på Redskapsgatan i Arboga
Uppgift

Redskapsgatan 11

Redskapsgatan 11 är en villafastighet. Samtalade där med Agneta Skölfeldt. Hon uppgav att 
ingen var hemma på brottsdagen. Hon har för egen del inte observerat någon person som hon 
reagerat på i området vare sig dagarna innan morden eller veckan/veckorna innan morden. I 
fastigheten bor även Agnetas make Mikael och parets gemensamma barn, som är 19, 17 samt 
10 år gamla. Familjen har av naturliga skäl diskuterat det inträffande och inte heller någon 
annan familjemedlem har noterat något anmärkningsvärt.

 Redskapsgatan 13

Redskapsgatan 13 är en villafastighet. Samtalade där med de boende i fastigheten Bernt och 
Ingegerd Eliasson. Ingen av dessa har observerat någon person, bil eller liknande som de 
reagerat på vare sig på morddagen, dagarna före mordet eller veckan/veckorna innan. Var 
hemma i bostaden för tiden när brottet inträffade.

 Redskapsgatan 15

Redskapsgatan 15 är en hyresfastighet.

Bottenvåningen inrymmer två lägenheter. Keiskander/ P Hedlund på dörren, ej hemma.
Ove Kristianssson på dörren, ej hemma.

Andra våningen. Emelie Häsa, 0736-948125. Hon har inte noterat något av värde. Var 
hemma vid tiden för brottet. Kerstin Wirén, 073-0305729. Hon har heller inte observerat 
något anmärkningsvärt vare sig vad gäller personer eller fordon. Var hemma vid tiden för 
brottet.

Tredje våningen. Christian Hillilä på dörren, ej hemma. Elin Kristiansson/Christoffer 
Pettersson på dörren, ej hemma.

 Redskapsgatan 17



Redskapsgatan 17 är en hyresfastighet.

Bottenvåningen. Pratade med de boende i lägenheten Hardy och Dagmar Linde, 0589-13059. 
Ingen av de båda har gjort någon iakttagelse av någon person eller fordon som de reagerat på 
i området. Var hemma vid tiden för brottet.

Andra våningen. Pratade med lägenhetsinnehavaren Carl-Magnus Eriksson, 070-522 86 21. 
Han har inte noterat något anmärkningsvärt och har inte reagerat vare sig på person eller 
fordon i området. Var hemma vid tiden för brottet. Pratade med lägenhetsinnehavaren Jörgen 
Trygg. Han var inte hemma vid brottstiden. Han har inte gjort någon observation dagarna 
före/veckan innan brottet av någon person eller fordon som han reagerat på.

JÄMNA NUMMER PÅ REDSKAPSGATAN :

Knackning 080319 kl 19.30/ Höglund

 
Nr 12. Flerfamiljsfastighet

Botten vänster, Cissi Karlsson bor ensam. Arbetar dagligen i Örebro och var nyss 
hemkommen mordkvällen. Vare sig sett eller hört något anmärkningsvärt under veckan innan 
händelsen.

Botten höger, J. Eriksson, ej hemma

Övervåningen vänster, herr o fru Peterson, båda hemma vid dörrknackningen, båda hemma 
under mordkvällen. Ej sett el hört något anmärkningsvärt under veckan.

Övervåningen höger, Andersson, 95 år gammal och handikappad, går sällan ut, har varken 
sett eller hört något.

Nr 14, flerfamiljsfastighet.  Botten vänster, Anders Tuominen, ej hemma. Har enligt grannen 
Börje varit i Norrland och fiskat de senaste dagarna.

Botten höger, Börje Bergström, äldre och handikappad. Var hemma mordkvällen och i den 
mesta övriga tiden av veckan innan. Ej sett el hört något speciellt.

Övervåningen vänster, Thelin/ Klinga, ej hemma.

Övervåningen höger, Håkan Jansson, ej hemma.

Nr 16, stor enfamiljsfastighet. Moberg, frun och barn hemma, har ej märkt något fast de var 
hemma mordkvällen och övriga kvällar veckan innan . De skall prata med fadern som jobbar 
mycket på annan ort när denne kommer hem och höra av sig om ha har något att tillföra.

Nr 18, flerfamiljsfastighet.

Dörrknackning Redskapsgatan, Dörrknackningspm, 2008-03-19 21:23   diarienr: 1900-K8001-08
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Botten vänster, Lennerlund, utflyttade enligt grannen Torell.

Botten rakt fram, tom lägenhet.

Botten höger, Ingela Torell, ensamstående, ej sett el hört något särskilt.

Övervåningen vänster, G. Andersson, gammal rörelsehindrad och hörselskadad ensamstående 
kvinna. Var hemma mordkvällen och hela veckan innan, ej märkt något.

Övervåningen mitten, tom lägenhet.

Övervåningen höger, Pettersson, Johansson, ej hemma.

Samtliga tillfrågade har bla hörts om de tänkt på något avvikande uppträdande hos någon 
person senaste veckan, uppmärksammat främmande människor, slängda kläder eller föremål, 
om de sett ca 180 cm långa mörkt klädda personer. Har alltså inte frågat specifikt om kvinnor 
och har inte frågar specifikt om slängda verktyg/ hammare.         
 

Dörrknackning Redskapsgatan, Dörrknackningspm, 2008-03-19 21:23   diarienr: 1900-K8001-08
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Dörrknackningspm
1900-K8001-08, mord, försök till mord.

Signerad av

Henrik Holmedahl
Signerad datum

2008-03-17 23:03Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Holmedahl, Henrik
Datum

2008-03-17
Tid

22:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Holmedahl

Uppgiften avser

Mord i Arboga den 17 mars 2008.
Uppgift

Dörrknackning genomfördes på Verktygsgatan med anledning av morden på 2B.

Verktygsgatan 1c.
Ann- sofie och Jan Widerlöv (0589-16663) berättar att de satt i vardagsrummet för att äta 
framför tv´n då de hörde barnskrik. Ann-sofie gick till köksfönstret som vetter mot gatan och 
såg då några barn som lekte och antog att det var därifrån skriken kom. Då var kl ca 
18.15-18.20. De åt klart och hörde sedan några skrik till och trodde att det var barnen på gatan 
eller en katt.

Verktygsgatan 4.
Siw Dahlén berättar att hon arbetat hela dagen och kom hem strax efter kl 18. Det enda hon 
såg var barn som lekte på gatan, de spelade landhockey.
Hennes son Mikael som var på besök åkte hemifrån vid 20- tiden och såg inget på gatan. Han 
tittade noga åt båda hållen för att vara säker på att inga barn var på gatan när han skulle köra ut 
från huset men la inte märke till nåt.

Verktygsgatan 2c.
Dottern i familjen, Jessica Lööw, gick ut med hunden ca kl 17.30 och var tillbaka 17.45. Hon 
såg ingen bil vid det aktuella huset och det lös  därinne. Hon gick iväg från sitt hus och kom 
tillbaka ca 18.30 och det såg likadant ut som tidigare hos det aktuella huset.
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Dörrknackningspm Signerad av

Mikael Eriksson
Signerad datum

2008-03-26 11:44Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Länsnarkotikarotel
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Eriksson, Mikael
Datum

2008-03-17
Tid

20:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Eriksson

Uppgiften avser

Dörrknackning Villagatan 15 Arboga
Uppgift

Underteckna besökte familjen på Villagatan 15.
I familjen bor makarna Anders och Ylva samt barnen Victoria, Johanna och Julia.
Insp Pommer samtalade med dottern Johanna under tiden som undertecknad samtalde med 
Anders, Ylva och Victoria. Den yngsta dottern sov vid förhörstillfället.

Pappa Anders berättar att de bott på Villagatan sedan 1996. Han kom hem vid 16.30-tiden 
och var sedan hemma resten av kvällen och detsamma gällde Victoria. Ingen av dem har gjort 
några iakttagelser den aktuella dagen/kvällen och ej heller vid något tidigare tillfälle.
Ylva uppger att hon vid 18.50-tiden cyklade hemifrån och ut från området via 
Verktygsgatan. Hon passerade då den aktuella adressen 2B och lade märke till att det lös på 
toaletten på nedervåningen. Hon mötte inga andra personer eller lade märke till något annat 
på sin cyklefärd och ej heller såg hon några bilar som var parkerade på Verktygsgatan.
Hon kom sedan hem vid 22.30-tiden.
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Dörrknackningspm Signerad av

Mikael Eriksson
Signerad datum

2008-03-26 11:32Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Eriksson, Mikael
Datum

2008-03-18
Tid

20:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Eriksson

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Stefansson, Maria Berörd person
Uppgiften avser

Dörknackning Verktygsgatan 1A, Arboga
Uppgift

Undertecknad hade till uppgift att på brottsplatsen knacka dörr hos grannarna på 
Verktygsgatan i Arboga.

På Verktygsgatan 1 A bor familjen Stefansson. Familjen består av makarna Niklas och Maria 
( se separat förhör) och barnen Stina, Ellen och Olle.
Efter förhör med föräldrarna tillfrågades Stina om hon gjort några iakttagelser den aktuella 
kvällen. Hon uppgav att så inte var fallet.

Undertecknad frågade sedan Ellen om hongjort några iakttagelser under tiden som hon var 
ute och spelade landhockey. Hon uppgav att allt hade varit som vanligt men den enda bil som 
hon reagerat på var en grön bil som kom medans de spelade. Hon kände inte igen denna bil 
men minns ej heller vem som körde den. I övrigt har hon inte gjort några iakttagelser.

Mikael Eriksson
krinsp 
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PM
Mord i Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Stenvi, Johan
Datum

2008-03-17
Tid

22:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Charlotte Dovenius

Uppgiften avser

Ambulanspersonal på plats
Uppgift

PM inscannat som bilaga
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-04-11
Tid

10:57
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Höglund

Uppgiften avser

Kontroll av digitalt material i BG 964
Uppgift

Undertecknad har kontrollerat samtliga i beslag nr 2008-1900-BG 964 förekommande CD 
och DVD skivor (ett hundratal) och då funnit att majoriteten utgörs av egen inspelad och köpt 
musik. Ett knappt tio tal skivor är DVD filmer, både egeninspelade och inköpta och på några 
skivor finns fotografier sparade. I huvudsak utgörs bilderna av vad som förefaller vara 
semesterresor och av egna noteringar på skivorna framgår att det handlar om Turkiet och 
Greklandresor för flera år sedan (på en av dem återfinns bilder på Torgny, bla den i media 
förekommande "gitarrbilden).

 På en skiva finns bilder från Sverige, tagna i Stockholm och vad som förefaller vara i 
Stockholms skärgård under sommartid. 

Av allt granskat material, inklusive de svenska fotografierna, framstod emellertid inget 
material som intressant i pågående utredning. Det finns alltså inga bilder som t.e.x kan vara 
från Västerås / Arboga och det finns inga bilder som är tagna under höst/ vinter i Sverigemiljö.

Krinsp Höglund      
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-04-09
Tid

13:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Höglund

Uppgiften avser

Fast telefon nr 0589-10304
Uppgift

Enligt Eva Karlsson på Tele 2 kundsäkerhet (08-562 640 60) stod telefonnummer 
0589-10304 tecknat på en Rickard Linder med dåvarande adress Färnavägen 1 I Arboga från 
1999 och fram till den 31/5 2007. Ny abonnent på samma nummer blev från och med det 
datumet den i ärendet aktuelle Torgny Hellberg.

Vidare har det via kollegor i Tyskland framkommit att den misstänkta Schurrer har haft två 
aktuella nummer sparade i sin mobiltelefon varav det ena är ovanstående fasta nummer. Det 
andra är 070-220 9568 vilket enligt uppgift skall vara Torgny Hellbergs mobiltelefonnummer.

Krinsp Höglund 
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PM
Telefonnummer 0702-89 46 63

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Hållsvik-Gustafsson, Åsa
Datum

2008-04-01
Tid

11:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2008-04-01
Tid

11:33
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Åsa Hållsvik-Gustafsson

Uppgiften avser

Telefonanvändare
Uppgift

Telefonnummer  0702-89 46 63  skall enligt uppgifter vara en företagstelefon  
hos WSP Sverige AB och brukas av en Gudrun Cederfält.  Då det förekommit 
flitig telefontrafik mellan den telefonen och den misstänktas telefon, fick jag i 
uppgift att förhöra brukaren. Efter att ha ringt många samtal, utan att någon 
svarade ringde jag till växeln på  WSP Sverige AB i Örebro, 019-17 89 50. 

Gunvor Larsson, som svarade i växeln uppgav att det var bra att jag ringde. Hon 
hade upptäckt att hon råkat lämna ut felaktigt namn till den polis som hade ringt 
henne tidigare. Innehavaren av det aktuella telefonnumret skall alltså inte vara 
Gudrun Cederfält, utan en  Leila Nakouri i Stockholm. Leila skall arbeta med 
administration, enligt Gunvor Larsson.

Åsa Hållsvik Gustafsson
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PM
Anteckning

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Helsing, Dennis
Datum

2008-03-28
Tid

10:28
Beslag verkställt

Ja
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Dennis Helsing

Uppgiften avser

Preliminär översättning av anteckning funnen bland Christine Schürrers tillhörigheter i lägenheten,

Skarpnäck.
Uppgift

Rädd att somna på natten, att inte somna, att 'det förflutna' kommer ikapp, att 
'det närvarande' förflyktigas, rädsla för att behöva identifiera en god väns lik, 
att komma för sent och rädsla att finnas till inför alla andra. Att förlora 
överblicken. Att detta dåd slutar i 'disharmoni'. Rädsla att vakna upp, och inte 
finnas kvar längre. Rädsla att inte älska och rädsla att inte älska tillräckligt. 
Rädsla att det som jag älskar skulle kunna vara dödligt för 'dem (den)' som jag 
älskar. Rädsla för döden. Rädsla att leva för länge. Rädsla för döden som jag 
redan nämnde.

Ord inom apostrof är att betrakta som osäkra i översättningen.

Preliminär översättning av rättstolk Willfred Pietsch
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Tjänsteanteckning
Kontroll i register av Pb XWE 267

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Graflund, Bjarne
Datum

2008-03-27
Tid

10:03
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bjarne Graflund

Uppgiften avser

Kontroll i av hyrbil XWE 267 i olika system
Uppgift

Bilen förekommer ej i Stormen vid kontroll i Västmanland, Uppland och Södermanland. 
Bilen förekkommer inte heller i något ärende vid kontroll med ATK (hastighetskameror) i 
Kiruna. 
Bilen finns inte under aktuell tid 080130 - 080131 i parkeringsregistret.

Insp Bjarne Graflund
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PM Signerad av

Göran Höglund
Signerad datum

2008-06-04 14:46Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-05-30
Tid

19:27
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Åkesdotter

Uppgiften avser

Uppgift

K08001-08U2180099.DSS

Med anledning av att en blå plastbricka med texten Getinge/MaQuet återfunnits i fickan på en 
i Tyskland tidigare beslagtagen jacka ( 2008-1900-BG1605 punkt 1) kontaktade 
undertecknad dagens datum marknadsassistent Eivor Linde på företaget Getinge AB. Linde 
fick via telefon en beskrivning av den aktuella plastbrickan och kunde då direkt säga att hon 
var medveten om dess utseende och funktion. 

Enligt Linde är företaget Getinge AB en stor koncern som har flera dotterbolag varav ett heter 
Maquet och man tillverkar i huvudsak medicinsk utrustning för försäljning till lasarett och så 
vidare. Enligt Linde anordnas det vidare en medicinsk mässa i Dusseldorf under hösten varje 
år och den brukar infalla i november månad. 

Efter att ha kontrollerat datumet för 2007 säger Linde att den medicinska mässan i Dusseldorf 
då inträffade mellan den 14 till den 17 november och hon tror inte att allmänheten har 
tillträde till den men var något osäker på den uppgiften. 

I samband med det årliga mässarrangemanget bjuds det in ett antal läkare till den och för 
deras egen del kom de att transportera ner ett 40-tal Svenska läkare med buss till Dusseldorf . 
Transporten av läkare anordnades med anledning av att de skulle få en chans att studera den 
medicinska utrustningen på mässan och i samband med resan delades det ut såväl 
inträdesbiljetter som blåa plastbrickor av den aktuella typen.

Enligt Linde är plastbrickorna ett slags värdebevis som de inbjudna mässdeltagarna kan 
lämna in på olika restauranger på mässan i utbyte mot mat och dryck. Även om Linde är 
något osäker på huruvida allmänheten har haft tillträde till den medicinska mässan vid något 
tillfälle säger hon med säkerhet att sådana brickor i alla fall inte delas ut till sådana besökare 
eftersom brickan i sig är en värdehandling och som bara delas ut till speciellt inbjudna gäster. 

Linde säger avslutningsvis att hon är osäker på hur många läkare dotterbolaget  Macuet kan 
ha bjudit in från Stockholmsområdet till mässan men säger att det säkerligen handlar om ett 
ganska stort antal människor.



Västerås 080530

Göran Höglund
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PM Signerad av

Christina Carlsson
Signerad datum

2008-03-24 11:02Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-03-24
Tid

10:43
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Iakttagelser av Christines gångstil
Uppgift

Undertecknad har tittat på filmen på Christine från Skavsta flygplats. Detta med anledning av 
att vittnen uppgett att den yngling/ man som setts på bl a garageuppfarten till brottsplatsen 
skulle ha "konstig" gång. 

Det som syns på filmen är att Christine bär på en, vad det verkar, tung väska. Detta kan i sig 
påverka hennes sätt att gå. Vad som slår mig är att hon har en typisk kvinnlig gång, går lite 
"omlott" med fötterna när hon går. 
Eftersom vittnena, i sina berättelser, uppgett att det de ser är  en ma,n så kan det vara fullt 
möjligt att de uppfattar " hans" gång som konstig eftersom  han går som en kvinna.  
Vad det gäller filmen från Skvsta så ser det också ut som hon niger till lite med vänster ben 
när hon går. Detta sistämnda kan bero på den tunga väskan som hon bär men kan även 
uppfattas som en lätt hälta om det är hennes naturliga gång. 

Köping 2008-03-24

Christina Carlsson



91

Avrapporteringspm
Sophantering, Horisontv Skarpnäck

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Fager, Katarina
Datum

2008-03-25
Tid

10:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katarina Fager

Uppgiften avser

Sophantering, Horisontv Skarpnäck
Uppgift

Har varit i kontakt med Nils Lundkvist som arbetar vid Trafikkontoret i Sthlm, tel 08-508 
465 60. Han kan mycket om sophanteringen och berättar att vid  Horisontv 59 i Skarpnäck
 så är det antingen sopnedkast i trapphuset el soprum. Dessa töms 1-2 ggr/v utav olika 
entreprenörer. Soporna körs till  Högdalstippen, där hushållssoporna bränns. Det kommer ett 
tusen ton sopor dit/dag.

På fråga ang soporna från den 17-20 mars fr adressen Horisontv 59 så är det omöjligt att 
några sopor finns kvar. Ifall det finns metallföremål i hushållssoporna så kan det hända att de 
sorteras ut maskinellt, de har då legat i brännugnen ett flertal timmar. 

Det går bra att maila Lundkvist för att få mer detaljerad info. 
Nils.Lundkvist@TK.Stockholm.se

Katarina Fager/krinsp Köping
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Avrapporteringspm
Trapphus, Horisontvägen 59, Skarpnäck.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Backman, Thomas
Datum

2008-03-19
Tid

20:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Backman

Uppgiften avser

Säkring av fläckar i trapphus, Horisontvägen 59, Skarpnäck.
Uppgift

Dag som ovan kontrollerades trapphuset, vilket är beläget i nära anslutning till den lägenhet 
där Christine Schürrer under en period bott.

På golvet kunde man se tre fläckar som vissuelt kunde tänkas vara blod, eller annan röd-brun 
stelnad vätska. Även handtaget på sopnedkastet hade en rödaktig/ brunröd halvcentimeter stor 
fläck. Med anl. av att lägenhetn var säkrad i och med cylinderbyte och teknisk undersökning 
förväntades först kommande dag säkrades de ovan nämda fläckarna med tops.

Topsen togs ur Leila Nakouris necessär, en cerisefärgad, vilken stod på tvättmaskin i 
badrummet.

Köping som ovan

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping 
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PM
PM angående den inneboendes skor

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Enmark, Jan
Datum

2008-05-12
Tid

14:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Horisontvägen 59
Inträffat mellan

2008-03-20 12:00

128 34  Skarpnäck och

2008-03-20 15:00
Platsbeskrivning

Leilas lägenhet

Mottaget Mottaget datum

2008-03-20
Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Jan Enmark

Uppgiften avser

Information om skor
Uppgift

Vid ett möte uppe på Tekniska roteln onsdagen den 7 maj 2008 diskuterades bland annat 
vilka skor som kunde vara intressanta i utredningen. Jag drog mig då till minnes vad som 
berättades av den kvinna som Schürrer var inneboende hos. 

Den 20 mars 2008 var jag med vid husrannsakan på Horisontvägen 59 i Skarpnäck där den 
miststänkta Schürrer var inneboende. I samband med detta ringde jag upp 
lägenhetsinnehavaren (Leila) för att höra vilka saker i lägenheten, kläder, skor mm som 
tillhörde Schürrer. 

Leila berättade då att det var två par skor som Schürrer använde mest. Det ena paret var 
bruna, höga stövlar med ganska fyrkantig tå och cirka 4 cm hög klack.

Det andra paret var "gymnastikskor" helt utan klack, mörkblå med vita snören.

Västerås 2008-05-12

Jan Enmark
Kriminaltekniker    
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Tjänsteanteckning
Sträcka med hyrbilen.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Backman, Thomas
Datum

2008-05-08
Tid

16:04
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Backman

Uppgiften avser

Kontroll av längden på uppgiven färdväg.
Uppgift

Med anl. av att Christine Schurrer i förhör uppgivit att hon den 30 jan hyr bil på Götgatan i 
Stockholm, färdats med den till Örebro Universitet, vidare till Horisontvägen i Skarnäck 
Stockholm. Därifrån har hyrbilen dagen efter körts tillbaka till hyrbilsfirman på Götgatan i 
Stockholm.

Vid kontroll med uthyraren, dag som ovan, uppgav denne att man kontrollerar mätarställning 
noggrant, det med anl. av att man, i vissa fall, tar betalt efter hur långt bilen körts. Man 
kontrollerar således bilens mätarställning då fordonet lämnar, samt när det kommer tillbaka. 

Vid kontroll på internet, via Google Map, kan man konstatera att färdväg mellan Götgatan 
Stockholm - Örebro Universitet är 19,9 km. Örebro Universitet - Horisontvägen Skarpnäck är 
20,3 km, samt Horisontvägen Skarpnäck - Götgatan Stockholm är 7,8 km. Sammanlagd 
körsträcka enl Google Map är 40,98 mil.

Schurrer uppger dessutom att hon gör en avstickare då hon på hemvägen passerar Arboga. 
Hon åker då in på Centrumleden där hon stannar på en besinstation och äter medhavd mat.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping
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PM
Vandring mellan Arboga Jvg:stn och Halvarsborg

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-05-06
Tid

15:02
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Dag som ovan gick undertecknad från järnvägsstationen i Arboga, via Centrumleden, över 
Strömbron, ner på gångvägen runt Vinbäcken och sedan g:a E18 ut till Halvarsborg vid 
Tjurlången. Jag gick i långsam promenadtakt och det tog precis 60 minuter.

Jag gick sedan samma väg tillbaka och då i mycket snabbt tempo och då tog samma 
promenad 44 minuter. 

Köping 2008-05-06

Christina Carlsson
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Avrapporteringspm
Tidtagning

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-03-25
Tid

12:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Dag som ovan gick undertecknad mellan brottsplatsen Verktygsgatan och Järnvägsstationen, 
Arboga. Jag gick två olika vägar, båda känns som de naturligaste och närmaste vägarna 
mellan de två adresserna.

Åt ena hållet gick jag utefter järnvägen, bakom Sturevallen och Sturehallen, sneddade över 
parkeringen mot Skandiagatan, sneddade sedan vidare över gräsområdet mellan Skandiagatan 
och Jädersvägen, gick ner Villagatan och sedan in på Verktygsgatan. Jag gick i snabbt tempo 
och det tog ca 10 minuter och 30 sekunder att gå denna väg. ( På vägen passerade jag 
Bryggerimuseet och där finns en nästan undanskymd plats utefter husväggen, bakom några 
buskar, där man kan lämna saker, byta kläder eller liknande)

Den andra vägen som jag gick var Verktygsgatan, Villagatan, Jädersvägen och sedan 
gångbanan efter Centrumleden bort till Järnvägsstationen. Den vägen tog 9 min och 10 sek. 

Köping 2008-03-25

Christina Carlsson 
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PM
Gångtid

Signerad av

Jan Sjöberg
Signerad datum

2008-04-07 15:06Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Sjöberg, Jan
Datum

2008-04-07
Tid

14:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Sjöberg

Uppgiften avser

Gångtid
Uppgift

Jag har gått sträckan Verktygsgatan-Strömnäsbron-Arboga tågstation och gick denna stäcka 
på ca 13 minuter. Jag gick då ut till mitten utav bron för att sedan gå tillbaka. Jag gick i snabb 
takt.

Jan Sjöberg, krinsp 
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PM
Kommentarer till Tidslinje på mordplatsen

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Graflund, Bjarne
Datum

2008-03-28
Tid

08:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bjarne Graflund

Uppgiften avser

Kommentarer till Tidslinje på mordplatsen
Uppgift

Kommentarer till Tidslinje på mordplatsen.

Kl. 18.54. Emma chattar med sin syster Frida, se PM med Frida Jangestig 080318, 23.09.

Kl. 19.05 Emmas chattar med sin syster Ida som tittar på klockan strax efter kl. 19.00, se     
                   Förhör med Ida Jangestig 080326 kl. 09.55.

Kl. 19.07 Sista spåret av aktivitet på datorn. Se protokoll It Forensiska.

Kl. 19.17- Torgny kommer hem. Se PM angående tidtagning Köping – Arboga.
      19.18

Kl. 19.20 Torgny ringer SOSAB. Kl. 19.20.57. Se.loggar SOSAB

Kl. 19.22 Den tid som gärningspersonen senast måste lämna brottsplatsen för att hinna till 
                Jvst i Arboga kl. 19.32.20 då den misstänkta enl. övervakningskameran anländer 
                Till perrongen. Se PM ang. Tidtagning 2008-03-25, 12:38.

Kl. 19.32 En kvinna, mörkt klädd i jacka med uppdragen huva kommer till perrongen Jvst 
                Arboga kl. 19.32.20. se. Övervakningsfilm samt PM.

Brottstiden är som minst från kl. 19:07 till kl. 19:17 – 19:18 när Torgny kommer hem, 10 – 
11 minuter.

Gångtiden är uppmätt med rask gång två olika tänkbara vägar från 9 minuter 10 sekunder den 
ena vägen till 10 minuter 30 sekunder den andra vägen.

Insp Bjarne Graflund
Underrättelseavdelningen.
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PM
Tidtagning Köping - Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Graflund, Bjarne
Datum

2008-03-28
Tid

11:02
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bjarne Graflund

Uppgiften avser

Tidtagning Köping - Arboga
Uppgift

Tidtagning sträckan Köping – Arboga

För att kunna mer exakt kunna fastställa brottstiden är det av stor vikt att fastställa när Torgny 
Hellberg kom hem den aktuella dagen. Han har i tidigare förhör sagt att han kom hem mellan 
kl. 19:12 och 19:15.

Enligt uttagen telefonlista på Torgnys telefon så ringer han ett samtal som påbörjas kl. 19.06 
och varar i 263 sekunder (4 minuter 23 sekunder).

Enligt förhör med Torgny Hellberg den 26 mars 2008 kl. 09.05 så pratade han med "Sebbe" i 
ett samtal mellan Köping och Arboga. Samtalet påbörjades före Valskog och avslutades efter 
Valskog.

Den mast som samtalet öppnar upp på är "59BB Köping Volvo 140 gr". Räckvidden på 
masten söder ut är ca. 4 km, enligt Tekniker på Tele 2 så går gränsen ungefär vid 
Hedströmmen. Efter Hedströmmen så hade samtalet öppnat upp masten i Valskog.

För att kontrollera ovan fakta provkördes sträckan av Insp Bjarne Graflund och Pa. Dennis 
Helsing från underrättelseavdelningen:

Tidtagningen startade på Arbogavägen vid Stora Forsby mellan korsningen Rv. 56 och 
Valskog. Hastigheten ca. 5 km/h den tillåtna. Efter 4 minuter och 23 sekunder befann vi oss 
efter Valskog i riktning mot Arboga (vilket styrker påståendet att samtalet började före 
Valskog och avslutades efter) fortsatt tidtagning fram till adressen oberoende på vägval 
(antingen genom Arboga Centrum eller lv.249 Fellingsbrovägen till Västerleden) visade på 
en tid för hemkosten till kl.19:18:30 eller kl.19:18:15  plus minus 1 minut för hastighet och 
platsen där mätningen startade.

Insp Bjarne Graflund
Underrättelseavdelningen
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Avrapporteringspm
Kvarglömda saker på tåg

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Fager, Katarina
Datum

2008-03-26
Tid

11:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katarina Fager

Uppgiften avser

Kvarglömda saker, SJ
Uppgift

Kontakt har tagits med Hittegodsavd på SJ Stockholm, 08-501-255 90.

De kan inte svara på om det finns kvarglömda saker kvar på just tåget fr Arboga-Sthl den 17 
mars kl 19.35.

Saker som är kvar på tågen sparas i tre månader på Centralstationen, undre hallen. För att de 
ska kunna hitta specifika saker/kläder så måste de ha just vad man söker. 

De kan i alla fall se att det inte finns några verktyg kvarglömda från detta tåg.  Det finns en 
hel del kläder och väskor/påsar. 



Karta Promenadväg utritad, 2008-06-02 15:33   diarienr: 1900-K8001-08
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-05-27
Tid

11:09
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

2008-05-26 körde undertecknad tillsammans med civ utr. Ann-Kristin Gunnarsson sträckan 
Örebro Universitet- Centrumleden Arboga-Horisontvägen 59, Skarpnäck, Götgatan 98 
Stockholm och sedan åter till Örebro Universitet.

Från Universitetet ut till E18/E20 åkte vi med hjälp av GPS närmaste vägen, vilket innebar att 
vi fick åka småvägar genom Örebro. Vi åkte sedan vidare E18/E20 till avfarten Götlunda där 
vi svängde in på G:a Europavägen och åkte den till Vinbäcken i Arboga.  Vid Vinbäcken 
svängde vi av in mot Centrala delarna av Arboga och åkte fram till Shell-macken på 
Centrumleden, den enda macken som finns på Centrumleden och den enda macken i centrala 
delarna av Arboga som ligger norr om ån.   
Vi åkte sedan, kortast möjliga väg direkt ut på gamla europavägen igen och fortsatte till 
anslutningen till E20 mot Stockholm. 
Vi åkte sedan E20 till vi kom till Stockholm och där åkte vi, efter GPS den närmaste vägen, 
via Älvsjö, ner i ett industriliknande område i Högdalen, Örbyleden och vidare mot 
Horisontvägen 59 i Skarpnäck.

Vi fortsatte sedan resan från Horisontvägen 59 in till Götgatan 98 och återvände sedan åter 
till Universitetet i Örebro. 

Efter att ha sammanräknat de kilometer som de olika vägsträckorna visade blev den totala 
resvägen 396 km. Det finns en viss felmarginal i detta eftersom vi nollställde 
kilometermätaren vid några tillfällen samt några kontaktproblem med GPS i tunnlar.
Det finns även en väg genom Södertälje som enligt GPS ska vara något närmare än E20. 

Vi gjorde därför också en sökning  i GPS med system Navicon. Vi  lade in samtliga adresser 
mellan vilka vi åkte och sökte den kortaste vägen. Vi fick då fram att kortaste resvägen är 392 
kilometer.   

Köping 2008-05-27   

Insp Christina Carlsson



105

PM
Avgångstider, ARBOGA station 2008-03-17

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-03-26
Tid

09:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Jag har haft kontakt med Erik Franklin på Riksledningen, Personalfördelningen. Tfn 010-751 
56 48. Han har kontrollerat de exakta ankomst och avgångstiderna för tågen som trafikerade 
Arboga station runt 19.30-tiden den aktuella kvällen.

*Tåg från Örebro vidare till Köping-Västerås-Stockholm ordinarie avgångstid kl 19.25 
avgick den här dagen kl 19.49.

*Tåg till Kungsör-Eskilstuna-Stockholm med ordinarie avgångstid kl 19.34 avgick kl 19.40 
från Arboga station och ankom till Kungsör kl 19.46 och till Eskilstuna kl 20.06. 

Köping 08-03-26

Insp Christina Carlsson
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PM
Sammanfattning beträffande tågresor

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Helsing, Dennis
Datum

2008-03-28
Tid

11:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Dennis Helsing

Uppgiften avser

Sammanfattning beträffande Christine Schürrers tågresor mellan Sthlm-Arboga, samt hennes

förehavanden i nära anslutning till dessa resor under mars 2008.
Uppgift

Den 10-12 mars 2008
Förfrågan har ställts gentemot SJ huruvida resenär köpt t & r resa Stockholm-Arboga, med 
tåg som passerat Bro (mellan Bålsta och Sundbyberg) den 12 mars kl. 17:32.

I svar meddelas att SJ fått en träff. Träffen består av en resa som köpts anonymt den 10 mars 
2008 kl. 16:26. Biljetten såldes på Centralstationen i Stockholm och som säljare står Thomas 
Öbrink. Priset för biljetten var 288 kronor och den betalades kontant.

Biljetten innefattar resa Sthlm C-Arboga, kl. 10:50-12:26 (Tåg 927) den 12 mars 2008, samt 
resa Arboga-Sthlm C, kl. 16:28-17:53 (Tåg 751) den 12 mars 2008.

Detta innebär följaktligen att den resenär som genomför resan Arboga-Sthlm C kan föra ett 
samtal via mobiltelefon kl. 17:32 och öppna upp mot masten Coop Bro. Av Christine 
Schürrers telelista framgår att hon mottar ett samtal kl. 17:32:12 och att samtalet öppnar upp 
mot masten Coop Bro.

Av kontoutdrag från konto tillhörande Christine Schürrer framgår att hon kl. 16:03 den 10 
mars gör ett uttag på 200 kronor. Detta är således 23 minuter innan biljetten som beskrivs 
ovan inhandlas.

 Den 14 mars 2008
Förfrågan har ställts gentemot SJ huruvida resenär köpt t & r resa Stockholm-Arboga, där 
återresan sker med avgång kl. 19:34 den 14 mars 2008.

I svar meddelas att SJ fått en träff. Träffen består av en resa som köpts anonymt den 14 mars 
2008 kl. 10:17. Biljetten såldes på Centralstationen i Stockholm och som säljare står Isabell 
Forsberg. Priset för biljetten var 342 kronor och den betalades kontant.

Biljetten innefattar resa Sthlm C-Arboga, kl. 16:36-18:10 (Tåg 792) den 14 mars 2008, samt 
resa Arboga-Sthlm C, kl. 19:34-21:10 (Tåg 962) den 14 mars 2008.



Av telelista framgår att Christine skickar ett SMS till okänd person kl. 18:50:15 den 14 mars 
2008 och att SMS:et kan ledas till en mast i Arboga. Dessutom är de master som Christine 
Schürrers mobiltelefon öppnar upp mot (se bifogade kartor A-B) mellan kl. 19:00-22:00 väl 
överensstämmande med master som skulle vara aktuella om en resenär på återresan brukar en 
mobiltelefon.

Av kontoutdrag från konto tillhörande Christine Schürrer framgår att hon kl. 10:11 den 14 
mars gör ett uttag på 200 kronor. Uttaget sker från en bankomat vid Svensk Kassaservice på 
Centralstationen i Sthlm. Detta är således 6 minuter innan biljetten som beskrivs ovan 
inhandlas.

 Den 17 mars 2008
Förfrågan har ställts gentemot SJ huruvida resenär köpt t & r resa Stockholm-Arboga, där 
framresa sker mellan kl. 14:00-17:30 den 17 mars 2008 samt där återresan sker med avgång 
kl. 19:34 den 17 mars 2008.

I svar meddelas att SJ fått en träff. Träffen består av en resa som köpts anonymt den 17 mars 
2008 kl. 12:16. Biljetten såldes på Centralstationen i Stockholm och som säljare står Isabell 
Forsberg.

Biljetten innefattar resa Sthlm C-Arboga, kl. 16:36-18:10 (Tåg 792) den 17 mars 2008, samt 
resa Arboga-Sthlm C, kl. 19:34-21:10 (Tåg 962) den 17 mars 2008.

Av förhör med Pavlos Vlachogiannis framgår att han träffar Christine Schürrer ca kl. 11:15 
den 17 mars 2008 utanför hus 42, Danderyds sjukhus. Vid mötet lånar Pavlos ut 1 000 kronor 
kontant till Christine.

Av telelista framgår att Christine mottar ett samtal från Eva Schürrer kl. 14:06:26 den 17 
mars 2008. Samtalet öppnar upp mot mast vid T-Centralen i Sthlm. 

De master som Christine Schürrers mobiltelefon öppnar upp mot (se bifogad karta C) mellan 
kl. 19:00-22:00 är väl överensstämmande med master som skulle vara aktuella om en resenär 
på återresan brukar en mobiltelefon.

Pa Dennis Helsing
Underrättelseavdelningen

Sammanfattning beträffande tågresor, PM, 2008-03-28 11:21   diarienr: 1900-K8001-08
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-04-25
Tid

09:02
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Charlotte Dovenius

Uppgiften avser

Kontroll av hittegodsavdelning, Centralstationen i Stockholm
Uppgift

K08001-08U2180080.DSS

08-04-24 företog undertecknad, krinsp Höglund och krinsp Backman en kontroll av SJ 
hittegodsavdelning vid Centralstationen i Stockholm. I samband med kontrollen uppgav 
tjänstgörande personal att det vid tidigare tillfälle befunnit sig en kvinnlig polis där av samma 
anledning men att hon då inte återfunnit något anmärkningsvärt i inlämnade övergivna 
tillhörigheter. På plats visade det sig att det fanns ett stort antal plagg, bland annat handskar 
och halsdukar som återfunnits antingen på tåg eller på SJ stationsområde av olika resenärer 
och personal som därefter lämnat in tillhörigheterna till hittegodsavdelningen.

Tillhörigheterna var sorterade i lådor märkta mars, april osv, och de var ordnade efter art av 
föremål. Det fanns alltså på plats tex en låda med handskar märkt mars, en låda märkt med 
halsdukar för mars osv, och dessutom fanns en flera meter lång klädhängare med inlämnade 
jackor som var märkta med vilket datum de återfunnits. På grund av att det material som 
skulle genomsökas var så omfattande deltog en sk likhund vid tillfället, och samtliga lådor 
med tillhörigheter för såväl mars som april månad lades ut i en angränsande korridor på ett 
sätt som var lämpligt för tjänstehunden att söka på.

Beträffande de beskrivna inlämnade jackorna kunde det konstateras att inget av plaggen vare 
sig utseende, färg eller storleksmässigt motsvarade det som man kan förmoda att den 
misstänkta bar vid brottstillfället, varför de plaggen inte kom att undersökas av tjänstehunden.

I samband med kontrollen undersöktes vidare ett flertal väskor som lämnats in till förvaringen 
men i dessa återfanns inga klädesplagg eller övriga föremål som på minsta sätt kunde sättas i 
samband med händelsen varför allt material som undersökts kom att lämnas kvar på 
avdelningen, utan att tas i beslag.

I samband med kontrollen framkom vidare att en annan anställd hade ansvar för de 
förvaringsboxar som finns på Centralstationens område. Vid kontakt med henne kunde hon 
med ledning av bokförda uppgifter komma fram till att 6 stycken förvaringsboxar öppnats av 
personalen på avdelningen efter att de personer som placerat in sina tillhörigheter där inte 
hämtat ut dem i tid. Enligt personalen sker en sådan tömning 6 dagar efter att det dygn som 



man som brukare av boxen får lov att förvara tillhörigheterna i där gått ut. Med ledning av 
deras egna uppgifter kunde personalen konstatera att den tömning av boxar som var aktuell 
efter att någon placerat tillhörigheter i den runt den 17-18/3, ägde rum den 24/3. Vid det 
tillfället plockades sammanlagt 6 stycken kollin ut ur sina boxar varefter de lades in och 
märktes på den sk boxavdelningens förvaringsutrymmen. Personalen som var på plats pekade 
ut de aktuella bagagen varefter samtliga lades ut i den angränsande korridoren på samma sätt 
som gjorts tidigare med de övriga klädesplaggen, och därefter fick tjänstehunden söka 
igenom även det materialet. Inte heller den undersökningen gav något utslag och efter att man 
återlämnat samtliga tillhörigheter till boxavdelningen fylldes en journal på plats i av 
undertecknad att en kontroll av tillhörigheterna ägt rum.

Vidare framkom uppgift om att den sk Cityterminalen, som  utgör en del av Centralstationen 
och från vilken man kan färdas med buss till olika delar i landet, också hade tillgång till egna 
förvaringsboxar. Då det vid undersökningstillfället var okänt om dessa genomsökts av annan 
polispersonal tidigare kontaktades en vaktmästare, Arne, på Cityterminalens servicecenter. 
Denne redogjorde då för att ingen polis varit i kontakt med honom tidigare och att han var 
den ende på servicecentret som var kunnig och utbildad för att hantera de aktuella 
förvaringsboxarna.

Arne redogjorde vidare för att de på Cityterminalen finns drygt 400 stycken boxar och att det 
i princip är möjligt för gäster att förvara tillhörigheter under hur lång tid som helst i dem. 
Normalpris för ett dygns förvaring i någon av boxarna är 40 kronor, men i de fall att någon 
vill nyttja dem under längre tider än så, kan man enligt Arne betala tusentals kronor för att 
täcka en lång tid framöver. Vidare förhåller det sig på Cityterminalen så att i de fall att någon 
som nyttjat en box inte kommit tillbaka till den i tid för att få ut sina tillhörigheter efter att 
den förbetalda tiden löpt ut, får sina saker med automatik inlåsta. Har man alltså kommit "för 
sent" till sin i förväg betalda box är det inte längre möjligt att öppna den med den nyckel man 
erhåller när man hyr boxen. I det fallet är man alltså hänvisad till servicecentret för att få en 
manuell upplåsning av boxen och i det fallet får man även erlägga ytterligare pengar för att 
kunna kvittera ut sina tillhörigheter. Vid alla sådana tillfällen är det Arne som handhar sådana 
fall, och vid kontrollen redogjorde han för en händelse som inträffat för några veckor sedan 
innan kontrolltillfället.

Han hade då befunnit sig på sin arbetsplats när han blir kontaktad av en kvinna som verkade 
mycket förvirrad och stressad. Han kommer ihåg att hon pratade mycket dålig svenska och 
hon berättade för honom då att hon behövde komma åt sina tillhörigheter i en av boxarna och 
att hon inte längre själv kunde öppna den med den nyckel hon tidigare fått när hon hyrt där. 
Det förhöll sig alltså i det fallet så att kvinnan inte betalat tillräckligt i förhållande till när hon 
ville öppna skåpet, varför hon behövde ha hjälp med det och Arne säger att han minns att 
kvinnan ville ha ut ett pass ur det. Det hela slutade med att Arne förklarade för henne att hon 
skulle bli tvungen att betala extra eftersom hon haft skåpet för lång tid i förhållande till vad 
hon först betalat, och till slut så kommer han ihåg att kvinnan växlade pengar på Forex för att 
få vidare mynt och därefter kunde hon få upp sin box, men hon var fortsatt uppjagad. Vid 
tillfället kom väktare till platsen med anledning av det, och Arne minns att kvinnan till slut 
kom att stoppa in sina tillhörigheter i någon annan box på Cityterminalen varefter hon 
lämnade platsen. Vad det gäller det aktuella boxar som kvinnan nyttjade kan Arne inte i 
efterhand redogöra för exakt vilka de var. Beträffande tidpunkten för händelsen vet han att 
den var i nära anslutning till att han i media fick veta att en kvinna kunde misstänkas för att 
ha mördat små barn i Arboga.

Vid kontrollen av Cityterminalens förvaringsboxar kunde Arne på förfrågan redogöra för att 2 
av dem hyrts för 48 respektive 42 dagar innan kontrolltillfället, och därefter inte tömts på 
innehåll av hyrestagarna. Mot bakgrund av att polis kommit till honom, gjorde Arne själv 

Tjänsteanteckning, 2008-04-25 09:02   diarienr: 1900-K8001-08
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bedömningen att han utifrån sitt eget regelverk ville kontrollera de boxarnas innehåll, varför 
han enligt Cityterminalens regler och rutiner öppnade dem på eget initiativ.

Det visade sig då att det handlade om tillhörigheter som inte på något sätt kunde sättas i 
samband med händelsen i Arboga, varefter skåpen låstes igen på nytt av Arne.

I sammanhanget kom slutligen samtliga boxar på Cityterminalens område att kontrolleras 
manuellt med utgångspunkt att uppgifterna i det datoriserade systemet över den skulle kunna 
vara felaktiga. Vid den kontrollen visade det sig att runt ett tiotal boxar förbetalats med en 
stor summa pengar och Arne valde då att återigen utifrån sitt eget regelverk öppna boxarna 
för att göra en kontroll av dem. Det visade sig då att så gott som samtliga av de boxarna var 
tomma, och att den höga summan som angivits på framsidan på ett elektroniskt regelverk helt 
enkelt var felaktigt.

Avslutningsvis förevisades Arne en bild på den i ärendet misstänkta Schürrer och han uppgav 
då att denne stämde överens med hans minnesbild av den kvinna som han tidigare reagerat 
för uppträdandet hos, och som ville hämta ut sitt pass i ett av skåpen. Han var emellertid för 
osäker på hennes utseende för att med säkerhet kunna avgöra att så var fallet, men säger att 
väktare som vid tillfället var i kontakt med kvinnan kanske kan identifiera henne säkrare.

Göran Höglund, krinsp

Tjänsteanteckning, 2008-04-25 09:02   diarienr: 1900-K8001-08
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Avrapporteringspm
kameraövervakning centralstation i Stockholm

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Engström, Rune
Datum

2008-03-26
Tid

16:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Rune Engström

Uppgiften avser

Kameraövervakning Centralstationen i Stockholm
Uppgift

Vid tfn-kontakt med ordningsvakt Andreas Engelberg anställd Addici Security tfn 08-762 
3227 ang kameraövervakning på Centraltstationen i Stockholm säger Engelberg att sådan 
övervakning sker.
Ett trettital kameror finns i stora vänthallen på Centralstationen, denna hall kallas enligt 
Engelberg för Stora Centralhallen.
Någon inspelning av händelser sker dock inte.
Tillstånd för inspelning finns dock enligt Engelberg men den har ännu inte kommit igång på 
grund av att utrustning för inspelning saknas.

Västerås 2008-03-26

Rune Engström
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-03-26
Tid

09:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Alternativa vägar till perrongen, ARBOGA station
Uppgift

Jag har tittat på området runt stationen och perrongen. Jag kan konstatera att det är möjligt att 
ta sig upp på perrongen utan att gå den vanliga vägen och passera kameran men att det 
innebär viss risk att dra uppmärksamhet till sig. 

Det finns bara en "tillåten" ingång till perrongerna på Arboga station och det är den där 
övervakningskameran sitter. Man kan även ta en hiss upp till perrongen och då passerar man 
inte kameran. Hissdörrarna syns dock i kameran så man kan se om några passagerare 
använder den vägen. 

Området runt spåren och även perrongen är inhägnat med både trästaket och "nät"-staket. 
Nätstaketet är det möjligt att klättra över, däremot är träplanket svårare att forcera både vad 
höjd och möjlighet att klättra på anbelangar.

På två ställen är det bara staket bestående av några liggande bommar och där finns möjlighet 
att krypa in under och/eller mellan upp på spårområdet. 
Det ena av dessa områden ligger vid slänten ner mot gångbanan som passerar Sturevallen och 
fortsätter upp mot centrala Arboga. När man kommit in på spårområdet kan man klättra upp 
på perrongen även om det innebär att man kan dra uppmärksamhet till sig. 
Det andra av ställena är en låst grind som ligger längst bort efter perrongen åt motsatt håll, 
mot Nicolaikyrkan. Där kan man med lätthet ta sig in och vidare upp på perrongen utan att 
behöva klättra och utan att dra alltför stor uppmärksamhet till sig.

Det är också möjligt att ta sig upp på spår-området längre bort efter spåren, gå längs spåren 
och sedan klättra upp på perrongen även om det innebär en större risk att upptäckas. 

Köping 2008-03-26

Christina Carlsson
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Avrapporteringspm
Förvaringsbox, A-ga Järnv station

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Fager, Katarina
Datum

2008-03-26
Tid

09:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katarina Fager

Uppgiften avser

Förvaringsboxar Arboga Järnv station?
Uppgift

Undertecknad har varit i kontakt med personal på Arboga Café o Spel, de har hand om det 
Café som ligger i Arboga Järnvägsstation. Enligt dem finns det inga förvaringsboxar där. 
(0589-61 11 16)

Krinsp Katarina Fager
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PM
Tunnelbanetid

Signerad av

Jan Sjöberg
Signerad datum

2008-05-08 16:17Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Sjöberg, Jan
Datum

2008-05-08
Tid

16:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Sjöberg

Uppgiften avser

Tid tunnelbana
Uppgift

Vid datasökning på SL, Stockholms Lokaltarafik, och sträckan T-Centralen-Skarpnäck är 
restiden 19 minuter.

Denna tid har även Leila Nakouri uppgivit i förhör att ovan resa tar dvs 19 minuter. Vidare 
har Nakouri uppgivit i förhör at det tar ca 5 minuter att gå från hennes lägenhet till  
T-banestationen i Skarpnäck.

Jan Sjöberg, krinsp
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PM
Tågtider/Övervakningskameror

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Fager, Katarina
Datum

2008-03-18
Tid

10:46
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katarina Fager

Uppgiften avser

Tågtider, Arboga-Motala och ev övervakningskameror på järnv stationer
Uppgift

Undertecknad har varit i kontakt med SJ och kontrollerat deras  avgångar från Arboga 
 järnvägsstation till Motala, den aktuella kvällen 080317.

Avgång Arboga kl 17.31, byte Örebro 18.15, ankomst Motala kl 21.34.

Avgång Arboga kl 19.44, byte Hallsberg kl 20.38 (väntetid 10 min) avgång kl 20.48, ankomst 
Motala kl 21.34.

Övervakningskameror:
Kontakt har tagits med SJ angående ev övervakningskameror på järnvägsstationerna.

Örebro saknar kameror.

Hallsberg har en kamera vid en järnvägsövergång, undertecknad har varit i kontakt med 
Kommun/Gatukontoret, Martinsson. Han skulle ordna så att den film som finns i kameran 
tages om hand.

Arbogas kameror var/är för tillfället trasiga.

/Krinsp Katarina Fager
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Nilsson, Göran
Datum

2008-03-25
Tid

09:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Nilsson

Uppgiften avser

Tidsuppgifter på personer som rör sig vid uppgången till perrongen på Arboga järnvägsstation
Uppgift

Undertecknad har tillsammans med Christina Carlsson tittat på övervakningsfilm från 
tågstationen i Arboga den 17 mars –08.
Tidpunkten som var intressant vid detta tillfälle var då passagerare skulle gå på tåget 19.34 
till Stockholm. Detta tåg var något försenat.

Vid en kontroll av övervakningsutrustningen så visade det sig att den visade en tid som var 
20 minuter senare än verkligt tid.

Till nedan tider skall det således dras av 20 minuter.

Det vi såg i uppgången till perrongen på Arboga järnvägsstation var.

Kl. 19.25 kommer det upp ett par, man och kvinna.

Kl. 19.33 kommer det upp en man

Kl. 19.35 kommer det upp en kvinna ,stämmer ej med signalement sedan tidigare.

Kl. 19.37 kommer det upp en kvinna, liten och något kraftig.    

Kl. 19.39 kommer det upp en kvinna, stämmer ej med tidigare signalement.

Kl. 19.41 kommer det upp ett par, man och kvinna.

Kl. 19.52 kommer det upp en kvinna som har bråttom upp för trappen. Kvinnan stämmer bra 
överens med signalement sedan tidigare. Går dock ej att urskilja ansiktet. Denna kvinna 
stämmer överens med signalementet vi har av den misstänkte Schurerr. Kvinnan ser ut att 
vara lång med en smal kroppsbyggnad. 

Ovan personer är de som finns med vid den aktuella tidpunkten som är av intresse.

Sammanfattningsvis så av de personer vi ser på övervakningsfilmen, så stämmer kvinnan som 
kommer upp för trappen kl 19.52 (rätt tid 19.32.40) bäst på det signalement som vi har sedan 



tidigare.

   

PM, 2008-03-25 09:47   diarienr: 1900-K8001-08
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-03-24
Tid

15:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tittade tillsammans med insp Göran Nilsson på övervakningsfilmen från 
järnvägsstationen i Arboga 2008-03-17. På stationen finns tre kameror men endast en var i 
funktion vid tillfället för brottet. De andra två kamerorna har varit trasig sedan ca tre veckor 
tillbaka.

Den kamera som är i funktion är placerad så att de som ska resa från Arboga filmas då de 
kommer upp för trappan som leder upp från undergången och upp till vänthallen och vidare ut 
på perrongerna. 
Man kan även åka hiss upp till perrongerna. Dessa personer syns bara på avstånd när de 
kliver in i hissen för att åka upp till perrongen.

När vi började titta på de tider som angetts att tåget  ska anlända och gå från 
järnsvägsstationen och att ett tiotal personer skulle åka med dessa så stämde det inte, det kom 
inte så många människor till stationen vid den tiden. Vi kontrollerade då tiden på hårddisken 
och den visade sig gå 20 minuter, sånär som på 10 sekunder, fel. Denna kontroll gjordes mot 
fröken Ur.

Vi  la då till 20 minuter till den tid, 19.34 som det aktuella tåget från Arboga mot Kungsör - 
Stockholm skulle ha gått, och kom då fram till 19.54 och backade sedan bandet ca 15 
minuter. När klockan på filmen visar 19.52.40( verklig tid kl 19.32.40) kommer en svartklädd 
kvinna uppför trapporna. Uppfattningen vi får är att kvinnan går raskt, jämfört med övriga 
resenärer som vi sett komma till tågen, och att hon är lång. Det går inte alls att se hur 
kvinnans ansikte ser ut. Kvinnan är iklädd helt mörka kläder, har en helt mörk halvlång jacka 
med luva på. Vad jag kan se så har luvan någon form av skärm som går ner över pannan på 
kvinnan. Kvinnan såg ut att bära en väska över axeln. 

Av övriga personer som kom till perrongerna under  (se pm av Göran Nilson), den aktuella 
tiden så var det några kvinnor, några par samt någon man. Av dessa var det ingen som vi 
uppfattade stämma in på signalementet av den misstänkta Christine. 
Det var ytterligare ett Stockholmståg som går via Köping -Västerås som avgick vid ungefär 
samma tid. Enligt personal på 19.34-tåget till Kungsör-Stockholm gick det på ca 10 personer 
på det tåget i Arboga och två av dessa är två personer som hoppar över direkt från ett 



anslutningståg. Enligt samma personal är det förseningen av detta anslutningståg som gör att 
avgången 19.34  blir 5-10 minuter försenad.

Vi kontrollerade även tider då tåg från Stockholm kom till Arboga station den 17/3 och som 
lämnat Stockholm station mellan 13.50-15.06. Bilderna vid detta tillfälle var bättre eftersom 
det var dagsljus men det var också betydligt fler människor i rörelse varför det var svårt att 
urskilja någon som vi kan säga liknar den misstänkta .

Köping 2008-03-24

Christina Carlsson

  

PM, 2008-03-24 15:58   diarienr: 1900-K8001-08
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Tjänstehunds PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Hundpolis
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Söderström, Anders
Datum

2008-03-23
Tid

14:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Söderström

Uppgiften avser

Genomsök av skogsområde väster om Grindberga, Arboga.
Uppgift

Undertecknad fick till uppgift att åka till Arboga och ta kontakt med Bertil Lundgren som 
hört av sig till polisen angående att han för ca en månad sedan mött en tysk kvinna i 
skogsområdet norr om Nalles i Arboga. Enligt Lundgren stämmer kvinnans signalement 
överens med den misstänkte.

Jag och tjänstehunden Dirac har gått längs de markerade gångstigarna från platsen där 
Lundgren mötte kvinnan och i området runtomkring, samt ner mot Ramstigen (Lv 574),  se 
bifogad karta. Ingringat kryss markerar platsen där Lundgren mötte kvinnan. 

Inget anträffat.

Anders Söderström
2008-03-23



Karta Hundsök Arboga station, 2008-03-24 14:03   diarienr: 1900-K8001-08
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Avrapporteringspm
Skavsta, hammarfynd

Signerad av

Jan Sjöberg
Signerad datum

2008-04-02 09:21Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Sjöberg, Jan
Datum

2008-04-01
Tid

13:24
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Sjöberg

Uppgiften avser

Hammarfynd på Skavsta flygplats
Uppgift

20080331 blev jag uppringd av Krinsp T Backman som då befann sig i Tyskland och 
arbetade ihop med Tyska polisen ang mordet i Arboga K 8001-08.

Backman hade utav polisen där fått vetskap om att en person ringt till polisen i Hannover och 
berättat om att Christine Schurrer vid säkerhetskontrollen på Skavsta flygplats i Nyköping 
hade stoppats då hon hade en hammare med sig i sitt handbagage. Denna hammare hade hon 
då fått lämna ifrån sig.

Personen som ringde polis i Hannover hade hört denna uppgift från en kamrat till Schurrer.

Efter denna information togs kontakt med polis på Skavsta och de "frös" läget med 
hanteringen utav farliga föremål som ej får tas med på flygningar.

Jag och Krinsp P Ekholm åkte sedan till Skavsta och fick följande information.

* De övervakningsfilmer som finns i säkerhetskontrollen är överspelade och om polisen i 
Västmanland inte redan fångat upp dessa går det ej att få fram något om vad som spelades in.

*Den tunna som "farliga föremål" kastas i är ej tömd under mars månad 2008.

*Det görs ingen skriftlig dokumentation ang saker som ej får tas ombord på flyg. När en 
passagerare kommer till säkerhetskontrollen och har något med sig som anses som farligt 
föremål får passageraren antingen lägga saken i den tunna som finns på platsen eller på annat 
sätt lämna kvar föremålet. Om passageraren vägrar detta får han/hon ej medfölja aktuellt flyg.

Därefter kontrollerades tunnan med farliga föremål genom att hälla ut alla sakerna på ett golv. 
Mest var det stickföremål, knivar mm, men 3 st hammare låg i tunnan.

En utav hammarna var en sk klohammare och den togs i beslag. Denna hammare hade storlek 
o utseende som den som Nakori ritat en skiss på. 
Vidare fanns en mindre hammare som kan betecknas som en leksakshammare samt en större 
hammare av sk kulmodell.



Vid kontrollen i tunnan togs även en papperstuss i beslag som ev  var blodbesudlad.
Båda sakerna, hammaren o papperslappen, togs i beslag och hammaren togs upp med sterila 
handskar och placerades sedan i en pappåse. Papperstussen lades ner i ett kuvert som 
förseglades. Även tussen hanterades med handskar.

Kontroll gjordes även på vilka som hade jobbat i säkerhetskontrollen den 18e mars 2008 
mellan 15.00-17.30. Detta material fick vi med oss.

Vi samtalade även med samtliga som jobbade vid säkerhetskontrollen den 31a mars och 
några utav dem hade jobbat den 18e mars. Två utav dem hade även hört att någon vid 
säkerhetskontrollen anträffat en hammare i en kvinnas handbagage. Detta är, enl 
säkerhetspersonalen, rätt sällsynt att en kvinna har med sig en hammare.

De två som hade hört uppgiften om en kvinna med en hammare kunde ej säga vem som 
berättat detta. Se förhör med dessa två i DUR.

Jan Sjöberg, krinsp

Skavsta, hammarfynd, Avrapporteringspm, 2008-04-01 13:24   diarienr: 1900-K8001-08
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PM
Personal på Skavsta

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-04-01
Tid

10:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Vi har kontaktat personal enligt inscannad lista, som enligt uppgift tjänstgjorde på Skavsta 
2008-03-18. 

Mona Lövgren- ej sett eller hört något om någon hammare.

Pernilla Blomberg- ej sett eller hört något om någon hammare.

Kerstin Thuresson- ej sett eller hört någon om någon hammare.

Jenny Andersson- ej sett eller hört något om någon hammare. Hon säger att hon  
"omformaterar" hjärnan varje gång hon åker från jobbet.

Henrik Axelsson-ej sett eller hört något om någon hammare.

Christina Björlingh-ej sett eller hört något om någon hammare.

Raymond Burgers- ej sett eller hört något om någon hammare.

Jim Hedin- ej sett eller hört något om någon hammare.

Anne Kirvesniemi- ej sett eller hört ngt.

Maja Lindeskow- Hört talas om ngn som pratat om en hammare (se förhör)

Hajrudin Palos- ej sett eller hört ngt.

Pernilla Söberg- ej sett eller hört ngt.

/Krinsp Katarina Fager och Krinsp Christina Carlsson
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Tjänsteanteckning
Kontroll av tidsangivelse på övervakningskamera

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Dovholt, Jan
Datum

2008-04-04
Tid

10:32
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Dovholt

Uppgiften avser

tidmätare på Skavsta flygplats
Uppgift

På bilder tagna av kamera märkt 14. EntrÉ ID Höger tagna på Skavsta flygplats finns en 
tidsangivelse: 2008-03-18T15-02-00Z60 192 168. 0.34 2 NVR.

Tidsanvgivelserna på dessa bilder är korrekt, det sker regelbundna kontroller av kamerorna. 
Inga strömavbrott kan påverka tidsangivelsen då ett reservaggregat omdedelbart tas i drift.

Kriminalkom. Svante Melin vid Eskilstunapolisen är ansvarig för all kameraövervakning i 
länet där även Skavsta ingår och är den som kan vitsorda ovanstående uppgifter.
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PM
Adressändring

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-04-03
Tid

10:53
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

När man ändrar adress så förs den dag man uppger som flyttdag in i folkbokföringen OM 
flyttdagen INTE är tidigare än 8 dagar innan anmälan görs. OM man anmäler senare än 8 
dagar efter aktuell flyttdag så registreras den dag man lämnar in anmälan. Sedan tar det 7-10 
dagar in det är inlagt i folkbokföringen. Detta innebär att Torgny, som i folkbokföringen har 
ändrat adress från 08-02-15, med största sannolikhet, stått kvar på sin gamla adress till 
22-25 februari om man har gjort en sökning innan dess. 
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Tjänsteanteckning Signerad av

Hans Eriksson
Signerad datum

2008-03-26 12:48Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Eriksson, Hans
Datum

2008-03-26
Tid

11:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hans Eriksson

Uppgiften avser

Kontakt med räddningstjänsten i Arboga angående hjälp med att kontrollera platta tak från

Verktygsgatan till järnvägsstation.
Uppgift

Tog kontakt med räddningstjänsten i Arboga tfn 0589-670108 med anledning av hjälp med att 
kontrollera platta tak från Verktygsgatan till Järnvägsstation. 

I dag går det ej på grund av snö på taken, men om vi återkommer under morgondagen går det 
nog bättre.

De tak som är platta och skall kontrolleras är:

1. Villagatan 1, garagetak.
2. Garagetaken på Lundborgsesplanaden -Jädersvägen.
3. Vilstahallen.
4. Gamla Assea (försvarets numera).
5. Stureskolan.
6. Sporthallen.
7. Ishallen
8. Shellmacken samt garagen i närheten.
9. Stadskällaren (baksidan)
10. Medborgarhuset.
11. Stureplans ingång.
12. Järnvägsstation.  
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PM
ang takundersökning i Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Ekholm, Per
Datum

2008-03-28
Tid

12:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Ekholm

Uppgiften avser

Uppgift

Den 2008-03-27 kl 13.15 påbörjade undertecknad samt en brandman, Andreas Martinell, 
takundersökning efter ev. intressanta uppkastade saker. Andreas Maritinell blev avlöst av en 
annan brandman, Mikael Karlsson, då undersökning på Stureskolan påbörjades.

1.   Villagatan 1, fastighetens garagetak. Inget anträffat.
2.   Garagetak, Lundborgsesplanaden - Jädersvägen. Inget anträffat.
3.   Taket Vilstahallen. Inget anträffat.
4.   Shellmacken samt garagetak runt omkring. Inget anträffat.
5.   Stureskolans alla tak. Inget anträffat.
6.   Sturehallens alla tak. Inget anträffat.
7.   Ishallens alla tak. Inget anträffat.
8.   Taken vid entréingången till Stureplan(fotbollsplanen). Inget anträffat.
9.   Järnvägsstationen och alla tänkbara tak runt den. Inget anträffat.

Undersökningen avslutat kl 16.25 för att brandmannen skulle kunna sluta sitt arbetspass kl 
16.30.

Den 28 mars 2008 kl 08.30 påbörjade undertecknad samt en brandman, Mikael Karlsson, 
takundersökning efter ev. intressanta uppkastade saker.

10.  Taken vid Medborgarehuset. Inget anträffat.
11.  Taken på baksidan av Stadskällaren. Inget anträffat.
12.  Taket på gamla Hemköpsfastigheten. Inget anträffat.
13.  Taket på Coop Konsum. Inget anträffat.
14.  Låga tak längs Ahlöfsgatan. Inget anträffat.
15.  Alla tak på gamla ABB:s lokaler vid Skandiagatan,
       numera försvarets lokaler. Inget anträffat.

Undersökningen avslutat kl 10.00.

Bakom Coop Konsum fanns en container för packning av kartonger m.m.. Denna container är 
inte tömd sedan den 2008-03-10. Ska hämtas på kvällen den 2008-03-31 och tömmas på 



morgonen den 2008-04-01 på gryta i Västerås. Undertecknad har varit i kontakt med den 
chaufför som hämtar och denne ska höra av sig till undertecknad.

Krinsp Per Ekholm 

ang takundersökning i Arboga, PM, 2008-03-28 12:49   diarienr: 1900-K8001-08
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Nilsson, Göran
Datum

2008-04-03
Tid

12:37
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Nilsson

Uppgiften avser

Kontroll av övernattningsställen i Arboga.
Uppgift

Krinsp G Nilsson och J Dovholt kontrollerade liggare och pratade med ägare/ uthyrare på 
Hotell eller dyliga övernattningsställen i Arboga angående utredning av mord i Arboga den 
17 mars –08.  Frågeställningen var om det bott någon utländsk person/kvinna hos dem någon 
gång under januari till den 17 mars –08.

De olika övernattningsställena som kontrollerades var nedan: 
Stadshotellet på Nygatan, Ekbackens motell vid Ekbacken E18/20, Dinners vid Sätra i 
Arboga, Krakaborgs camping, Nalles Motell utefter gamla E18 och Sörby vandrarhem mellan 
Valskog och Arboga.

Ingen av ovan kontrollerade liggare visar att det skall ha bott någon tysktalande 
person/kvinna hos dem under –08.  Samtliga uthyrare av rum uppgav att de kräver 
legitimation av personer som de inte känner igen. Personerna får skriva in sig med persnr och 
telefonnummer.

Ekbackens motell hade en kvinna hos sig den 1 januari, en zigensk kvinna som uthyraren 
Roger känner igen.

På Stadshotellet hade de inte haft någon kvinna som för dem var okänd under ovan period.

Dinners vid Sätra har heller ej haft någon tysktalande kvinna boende hos dem under perioden.

Krakaborgs camping har ej riktigt startat sin säsong men har hyrt ut till en polsk familj med 
barn under februari –08. Familjen känd sedan tidigare.

Nalles motell har hyrt ut till långtradar chaufförer men ej till någon tysktalande person. Nalles 
har annars tagit emot övernattningsgäster, men de få då boka i grupp. Personal på Nalles 
uppgav att det inte kommer så många spontangäster som övernattar. 

Sörby vandrar hem har ej haft gäster under ovan tid.

Krinsp Göran Nilsson    
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PM
ang tömning av en container

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Ekholm, Per
Datum

2008-04-01
Tid

16:37
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Ekholm

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad var den 2008-04-01 kl 08.30 och tömde en container på Gryta avfallsstation i 
Västerås. Containern kom från Coop, Konsum i Arboga och innehöll packat wellpapp. Med 
vid tömningen var Stefan Eriksson som körde containern till Gryta avfallstation i Västerås.

Undertecknad kunde konstatera att containern inte innehöll något annat än packat wellpapp.

Krinsp Per Ekholm
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Nilsson, Göran
Datum

2008-03-20
Tid

11:57
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Nilsson

Uppgiften avser

Genomletning av sopcontainers från Arboga.
Uppgift

På förmiddagen den 20 mars –08 fick undertecknad tillsammans med Per Ekholm och Anders 
Leo i uppdrag att leta igenom avfall från Arboga. 

Det vi letade igenom var två st containers med sopor från Stureskolan och en container från 
Sturehallen i Arboga. Vi gick också igenom behållare med tomflaskor, dessa stod uppställda 
vid Vilsta hallen och parkeringen mitt emot tågstationen i Arboga.

Soporna och behållarna med glasflaskor tömdes vid avfallstationen i Köping där de också 
genomletades utan resultat. 

Krinsp G Nilsson
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Tjänsteanteckning
Åtgärder på VAFAB Återbruket Gryta, Västerås

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Samordning
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Gaal, Helene
Datum

2008-03-20
Tid

11:57
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helene Gaal

Uppgiften avser

Kontroll av wellpappavfall inkommet från KAK-regionen efter den 17 mars 2008.
Uppgift

Dag som ovan beordrades SHU241720 (4018) med insp J.Brunelius/H.Gaal till VAFAB, 
Återbruket Gryta,  i Västerås för kontroll av  wellpappavfall som inkommit från Norsa 
återbruk i Köping efter den 17 mars 2008. 

Nämnda patrull anlände ca klockan 09.45 och möttes av Sören Johansson, VAFAB Gryta, tfn 
021-393505 och maskinist Bengt Nilsson, mob.tfn 070-1754494. Johansson visste att de 
hade fått in wellpappavfall från KAK-regionen under veckan som varit. Han kunde ej säga 
från exakt vilka platser i KAK-regionen som wellpappen samlats in, mer än att den samlats 
in runt om i KAK-regionen. Enligt Johansson transporteras wellpappavfallet som samlas in i 
KAK-regionen alltid först till återbruket Norsa i Köping, därefter transporteras det vidare till 
VAFAB Gryta i Västerås.

Johansson och Nilsson tog med patrullen till två, intill varandra liggande, sophögar vilka låg 
längre in (norrut) på området. Den västra sophögen bestod av mer välsorterat wellpappavfall 
och den östra sophögen bestod av dåligt sorterat wellpappavfall. Enligt Nilsson hade dåligt 
sorterat wellpappavfall anträffats i den västra sophögen, detta avfall hade dock skjutits över 
till den östra sophögen så att det kom att ligga utefter den västra ytterkanten. Enligt 
Johansson och Nilsson så var det troligen detta avfall (d v s det som skjutits över) som hade 
inkommit från KAK-regionen och som var aktuellt för Polisen att söka igenom. Johanssons 
och Nilssons erfarenhet är att det wellpappavfall som inkommer från KAK-regionen för det 
mesta är väldigt dåligt sorterat. Sophögen som de slutligen påvisade är nog den enda som var 
aktuell att söka igenom och detta just på grund av att wellpappavfallet där var så dåligt 
sorterat.

Aktuellt sökområde sträckte sig, enligt Nilsson, från den östra sophögens sydvästra ytterkant, 
och ca 15 meter norrut. Nämnda sökområde pekades ut som att vara ca 2-3 meter brett. 

Det av Nilsson föreslagna sökområdet genomsöktes, men inget av intresse för Polisen 
anträffades. Genomsöket utfördes med hjälp av en grävskopa som har magnetkopp i skopan. 
Arbetsredskapet används i sophanteringen för att avskilja metaller från övrigt material. Enligt 
föraren, Hans Andersson, känner magnetkoppen av metaller på ett avstånd av ca 40-50 cm 
från skopan. Hela genomsöket övervakades av ovan nämnda polispatrull och det gick till så 



att Andersson kastade upp soporna i luften med hjälp av skopan så att soporna kom att 
spridas ut i ett tunnare lager på marken.  Andersson svepte sedan fram och tillbaka över 
avfallslagret med skopan/magnetkoppen. Vid några tillfällen under genomsöket kom 
magnetkoppen att dra till sig enstaka metallföremål, det minsta föremålet var en tunn ring 
(typ metallpackning) vars diameter mätte ca 5cm. 

För kännedom.

Åtgärder på VAFAB Återbruket Gryta, Västerås, Tjänsteanteckning, 2008-03-20 11:57   diarienr: 1900-K8001-08
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PM
Mord

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Mäkinen, Jouni
Datum

2008-03-20
Tid

16:43
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jouni Mäkinen

Uppgiften avser

Sortering av papper på IL-Recykling AB
Uppgift

Under dagen den 20 mars företogs papperssortering på företaget IL-Recykling AB på 
Stenbygatan 8 i Västerås avsikt att försöka finna föremål som skulle kunna härledas till 
brottet i Arboga.

Deltagande vid sorteringen var följande från krimjouren. Mats Johansson, Per Authen, Jouni 
Mäkinen, Jan-Ove Johansson, Göran Höglund, Per Andersson, Lars Fjellman samt Jan 
Brunelius och Marie Renvall från Samordningen.

En del klädesplagg hittades bland pappershögarna. Okänt av författaren till detta pm vad det 
var för kläder. Beslag skrivet av pågående kvällsgrupp.

Västerås den 20 mars 2008.
J Mäkinen, krinsp
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Telefonsamtal
till Torgnys telefon 2008-03-17

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-03-26
Tid

14:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Torgny har i förhör uppgett att han fick två anonyma samtal som han inte svarade på dagen 
08-03-17 när han satt hemma och arbetade. Enligt Hellsing så ringdes Hellberg upp två 
gånger  från PoB, tfnnr 0589-12288, i Arboga kl 12.51 och 13.03 och vid de tidpunkterna 
noteras ingen samtalstid.

Jag kontaktade Mikael på PoB och frågade om de sökt Torgny den aktuella dagen och om 
deras nummer var anonyma när de ringde upp någon. Mikael visste ej först om de sökt 
Torgny alls men kontaktade mig ett par minuter senare och berättade att så var fallet. De har 
en krockskada på en av Torgnys bilar som de skulle prata med honom om. Telefonerna går 
igenom en växel så Mikael vet ej säkert om några av numren kommer upp som anonyma när 
man ringer från dem. Mikael provar att ringa från ett av numren till min mobiltelefon. Det 
numret,0589-12175, kommer upp i displayen i min mobiltelefon. Om det är så med alla 
nummer och med företagets mobiltelefoner kan Mikael ej med säkerhet svara på.

Köping 08-03-26

Christina Carlsson
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Nilsson, Göran
Datum

2008-03-26
Tid

10:40
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Nilsson

Uppgiften avser

Genomgång av inspelad övervakningsfilm.
Uppgift

Undertecknad har tittat igenom övevakningsfilm från Sparbanken i Arboga. 
Övervakningsfilmen är inspelad den 17 mars -08, från tiden 14.30 -15.28. Mer film kommer 
att inlämnas från ovan dag.

Övervakningen har skett från entren till bankomaten på Nygatan och från baksidan av banken 
där det också finns en uttagsautomat. 

Undertecknad kan inte se,  att att bland dem som som syns på filmen,  att någon har sådan 
klädsel som nämnts i tidigare lämnade signalement i ärendet. Ingen av personerna har likhet 
med den misstänkte Schurrer.

Övervakningsfilm från Handelsbanken i Arboga har inte gått att titta igenom pga att det inte 
finns utrustning för det. Filmen kommer att överöämnas till tekniska roteln i Arboga.

Krinsp Göran Nilsson
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Avrapporteringspm
Klädinsamling i Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Fager, Katarina
Datum

2008-03-25
Tid

10:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katarina Fager

Uppgiften avser

Klädinsamling i Arboga
Uppgift

Enligt Heidi Jakola, Arboga Kommun tel 0589-876 10, så finns det ingen firma/organisation 
som har tillstånd för någon klädinsamling/container på kommunens mark i Arboga.

Om det finns någon container på någons privata mark vet hon inte. 

Krinsp Katarina Fager
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Spanings PM Signerad av

Hans Eriksson
Signerad datum

2008-03-24 13:34Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Eriksson, Hans
Datum

2008-03-24
Tid

11:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hans Eriksson

Uppgiften avser

Kontrollerat platsen efter Karl Knutssons gatan mot järnvägen i slänten (vid gång och cykelvägen under

järnvägen) som en tipsare angett.
Uppgift

Dag och tid som ovan var vi till angiven plats och letade efter ev föremål som blivit slängda. 
Inga föremål anträffades.

Att vi var på rätt plats blev klart då tipsarens sambo kom ut och påvisade  den exakta  platsen 
där personen varit synlig .



Karta Hundsök N. Brattberget, 2008-03-24 14:05   diarienr: 1900-K8001-08
152



153

Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Hundpolis
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Letterhall, Tomas
Datum

2008-05-27
Tid

20:27
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tomas Letterhall

Uppgiften avser

Sök med tjänstehund och med båt i Arbogaån.
Uppgift

 Idag mellan kl 09.30 – 12.30 genomfördes ett sök i och utmed Arbogaån av hundförare från 
hundenheten. Detta hade begärts av  insp J.Sjöberg med anledning av mordutredning.   
Sökandet på land koncentrerades rund villabron och genomfördes av R.Andersson och 
G.Grankvist med tjänstehund.
Med hjälp av båt sökte T.Letterhall och M.Kjellmodin  av området från villabron och ner till 
rondellen E18/E20.  I samråd med Sjöberg gjordes bedömningen att det inte var relevant att 
söka vidare längst stränderna på ån.  
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Tjänsteanteckning
Sjön Tjurlången, Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Lundbladh, Katharina
Datum

2008-05-12
Tid

15:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katharina Lundbladh

Uppgiften avser

Samtal med Sven-Erik Westman, SMHI, 011-495 82 97
Uppgift

Jag, undertecknad, tar kontakt med kundtjänst SMHI. Jag får uppgifter om att en Jan-Erik 
Westman rapporterar 1 ggn/vecka om isläget på olika sjöar.

Jag ringer upp Westman och frågar angående is på sjön Tjurlången i Arboga den 12, 14 resp 
17 mars 2008. Westman uppger att han inte säkert kan svara på detta, men ska undersöka och 
återkomma.

Westman återkommer.
Han uppger och får konfirmerat att det gäller sjön Tjurlången, sydväst om Arboga.
Westman säger vidare att han inte har några observationer från aktuell sjö, men andra 
observationer.
Han säger att Sörsjön mot Surahammar, ca 3-4 mil norrut har observerats. Westman säger att 
det efter den 25 februari 2008 ej var särskilt kallt och att kylan vid påsk var efter aktuella 
datum.
Westman kan på dessa grunder säga att det med stor sannolikhet ej var is på Tjurlången heller.
Troligtvis ej is vid strandkanten heller med tanke på klimatet för de aktuella datumen.
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PM
Förklaring  Vägverkets Väderdata Arbogaområdet

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Steen, Lars-Ove
Datum

2008-05-29
Tid

09:32
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lars-Ove Steen

Uppgiften avser

Vägverkets Väderdata Arbogaområdet 12, 14, 17.3.2008
Uppgift

Efter att ha fått in uppgifter från Vägverkets vägstationer i Arbogaområdet den 12, 14, 
17.3.2008 har jag undertecknad kunnat tyda följande:

Väderstation nummer 1 är belägen LV 249 Sverkesta,  norr Arboga i Örebro län mellan 
Fellingsbro och Frövi. Vägstationen har beteckning 1804 samt 04 på kartan över 
väderstationer.

Vägstation nummer 2 är belägen E20 i Reutersberg öster Arboga med beteckning 1901 och 
01 på kartan över väderstationer.

Vägstation nummer 3 är belägen E18/E20 i Urvalla väster Arboga med beteckning 1921 och 
21 på kartan över väderstationer. 

En sammanfattning presenteras nedan av lufttempratur och nederbörd för de tre 
väderstationerna. Mätdata är från 12.3.2008, 14.3.2008 samt 17.3.2008. Samtliga uppgifter 
finns på bifogad mätdatautdrag.

                                                    

                                                     Onsdag 12.3.2008 

Sverkesta 1804
Mättid 00.02—23.02. 
Lufttempraturen var kl 00.02 +4,4 grader. Högsta lufttempratur under dygnet var kl 13.01 
+6,2 grader. Lufttempraturen kl 23.02 + 3,9 grader.

Nederbörd.
Under dygnet var nederbörden i form av regn under mätperioden. Följande klockslag 
registrerades regn kl 09.31  0.1 mm. Kl 10.31  0,4 mm. Kl 16.31  0,4 mm och mellan kl 19.01 
–23.02 sammanlagt 4,7 mm.



Reutersberg 1901
Mättid 00.03—23.03
Lufttempraturen var kl 00.03 +4,9 grader. Högsta lufttempratur under dygnet var kl 13.03 
+6,8 grader. Lufttempraturen kl 23.03 + 3,7 grader.

Nederbörd.
Under dygnet var nederbörden i form av regn under mätperioden. Följande klockslag 
registrerades regn.  Kl 07.03  0,2 mm. Kl 09.33  0,1 mm. Kl 15.33  0,7 mm. Kl 16.03  0,5 mm
Och mellan kl 19.33—23.03 sammanlagt 3,5 mm.

Urvalla 1921
Mättid 00.03—23.03
Lufttempraturen var kl 00.03 +4,6 grader. Högsta lufttempratur under dygnet var kl 12.33 och 
13.03  +6,7 grader. Lufttempraturen kl 23.03 +3,7 grader.

Nederbörd
Under dygnet var nederbörden i form av regn under mätperioden. Följande klockslag 
registrerades regn. Kl 10.33  0,4 mm. Kl 16.03  0,3 mm. Kl 16.33  0,5 mm och mellan 
18.33—23.03 sammanlagt 5,3 mm.

                                                     

                                                     Fredag 14.3.2008

Sverkesta 1804
Mättid 00.02—23.04
Lufttempratur kl 00.02  +2,0 grader. Högsta lufttemratur under dygnet var kl 15.04  +4,8 
grader. Lufttempraturen kl 23.04 +4,8 grader.

Nederbörd.
Ingen nederbörd under dygnets mätperiod.

Reutersberg 1901
Mättid 00.03—23.04
Lufttempratur kl 00.03  +1.9 grader. Högsta lufttempratur under dygnet var kl 15.05, 15,33 
och 17.04  +5,1 grader. Temraturen kl 23.04  +0,9 grader.

Nederbörd.
Ingen nederbörd under dygnets mätperiod.

Urvalla 1921
Mättid 00.03—23.04
Lufttempraturen var kl 00.03  +2,2 grader. Högsta lufttempraturen under dygnet var kl 15.33  
+5,0 grader. Lufttempraturen kl 23.04  +1,3 grader.

Nederbörd
Ingen nederbörd under dygnets mätperiod.

                                                     

                                                     

Förklaring  Vägverkets Väderdata Arbogaområdet, PM, 2008-05-29 09:32   diarienr: 1900-K8001-08
187



                                                                             Måndag 17.3.2008

Sverkesta 1804
Mättid 00.02—23.04
Lufttempraturen var kl 00.02  +0,7 grader. Högsta lufttemraturen under dygnet var kl 15.34  
+2,0 grader. Lufttempraturen kl 23.04  –0,5 grader.

Nederbörd
Under dygnet var nederbörden i form av snö och snöblandat regn under mätperioden.
Kl 07.32  0,2 mm snö. Kl 08.02  0.5 mm snö. Kl 08.32  0,1 mm snö. Kl 10.02  0,3 mm snö. 
Kl 10.31  1,4 mm snö. Kl 11.02  0,4 mm snö. Kl 13.02  0.1 mm snö. Kl 13.32  0,3 mm snö. 
Kl 14.02  0,1 mm snöblandat regn. Kl 16.04  0,2 mm snö. Kl 16.34  0,1 mm snö. Kl 17.04 0,3 
mm snö. Resten av kvällen ingen nederbörd vid väderstation Sverkesta.

Reutersberg 1901
Mättid 00.03—23.05
Lufttempraturen var kl 00.03  + 0,9 grader. Högsta lufttempraturen var under dygnet var kl 
13.33  +2,6 grader. Tempraturen kl 23.05  +0,3 grader.

Nederbörd
Under dygnet var nederbörden i form av snö. Kl 10.03  0,2 mm snö. Kl 10.33  0,6 mm snö. 
Kl 11.33  0,2 mm snö. Kl 14.32  0,4 mm snö. Kl 15.02  0,1 mm snö. Kl 16.04  0,1 mm snö. 
Kl 16.04  0,1 mm snö. Kl 16.34  0,1 mm snö. Kl 17.05  0,3 mm snö. Kl 17.34 0,3 mm snö. Kl 
18.03  0,3 mm snö. Kl 18.35  0,2 mm snö.
Resten av kvällen ingen nederbörd vid väderstation Reutersberg.

Urvalla 1921
Mättid 00.04—23.05              
Lufttempraturen var kl 00.04  + 0,3 grader. Högsta lufttempraturen var kl 12.03 och 12.33  
+1,8 grader. Lufttempraturen kl 23.05  + 0,1 grader.

Nederbörd.
Under dygnet var nederbörden i form av snö. Kl 08.03  0,2 mm snö. Kl 08.33  0,4 mm snö. 
Kl 09.03  0,1 mm snö. Kl 10.03  0,3 mm snö. Kl 10.33  0,6 mm snö. Kl 11.03 0,6 mm snö. Kl 
15.34  0,1 mm snö. Kl 16.04  0,6 mm snö. Kl 16.34  0,2 mm snö. Kl 17.04  0,2 mm snö. Kl 
18.03  0,2 mm snö.
Resten av kvällen ingen nederbörd vid väderstation Urvalla.    
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Telefonsamtal
Telefonsamtal

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Dovenius, Charlotte
Datum

2008-03-19
Tid

13:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Charlotte Dovenius

Uppgiften avser

Samtal med leg sjuksköterska i väntan på ambulans
Uppgift

Detta samtal är en fortsättning på det 112 samtal som inkommer till Sosab från 
Verktygsgatan. Det första samtalet inkommer 19:20:57 och detta fortsatta samtal inkommer 
19:24:33.

SSK. Sjuksköterska
OP. Sosab operatör
MAN. Mannen som ringer in samtalet.
AMB. Ambulans personal

SSK. Hmk Rebecka

OP. Hej, Rebecka, det var Linda Västerås här.

SSK. Hej

OP. Du jag har nån man som har hittat sin familj alldeles blodig och knivskurna, eller 
nånting liknande.

SSK. Nej men..

OP. Ja, han får.. han säger att dom lever och får kontakt med Emma då, som är 23 år..

SSK. Ja?

OP. ..och sen är det någon 1 åring och någon som är några månader.

SSK. Oj

OP. Vi vet inte alls vad som har hänt här..

SSK. Nej



OP. ..utan om du kan ge lite råd här medan polis och ambulans är på väg.

SSK. Ja

OP. Då kommer han här.

SSK. Ja

OP. Så där, varsågoda.

MAN. Ja tack

SSK. Hej, det var Rebecka, sköterska.

MAN. Hej, hej

SSK. Hej, jag hörde att du…

MAN. Oh shit, vad chockad jag är..

SSK. ..precis kommit hem.. ja, det förstår jag.

MAN. Oj, det är hack i huvudet på alla tre.

SSK. Okej, är nån av dom vaken och vid liv?

MAN. Alla tre andas..

SSK. Ja

MAN. Ja, Max.. han hyperventilerar, han är tre år.

SSK. Ja?

MAN. Saga hyperventilerar, hon är typ ett år och åtta månader och har en portacat..

SSK. Okej?

MAN. ..för att hon har näringsbrist.

SSK. Ja?

MAN. Saga.. Emma sitter och andas. Emma, ta det lugnt, sitt ner, jag försöker ta hand om 
det här..

SSK. Emma? Är det hon som är 23 år gammal?

MAN. Ja. 

SSK. Ja?

MAN. Vad fan har hänt? Det är blod överallt, jag vet…
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SSK. Det ni ska.. det ni ska försöka att göra, det är att ni ska stoppa blödningen om dom 
blöder fortfarande. Om du kan gå och titta? Om du kan försöka lägga någon ren 
handduk, nånting och försöka stoppa blödningen?

MAN. Jag vet inte varifrån dom blöder heller, alltså det är hack i pannan på dom, jag vet 
inte..

SSK. Ja?

MAN. ..det ser ut som om allting har hänt i hallen.

SSK. Okej, men om du går och kollar vart dom är, vart dom har sår nånstans så är jag kvar 
i luren, om du går och tittar.

MAN. Jag vet ju.. vad.. vad säger du för nåt? Säg igen.

SSK. Om du går och tittar vart dom blöder någonstans, för du säger att du inte vet vart 
ifrån dom blöder. Om du går och tittar så kan jag stanna kvar i telefonen.

MAN. Jaa. Saga blöder från frampannan.. fram i pannan..

SSK. Ja

MAN. ..Max blöder fram i pannan, Sa.. och Emma blöder framme i pannan, tror jag.

SSK. Ja

MAN. Vad i helvete..ja, alltså det är.. fast.. alltså.. oh shit..

SSK. Det du ska försöka göra det är att stoppa blödningen, om du har någon ren handduk, 
någon tygbit, någonting som är rent och försöka stoppa…

MAN. Mm, jaa, vänta, vänta…

SSK. Jaa?

MAN. Vad fan har hänt, shit..

SSK. Är du pappa till alla tre?

MAN. Nej, nej, utan jag är bonusfar till Max och Saga..

SSK. Ja?

MAN. ..och jag vet inte riktigt.. jag är bonusfar till Max och Saga och är tillsammans med 
Emma. Vänta, vänta "Emma.." ( ljud i bakgrunden, grumligt gråt..) va fan, oh 
herregud. Vänta, jag måste lyfta upp Emma, hon kan inte lägga sig ner. (lägger ifrån 
sig luren). "Emma, sätt dig upp, kom."

(Emma gråter stönande i bakgrunden)

MAN. "Emma, sätt dig upp Emma. Emma.."

SSK. Är alla vakna?
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MAN. Okej, jag är med, jag är här.

SSK. Okej. Är alla tre stycken vakna och du kan prata med dom och få kontakt med dom?

MAN. Jag kan inte prata med nån utav dom.

SSK. Okej, eftersom.. är dom i chock eller?

MAN. Max.. Max har två stora jäkla stora jack i huvudet..

SSK. Ja?

MAN. ..Max, och Saga har två stora jack.. det här är alltså totalt jäkla.. jätte mycket pre…, 
och Saga, Saga har två jack också, precis på samma sätt. Jag vet.. jag vet inte vad det 
här är för nånting. Alla tre har två jack.

SSK. Ja?

MAN. Men dom blöder ingenting från jacken nu, så det ser ut som om det har koagulerat, 
men det har alltså runnit blod över hela dom.

SSK. Ja? Och Emma som är 23 år, kan hon berätta vad som har hänt?

MAN. Nej, nej, nej, ingen kan berätta nånting.

SSK. Alla är.. är dom liksom som i chock?

MAN. Ja, alltså Emma, det går inte att få kontakt med Emma mer än att hon andas och sen.. 
och så där, och Max andas också och Saga andas också.

SSK. Ligger dom ner i hallen medvetslösa?

MAN. Ja.. dom ligger ner, men det går inte att få kontakt med nån utav dom

SSK. Alla är medvetslösa?

MAN. Ja

SSK. Du får ingen ögonkontakt heller med dom?

MAN. Nej, Emma öppnade ögonen en liten kort stund, men hon..

SSK. Ja..

MAN. ..kan inte säga nånting.. va fan..

SSK. Okej, men alla andas säger du?

MAN. Alla andas.

SSK. Ja, det är det viktigaste.

MAN. Ja
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SSK. ..att du kollar att dom andas, och att du kollar så att dom inte fortfarande blöder, för 
då måste du stoppa blödningen.

MAN. Nej, jag tror inte det..

SSK. Nej

MAN. ..det ser inte ut som det.

SSK. Nej. Känner du nån som skulle vilja göra dom illa nånting..

MAN. Nej, jag vet inte.

SSK. Nej

MAN. ..det här måste polisen ta.. alltså de.. det här är ju helt hemskt, det här är ju.. oj, jaa..

SSK. Ja, vi har skickat polis och ambulans och allting, så dom är på gång och alla kör så 
fort dom kan..

MAN. Tack, ja..

SSK ..allting, det är någon som redan har beställt bilarna så dom är på gång medan vi 
håller på och pratar..

MAN. Ja..

SSK. ..det jag försöker göra, det är att försöka få en bild av det hela, hur dom mår?

MAN. Ja, alltså, dom kan inte röra sig.. Emma? Alltså Emma rör sig lite grann..

SSK. Ja?

MAN. ..ja, hon öppnar ögonen.. "Emma sitt ner, sitt ner, sitt, sitt" (grymtande stön hörs)

SSK. Det du ska försöka göra för att underlätta andningen, det är att om dom ligger ner, att 
du försöker ha dom så att dom ligger på sidan..

MAN. "Sitt ner Emma". Nu vill Emma lägga sig ner..

SSK. Ja, ha dom så att dom…

MAN. Här.. nu är ambulansen här. Jag måste flytta på min bil.

SSK. Ja, okej

MAN. Det är.. snabba er. Ja, dom har hack i pannan, tre pers, det är riktigt illa.

AMB. Vem har gjort det?

MAN. Det vet vi inte. Det är två barn,  ett år och åtta månader, en tre åring och en tjej på 23.

AMB. Vem är du då?
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MAN. Jag är bonusfar. Shit.

AMB. Vad är det som har hänt

MAN. Ja, vänta en stund. Jag får lägga på med.. kan jag lägga på med dig?

SSK. Ja, vi lägger på.

MAN. ..och, bra.

SSK. Hej

MAN. Hej

Samtalet avslutas
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Telefonsamtal
Tre stycken 112-samtal inkommet till Sosab.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Eriksson, Katja
Datum

2008-03-18
Tid

18:43
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

112-samtal gällande ärende K8001-08. Tre stycken samtal
Uppgift

I detta pm benämns Sosab-operatör Västerås OP, Sosab-operatör Norrköping OPN 

OP SOS 112 vad har inträffat?

OPN Hej, Eva-Karin, Sos Norrköping

OP Hallå, hallå.

OPN Arboga, känns det som att det vore erat?

OP Oh ja, det gör det.

OPN Oh ja, det var lite lurigt där, mellan Örebro, Eskilstuna och Västerås.

OP Ja, det är det. Det är en liten grå zon vi har där.

OPN Ja, precis. Jag kopplar fram en man som behöver komma i kontakt med polisen.

OP Ja, okej. Jajamän.

OPN Varsågod, då får du hjälp av Västerås-centralen här. Varsågoda.

Man Tack så mycket.

OP Hej, det var Sos Västerås här.

Man Ja hej, jag heter Niklas Jangestig och jag har precis fått reda på att min exfru 
och mina två barn är inlagda, antagligen i Västerås lasarett, men polisen har sökt mig
och jag får inte tag i något nummer och jag får inte tag i någon…

OP Åhhh…



Man …och jag vet ingenting och själv bor jag i Motala.

OP Ja, okej, men vänta kvar så ska jag koppla ihop dig med polisen direkt så ska de
hjälpa dig.

Man Tack så mycket.

OP Ett ögonblick här.

Man Javisst.

 Samtal nummer två.

I detta samtal är OP Sosab-operatören, Rop är operatör/polis hos polisen och MAN mannen 
som ringer in. För kännedom så är radiooperatören hos polisen Pelle Nellberg.

Rop Polisen

OP Hej, Linda Sos här.

Rop Hej.

OP Du, nu har jag ex-maken till dom i Arboga på tråden.

Rop Har du ex-maken på tråden?

OP Ja, polisen har sökt honom säger han. Han bor i Motala.

Rop Är han i Motala?

OP Ehhh, så uppfattade jag det. Han bor i Motala i alla fall sa han.

Rop Vad sa du?

OP Han bor i Motala i alla fall.

Rop Ja, häng kvar lite. Håll han, håll han kvar.

OP Ja.

(det blir tyst en stund.)

Rop Ja, koppla fram han.

OP Ja, då kommer han här.

Rop Japp.

OP Sådär, varsågoda.

MAN Tackar.
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Rop Hej, ledningscentralen Västmanland.

MAN Ja hej, jag heter Niklas Jangestig.

Rop Hej.

MAN Och det är så här att jag fick nyss reda på att min ex-fru och mina, våra 
gemensamma barn ligger på sjukhuset antagligen… 

Här bryts inspelningen.

 Samtal nummer tre.

I detta samtal är OP Sosab-operatören, MAN den person som ringer in och SSK är 
sjuksköterskan.

I början av samtalet hörs en häftig andning.

OP Sos 112 vad har inträffat?

MAN JA, HJÄLP! Verkstadsgatan 2D i Arboga, tre personer, en, ehhh ( personen 
pratar snabbt och häftigt och verkar ha svårt att få fram orden) … blöder jätte-

mycket! Två barn…

OP Ta det lite lugnt nu, var är du någonstans?

MAN Verkstadsgatan 2B i Arboga.

OP Du, det är sådana störningar, jag hör inte, Verk…

MAN Verktygsgatan 2B i Arboga. Skicka ambulans på en gång.

OP Verktygsgatan nummer två?

MAN Två bertil.

OP Två bertil. Ja, vad är det som har hänt där då?

MAN Jag vet inte, två barn, en ett och ett halft-åring och en… men shit, det ser ut 
som hack-hål i…vad fan är det här?! Åh…( mannen andas häftigt)

OP Hur många personer är inblandade?

MAN Det är tre personer, Emma, det är en tjej. 23 åring…

OP Ja?

MAN …ehhh, tjugofyr… och två barn, en treåring och en ett…

OP Ja?

MAN …ett, ett år och åtta månader.
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OP Ja?

MAN Ja, Emma (verkar som han pratar med någon bredvid) Emma.

OP Andas dom? Är dom vid liv?

MAN Ja, Emma är vid liv…ehhhh… Sätt dig upp, Emma, vad fan…ehhh…( någon
stönar i bakgrunden)

OP Dom blöder för fullt eller?

MAN Ett, ett år…det är alltså en ett och ett halvtåring och sen…

OP Ja?

MAN Och sen…en tre, treåring, både ett och ett halvtåringen lever och treåringen
lever också.

OP Ja, men dom är skadade alla tre eller?

MAN ---skadade i huvudet.

OP I huvudet?

MAN Allihopa. Dom ligger i hallen. Dom är….

OP Ja, vi ska hjälp, vi ska hjälpa er på en gång där.

MAN Kom med ambulans och polis. PÅ EN GÅNG!

OP Ja, men du ser att de är vid liv alla tre eller?

MAN Ja. Emma, Emma!

OP Okej. Verktygsgatan 2 bertil?

MAN Ja, dom är vid liv, dom är vid liv.

OP Ja, okej.

MAN Okej, vänta, vänta, jag måste bara lägga ifrån mig telefon en liten stund.
(Låter som att det är någon som gråter i bakgrunden.)

OP Ja, jag väntar.

MAN Vad fan…kom Emma.

OP Kniv…ja.

MAN Emma, vad fan, vad fan har hänt?

OP Penetrerande…vad tar man?
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MAN Oh, oh, oh…Emma, Emma, Emma. ------Emma, luta dig Emma, luta dig 
Emma.

OP …inne…

MAN Vad i helvete har hänt? Emma, Emma.

OP Hallå?

OP Hallå, hittade du dom nu eller?

MAN Emma. Emma? Dogge här, Emma…helvete.

MAN Ja, hallå?

OP Hallå ja.

MAN Ja, Emma andas, Max andas, ehhh…Saga andas också.

OP Ja. Kom du hem till dom nu eller?

MAN Ja, jag kom hem nu.

OP Ja?

MAN Jag har varit borta och jobbat.

OP Okej. Så det är din familj eller?

MAN Ja. Det är mina bonusbarn och min flickvän.

OP Okej. Men du har ingen aning om vad som har hänt alltså?

MAN Nej, jag har ingen aning. Jag kom precis in…

OP Nej…

MAN …blod över hela hallen och jag vet inte nå vad som har hänt.

OP Nä. Du, vi har ambulans och polisen meddelande.

MAN Ja.

OP Dom, dom kommer och hjälper dig, men jag vill under tiden du väntar att du 
pratar med en sköterska här.

MAN Nej, ja, jag vete fan, ja.

OP Så du kan hjälpa, så du kan hjälpa Emma, Max och Saga på bästa sätt.

MAN Ja.

OP Går det bra det?
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MAN Ja, det går jättebra.

OP Men Verktygsgatan två bertil?

MAN Ja.

OP I Arboga.

MAN Ja.

OP Ja, vänta kvar här då så ska jag koppla fram dig då.

OP ( pratar med någon bredvid) Han har ingen aning om vad som har hänt.
Han har hittat dom så. ( Tyst en stund)

OP Fan. Ja.

(Samtalet kopplas vidare, signal går fram)

SSK Hmk, Rebecka.

OP Hej Rebecka, det var Linda Västerås här.

SSK Hej!

OP Du, jag har någon man här som har hittat sin familj alldeles blodig och
knivskurna eller något liknande.

SSK Nämen…

OP Jaa…han får, han ser att dom lever och får kontakt då med Emma som är 23 år.

SSK Ja?

OP Och så är det någon ettåring och någon som är några månader.

SSK Oj.

OP Vi vet inte alls vad som har hänt här.

SSK Näe.

OP Tänkte om du kunde ge lite råd medan polis och ambulans är på väg.

SSK Ja.

OP Då kommer han här.

SSK Japp.

OP Sådär, varsågoda.
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MAN Ja, tack.

SSK Hej, det var Rebecka sköterska.

MAN Hej, hej.

SSK Hej, jag…

MAN Oh shit, vad chockad jag är.

SSK Ja, det förstår jag.

MAN Oj, det är hack i huvudet på alla tre.

SSK Okej. Är någon av dom vaken och vid liv?

MAN Alla tre andas.

SSK Ja.

MAN Ja…Max ---- han är tre år.

SSK Ja.

MAN Saga hyperventilerar, hon är typ ett år, ett år och åtta månader och har en 
portacat.

SSK Okej.

MAN För att, för att hon har näringsbrist.

SSK Ja.

MAN Saga…Emma sitter och andas. Emma, ta det lugnt, sitt ner, jag försöker ta hand 
om det här.

SSK Emma, är det hon som är 23 år gammal?

MAN Ja.

SSK Ja.

MAN Vad fan har hänt? Det är blod överallt, jag vet…

Där tar inspelningen slut.
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Brottsplatsundersökning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Folkebrant, Ola
Datum

2008-03-17
Tid

23:31
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ola Folkebrant

Uppgiften avser

Iakttagelser och vidtagna åtgärder på brottsplatsen.
Uppgift

SHU 24-27-50 med undertecknad polisman, pa Ola Folkebrant samt pa Alf Gustafsson 
befann oss på polisstationen i Köping då vi hörde att en annan patrull blev beordrade till 
Arboga med anledning av att tre personer var knivskurna. Vi lämnade därför stationen och 
körde mot den aktuella adressen. Vi anländer först till platsen, strax innan SHU 24-27-10 
med pa Holmedahl samt SHU 24-21-40 med pa Karlsson och pa Everstig.

När vi anländer till adressen står det flera ambulanser på gatan utanför den villa som utgör 
brottsplatsen. När vi lämnar bilen och springer fram mot brottsplatsen pekar en 
ambulanssjukvårdare mot en personbil som precis parkerar på andra sidan gatan. 
Ambulanssjukvårdaren skriker "kolla han" till mig och pekar mot personbilen. Jag och pa 
Gustafsson tar kontakt med mannen som klivit ur den aktuella bilen och är på väg fram mot 
brottsplatsen. Mannen är blodig i ansiktet. Jag och pa Gustafsson tar tag i varsin arm på 
mannen och frågar vem han är. Mannen förklarar då att det är han som är anmälare till 
händelsen och att han är sambo med den skadade modern. Vi förklarar för mannen att han 
inte kan gå in i bostaden utan att han ska sätta sig i sin bil vilket han gör. Pa Gustafsson har 
sedan kontroll på mannen under den tid han befinner sig i anslutning till brottsplatsen.

Jag får sedan kontakt med pa Everstig som anlänt till platsen och beordrar henne att 
tillsammans med mig genomsöka bostaden för att säkerställa att gärningsmannen inte finns 
kvar på brottsplatsen. 

Då vi går in i bostaden genom ytterdörren arbetar ambulanssjukvårdare med de tre skadade 
personerna i bostadens hall. En kvinna ligger närmast ytterdörren på vänster sida i hallen. 
Längre in i bostadens hall ligger ett barn som lågt jämrar sig då ambulanspersonalen arbetar 
med honom. Barnet ligger på vänster sida av hallen. Längre in i hallen på höger sida, 
nedanför den trapp som leder till övervåningen ligger ännu ett barn. Barnet ser livlöst ut och 
blöder kraftigt från huvudet. Det är mycket blod i hallen och det är blodstänk i det 
vardagsrumm som ligger i anslutning till hallen. 

Vi genomsöker bostaden utan att anträffa någon ytterliggare person. Jag uppfattar inga tecken 
på strid i bostadens övervåning där sovrummen är placerade. När jag och Everstig går ut på 
den gräsmatta som ligger på bostadens baksida öppnar vi dörren till baksidan. Dörren är 



stängd och låst innan jag öppnar den. 

När vi genomsökt bostaden hjälper vi ambulanspersonalen som arbetar med de två barnen i 
hallen. Vi hjälper dem genom att lysa med våra ficklampor på barnens kroppar så att 
ambulanspersonalen ser bättre när de arbetar. När ambulanspersonalen lämnat bostaden går 
även vi ut och stänger ytterdörren efter oss. Vi hjälper sedan till med dörrknackning och 
avspärrning av brottsplatsen. Två katter som befinner sig i bostaden släpps senare ut för att de 
inte ska förstöra brottsplatsen. 

Patrullerna på platsen genomsöker närområdet i syfte att hitta kläder eller vapen som använts 
vid brottstillfället. Gatan på vilken brottsplatsen ligger samt intilliggande gator söks av utan 
att något hittas. Vid genomsökandets kontrolleras brevlådor samt soptunnor. 

En boende i närområdet informerar oss om att det under morgondagen 2008-03-18 är någon 
typ av klädinsamlingsdag varför många boende kommer att ställa ut påsar med kläder utanför 
sina bostäder.

Arboga, 2008-03-17

Pa Ola Folkebrant, KAK
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Horisontvägen 59
Skarpnäck

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-21 13:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Gunnar Enghamre, Inspektör
Jan Enmark, Inspektör
Staffan Rydqvist, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Eftersökande av föremål som är underkastad
beslag.

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott.

Brott

0303 - Mordförsök (utan användning av
skjutvapen mot kvinna)

Omfattning/direktiv

Eftersöka DNA-relaterade föremål

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslag/frihetsberövad

2008-1900-BG908

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Teknisk Rotel

Protokoll över
husrannsakan

Mord

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Frieda Gummesson. Registrerat den 21/3 2008. Rydqvist, Staffan 2008-03-21

Verkställd av Gunnar Enghamre, Jan Enmark, Staffan Rydqvist
den 21/3 2008 kl 13:00. Rydqvist, Staffan 2008-03-21

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Teknisk Rotel

Protokoll över
husrannsakan

Mord

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Horisontvägen 59
Skarpnäck

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-21 13:00

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Gunnar Enghamre, Inspektör
Staffan Rydqvist, Inspektör
Jan Enmark, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0303 - Mordförsök (utan användning av
skjutvapen mot kvinna)

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG908-1
Jacka (1 st)

Platsbeskrivning

Jackan återfanns i garderob tillhörande
uthyrningsrummet. Jackan benämnd
nummer 2

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: XDYE Typ: Midjejacka
Storlek: Medium Material: Nylon

Färg: Beige
2008-1900-BG908-2
Jacka (1 st)

Platsbeskrivning

Jackan hängde i garderob i
uthyrningsrummet Jackan benämnd
nummer 1

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: DUBBSTER Typ: 3/4 lång jacka
Storlek: 164/14A Material: 65% polyester, 35% bommull

Färg: Beige
2008-1900-BG908-3
Jacka (1 st)

Platsbeskrivning

Jackan hängde i garderob i
uthyrningsrummet Jackan benämnd
nummer 3

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: KHUJO originals Typ: 3/4 lång
Storlek: Medium Material: Bomull

Färg: Beige

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Teknisk Rotel

Beslagsprotokoll
Mord

2008-1900-BG908

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG908-4
Munktröja (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papplåda efter väggen i
uthyrningsrummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Uhlsport Typ: Munktröja
Storlek: Small Material: 80% bomull och 20%

polyester
Färg: Grå

2008-1900-BG908-5
Keps (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på fönsterbrädan i hyresrummet
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Armèkeps Färg: Grön
2008-1900-BG908-6
Bok (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på fönsterbrädan i hyresrummet
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Titel: Den amerikanska flickan Författare/Komposit.: Monika Fagerholm
Förlag: Bonniers Språk: Svenska

Material: papper Bindningsteknik: Häftat
2008-1900-BG908-7
Ryanairkatalog (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på fönsterbrädan i
uthyrningsrummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Ryanair katalog
2008-1900-BG908-8
Dvd-skivor (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på byrån i vardagsrummet
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ av skiva/band: DVD-skiva Artist: Olika
Titel: The mist

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Teknisk Rotel

Beslagsprotokoll
Mord

2008-1900-BG908

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG908-9
Dvd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på byrå i vardagsrummet
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ av skiva/band: DVD-skiva Titel: My Blueberry Nights
2008-1900-BG908-10
DvD-skiva och foto på kvinna (1 st)

Platsbeskrivning

Skivan och fotot låg på i pappkartong
vid fönstret i uthyrningsrummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ av skiva/band: DVD-skiva Titel: DJ SIK January 2004
2008-1900-BG908-11
Pet-flaska (1 st)

Platsbeskrivning

PET-flaska med mineralvatten med
äppelsaft och citronsmak ( Tysk text)
låg i påse under bord i hallen

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Vara: PET-flaska
2008-1900-BG908-12
Innehåll i soptunna i badrum (1 st)

Platsbeskrivning

Sanitetsbindor mm
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG908-13
Necessär (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i badrummet uppe på tvättmaskinen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Camel active Typ: Necessär
Modell: 3-facksmodell Material: Smärting

Färg: Svart
2008-1900-BG908-14
Påse (1 st)

Platsbeskrivning

Estée Lauder presentpåse innehållande
smink och tvättlapp vilken låg på
tvättmaskinen i badrummet

Status

Hävd, förvarstagen
enligt 1974 års
stöldgodslag

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Estée Lauder Färg: Svart

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Teknisk Rotel

Beslagsprotokoll
Mord

2008-1900-BG908

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG908-15
Estee Lauderpåse (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på tvättmaskinen i badrummet
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Estee Lauder Typ: Presentpåse
Färg: Svart

Anteckningar: Ersätter beslagspunkt nummer 14

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Teknisk Rotel

Beslagsprotokoll
Mord

2008-1900-BG908

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Horisontvägen 59
Skarpnäck

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-19 22:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Per Malmquist, Inspektör
Thomas Backman, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott.

Brott

0310 - Mord

Omfattning/direktiv

Personell samt reell husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslag/frihetsberövad

2008-1900-BG893

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Frieda Gummesson. Registrerat den 19/3 2008. Johansson, Mats 2008-03-20

Verkställd av Thomas Backman, Per Malmquist den 19/3 2008
kl 22:00. Johansson, Mats 2008-03-20

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Horisontvägen 59
Skarpnäck

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-19 22:00

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Per Malmquist, Inspektör
Thomas Backman, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG893-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: IBM Typ: Bärbar dator
Modell: Think Pad

2008-1900-BG893-2
Väska (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Addison Typ: datorväska
Material: Nylon Färg: Svart

Anteckningar: Väskan innehöll div. kablar samt laddare

2008-1900-BG893-3
Disketter (3 st)

Platsbeskrivning

Förvarades i datorväskan.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

0 st.

Typ: Diskett

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG893

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08

221



utskrift beslag 1900-BG893-1 , 2008-04-30 12:33   diarienr: 1900-K8001-08
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utskrift beslag 1900-BG893-1 , 2008-04-30 12:33   diarienr: 1900-K8001-08
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utskrift beslag 1900-BG893-1 , 2008-04-30 12:33   diarienr: 1900-K8001-08
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utskrift beslag 1900-BG893-1 , 2008-04-30 12:33   diarienr: 1900-K8001-08
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utskrift beslag 1900-BG893-1 , 2008-04-30 12:33   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Utdrag från chat , 2008-05-13 09:52   diarienr: 1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Christine Schürrer
Horisontvägen 59

Skarpnäck

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-24 15:45

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Bengt Lindholm, Vice Chefsåklagare
Verkställt av

Per Malmquist, Inspektör
Thomas Backman, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott.

Brott

0310 - Mord

Omfattning/direktiv

Eftersöka vapen och kläder.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslag/frihetsberövad

2008-1900-BG964

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Bengt Lindholm. Registrerat den 23/3 2008. Alriksson, Anna 2008-03-27

Verkställd av Thomas Backman, Per Malmquist den 24/3 2008
kl 15:45. Alriksson, Anna 2008-03-27

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Christine Schürrer
Horisontvägen 59

Skarpnäck

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-24 15:45

Beslutat av

Bengt Lindholm, Vice Chefsåklagare
Verkställt av

Per Malmquist, Inspektör
Thomas Backman, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Christine Schürrer

Föremålspunkter

2008-1900-BG964-1
Väska (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Axelremsväska Färg: Blå
Anteckningar: Innehållandes diverse pappershandlingar.

2008-1900-BG964-2
Uttagskvitto (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Typ av handling: Uttagskvitto Företag: Nordea
Anteckningar: Uttag av 100 kronor, klockan 17.21 080304. Automat nr 3260-74

2008-1900-BG964-3
Handskriven lapp (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Skrivet (Stadtmission) (Hornsgatan 58)

2008-1900-BG964-4
A4 Brev/DN (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: med handskrivna anteckningar.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-5
Uttagskvitto (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Företag: Nordea
Anteckningar: 2800 kronor, klockan 10.41, 080303. Automat nr 4051-71

2008-1900-BG964-6
Vykort (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Språk: tyska
Anteckningar: Handskriven tyska

2008-1900-BG964-7
Biljett (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Typ av handling: Tunnelbanebiljett/London
Anteckningar: Engelsk handskrift

2008-1900-BG964-8
Bordingcard (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: German wings, Hamburg-Istanbul, 18 oktober

2008-1900-BG964-9
Bordingcard (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Gold air, Athen-Cologne, 28 december

2008-1900-BG964-10
Fotografi (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Föreställandes person med grön jacka.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-11
Brev (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Från Nordea utställt på Schürrer

2008-1900-BG964-12
Brev (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Från Nordea utställt på den mt, Schürrer.

2008-1900-BG964-13
Brev (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Från Köpings kommun utställt till den mt, Schürrer.

2008-1900-BG964-14
Avi/posten (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: nr RR339450065SE

2008-1900-BG964-15
Avi/posten (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: till mt. Schürrer, nr. RR339450074SE

2008-1900-BG964-16
Avi/posten (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Till den mt. Schürrer, nr. RR323070436SE

2008-1900-BG964-17
Julkort (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: "Liebe Tine"

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-18
Fotografi (5 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Typ: Passbilder
Anteckningar: Föreställandes en kvinna samt adressuppgift/Skarpnäck.

2008-1900-BG964-19
Väska (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Axelremsväska Färg: Blå
Anteckningar: Tygväska med diverse innehåll.

2008-1900-BG964-20
kontantkort, SIM-kort, kvitto (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Comviq

2008-1900-BG964-21
Cd-skiva (21 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG964-22
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ av skiva/band: Cd-skiva
Anteckningar: Med fotografier.

2008-1900-BG964-23
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ av skiva/band: Cd-skiva
Anteckningar: Egenbränd.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-24
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ av skiva/band: Cd-skiva
Anteckningar: Egenbränd.

2008-1900-BG964-25
Cd-skiva (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ av skiva/band: Cd-skiva
Anteckningar: Egenbränd cd-skiva.

2008-1900-BG964-26
Xircom credit card modem (1 st)

Platsbeskrivning

LÅg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: nr. 0010A4053147.

2008-1900-BG964-27
lapp (1 st)

Platsbeskrivning

LÅg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Handskriven med klockslag och datum.

2008-1900-BG964-28
lapp (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Handskriven på tyska.

2008-1900-BG964-29
pappkartong (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: pappakartong innehållandes böcker och div. handlingar.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-30
Väska (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Ryggsäck Material: Nylon
2008-1900-BG964-31
Bordingcard, Bremen-Stockholm (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Denna punkt låg i en frontficka på
ryggsäcken, punkt 30.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 30
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: nr 060

2008-1900-BG964-32
Bordingcard, Bremen (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Denna punkt låg i en frontficka i
ryggsäcken, punkt 30.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 30
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: nr. 069

2008-1900-BG964-33
Pappkartong (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG964-34
Skärp (1 st)

Platsbeskrivning

Flerfärgat, brunt, gult och tukost i textil-
och skinnliknande material.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 33
Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG964-35
Diverse föremål (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 33
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehållet förtecknat i separat materialförteckning

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-36
Diverse föremål (1 st)

Platsbeskrivning

Från den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehållet förtecknat i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-37
Diverse föremål (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 19
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehållet förtecknat i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-38
Diverse föremål (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 30
Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehållet redovisas i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-39
Pappkartong (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Märkt "SFLTNBLG" Innehållet redovisas i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-40
Papperskasse (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehållet redovisas i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-41
Pappkartong (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Märkt med återvinningssymbol. Innehållet redovisas i separat materialförteckning

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-42
Ryggsäck (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Ryggsäck Modell: Picnincryggsäck
Färg: Blå

Anteckningar: Innehållet redovisas i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-43
Papperskasse (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehållet redovisas i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-44
Pappkartong (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Delad från Ej
fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehållet redovisas i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-44:1
Pappkartong (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG964-44:2
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 44:1
Status

Ej fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 44
Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Nokia Modell: 6310
2008-1900-BG964-45
Verktygslåda (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Innehåll redovisas i separat materialförteckning

2008-1900-BG964-46
Högtalare (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG964-47
Pappkartong (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes rum i lägenheten
Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Märkning: DHL
Anteckningar: Från Susanne Klein till Christine Schürrer

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG964

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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husrannsakan C Black , 2008-04-30 13:27   diarienr: 1900-K8001-08
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husrannsakan Schürrers mor , 2008-04-30 13:29   diarienr: 1900-K8001-08
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husrannsakan Schürrers mor , 2008-04-30 13:29   diarienr: 1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Christine Schürrer
Anh avd skåp nr 14
721 03 Västerås

Datum och klockslag för åtgärden

2008-05-05 13:30

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Göran Höglund, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Eftersökande av föremål som är underkastad
beslag.

Brott

0310 - Mord

Omfattning/direktiv

Efrersöka skor vilka skall tas beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Personal Anh avd

Övriga uppgifter om verkställigheten

MT Häktad men fysiskt placerad på anh avd.

Beslag/frihetsberövad

2008-1900-BG1425

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Frieda Gummesson. Registrerat den 5/5 2008. Höglund, Göran 2008-05-05

Verkställd av Göran Höglund den 5/5 2008 kl 13:30. Höglund, Göran 2008-05-05

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Christine Schürrer
Anh avd skåp nr 14
721 03 Västerås

Datum och klockslag för åtgärden

2008-05-05 13:30

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Göran Höglund, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Christine Schürrer

Föremålspunkter

2008-1900-BG1425-1
Skor (1 st)

Platsbeskrivning

Återfanns i skåp nr 14 på anh avd. (Den
misstänkta Schurrers skåp enligt
avdelningens personal)

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.

Fabrikat: Victory Modell: V-Action
Storlek: 40 Material: Läder/ konstläder

Färg: Svart
2008-1900-BG1425-2
Väska (1 st)

Platsbeskrivning

Väska med den misstänkta Schurrers
tillhörigheter. Väskan checkades in som
bagage i samband med verkställigheten
av utvisningen av Schurrer från
Tyskland. Väskan kom efter landning i
Sverige att vid ett senare tillfälle föras
till polishuset där den togs

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.

Modell: Bag Märkning: Network
Färg: Gul

Anteckningar: Fylld med tillhörigheter, lämnad i sin helhet till tekniska roteln för undersökning,

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1425

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Emma Linnea Jangestig
Verktygsgatan 2

ARBOGA

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-18 19:45

Beslutat av

Jan Sjöberg, Inspektör
Verkställt av

Alf Gustafsson, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Jan Torgny Hellberg

Föremålspunkter

2008-1900-BG863-1
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning

Överlämnades till polis.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Nokia

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Emmas mobil

2008-1900-BG863

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Jan Torgny Hellberg
Polishuset

Köping

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-18 23:00

Beslutat av

Agneta Kumlin, Kommissarie
Verkställt av

Jan Sjöberg, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG870-1
Jacka (1 st)

Platsbeskrivning

Torgny bar denna på sig.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: Midjelång vinterjacka Färg: Svart
2008-1900-BG870-2
Skjorta (1 st)

Platsbeskrivning

Torgny hade den på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: Rutig herrskjorta
2008-1900-BG870-3
Halsduk (1 st)

Platsbeskrivning

Torgny hade den på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Grön
2008-1900-BG870-4
Byxor (1 st)

Platsbeskrivning

Torgny hade dessa på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Jeans inkl livrem Färg: Blå

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Torgnys kläder

2008-1900-BG870

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG870-5
Skor (1 st)

Platsbeskrivning

Torgny hade dessa på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: Herrsko Färg: Svart

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Torgnys kläder

2008-1900-BG870

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Akutmottagningen ÖUS
Örebro

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-17 21:05

Beslutat av

Johan Stenvi, Polisinspektör
Verkställt av

Marie Renwall, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Saga Karin Jangestig

Föremålspunkter

2008-1900-BG879-1
Handduk (1 st)

Platsbeskrivning

Akutmottagningen på ÖUS i Örebro av
pa Hanna Östman, Örebro. Handduken
låg under bår på vilken Saga låg.

Status

Delad från
Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Låg under flickan

2008-1900-BG879-1:1
Handduk (1 st)

Platsbeskrivning

Akutmottagningen på ÖUS i Örebro av
pa Hanna Östman, Örebro. Handduken
låg under bår på vilken Saga låg.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG879-1:2
Blöja (1 st)

Platsbeskrivning

Akutmottagningen på ÖUS i Örebro av
pa Hanna Östman, Örebro. Blöjan låg
tillsammans med handduken

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG879-1:3
Pyjamas (1 st)

Platsbeskrivning

Akutmottagningen på ÖUS i Örebro av
pa Hanna Östman, Örebro. Blodig
pyjamas som låg tillsammans med
handduken.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Beslag från ÖUS Örebro

2008-1900-BG879

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Akutmottagningen ÖUS
Örebro

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-17 21:05

Beslutat av

Johan Stenvi, Polisinspektör
Verkställt av

Marie Renwall, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Emma Linnea Jangestig
Maximilian Hans Jangestig

Föremålspunkter

2008-1900-BG878-1
Kasse (1 st)

Platsbeskrivning

Beslagtaget på akutmottagningen av
Insp Mats Hallmén, krimjouren Örebro.
Kläderna i påsen tillhör Emma
Jangestig.

Status

Delad från
Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Märkning XUSÖ-004488

2008-1900-BG878-1:1
Kasse (1 st)

Platsbeskrivning

Beslagtaget på akutmottagningen av
Insp Mats Hallmén, krimjouren Örebro.
Kläderna i påsen tillhör Emma
Jangestig.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG878-1:2
Byxor (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i kassen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: svart
2008-1900-BG878-1:3
Bh (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i kassen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Röd

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Beslag ÖUS, Örebro

2008-1900-BG878

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG878-1:4
Strumpa (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i kassen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Grå
2008-1900-BG878-1:5
Halsband (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i kassen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG878-1:6
Örhänge (2 st)

Platsbeskrivning

Låg i kassen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG878-2
Kasse (1 st)

Platsbeskrivning

Beslagtaget på akutmottagningen UÖS
Örebro av insp Mats Hallmén,
krimjouren Örebro. Tillhör Maximilian
Jangestig.

Status

Delad från
Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Märkt XUSÖ-004489

2008-1900-BG878-2:1
Kasse (1 st)

Platsbeskrivning

Beslagtaget på akutmottagningen UÖS
Örebro av insp Mats Hallmén,
krimjouren Örebro. Tillhör Maximilian
Jangestig.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG878-2:2
Pyjamasjacka (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i kassen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Beslag ÖUS, Örebro

2008-1900-BG878

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG878-2:3
Pyjamasbyxa (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i kassen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Blå
2008-1900-BG878-3
Hår (1 st)

Platsbeskrivning

Beslagtaget på akutmottagningen ÖUS
Örebro av insp Mats Hallmén,
krimjouren Örebro. Från Emmas hand.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Från Emma Jangstigs hand.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Beslag ÖUS, Örebro

2008-1900-BG878

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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269

PM
Mord Verktygsgatan 2B, Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Stenvi, Johan
Datum

2008-03-17
Tid

21:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Charlotte Dovenius

Uppgiften avser

Beslag
Uppgift

PM inscannat under bilaga



PM ang beslag, 2008-03-17 21:59   diarienr: 1900-K8001-08
270



Misstänkt person

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2 B
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-18 17:30

Beslutat av

Kjell Eriksson, Inspektör
Verkställt av

Kjell Eriksson, Inspektör
Staffan Rydqvist, Inspektör
Jan Enmark, Inspektör
Elisabeth Rosén, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG875-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning

Placerad till vänster på skrivbord,
försedd med USB-minne

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG875-2
Bärbar dator (1 st)

Platsbeskrivning

Stod centralt på skrivbordet
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Asus
2008-1900-BG875-3
Dator (1 st)

Platsbeskrivning

Placerad till höger på skrivbord
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Compaq
2008-1900-BG875-4
Svart tröja (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på hallmatta innanför entrédörr
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG875-5
Svarta strumpor (2 st)

Platsbeskrivning

Låg på hallmatta mitt för öppning till
kök

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Beslag brottsplats

2008-1900-BG875

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Turistbyrån
ARBOGA

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-21 10:35

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Christina Carlsson, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG906-1
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning

Hårddisk innehållande bilder från
övervakningskamera på
Järnvägsstationen, ARBOGA

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG906

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

, Övervakningskamera
Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-20 13:30

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Tomas Persson, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG898-1
Minneskort (1 st)

Platsbeskrivning

Foton tagna från övervakningskamera
från trapphuset som leder till och från
perrongen. * 1:a filmen är från fredag
14/3 2008 klockan 18,27-19,00. * 2:a
filmen är från måndag 17/3-2008
klockan 19,15-19,48 och klockan
21,15-21,50.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Minneskort med bilder från övervakningskamera på Järnvägsstationen i Arboga.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG898

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2B
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-22 11:00

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Elisabeth Rosén, Polisinspektör
Christina Carlsson, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG917-1
Brev (1 st)

Platsbeskrivning

1 st brev med kuvert anträffat i 3e lådan
uppifrån i bokhylla i vardagsrum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Språk: Engelska

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Brev

2008-1900-BG917

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2B
732 34 Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-26 13:00

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Kjell Eriksson, Inspektör
Elisabeth Rosén, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG962-1
Digitalkamera (1 st)

Platsbeskrivning

Stod på skrivbord i arbetsrum på
bottenvåningen.

Status

Utlämnad till
ombud

Anspråkstagare

1 st.

Fabrikat: Olympus
Anteckningar: Kameran innehåller minneskort

2008-1900-BG962-2
Fotografi (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på skrivbord i arbetsrum på
bottenvåningen

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.

Anteckningar: Ark med olika storlekar på fotografier av barnen

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG962

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2B
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-21 15:30

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Jan Enmark, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG956-1
Trådlös telefon (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på skrivbord i arbetsrum
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Telia Typ: Telefon
Modell: Telia free 10

2008-1900-BG956-2
Laddare (1 st)

Platsbeskrivning

Stod inkopplad i hylla i köket
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Telia Modell: Telia free 10
Anteckningar: Hör ihop med punkt 1.

2008-1900-BG956-3
Trådlös telefon (1 st)

Platsbeskrivning

Stod på sängbord till vänster om
dubbelsäng på övervåning

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Siemens Typ: Telefon
Modell: Gagaset 4010 Classic

Anteckningar: Inkl laddare

2008-1900-BG956-4
Hammare (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på skrivbord i arbetsrum
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Best Tools Modell: 16 oz

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Trådlösa telefoner mm

2008-1900-BG956

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Skavsta Flygplats
Nyköping

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-31 16:45

Beslutat av

Jan Sjöberg, Inspektör
Verkställt av

Jan Sjöberg, Inspektör
Per Ekholm, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1020-1
Hammare (1 st)

Platsbeskrivning

Låg i polisens/säkerhetskontrollens låda
för föremål som ej får tas med på
flygplan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG1020-2
papperstuss (1 st)

Platsbeskrivning

Papperstuss som ev kan vara blodig.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Hammare

2008-1900-BG1020

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2 B
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-03-31 16:00

Beslutat av

Kjell Eriksson, Inspektör
Verkställt av

Kjell Eriksson, Inspektör
Annelie Watter, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1017-1
Hårborste (1 st)

Platsbeskrivning

Från toalettutrymme på undervåningen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Brun
2008-1900-BG1017-2
Hårborste (1 st)

Platsbeskrivning

Från hylla på toalett på övervåningen
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Svart

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Hårborstar

2008-1900-BG1017

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Jan Torgny Hellberg
Polishuset, tekniska roteln

Västerås

Datum och klockslag för åtgärden

2008-04-08 10:50

Beslutat av

Anders Jakobsson, Chefsåklagare
Verkställt av

Kjell Eriksson, Inspektör
Elisabeth Rosén, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1091-1
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Hellberg
Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.

Fabrikat: Ericsson Modell: W 850 i
Telefonnummer: 070-2209568

2008-1900-BG1091-2
Simkort (1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Hellberg
Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour

Beslagsprotokoll
Mobiltelefon

2008-1900-BG1091

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-04-09 14:00

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Jan Sjöberg, Inspektör
Christina Carlsson, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1138-1
Brev (3 st)

Platsbeskrivning

2 st brev samt 1 st födelsedagskort
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll
Brev från CS

2008-1900-BG1138

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2 B
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-04-09 13:50

Beslutat av

Kjell Eriksson, Inspektör
Verkställt av

Kjell Eriksson, Inspektör
Elisabeth Rosén, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1115-1
Bordskniv (1 st)

Platsbeskrivning

På golv i hall
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG1115-2
Hallmatta (1 st)

Platsbeskrivning

Från golv i hall
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Golv närmast entrédörr

2008-1900-BG1115-3
Hallmatta (1 st)

Platsbeskrivning

Från hallgolvet
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: I norra delen av hallen

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll
Beslag från hall

2008-1900-BG1115

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Plats för åtgärden

Skavsta flygplats
Nyköping

Datum och klockslag för åtgärden

2008-04-17 17:10

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Jan Dovholt, Inspektör
Åsa Hållsvik-Gustafsson, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0304 - Mordförsök
0310 - Mord
0311 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1230-1
Hammare (1 st)

Platsbeskrivning

Återfanns av personal på Skavsta
flygplats.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: MIKI Typ: Hammare
Modell: Magnethammare Märkning: MIKI

Anteckningar: Svart skaft 32 cm långt, 30 mm mellan klor

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll
Hammare 2, Skavsta

2008-1900-BG1230

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Skavsta Flygplats
Nyköping

Datum och klockslag för åtgärden

2008-04-22 16:30

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Göran Höglund, Kriminalinspektör
Thomas Backman, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1299-1
Kasse (1 st)

Platsbeskrivning

Överlämnad av personal på Skavsta
Flygplats. Enligt intern bokföring
(säkerhetskontrollen) anträffades kassen
med uppgivet innehåll av kläder som
hittegods vid säkerhetskontrollen
080318. Flygplatsen har ej anspråk på
punkten.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Märkning: LIDL
2008-1900-BG1299-2
Handskar (1 st)

Platsbeskrivning

Enligt uppgift har handskarna anträffats
som hittegods utanför Skavsta Flygplats
terminal och därefter inlämnats till
servicecentret där de senare
överlämnades till polis för beslag.
Flygplatsen har ej anspråk på punkten

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Material: Skinn Färg: Svart

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1299

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2 B
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-04-28 17:55

Beslutat av

Kjell Eriksson, Inspektör
Verkställt av

Kjell Eriksson, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1351-1
Fotografi (1 st)

Platsbeskrivning

Fanns upptejpat på hallspegel
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Foto på Torgny och Emma

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll
Beslag fotografi

2008-1900-BG1351

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Verktygsgatan 2 B
Arboga

Datum och klockslag för åtgärden

2008-05-14 12:50

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Kjell Eriksson, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1516-1
Cd/DVD-skivor (33 st)

Platsbeskrivning

skivor som fanns i hylla på vägg intill
den vänstra datorn i arbetsrummet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Uppmärkta med handskrift

2008-1900-BG1516-2
CD/DVD-skivor (8 st)

Platsbeskrivning

Skivor som låg framför bildskärmen vid
den vänstra datorn i arbetsrummet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Uppmärkta med handskrift

2008-1900-BG1516-3
Cd/DVD-skiva (1 st)

Platsbeskrivning

Låg på skrivbord intill bildskärmen vid
den högra datorn.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Handskriven text, Emma och Niklas, Bilder 12/12 2005

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll
Skivor från arbetsrum

2008-1900-BG1516

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

(Fartyg) , Göteborgs hamn
Datum och klockslag för åtgärden

2008-05-21 09:00

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Göran Höglund, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2008-1900-BG1605-1
Jacka (1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag av Tyska polisen på
Bandelstrasse 22/ Hannover 080401
(Eva Schuerrer). Deras beslag nr 930/08

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: Damjacka med pälskrage Färg: Grå
2008-1900-BG1605-2
Väska (1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag av Tyska polisen i
samband med husrannsakan 080401 på
adressen Hahnenstrasse 10/ Hannover.
(Christopher Black) Deras beslag nr
931/08

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Puma Typ: Axelremsväska
Material: Plast

2008-1900-BG1605-3
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag av Tyska polisen i
samband med husrannsakan 080401 på
adressen Hahnenstrasse 10/ Hannover.
(Christopher Black) Deras beslag nr
931/08

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Nokia
Anteckningar: Utan Simkort

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1605

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG1605-4
pappershandlingar (1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag av Tyska polisen i
samband med husrannsakan 080401 på
adressen Hahnenstrasse 10/ Hannover.
(Christopher Black) Deras beslag nr
931/08

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

0 st.

2008-1900-BG1605-5
Dator (1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag av Tyska polisen 080331
på Stationen Waterloostrasse 9, deras
beslag nr 890/08

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Bärbar dator Modell: Mitac
Anteckningar: Med laddare

2008-1900-BG1605-6
Stövlar (1 st)

Platsbeskrivning

Se plats för 05
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Damstövlar Färg: Brun
2008-1900-BG1605-7
Anteckningar (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 5
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Handskrivna handlingar, bankutdrag mm

2008-1900-BG1605-8
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 05
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Nokia Färg: Blå
Anteckningar: Med laddare

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1605

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG1605-9
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 05
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Nokia Färg: Silver
Anteckningar: Trasig klapplucka

2008-1900-BG1605-10
Handske (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 05
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Grön
Anteckningar: Vänster

2008-1900-BG1605-11
Tröja (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 05
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: Luvtröja Storlek: xl
Färg: Grön

2008-1900-BG1605-12
Tröja (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 05
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Eddie Bauer Modell: Luvtröja
Storlek: L Färg: beige/ brun

Anteckningar: Luvtröja

2008-1900-BG1605-13
Rock (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 05
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: Luvjacka Färg: Beige
Anteckningar: "Skavstajackan"

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1605

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG1605-14
Väska (1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag av Tyska polisen
080409, Langenhagen Hannover , deras
beslag nr 1008/08

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Axelremsväska Material: Nylon
Färg: Blå/ svart

2008-1900-BG1605-15
Blus (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Clothes-Men Storlek: 37-38
Färg: Brun

2008-1900-BG1605-16
T-shirt (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Marc o Polo Storlek: L
Färg: Vit

2008-1900-BG1605-17
Jeans (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Star Storlek: 28-34
Färg: Blå

2008-1900-BG1605-18
Pullover (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Eddie Bauer Modell: Polo
Storlek: M Färg: Mörkblå

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1605

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG1605-19
Gymnastikskor (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Adidas Storlek: 42
Färg: Silver

2008-1900-BG1605-20
Sjal (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Röd
2008-1900-BG1605-21
Jacka (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Adidas Storlek: 40
Material: Fleece Färg: Röd

2008-1900-BG1605-22
Byxor (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Adidas Modell: Träningsbyxor
2008-1900-BG1605-23
T-shirt (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Sumo Storlek: L
Färg: Rosa

2008-1900-BG1605-24
Tröja (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: långärmad Storlek: S
Färg: Svart vit randig

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1605

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Föremålspunkter

2008-1900-BG1605-25
T-shirt (1 st)

Platsbeskrivning

Se Punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Anteckningar: Text "Amp Wire Sounds..."

2008-1900-BG1605-26
Byxor (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Basic Marshall Athletic Modell: Träningsbyxor
Storlek: M Färg: Blå

2008-1900-BG1605-27
Tröja (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Modell: Pullover Storlek: S
Färg: Svart

2008-1900-BG1605-28
Tröja (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Daniel Stern Modell: Sweat shirt
Storlek: L Färg: Röd/ vit randig

2008-1900-BG1605-29
Handske (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Färg: Grön
Anteckningar: Höger

2008-1900-BG1605-30
Mössa (1 st)

Platsbeskrivning

Se punkt 14
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Fabrikat: Pepe Modell: Stickad

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1605

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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Misstänkt person

Schürrer Christine, 19760630-6400

Plats för åtgärden

Överlämnat av bitr säkerhetschef Henry Hast.,
Skavsta Flygplats, Nyköping

Datum och klockslag för åtgärden

2008-05-21 10:00

Beslutat av

Frieda Gummesson, Kammaråklagare
Verkställt av

Majvor Hedlund, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Har betydelse för utredning om brott.
Brott

0310 - Mord

Tingsrätt för överklagan

Västmanlands tingsrätt
Beslag taget från

Per Henry Hast

Föremålspunkter

2008-1900-BG1598-1
Hammare (1 st)

Platsbeskrivning

Hammaren anträffad 2008-05-19,
Teknikerförrådet Skavsta Flygplats
Nyköping av vittnene Benny Nilsson
och Michael Johnsson och överlämand
till bitr. säkerhetschef Henry fast.
Samtliga har tagit i hammarna nr 1 och
och nr 2, enligt detta beslag.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Typ: Hammare Modell: hammare
Märkning: BestTools Färg: Svart/gul

Anteckningar: Se platsbeskrivning.

2008-1900-BG1598-2
Hammare (1 st)

Platsbeskrivning

Hammaren anträffad 2008-05-19,
Teknikerförrådet Skavsta Flygplats
Nyköping av vittnene Benny Nilsson
och Michael Johnsson och överlämand
till bitr. säkerhetschef Henry fast.
Samtliga har tagit i hammarna nr 1 och
och nr 2, enligt detta beslag.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.

Typ: Hammare Modell: Hammare
Märkning org.nr: Warning Färg: Svart

Anteckningar: Se platsbeskrivning.

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping

Beslagsprotokoll

2008-1900-BG1598

Signerat av

Signerat Datum

Diarienummer

1900-K8001-08
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PM
Uttalande om eventuellt brottsverktyg

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Enmark, Jan
Datum

2008-03-26
Tid

10:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Enmark

Uppgiften avser

Uppgifter från rättläkare Lars Eriksson under obduktion
Uppgift

Vid obduktion onsdagen den 19 mars 2008 uppgav rättläkare Lars Eriksson att skadorna på 
syskonen Jangestig hade uppkommit genom slag med ett hammarliknande verktyg. 

Slagen mot barnens huvud var utdelade med både klosida och slagsida. 

Västerås 2008-03-26

Gunnar Enghamre Jan Enmark 



Sakkunnigutlåtande rättsm bedömning hammare - skador, 2008-04-29 13:11   diarienr: 1900-K8001-08
317



Sakkunnigutlåtande rättsm bedömning hammare - skador, 2008-04-29 13:11   diarienr: 1900-K8001-08
318



Begäran om läkarundersökning , 2008-03-18 15:01   diarienr: 1900-K8001-08
319



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
320



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
321



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
322



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
323



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
324



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
325



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
326



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
327



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
328



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
329



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
330



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
331



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
332



Fotografi(er) EMMA, 2008-03-27 09:51   diarienr: 1900-K8001-08
333



Rättsmedicinsk undersökning Emma, 2008-03-27 09:58   diarienr: 1900-K8001-08
334



Rättsmedicinsk undersökning Emma, 2008-03-27 09:58   diarienr: 1900-K8001-08
335



Rättsmedicinsk undersökning Emma, 2008-03-27 09:58   diarienr: 1900-K8001-08
336



Rättsmedicinsk undersökning Emma, 2008-03-27 09:58   diarienr: 1900-K8001-08
337



Rättsmedicinsk undersökning Emma, 2008-03-27 09:58   diarienr: 1900-K8001-08
338



Rättsmedicinsk undersökning Emma, 2008-03-27 09:58   diarienr: 1900-K8001-08
339



Rättsmedicinsk undersökning Emma, 2008-03-27 09:58   diarienr: 1900-K8001-08
340



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
341



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
342



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
343



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
344



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
345



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
346



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
347



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
348



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
349



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
350



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
351



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
352



Rättsmedicinsk undersökning Obduktionsprotokoll Max, 2008-03-27 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
353



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
354



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
355



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
356



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
357



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
358



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
359



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
360



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
361



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
362



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
363



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
364



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
365



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
366



OBDUKTIONS-rapport MAX , 2008-05-07 07:26   diarienr: 1900-K8001-08
367



Preliminärt Obduktionsbesked/Saga Jangestig , 2008-03-19 08:00   diarienr: 1900-K8001-08
368



Preliminärt Obduktionsbesked/Saga Jangestig , 2008-03-19 08:00   diarienr: 1900-K8001-08
369



1 (5)

Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7, box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-11
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över dödsfallsundersökning, Jangestig, SAGA Karin

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Lars Rogenfeldt

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Dödsfallsundersökning ( obduktion )

Målsägande/berörd
person:

Jangestig, SAGA Karin 060505-6183  ( avliden )

Handläggare: Kriminaltekniker Gunnar Enghamre
Medundersökare: Kriminaltekniker Jan Enmark

Kriminaltekniker Staffan Rydqvist
Plats och tider för
undersökningen:

Rättsmedicin Uppsala. Undersökningen påbörjades den 18 mars
2008 kl. 12:40

Avspärrning:

Bevakning:

Övrig information: Obduktionen utförd av rättsläkare Lars Eriksson
obduktionstekniker Bo Ask

Känt före undersökningen

Den 080317 anträffar en man sin sambo och hennes två barn i deras gemensamma
bostad Verktygsgatan 2B i Arboga. Barnen och kvinnan har utsatts för grovt våld.
Kvinnan är svårt skadad och båda barnen förklaras senare som avlidna.

Undersökningsprotokoll obduktionsprotokoll, Jangestig SAGA karin, 2008-04-14 14:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Undersökning

Protokollet över obduktionen kommer at visa de synliga skador som den undersökte
erhållit och som ledde till döden.

Foto nr 1

Fotot visar de skador som
framträdde på vänster sida av
huvudet  efter tvätt och bort-
tagande av huvudhår .
Skadorna är koncentrerade till
vänster del av huvudet.
I skadorna på vänster sida syns
cirkelformade skador
tillsammans med sårskador.
Sutureringen är efter
läkarbehandling för att lätta på
trycket på grund av uppkomna
skador.

Foto nr 2

Foto utvisande de skador som anträffas på
hjässan hos den undersökte.

30 mm

Undersökningsprotokoll obduktionsprotokoll, Jangestig SAGA karin, 2008-04-14 14:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 3

Foto över den skada vilken
anträffades på bakhuvudet.

När huden lossats från
skallen görs en avgjutning
med mickrosil, U1/405-
08/S027, av skadan på
skallen. Skadebilden
stämmer måttmässigt
överens med de skador som
noterades på Jangestig,
Maximilian.

Foto nr 4

Närbild av skadan på vänster sida av skallen efter det att sutureringen lossats.

11mm

8 mm

11 mm

Undersökningsprotokoll obduktionsprotokoll, Jangestig SAGA karin, 2008-04-14 14:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 5

Fotot visar de krosskador som anträffades på skallens vänstra sida efter det att huden
lossats från skallen

Övrigt

Angående dödsorsak hänvisa till protokoll utfärdat av rättsläkare lars Eriksson vid
rättsmedicin Uppsala.

Jämförelseprov för DNA-analys

Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Undersökningsprotokoll obduktionsprotokoll, Jangestig SAGA karin, 2008-04-14 14:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S021 Hårprov från hjässa, Saga Jangestig
060505-6183

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Hester

U1/405-08/S022 Hårprov från vänster tinning, Saga
Jangestig 060505-6183

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Hester

U1/405-08/S023 Hårprov från höger tinning, Saga
Jangestig 060505-6183

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Hester

U1/405-08/S024 Hårprov från nacke, Saga Jangestig
060505-6183

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Hester

U1/405-08/S025 Nagelskrap, höger hand, Saga Jangestig
060505-6183

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Krinsp Gunnar
Enghamre

U1/405-08/S026 Nagelskrap, vänster hand, Saga Jangestig
060505-6183

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Krinsp Gunnar
Enghamre

U1/405-08/S027 Mikrosilavgjutning från bakhuvud på
Saga Jangestig

Säkrat på rättsmedicin,
Uppsala

Krinsp Jan
Enmark

Västerås den 11 april 2008

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll obduktionsprotokoll, Jangestig SAGA karin, 2008-04-14 14:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Tjänsteanteckning
Information från tekniska roteln, Västerås.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Rogenfelt, Lars
Datum

2008-03-22
Tid

08:13
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lars Rogenfelt

Uppgiften avser

Lars Rogenfelt
Uppgift

Kjell Eriksson på tekniska roteln har vid ett flertal tillfällen uppgivt att det på brottsplatsen 
har anträffats flertal hårtussar. Dessa hårtussar är det olika färg på.

Enligt Elisabeth Rosen på tekniska roteln har hon tittat på hårtussen, som Emma Jangestig 
hade i sin hand. Den här hårtussen var blodig, men enligt Elisabeth har hon tvättat av den och 
tycker att håret är relativt ljust.

Lars Rogenfelt.  
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-03-22
Diarienummer

1900-K8001-08

Inledande brottsplatsundersökning på Verktygsgatan 2B i Arboga.

Vid ca 20.10-tiden måndagen den 17/3-08 blev kriminaltekniker Kjell Eriksson och
Elisabeth Rosén uppringda i sina bostäder med anledning av att en kvinna och hennes
två barn hade anträffats svårt skadade i sin bostad.

Kriminaltekniker Eriksson och Rosén anlände till brottsplatsen vid kl.22.55 för att
påbörja en inledande brottsplatsundersökning.

Kvinnan och hennes två barn fanns inte kvar på platsen då Eriksson och Rosén anlände
till adressen, utan hade transporterats till lasarettet i Örebro.

På flera ställen i hallen fanns blod i form av urblödningar, utstryk och stänk. Innanför
entrédörren låg två blodiga omkullvälta pallar. Över hela hallgolvet låg också rester av
sjukvårdsutrustning efter livräddande insatser från ambulanspersonal.

Översiktsbild av den aktuella villan på Verktygsgatan 2B, Arboga.

Inledande brottsplatsundersökning på Verktygsg.2B , 2008-03-22 17:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Översiktsbild av hallen, fotograferad från entrédörren.

Inledande brottsplatsundersökning på Verktygsg.2B , 2008-03-22 17:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Översiktsbild av hallen, fotograferad från vardagsrummet mot entrédörren.

Inledande brottsplatsundersökning på Verktygsg.2B , 2008-03-22 17:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Översiktsbild av hallgolvet närmast vardagrummet, fotograferat från trappan som leder
upp till övervåningen.

Närbild av de blodiga omkullvälta
pallarna innanför entrédörren.

Om pallarna har flyttas i samband med
livräddande åtgärder eller om dessa har
hamnat i sina lägen efter en eventuell
strid, är i nuläget okänt.

Inledande brottsplatsundersökning på Verktygsg.2B , 2008-03-22 17:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Den tekniska undersökningen på brottsplatsen har inte slutförts och kommer att forsätta
en tid framöver.

Från andra platser än brottsplatsen, har en större mängd gods beslagtagits, vilka också
kommer att undersökas närmare.

Västerås 2008-03-22

Elisabeth Rosén / kriminaltekniker

Inledande brottsplatsundersökning på Verktygsg.2B , 2008-03-22 17:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-04
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över DNA-undersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Jan Sjöberg

Anledning till
undersökningen:

DNA-undersökning

Handläggare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson
Medundersökare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, lab. Undersökningen påbörjades den 1 april 2008
kl. 12.00

Materialförteckning
Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av
U1/405-08/G103 2008-1900-

BG1020-1
Hammare Anträffades i

polisens/säkerhetskontroll
ens låda för föremål som
ej får tas med i flygplan
Till SKL

Insp Jan
Sjöberg

U1/405-08/G104 2008-1900-
BG1020-2

Papperstuss som ev kan
vara blodig

Anträffad i samma
behållare som hammare
G103
Till SKL

Insp Jan
Sjöberg

Beskrivning av material
En hammare och en papperstuss, beslag 2008-1900-BG1020 inlämnades till tekniska
roteln och begäran gjordes om undersökning beträffande förekomst av material som kan
jämföras med DNA från brottsplatsen.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Hammaren undersöktes visuellt och förprövning gjordes av ett område direkt nedanför
den klädda delen av hantaget utan att blod kunde påvisas. Hammaren dokumenterades
varefter den förpackades och sändes till SKL för vidare undersökning.
Papperstussen förprövades med leukomalakitgrönt varvid reagens som för blod erhölls.
Även papperstussen sändes till SKL för vidare undersökning.

Undersökningsprotokoll Hammare beslag 1020, 2008-04-04 08:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 1 visar hammaren som har en total längd av ca 26 cm varav skaftet har en längd av
ca 23 cm.

Foto 2 visar den dekal som finns på hammarens skaft.

Foto 3 visar hammarens andra sida.

Undersökningsprotokoll Hammare beslag 1020, 2008-04-04 08:30   diarienr: 1900-K8001-08
418
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Foto 4 visar hammarens klodel. Klornas totala bredd är ca 26 mm och avståndet mellan
klodelarna är ca 6 mm.

Foto 5 visar hammarens slagyta som har en diameter av ca 22 mm.

Västerås 2008-04-04

Kjell Eriksson
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Hammare beslag 1020, 2008-04-04 08:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7, box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-01
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Agneta Kumlin

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Husrannsakan, Horisontvägen 59 Skarpnäck,
Stockholm

Målsägande/berörd
person:

Handläggare: Kriminaltekniker Gunnar Enghamre
Medundersökare: Kriminaltekniker Jan Enmark

Polisinspektör Staffan Rydqvist
Plats och tider för
undersökningen:

Horisontvägen 59 Skarpnäck, Stockholm. Undersökningen
påbörjades den 20 mars 2008 kl. 12:50

Avspärrning: Låscylinder utbytt mot polisiär låscylinder

Bevakning: ------

Övrig information: Husrannsakan avser eftersök av material från vilket DNA kan
säkras.
DNA-säkringens avsikt är att få fram en DNA-profil från Schürrer
Christine 760630-6400. Schürrer hyr ett rum i en lägenhet
tillhörande Nakouri, LEILA Fatima på Horisontvägen 59 i
Skarpnäck.

Iakttagelser och undersökningar

Horisontvägen 59 är belägen i  Skarpnäck vilket är en stadsdel i den södra delen av
stor-Stockholm.
Den aktuella lägenheten är belägen på andra våningsplanet. Tillträde till lägenheten sker
via en loftgång vilken löper på baksidan av fastigheten.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Yttre beskrivning av fastigheten Horisontvägen 59, Skarpnäck

Foto nr 1  Foto exponerat från Horisontvägen över fastigheten nr 59. På fotot har den
undersökta lägenheten markerats med en röd rektangel.

Foto nr 2 Fotot visar entrén till      Foto nr 3  Foto nr 3 utvisar entrén till trapphuset
trapphuset från gården.                    Från innergården av fastigheten. Den undersökta
Entrén markerad med röd pil           lägenheten har markerats med röd rektangel.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Lägenhetsundersökning

Den aktuella lägenheten är belägen en trappa upp på loftgången från ingång nr 59.
Låskolven i dörrens lås är utbytt mot en polisiär låskolv vilken monterats under natten
mellan 080319 – 20.
Lägenheten utgörs av två rum och kök, lägenheten är spartanskt möblerad.

Principskiss över lägenheten

Lägenheten bebos av två kvinnor, Nakouri, Leila Fatima 760112-1622 vilken är
innehavaren av lägenheten samt Schüerrer, Cristine 760630-6400 vilken är inne-
boende och  disponerar uthyrningsrummet.

UthyresrumVardagsrum

Badrum Kläd-
kammare

Hall

Kök

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Hall

Foto nr 4   Foto exponerat från vardagsrummet
och mot ytterdörren.

I hallen som är möblerad med ett bord längst en av
väggarna anträffas under bordet en 1,5 liters
petflaska, beslagsnummer 2008-1900-BG908-11,
flaskan vilken är av tyskt fabrikat skall enligt
lägenhetsinnehavaren tillhöra hyresgästen Cristine
Schüerrer.
Ut och insidan av petflaskans hals topsas för
säkrande av DNA, spårmärkning U1/405-08/S030.
Från topsningen har säkrats DNA-profil från en
kvinna enligt SKL.

Kök

Foto nr 5  Interiörbild över köket. Fotot taget från dörröppningen från hallen.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 6  övrig interiörbild över kökets möblering.

I skåpet till höger om kylskåpet ( röd pil ) anträffas en mindre verktygsväska i plåt
uppställd. Verktygslådan kontrolleras och visar sig innehålla handverktyg. Någon
hammare fanns inte i verktygslådan.
Något beslag gjordes inte i köket.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Badrum

Foto nr 7   Interiörfoto över badrummet. Fotot exponerat från dörröppningen till bad-
rummet från hallen.

Under samtal med innehavaren av lägenheten beskriver hon att hennes hyresgäst har två
necessärer stående på tvättmaskinen i badrummet.

Foto nr 8   Foto över necessär med beslagsnr  2008-1900-BG908-13 och
materialmärkning U1/405-08/G058.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Ur denna necessär har insänts till SKL för framtagande av DNA-profil  läppstift med
materialmärkning U1/405-08/G066, U1/405-08/G067 och U1/405-08/G068 samt
läppglans med materialmärkning U1/405-08/G0069 och lipliner med materialmärkning
U1/405-08/G070.
Ytterligare material som insänts från necessären är en tungskrapa med materialmärkning
U1/405-08/G071, rakhyvel U1/405-08/G072, sax U1/405-08/G073, hårband U1/405-
08/G074 sam en tvättlapp U1/405-08/G075

På materialen  G066, G068, G070, G071, G072, och G074 har SKL anträffat en och
samma DNA-profil från en kvinna.

Foto nr 9  Foto utvisande beslag 2008-1900-BG908-15. Necessär anträffat på
tvättmaskin i badrum.

Necessären har undersökts avseende sitt innehåll. Något material som bedömts som
användbart för framtagande av DNA-profil anträffades inte.

Foto nr 10 Plastpåse med innehåll
anträffat i sophink vid toalettstolen.

Vid undersökningen av bad/toalettrummet
kontrollerades en rostfri hink vid toalett-
stolen.
Innehållet utgörande sanitetsbindor,
toalettpappersrullar mm tas i beslag 2008-
1900-BG908-12. Någon undersökning av
materialet har inte skett vid
protokolleringstillfället.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Vardagsrum

Foto nr 11 och 12  fotografier över vardagsrummet.

I vardagsrummet anträffades inget som kan ha ägts av den inneboende. På balkongen
anträffas endast en plaststol. Rummet lämnat utan ytterligare åtgärder.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Hyresrummet

Foto nr 13 och 14   Fotografierna visar det rum som disponerades av Christine
Schürrer.
Rummet är spartanskt möblerat med en säng och ett mindre bord med en lampa. I ett
hörn vid fönstret anträffas några kartonger med tillhörigheter.  Till rummet hör även en
klädkammare som både hyresvärd och hyresgäst delar.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 15  närbild över kartongerna med tillhörigheter samt de material som ligger på
fönsterbrädan.

På fönsterbrädan beslagtas en keps, beslagsnummer  2008-1900-BG908-5 med
material-märkning  U1/405-08/G050. Kepsen har översänts till SKL för framtagande av
eventuell DNA-profil. Något svar har ej erhållits vid protokolleringstillfället

Foto nr 16 och 17

Kepsen är omärkt och saknar uppgift om
material.
Kepsen är till färgen grön. Utmärkande för
kepsen är att den på vänster sida har tio
stycken glaspärlor monterade mellan två
spännen.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Vidare tas en bok, Den amerikanska flickan, beslagsnummer 2008-1900-BG980-6 med
materialmärkning U1/405-08/G051. Boken uppvisar besudlingar vilka kan antas vara
blod.
Foto nr 18 och 19

Besudlingarna på bokens blad ( se foto ) har förprövas med Leukomalakitgrönt utan att
någon reagens som för blod erhållits. Boken lämnas utan vidare åtgärd.

Foto nr 20

Från fönsterbrädan tas även en katalog, beslagsnummer
2008-1900-BG908-7 med materialmärkning U1-405-
08/G052

Katalogen har undersökts avseende eventuella
noteringar avseende flygningar. Någon notering i
katalogen anträffades inte.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 21

Foto taget över kartongerna med tillhörigheter nedanför fönsterbrädan i hyresrummet.

I kartongen har vid senare undersökning positiv reagens som för blod erhållits med
hjälp av blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt på det inringade bältet.
Kartongen har erhållit beslagsnumret 2008-1900-BG964-33 och bältet 2008-1900-
BG964-34. Kartongen och bältet redovisas i undersökning nr 28 i Tekpro 405-08

Vid genomsökningen av kartongerna och tillhörigheterna tillvaratogs två DVD-skivor
för eventuell senare undersökning
Foto nr 22

Beslagsnummer 2008-1900-BG908-9                           2008-1900-BG908-8

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 23

Fotografi och skivlista anträffad tillsammans med inspelad CD-skiva. Materialet för
närvarande lämnat utan åtgärd.

Klädkammaren

Foto nr 24
Fotot visar klädkammaren från hyresrummet

Klädkammaren är till storleken inte större än att
en person ryms innanför dörren.

Vid samtal med lägenhetsinnehavaren
framkommer det att hon delar klädkammaren
med hyresgästen. Vidare framkommer det att
hyresgästen gärna klär sig i beige/brunt och att
hon skall ha jackor i denna färg i klädkammaren.

Foto nr 25

I klädkammaren hänger tre jackor i
olika nyanser beige/brunt vilka tages
i beslag för vidare undersökning

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 26 och 27

Beslagsnummer: 2008-1900-BG908-1
Materialmärkning: U1/405-08/G046
Fabrikat: XDYE
Material: 100% polyester
Storlek: Medium

Plagget vilket uppfattas som helt och rent har undersökts avseende besudlingar. På drag-
kedjans dragkläpp anträffas en mörkare fläck. Någon reaktion som för blod erhölls ej
vid test med blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 28 och 29

Beslagsnummer: 2008-1900-BG908-2
Materialmärkning: U1/405-08/G047
Fabrikat: Dubbster
Material: 65% polyester  och 35% bomull
Storlek: Stl 14A

Vid undersökningen av plagget anträffades ingen besudlingar. På vänster axel ( under
slaget ) fanns en fläck vilket bedömts som smuts. Någon reagens som för blod vid test
med blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt  erhölls ej.
I höger  framficka anträffades en tändare ab Bic utförande.

Fläck

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 30 och 31

Beslagsnummer: 2008-1900-BG908-3
Materialmärkning: U1/405-08/G048
Fabrikat: Khujo Orginals
Material: 100% bomull
Storlek: Medium
Plagget undersökt med blodförprövningsmedlet leukomalakitgrönt utan att någon
blodförekomst anträffats. På ryggen finns smutsstänk som om plagget använts i
samband med cykling där bakskärmen saknas.

Undersökningsprotokoll över platsundersökning, Horisontvägen 59 Skarpnäck, 2008-04-09 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 32 och 33

Beslagsnummer: 2008-1900-BG908-4
Materialmärkning: U1/405-08/G049
Fabrikat: Uhlsport
Material: 80% bomull  och 20 % polyester
Storlek: S ( amerikansk märkning )

Plagget, ärmlös munktröja, uppvisar inga besudlingar. Slumpvis förprövning med
blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt har skett men ingen positiv reagens har
erhållits.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Material  Materialmärkning  Resultat
Petflaska U1/405-08/G056 (U1-405-08/S030) DNA-profil
Läppstift U1/405-08/G066 DNA-profil
Läppstift U1/405-08/G068 DNA-profil
Lipliner U1/405-08/G070 DNA-profil
Tungskrapa U1/405-08/G071 DNA-profil
Ladyshave U1/405-08/G072 DNA-profil
Hårband U1/405-07/G072 DNA-profil

Enligt muntligt besked från SKL är det samma DNA-profil på ovan noterat material.
DNA-profilen är avsatt av en kvinna.
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Soprum
Foto nr 34

Foto över soprummets rörsystem
för sophantering.

Soprummet i fastigheten Horisontvägen 59 är beläget i markplanet. Rummet var låst
och öppnades av en boende för undersökning. Några sopor fanns inte i rummet.

Av personal vilka sköter sophanteringen omtalas att soporna från området, 500
lägenheter,  placeras i ett rörsystem vilket står under undertryck. Soppåsarna från de
boende kommer från rörsystemet till en gemensam container där soporna kontinuerligt
komprimeras. När containern är fylld byts den mot en tom container och den fyllda
transporteras till Högdalstippen där den töms. Ett sådant byte av container hade skett på
morgonen den 080320.
Ett genomletande av soporna på Högdalstippen bedömdes som icke genomförbart.
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G046

2008-1900-
BG908-1

Midjejacka I garderob Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G047

2008-1900-
BG908-2

jacka I garderob Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G048

2008-1900-
BG908-3

jacka I garderob Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G049

2008-1900-
BG908-4

Munktröja i uthyrningsrum Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G050

2008-1900-
BG908-5

Armekeps I uthyrningsrum
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G051

2008-1900-
BG908-6

Bok Titel Den amerikanska
flickan

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G052

2008-1900-
BG908-7

Ryan-Air katalog Fönsterbräda i
uthyrningsrum

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G053

2008-1900-
BG908-8

DVD-skiva Titel: The mist Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G054

2008-1900-
BG908-9

DVD-skiva Titel: My blueberry
Nights

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G055

2008-1900-
BG908-10

DVD-skia och foto I kartong
uthyrningsrummet

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G056

2008-1900-
BG908-11

PET-flaska Under bord i hall Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G057

2008-1900-
BG908-12

Sanitetsbindor mm Soptunna i badrum Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G058

2008-1900-
BG908-13

Necessär 3-facks modell Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G059

2008-1900-
BG908-15

Estee  Lauderpåse med smink Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G066

2008-1900-
BG908-13

Läppstift, YR, Rose
Foudre, nr 49211

Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G067

2008-1900-
BG908-13

Läppstift, Jade , 72 Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G068

2008-1900-
BG908-13

Läppstift, Coueleurs
Nature, Rose Canyon
01, 11285

Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G069

2008-1900-
BG908-13

Läppglans/stift, labello,
Care Gloss & Shine

Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G070

2008-1900-
BG908-13

Lipliner, , Royal de
Loop, Berlin, 0,7 plum

Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G071

2008-1900-
BG908-13

Tungskrapa, röd,
Perlodent

Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G072

2008-1900-
BG908-13

Ladyshave Låg i necesär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre
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Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G073

2008-1900-
BG908-13

Sax, Sollinger Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G074

2008-1900-
BG908-13

Hårband, pepitarutigt Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

U1/405-
08/G075

2008-1900-
BG908-13

Tvättlapp vit, Majestic
Collection ca 30x30 cm

Låg i necessär G058
Till SKL

Gunnar
Enghamre

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig 040503-7896

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig 060505-6183
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig 840508-0147

Spår
Material-
märkning

Beslagsnummer Beskrivning Anteckningar Tillvarataget av

U1/405-08/S030 Tops med eventuellt
sekret 2 st

Från petflaskans öppning
( G056 ) från flaskan i
lägenheten i Skarpnäck
Till SKL

Jan Enmark

Västerås den 080409

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7, box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-03-24
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över klädundersökning, Torgny Hellberg

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Jan Sjöberg

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Undersökning av kläder tillhörande Torgny Hellberg

Målsägande/berörd
person:

Handläggare: Kriminaltekniker Gunnar Enghamre
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln Västerås. Undersökningen påbörjades den 24 mars
2008 kl. 07:30

Avspärrning:

Bevakning:

Övrig information:

Beskrivning av material

Material för undersökning är de kläder vilka bars av Hellberg, Jan TORGNY 791015-
6913.
Plaggen utgörs av en rock, skjorta, byxor med livrem och ett par skor.
Kläderna tagna i beslag den 080317 kl 23:00 på polisstationen i Köping.
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Undersökning

Foto nr 1 och 2

Beslagsnummer: 2008-1900-BG870-1
Materialmärkning: U1/405-08/G021
Fabrikat: Race nr 70 Industry
Material: yttertyg 100% polyamid
 foder     100% polyester

fyllning 100% polyester
Storlek: Large  ( L )

Plagget utgörs av en ¾ -lång vinterjacka. I jackans högra framficka finns ett
musikprogram från Västerås konserthus den 080315. Vidare finns i fickan ett kvitto från
ICA kvantum Big Inn. Kvittot är daterat 080315 och avser inköp av tulpaner och kort
för 92,50:-.  I fickan anträffades även ett klockbatteri. I vänster framficka anträffas ett
pappersark med en blodfläck på.

Blodförekomst

På plaggets framstycke finns på höger sida besudlingar på bröstfickan. I bröstfickan
anträffas även hushållspapper där det finns en blodfläck ca 3 x 5 mm. På högersidan av
framstycket finns även en besudling av blod mellan bröstfickan och den högra fram-
fickan. Vidare anträffas blod på framstycket vid dragkedjans infästning nedtill. Höger
ärmmudd uppvisar blod. Blod anträffas även på vänster ärms framsida mellan armveck
och handled. All blodförekomst har konstaterats med blodförprövningsmedlet
Leukomalakitgrönt vilket gett positiv reagens som för blod. Plaggets bakstycke är rent.

På höger ärmmudd och på huvans dragsko på höger sida anträffas några hårstrån på
varje plats. Hårfärgen är ljus med dragning mot rött.
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Foto nr 3 och 4

Hushållspapper med blod anträffat i höger bröstficka

Papper i vänster framficka

Foto nr 5 och 6

Musikprogram och kvitto anträffat i höger framficka.
______________________________________________________________________
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Foto nr 7 och 8

Beslagsnummer: 2008-1900-BG870-2
Materialmärkning: U1/405-08/G022
Fabrikat: X tuxer adventure
Material: 100% bomull
Storlek: Large

Foto nr 9

På skjortans framstycke har med blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt
konstaterats att blod förekommer vid knäppningen  mot halsen.
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Foto nr 10

Foto nr 10 visar den blodförekomst som anträffades på skjortans vänstra del av
framstycket. Blodförekomsten konstaterades med blodförprövningsmedlet
Leukomalakitgrönt.
Foto nr 11

Foto nr 11 visar kragen på ryggsidan.
På kragen har med pil markerats en
besudling som vid förprövning med
leukomalakitgrönt reagerar positivt
som för blod.
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Foto nr 12

Beslagsnummer:    2008-1900-BG870-3
Materialmärkning: U1/405-08/G023
Material: Bomull

Beslaget utgörs av en militärgrön
halsduk med måtten 80 x 80 cm.
Halsduken är vikt så att en dubbelvikt
triangel bildats.

Vid ändarna och i nederkant av den
bildade triangeln anträffas besudlingar
av blod. Blodförekomsten konstaterades
med blodförprövningsmedlet
Leukomalakitgrönt.

Ändarna
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Foto nr 13

Beslagsnummer: 2008-1900-BG870-4
Materialmärkning: U1/405-08/G024
Fabrikat: Mac Gordon
Material: 100% bomull
Storlek: 34/36  ( midjevidd/benlängd i tum )

Jeansen är hela och försedd med ett läderbälte. På jeansens båda ben anträffas utstryk av
vad som vid användande av blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt  reagerar
positivt som för blod.
Utstryk anträffas även på området vid gylfen och under framfickorna. Även dessa
besudlingar uppvisar positiv reagens som för blod.
Blod har ej anträffats på livremmen.
I vänster framficka anträffas en blå bic-tändare och i höger framficka ett paket Stimorol-
tuggummi. I vä bakficka anträffas ett rosafärgat plektrum.
I
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Foto nr 14

På höger byxben anträffas droppar av blod med
en diameter mellan 2 – 5 mm. Dropparna är
cirkulära vilket tyder på att de träffat vinkelrätt
mot underlaget.

Dropparna på högerbenet reagerade positivt
som för blod vid användandet av Leukomalakit-
grönt som blodförprövningsmedel.
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Foto nr 15

På jeansens bakstycke anträffas vid användande av blodförprövningsmedlet
Leukomalakitgrönt blodförekomst på baksidan av vänster ben i form av ett utstryk.
På höger bens baksida anträffas blod i form av droppar på ytan under knät. På höger lårs
baksida är bloddropparna större och diffusa i sin kontur.
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Foto nr 16

Bloddropparna på höger lårs baksida är
diffusa i konturen  och diametern bedöms
som varande mellan 5 – 8 mm

Foto visar den cirkulära blod-
förekomsten på höger bens del under
knät. Dropparna har en diameter av  5
mm.
Dropparna bedöms ha träffat
underlaget vinkelrätt

Byxorna har insänts till SKL för
jämförelse mellan blodförekomsten
och insänt jämförelsematerial i form
av blod från Maximilian och Saga
Jangestig.
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Foto nr 17

Beslagsnummer: 2008-1900-BG870-5
Materialmärkning: U1/405-08/G025
Fabrikat: Omega
Storlek: 45                                         Foto nr 18

På höger sko
anträffas blod på
tåhättans utsidan
ovan sulan.
Vid
blodförprövningen
nyttjades
Leukomalakit-
grönt.

Skorna insända till
SKL för
fastställande vems
blod som före-
kommer på skon.
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Foto nr 19 och 20

Sulmönster , höger sko

Sulmönster, vänster sko

Sammanställningar av undersökningar och resultat

På samtliga beslagspunkter anträffas  blod. Beslaget 2008-1900-BG870-4  ( jeans ) och
beslaget 2008-1900-BG870-5 (skor ) har insänts till SKL för vidare undersökning och
jämförelse mot insänt jämförelsematerial.
Något sakkunnigutlåtande från SKL har ej erhållits i samband med protokolleringen
utan redovisas senare som enskild handling.
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G021

2008-1900-
BG870-1

Midjelång vinterjacka,
svart

Torgny hade den på sig Insp Jan
Sjöberg

U1/405-
08/G022

2008-1900-
BG870-2

Rutig herrskjorta Torgny hade den på sig Insp Jan
Sjöberg

U1/405-
08/G023

2008-1900-
BG870-3

Halsduk, grön Torgny hade den på sig Insp Jan
Sjöberg

U1/405-
08/G024

2008-1900-
BG870-4

Blå jeans inkl livrem
Till SKL

Torgny hade dessa på sig Insp Jan
Sjöberg

U1/405-
08/G025

2008-1900-
BG870-5

1 par herrskor, svarta
Till SKL

Torgny hade dessa på sig Insp Jan
Sjöberg

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S006 2 tops med blod från höger hand Från Torgny Hellberg Leg. läkare
Lars Eriksson

U1/405-08/S007 2 tops med blod från vänster hand Från Torgny Hellberg Leg. läkare
Lars Eriksson

U1/405-08/S008 2 tops med blod från ansikte Från Torgny Hellberg Leg. läkare
Lars Eriksson

U1/405-08/S031 Hårstrån från höger ärmmudd
G021

Gunnar
Enghamre

U1/405-08/S032 Hårstrån Från dragsko( höger ) till
huva G021

Gunnar
Enghamre

Västerås den 9 april 2008

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7, box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-09
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över klädundersökning, stövlar i plastpåse, Skandiagatan
Arboga

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Jan Sjöberg

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Klädundersökning

Målsägande/berörd
person:

Handläggare: Kriminaltekniker Gunnar Enghamre
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln Västerås, SKL Linköping. Undersökningen
påbörjades den 25 mars 2008 kl. 09:00

Avspärrning:

Bevakning:

Övrig information: Anträffat på Skandiagatan i Arboga

Beskrivning av material

Materialet utgörs av en plastkasse innehållande ett par damstövlar i läder. Vidare har en
halv sax tagits i beslag. Saxdelen låg slängd i ett buskage vilket även påsen med dam-
stövlarna gjorde.

Iakttagelser och undersökningar

Undersökningen avser DNA-undersökning av stövlarna samt fotodokumentation  med
beskrivning av allt material.

Undersökningsmetoder

Stövlarna inskickade till SKL för DNA-undersökning efter fotodokumentation. Övrigt
material fotodokumenterat.
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Undersökning
Foto nr 1

Foto nr 1 visar den plastkasse i vilken
stövlarna anträffades. Kassen är av
konventionell typ som erhålles i
matbutiker.
Kassens reklamtryck visar att den kan
komma från någon livsmedelsbutik i
Stockholms området.

Kassen har undersökts vid tekniska
roteln i Västerås avseende finger-
avtryck.
Några fingeravtryck anträffades inte
på påsen.

Foto nr 2

Beslagsnummer: 2008-1900-BG927-1
Materialmärkning: U1/405-08/G076
Material: Läder, gummisula
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Läderstövlarna  vilka är ofodrade saknar fabrikationsmärkning. Den text som anträffas
anger ” made in Portugal”. Någon storleksangivelse finns inte. Stövlarna är små till
storleken. Storleken uppskattas till 37 – 38.
Den 080328 erhålles muntligt besked från SKL att inget blod anträffas på stövlarna .
Undersökningen fortsätter dock med eftersök av DNA från bäraren av stövlarna.

Foto nr 3

Foto över skorna. Av fotot framgår att
skaftet har en bred vidd.

Foto nr 4

Fotot visar tåhättorna på läderstövlarna. Någon besudling syntes inte på tåhättorna.
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Foto nr 5

Sulmönster vänster sko

Foto nr 6

Sulmönster höger sko.

Undersökningsprotokoll över stövlar i plastpåse, 2008-04-14 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
456



5 (6)

Foto nr 7

Beslagsnummer: 2008-1900-BG927-2
Materialmärkning: U1/405-08/G077

Den halva saxen vilken anträffats i ett buskage vid Skandiagatan i Arboga den 080323
har inte undersökts avseende fingeravtryck. Bedömning har gjorts att saxdelen legat ute
i det  fria och utsatts för väder och vind under en längre tid då rost förekommer på
saxdelen trots att det i materialet finns en stämpel om att stålet i saxdelen skall vara
rostfritt.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Inget blod anträffat på stövlarna, beslag 2008-1900-927-1, vid undersökningen hos
SKL. Undersökningen fortsäter med eftersök av DNA efter bäraren.
Saxen, beslag 2008-1900-927-2, har inte undersökts utöver att den fotodokumenterats.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G076

2008-1900-
BG927-1

Skor i plastkasse Skandiagatan Arboga
Till SKL

Pa Mattias
Hammar

U1/405-
08/G077

2008-1900-
BG927-2

Halv sax Skandiagatan Arboga Pa mattias
Hammar
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Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Västerås den 10 april 2008

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Datum

2008-04-24
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Manus inför vallning av målsägaren på brottsplatsen

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kammaråklagare Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Vallning på brottsplatsen

Målsägande/berörd
person:

Emma Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Annelie Watter

Plats och tider för
undersökningen:

Verktygsgatan 2 B, Arboga.

Med anledning av mord på Verktygsgatan 2 B i Arboga den 17 mars 2008 begärdes en
vallning av målsägaren Emma Jangestig av kammaråklagare Frieda Gummesson.

Syfte: Förhör på brottsplatsen, inledning av avslutande förhör.

Genomförande:
Vid vallningen är det tänkt att målsägaren Emma Jangestig själv ska få berätta om sina
minnesbilder av händelseförloppet på brottsplatsen. Förhöret kommer att hållas av
Anders Pommer och Stefan Forsberg.

Emma Jangestig ska få redogöra för hela händelseförloppet och efter det ges möjlighet
för åklagare, försvarare, målsägarbiträde och utredningspersonal att ställa
kompletterande frågor.

Tid och plats:
Fredagen den 25 april 2008 med start ca kl. 10.00 i hallen på Verktygsgatan 2 B i
Arboga.
Under den tid vallningen genomförs kommer övriga rum, förutom arbetsrummet och
vardagsrummet på bottenvåningen, att stängas till. Om behov av att vistas i fler
utrymmen uppstår får beslut om detta tas på plats av åklagaren.

Dokumentation:
Vallningen kommer i sin helhet att dokumenteras med videokamera. Ljudupptagning
sker med trådlösa mikrofoner.

Manus vallning , 2008-04-24 14:00   diarienr: 1900-K8001-08
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Deltagare:

Målsägare: Emma Jangestig
Åklagare:  Frieda Gummesson
Försvarare: Per-Ingvar Ekblad
Målsägarbiträde: Marie Fredborg
Förhörsledare: Stefan Forsberg, Anders Pommer
Fotograf: Maria Gradin Öijer
Kriminaltekniker: Annelie Watter, Elisabeth Rosén

Vid behov av avspärrning finns uniformerad personal i beredskap.

Annelie Watter
Kriminaltekniker

Manus vallning , 2008-04-24 14:00   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Datum

2008-04-02
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av Saga Jangestigs kläder

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Åkl. Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Undersökning av Saga Jangestigs kläder

Målsägande/berörd
person:

Saga Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Annelie Watter

Plats och tider för
undersökningen:

Miljöspårrum 2, tekniska roteln, Västerås. Undersökningen
påbörjades den 2 april 2008 kl. 10.30.

Övrig information: Godset beslagtogs på Akutmottagningen i Örebro den 17 mars
2008 kl. 21.05 av pa Hanna Östman.

Sammanfattning
Blodet på Saga Jangestigs kläder ger intryck av att vara resultatet av hennes skador i
huvudet. Det finns rikligt med genomgående blodbesudlingar i anslutning halslinningen
och ner på bakstyckets högra sida. På höger ärm och höger framstycke finns rinningar
och droppar samt genomgående blodbesudlingar. Den vänstra sidan har färre
blodbesudlingar än den högra.

Undersökningsprotokoll Undersökning av Sagas kläder, 2008-04-24 14:15   diarienr: 1900-K8001-08
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Beskrivning av material

Foto 1
Badlakan anträffat under Saga Jangestigs
sjukhusbår
2008-1900-BG879-1:1
U1/405-08/G037

Blått badlakan (benämnt handduk i
beslagprotokoll) av märket Almedahls. Storlek: 70
x 130 cm.
På båda sidor finns större områden med
genomgående blodbesudlingar. Dessutom finns
ytliga avstryk med blod.  Det finns inga
stänkbilder med blod eller skador på badlakanet.

Foto 2
Blöja
2008-1900-BG879-1:2
U1/405-08/G038
Blöja. På blöjans utsida finns ytliga, mindre avstryk med blod.

Undersökningsprotokoll Undersökning av Sagas kläder, 2008-04-24 14:15   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 3
Framstycket på pyjamasjackan
2008-1900-BG879-1:3
U1/405-08/G039
Gul/vit pyjamasjacka av märket Baby body zone. Storlek: 74-80.
På pyjamasjackan finns större områden där blodet är genomgående tyget. På
framstyckets högra sida finns rinningar, genomblödning och blod i droppform samt
avstryk med blod. Även på den vänstra delen finns genomblödning vid vänster axel
samt på den nedre delen av vänster ärm. Den vänstra sidan har färre blodbesudlingar än
den högra.

Undersökningsprotokoll Undersökning av Sagas kläder, 2008-04-24 14:15   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 4
Bakstycket på pyjamasjackan

På bakstycket finns en större genomgående blodbesudling från kragen och neråt. På
båda ärmarna finns blod i droppform. Dessutom finns avstryk och tunnare
blodbesudlingar.
Pyjamasjackan och blöjan har skickats till SKL för vidare undersökning.

Iakttagelser och undersökningar
Vid undersökningen har lösa hårstrån tillvaratagits (spårpunkterna U1/405-08/S066,
S068). Därefter har plaggen fibersäkrats (spårpunkterna U1/405-08/S067, S069, S070),
granskats och fotograferats. De tillvaratagna hårstråna har skickats till SKL för vidare
undersökning. Fiberarken förvaras tills vidare på tekniska roteln.

Undersökningsmetoder
Blodliknande besudlingar har stickprovsvis förprövats med Lekomalakitgrönt vilket är
en metod som ger reaktion som för blod. Vid samtliga stickprov har positiv reagens som
för blod erhållits.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G037

2008-1900-
BG879-1:1

1st handduk Tillhör mä Saga Jangestig Hanna Östman,
Örebro

U1/405-
08/G038

2008-1900-
BG879-1:2

1st Blöja Låg under sjukhusbår med
flicka.
Till SKL

Hanna Östman,
Örebro

U1/405-
08/G039

2008-1900-
BG879-1:3

1st blodig
pyjamasjacka

Tillhör mä Saga Jangestig
Till SKL

Hanna Östman,
Örebro

Undersökningsprotokoll Undersökning av Sagas kläder, 2008-04-24 14:15   diarienr: 1900-K8001-08
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Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S066 Hårstrån från pyjamasjacka tillhörande
Saga G39

Till SKL A Watter

U1/405-08/S067 Fiberark, 1 st, från Sagas pyjamasjacka
G39

A Watter

U1/405-08/S068 Hårstrån från blått badlakan G37 Till SKL A Watter
U1/405-08/S069 Fiberark, 2 st, från blått badlakan A Watter
U1/405-08/S070 Fiberark, 1 st, från Sagas blöja G38 A Watter

Annelie Watter
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av Sagas kläder, 2008-04-24 14:15   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Datum

2008-04-24
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över klädundersökning – kläder tillhörande Maximilian
Jangestig

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Åklagare Frieda Gummesson/pinsp Katharina Lundbladh

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Undersökning av Maximilian Jangestigs kläder

Målsägande/berörd
person:

Maximilian Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Annelie Watter

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, miljöspårrum 2, Västerås. Undersökningen
påbörjades den 1 april 2008 kl. 10.45

Övrig information: Kläderna beslagtogs på akutmottagningen, ÖUS, Örebro den 17
mars 2008 kl. 21.05 av insp. Mats Hallmén, krimjouren Örebro
och tillhör Maximilian Jangestig.

Plaggen inkom uppklippta. För att åskådliggöra blodbilderna har
de klippta delarna fästs samman med nålar vid undersökningen.

Sammanfattning

Maximilian Jangestigs pyjamas har genomgående blodbesudlingar främst runt halsen
och ner på ryggen på tröjan samt på byxbenens utsidor. I övrigt finns droppar och stänk.
Blodet på pyjamasen ger intryck av att vara en naturlig följd av Maximilians skador.

Undersökningsprotokoll Undersökning av Maximilians kläder, 2008-04-24 14:25   diarienr: 1900-K8001-08
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Beskrivning av material

Foto 1
Pyjamaströjans framstycke

2008-1900-BG878-2:2
U1/405-08/G035
Mörkblå v-ringad tröja av märket Lindex. Storlek. 86/92 cl. Material: 100% bomull.
Tröjan har klippts upp på framstycket, genom vänster ärms framsida och genom höger
ärms baksida. Mitt på framstycket i anslutning till uppklippningen finns ytterligare två
”klippskador”. Klippskadorna ger intryck av att ha utförts i samband med
ambulanspersonalens initiala insatser. Mitt på tigern på framstycket finns avsättningar
med blod som kan ha tillkommit då någon tagit i plagget, t.ex. i samband med
uppklippning av tröjan.

Upptill vid vänster axel, på bröstet och runt halslinningen samt nertill på ärmarna finns
genomgående blodbesudlingar. Längre ner på tröjans framstycke finns ytligare
blodbesudlingar som ger intryck av att höra samman med blodbilden vid halslinningen.
På höger axel finns stänk av blod som ger intryck av att vara riktade snett neråt ut mot
höger ärm.

Undersökningsprotokoll Undersökning av Maximilians kläder, 2008-04-24 14:25   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 2
Pyjamaströjans bakstycke

På bakstyckets övre del samt ärmarnas nedre delar finns genomgående blodbesudlingar.

Blodet på tröjan ger intryck av att komma från pojkens huvud. Stänkbilden vid höger
axel är sannolikt ett resultat av ett av slagen mot huvudet.

Tröjan har fibersäkrats och ett antal hårstrån har säkrats (spårpunkt U1/405-08/S063 och
U1/405-08/s065). Tröjan och hårstråna har skickats till SKL för vidare undersökning.

Undersökningsprotokoll Undersökning av Maximilians kläder, 2008-04-24 14:25   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 3
Pyjamasbyxans framstycke

2008-1900-BG878-2:3
U1/405-08/G036
Mörkblå pyjamasbyxa med resår i linningen. Storlek: 86/92 cl. Material: 100% bomull.
Byxan är uppklippt från linningen mitt fram och ner i båda byxbenen, vilket sannolikt
gjorts av ambulanspersonalen.

På båda byxbenens yttre sidor finns genomgående blodbesudlingar. Runt dessa finns
ytligare blodbesudlingar samt droppar i varierande storlek. På framstyckets övre del,
strax under linningen på byxans vänstra sida finns fyra besudlingar som kan vara avsatta
med t.ex. fingrar men det går inte att utesluta att dessa besudlingar även kan ha
tillkommit på annat sätt.

4 besudlingar,
ev. avsatt blod

Undersökningsprotokoll Undersökning av Maximilians kläder, 2008-04-24 14:25   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 4
Pyjamasbyxans bakstycke

På bakstycket finns mer sparsamt med blodbesudlingar. Några droppar finns vid
linningen och på vänster byxbens nedre, yttre del. I övrigt finns tunnare ytliga
blodbesudlingar.

På avigsidan mitt bak finns en några centimeter i diameter stor avföringsliknande
besudling.

Byxan har fibersäkrats och ett antal hårstrån har säkrats (spårpunkt U1/405-08/S062 och
U1/405-08/S064).
Byxorna och hårstråna har skickats till SKL för vidare undersökning.

Undersökningsprotokoll Undersökning av Maximilians kläder, 2008-04-24 14:25   diarienr: 1900-K8001-08
470
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Undersökningsmetoder
Blodliknande besudlingar på pyjamasen har stickprovsvis förprövats med
Leukomalakitgrönt, vilket är en metod som reagerar som för blod. Vid stickproven har
positiv reagens som för blod erhållits.

Tröja, byxor samt säkrade hårstrån har skickats till SKL för vidare undersökning.
Fiberarken förvaras tills vidare på tekniska roteln.

Ytterligare digitalt material finns lagrat på tekniska roteln.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G035

2008-1900-
BG878-2:2

1st pyjamaströja blå Tillhör Maximilian
Jangestig
Till SKL

Mats Hallmén.
Örebro

U1/405-
08/G036

2008-1900-
BG878-2:3

1st pyjamasbyxor blå Tillhör Maximilian
Jangestig
Till SKL

Mats Hallmén.
Örebro

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S062 Hårstrån säkrade på Maximilians
pyjamasbyxa G036

Till SKL A Watter

U1/405-08/S063 Hårstrån säkrade på Maximilians
pyjamaströja G035

Till SKL A Watter

U1/405-08/S064 Fiberark, 2 st från Maximilians
pyjamasbyxa G036

A Watter

U1/405-08/S065 Fiberark, 2 st från Maximilians
pyjamaströja G035

A Watter

Annelie Watter
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av Maximilians kläder, 2008-04-24 14:25   diarienr: 1900-K8001-08
471



1 (1)

Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Datum

2008-04-25
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över vallning på brottsplatsen

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kammaråklagare Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Mord

Målsägande/berörd
person:

Emma Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Annelie Watter
Medundersökare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén

Plats och tider för
undersökningen:

Verktygsgatan 2 B, Arboga. Undersökningen påbörjades den 25
april 2008 kl. 10.15

Med syftet att inleda ett avslutande förhör med målsägaren Emma Jangestig på
brottsplatsen beslutade åklagare Frieda Gummesson om att ett vallningsförhör skulle
genomföras.

Vallningsförhör med Emma Jangestig genomfördes i hallen på Verktygsgatan 2 B i
Arboga med förhörsledaren Anders Pommer. Förhöret videofilmades och
ljudupptagning utfördes med trådlösa mikrofoner. Video- och ljudupptagning redovisas
separat.

Vid vallningsförhöret deltog:
Målsägaren Emma Jangestig
Förhörsledaren Anders Pommer
Förhörsledaren Stefan Forsberg
Åklagaren Frieda Gummesson
Försvararen Per-Ingvar Ekblad
Målsägarbiträdet Marie Fredborg
Fotografen Maria Gradin Öijer
Kriminalteknikerna Elisabeth Rosén och Annelie Watter

Annelie Watter
Kriminaltekniker

Protokoll Protokoll över vallning på brottsplatsen, 2008-04-25 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7, box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-23
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över övrig undersökning, klädundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Stefan Forsberg

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Beslagtaget gods från återvinningscontainer i  Arboga,
klädundersökning

Målsägande/berörd
person:

Handläggare: Kriminaltekniker Gunnar Enghamre
Medundersökare: Kriminaltekniker Staffan Rydqvist

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln Västerås. Undersökningen påbörjades den 23 april
2008 kl. 14:10

Avspärrning:

Bevakning:

Övrig information:

Känt före undersökningen

I samband med brottsplatsundersökningen med anledning av dubbelmorden på
Verktygsgatan 2B i Arboga transporterades återvinningscontainrar från Arboga/Köpings
området till Västerås för genomgång av innehållet.

Containrarna, okänt antal, transporterades till IL recykling på Stenbygatan i Västerås
där de undersöktes på sitt innehåll.

Beskrivning av material

Anträffat material med beslagsnummer 2008-1900-BG900-1 och 2 utgörs av en sweat-
shirt och ett par avklippta jeans. Plaggen låg löst i den genomsökta containern.
Beslaget 2008-1900-BG900-3 utgörs av en plastpåsen vilken innehöll klädesplagg,
tröja, avklippta jeans och ytterligare en tröja vilka erhållit beslagsnumren 2008-1900-
BG900-4, 5 och 6

Iakttagelser och undersökningar

Undersökningens syfte är att fastställa om det på beslaget förekommer blod som kan
sättas i samband med brottsplatsundersökningen.

Undersökningsprotokoll över  klädundersökning, 2008-04-29 12:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Undersökning
Foto 1 och 2

Beslagsnummer: 2008-1900-BG900-1
Materialmärkning: U1/405-08/G082
Fabrikat: JC  MSW
Material: 100% bomull
Storlek: Large
Plagget är helt och rent. Slumpvis testning med blodförprövningsmedlet leukomalakit-
grönt  har skett på fram och bakstycke av plagget utan att någon blodförekomst påvisats.
______________________________________________________________________
Foto 3 och 4

Beslagsnummer: 2008-1900-BG900-2
Materialmärkning: U1/405-08/G083
Fabrikat: Blend of America
Material: Bomull
Storlek: 31-34 ( midjevidd – benlängd i tumstorlek )

Undersökningsprotokoll över  klädundersökning, 2008-04-29 12:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Beslaget utgörs av ett par till shorts avklippta jeans. Plagget är rent men slitet så att hål
uppstått på höger bakficka och bredvid vänster bakficka.
Test med blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt har genomförts utan att någon
reagens som för blod erhållits.

Foto 5

Beslagsnummer: 2008-1900-BG900-3
Materialmärkning: U1/405-08/G084

Beslaget utgörs av en plastkasse, kassen vilken innehöll klädesplagg uppvisade ingen
blodförekomst. Plastkassen har även undersökts avseende fingeravtryck med metoden
CNA + basic yellow, några fingeravtryck framträdde ej på plastpåsen.

Undersökningsprotokoll över  klädundersökning, 2008-04-29 12:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 6 och 7

Beslagsnummer: 2008-1900-BG900-4
Materialmärkning: U1/405-08/G085
Fabrikat: North Brook
Material: ------  ( notering saknas )
Storlek: Large

Beslaget utgörs av en maskinstickad långärmad  tröja med dragkedja och polokrage.
Plagget är helt, någon blodbesudling anträffades inte vid användandet av
blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt.
Tröjan låg förpackad i plastpåsen, beslagsnummer 2008-1900-BG900-3.

Undersökningsprotokoll över  klädundersökning, 2008-04-29 12:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 8 och 9

Beslagsnummer: 2008-1900-BG900-5
Materialmärkning: U1/405-08/G086
Fabrikat: Lewis
Material: Bomull
Storlek: 32-32  ( midjevidd - benlängd i tumstorlek )

Beslaget utgörs av ett par avklippta jeans. Plagget vilket är urtvättat har fläckar av vit
och röd målarfärg på framsidan av båda benen.
Plaggets högra bakficka uppvisar en förslitningsskada. Även vid vänster bakficka finns
en förslitningsskada. Skadorna liknar de skador som beskrivits i beslag 2008-1900-
BG900-2.
Någon blodförekomst på plagget anträffades inte vid användande av leukomalakitgrönt.
Byxorna var förpackade i plastpåsen med beslag 2008-1900-BG900-3

Undersökningsprotokoll över  klädundersökning, 2008-04-29 12:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 10 och 11

Beslagsnummer: 2008-1900-BG900-6
Materialmärkning: U1/405-08/G087
Fabrikat: Dobber
Material: 75% bomull    25% polyester
Storlek: Large

Beslaget utgörs av en långärmad tröja, plagget är helt men nedsmutsat. På smutsfläckar
har förprövning skett med blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt utan att någon
reagens som för blod erhållits.

Sammanställningar av undersökningar och resultat

Ingen blodförekomst kunde påvisas på plaggen. På plastpåsen kunde varken blod eller
fingeravtryck påvisas.

Undersökningsprotokoll över  klädundersökning, 2008-04-29 12:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G082

2008-1900-
BG900-1

Sweatshirt, fabr JC,
Large, blå

Anträffades löst bland
tidningar som gicks
igenom i
återvinningscontainer
ifrån Arboga

Insp Per
Andersson

U1/405-
08/G083

2008-1900-
BG900-2

Jeans, avklippta, fabr
blend, Denin, svarta

Anträffades löst bland
tidningar som gicks
igenom i  en
tidningsåtervinningscontai
ner ifrån Arboga

Insp Per
Andersson

U1/405-
08/G084

2008-1900-
BG900-3

Plastkasse, vit med
tryck "Life "
innehållande div
kläder.

Anträffades bland
tidningar som gicks
igenom i  en
tidningsåtervinningscontai
ner ifrån Arboga

Insp Per
Andersson

U1/405-
08/G085

2008-1900-
BG900-4

Stickad tröja, fabr
Nortbrooks, bomull,
blå

Ingick i föremålspunkt 3 Insp Per
Andersson

U1/405-
08/G086

2008-1900-
BG900-5

Jeans, avklippta, fabr
Levis, Denim, blå

Ingick i föremålspunkt 3 Insp Per
Andersson

U1/405-
08/G087

2008-1900-
BG900-6

Tröja, fabr Dobber,
grårandig

Ingick i föremålspunkt 3 Insp Per
Andersson

Västerås den 29 april 2008

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanland
Tekniska roteln
Västgötegatan 7, Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-05
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över platsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Lars Rogenfelt

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Lägenhetsundersökning

Målsägande/berörd
person:

Handläggare: Inspektör Jan Enmark
Medundersökare: Inspektör Staffan Rydqvist

Plats och tider för
undersökningen:

Sofiedahlsgatan 14E, Arboga. Undersökningen påbörjades den 18
mars 2008 kl. 14.10 Undersökningen avslutades den 18 mars kl.
14.50.

Avspärrning: Avspärrningsband eller skylt saknades. Låscylindern utbytt.

Bevakning: Saknades

Övrig information: Nyckel till lägenheten hämtades på polisstationen i Arboga
2008-03-18, kl. 13.45. Efter undersökningen återlämnades nyckeln
till Insp Sören Karlsson på Arboga polisstation.

Platsbeskrivning

Bild 1: Kartbild över delar av centrala Arboga med aktuell adress inringad.
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Bild 2: Entrén till Sofiedahlsgatan 14E med den aktuella lägenheten markerad.

I trapphuset fanns två lägenheter, båda belägna på övre planet. Den aktuella lägenheten
var belägen till höger. På namnskylt på brevinkastet fanns namnet N Jangestig skrivet.

Iakttagelser och undersökningar

Bild 3: Lägenhetsdörr med brevinkast och namnskylt infälld bild.
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Hall

Bild 4: Hall sedd från lägenhetsdörr med hatthylla, infogad bild.

I hallen stod underredet till ett bord och på hatthyllan låg en bordsskiva. På hatthyllan
låg dessutom några kartonger och en plastpåse innehållande bl. a digitalboxar till Tv. På
golvet nedanför dörren låg några reklamblad.

Bild 5: Hall sedd från klädkammare.

Badrum

Toa

Klädkammare

Vardagsrum

Kök
Sovrum 1
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Sovrum 1

Bild 6: Sovrum sett från hall.

Bild 7: Sovrum sett från fönstersida ut mot innergård.

Rummet var tomt och garderoben med skåpet ovanför var tomt.
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Kök

Bild 8: Kök sett från hall.

Bild 9: Kök sett från fönster ut mot innegård.

I köket stod fanns en stol, en dammsugare, mopp, sopsäckar och annat städmaterial,
som hinkar, rengöringsmedel mm. I övrigt var köket tomt och köksskåpen tomma.
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Bild 10: Kylskåp med innehåll.

I kylskåpet fanns några få varor, bl. a två mjölkpaket, ett filpaket och en petflaska mm.

Klädkammare

Bild 11: Klädkammare, sedd från dörr till hall.

Klädkammaren var tom.
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Vardagsrum

Bild 12: Vardagsrum och balkong sedd från hall.

På golvet i vardagsrummet stod en 1,5 liters petflaska, Coca Cola. I övrigt var rummet
tomt och balkongen tom.

Bild 13: Vardagsrum sett från fönster ut mot Sofiedahlsgatan. Till höger på bilden syns
dörr in till sovrum 2.

Sovrum 2
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Sovrum 2

Bild 14: Sovrum 2 sett från dörr in till vardagsrum.

Bild 15: Sovrum 2 sett från fönster ut mot Sofiedahlsgatan

I ett av överskåpen låg gamla tapetrullar. I övrigt var rummet tomt och skåpen tomma.
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Toalett

Bild 16: Toalett sedd från hall

Badrum

Bild 17: Badrum sett från hall.
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Analys och slutsats
Lägenheten gav intrycket av att vara utflyttad. Möbler saknades, förutom en stol i köket,
samt ett stativ till ett bord och en bordskiva som fanns i hallen. Alla skåp, lådor,
garderober mm var tomma förutom det som redovisats i protokollet. Lägenheten var
ostädad och städredskap fanns i köket som om de lämnats för att kunna städa vid ett
senare tillfälle.

Det fanns inga synliga tecken som tydde på att den använts i direkt anslutning till det
brott som föranledde den begärda lägenhetsundersökningen.

Jan Enmark
Inspektör
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-03
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av målsägare Emma Jangestigs kläder

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kammaråklagare Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Undersökning av målsägare Emma Jangestigs kläder

Målsägande/berörd
person:

Emma Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: -

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, miljöspårrum 316a. Undersökningen påbörjades
den 2 april 2008 kl. 12.15

Övrig information: Kläderna beslagtogs på akutmottagningen ÖUS, Örebro den 17
mars 2008 21.05 av polisinspektör Mats Hallmén, krimjouren i
Örebro.
Byxor samt blodigt hår har skickats till SKL för DNA-
undersökning .

Beskrivning av material

Bild 1
Framsida byxor.
Beslag 2008-1900-BG878-1:2
(materialmärkning U1/405-08/G031)

Fabrikat: H&M
Material: 96% bomull 4% elastin
Storlek: 40
Färg: svart

Byxorna är i midjan försedda med en dragsko
och försluts med dragkedja och knapp.
Båda byxbenen är nertill försedda med resår
samt påsydda resårhällor.

Från byxbenens nederkanter och mellan
ca 29 –30 cm upp på höger respektive
vänster byxben, fanns en större mängd små
stänk koncentrerade i ett område (de gula
fyrkanterna visar stänkens placeringar nertill
på byxbenen). Nertill på vänster byxben fanns
en ljus besudling (grön pil).
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På båda byxbenen i lårhöjd, fanns områden med levrat blod (röda pilar). I övrigt fanns
över hela byxans framsida områden med utstruket blod, dock med mest koncentration
på byxans högra sida.

Byxorna har fibersäkrats (spår U1/405-08/S071). Fibersäkringarna förvaras på tekniska
roteln för eventuell senare undersökning.

Byxorna har skickats till SKL för DNA-undersökning av den ljusa besudlingen samt för
analys av stänken nertill på båda byxbenen.

Bild 2
Baksida byxor.

Även nertill på vänstra delen av vänster byxben,
fanns flertalet små stänk koncentrerade i ett
område (den gula rektangeln visar stänkens
placeringar på byxbenet). Dessa stänk gav
intryck av att vara en förlängning av stänken
nertill på byxbenets framsida.

I  knävecket på vänster byxben fanns levrat
blod (röd pil).

Siffrorna och pilarna 1-4 markerar blodstänk.

1= 2 x 3 mm stort blodstänk som gav intryck av
att ha en riktning från höger och snett ner mot
vänster.
2= 6 x 5 mm stort blodstänk som gav intryck av
att ha en riktning från höger och snett ner mot
vänster.

3=15 x 18 mm stort blodstänk som gav intryck av att ha en riktning uppifrån och snett
ner mot höger.
4=7 x 4 mm stort blodstänk som gav intryck av att ha en riktning uppifrån och snett ner
mot höger.

I övrigt fanns över hela byxans baksida områden med utstruket blod.

1

2
3

4
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Bild 3
Beslag 2008-1900-BG878-1:3
(materialmärkning U1/405-08/G032)

Fabrikat: H&M, Material: 90% nylon 10% spendex, Storlek: 75B, Färg: röd

Vänstra axelbandet var uppklippt, vilket troligen har utförts av ambulanspersonal i
samband med livräddande insatser. Behån hade framtill genomgående blodbesudlingar.
Behån har fibersäkrats (spår U1/405-08/S072). Fibersäkringen förvaras på tekniska
roteln för eventuellt senare undersökning.

Bild 4
Båda sidor A-B samt trampyta C, på strumpa.

Beslag 2008-1900-BG878-1:4
(materialmärkning U1/405-08/G033)

Fabrikat: okänt, Material: okänt, Storlek: okänt, Färg: grå
På den sida av strumpan som är märkt A på bilden fanns blodutstryk.
På sidan märkt B fanns förutom blodutstryk även ett ca 6 x 4 mm stort blodstänk
(röd pil). Det gick dock inte att bedöma någon riktning på stänket. På främre delen av
strumpans trampyta märkt C på bilden, fanns ett tunt blodutstryk. På hälen och i
hålfoten saknades blod, vilket tyder på att målsägaren inte har gått/trampat med
strumpan i något blodigt underlag. Strumpan har fibersäkrats (spår U1/405-08/S073).
Fibersäkringen förvaras på tekniska roteln för eventuell senare undersökning.

A

B

C
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Bild 5
Örhängen och halsband.

Beslag 2008-1900-BG878-1:5-6
(materialmärkning U1/405-08/G034)

Läderremmen till halsbandet var uppklippt,
vilket troligen har utförts av ambulans-
personal i samband med livräddande
åtgärder. Halsband och örhängen har inte
undersökts närmare.

Bild 6
Närbild på den blodiga hårtuss som
målsägaren höll i sin hand enligt
ambulanspersonal.

Beslag 2008-1900-BG878-3
(materialmärkning U1/405-08/S009)

Hårtussen har skickats till SKL för DNA-
undersökning.

Svar från SKL har vid protokollskrivningen ej erhållits. Svaret redovisas separat.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G031

2008-1900-
BG878-1:2

1 par svarta byxor Tillhör mä Emma
Jangestig (skadad kvinna
XUSÖ 004488)
Till SKL

Insp Mats
Hallmén,
Örebro

U1/405-
08/G032

2008-1900-
BG878-1:3

1st röd bh Tillhör mä Emma
Jangestig (skadad kvinna
XUSÖ 004488)

Insp Mats
Hallmén,
Örebro

U1/405-
08/G033

2008-1900-
BG878-1:4

1 st grå strumpa med
rosa hjärtan

Tillhör mä Emma
Jangestig (skadad kvinna
XUSÖ 004488)

Insp Mats
Hallmén,
Örebro

U1/405-
08/G034

2008-1900-
BG878-1:5-6

1st halsband samt 2 st
örhängen

Låg i en redlinepåse som
fanns tillsammans med
kläder tillhörande mä
Emma Jangestig (XUSO
004488)

Insp Mats
Hallmén,
Örebro
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Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S009 Blodigt hår (låg förpackat i en plastpåse)
Beslagnr 2008-1900-BG878-3

Fanns i målsägare Emma
Jangestigs hand
Till SKL

Insp Mats
Hallmén,
Örebro

U1/405-08/S071 Fibersäkring, 3 ark Från svarta byxor,
tillhörande mä Emma
Jangestig

Krinsp E.Rosén
Västerås

U1/405-08/S072 Fibersäkring, 2 ark Från röd bh, tillhörande
mä Emma Jangestig

Krinsp E.Rosén
Västerås

U1/405-08/S073 Fibersäkring, 2 ark Från grå strumpa,
tillhörande mä Emma
Jangestig

Krinsp E.Rosén
Västerås

Västerås 2008-05-03

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-03
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av svart tröja och strumpor från brottsplats

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kammaråklagare Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Undersökning av svart tröja och strumpor från
brottsplats, Verktygsgatan 2B i Arboga

Målsägande/berörd
person:

Emma Jangestig m.fl.

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: -

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, miljöspårrum 316a. Undersökningen påbörjades
den 2 april 2008 kl. 09.45

Övrig information: Tröja och plockade hårstrån från denna har skickats till SKL för
DNA-undersökning

Beskrivning av material

Svart tröja, Beslag 2008-1900-BG875-4, (materialmärkning U1/405-08/G019)

Tröjan låg i en hög ovanpå hallmattan som var belägen närmast entrédörren.

Tröjans bakstycke var uppklippt, vilket troligen har utförts av ambulanspersonal
i samband med livräddande insatser.

Innan någon närmare undersökning utfördes på tröjan plockades hårstrån från tröjan
(spår U1/405-08/S074).
Därefter fibersäkrades tröjan (spår U1/405-08/S075). Fibersäkringarna förvars på
tekniska roteln för eventuell senare undersökning.

Hårstrån och tröja har skickats till SKL för DNA-undersökning.
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Bild 1
Framsida av långärmad midjekort tröja.

Fabrikat: 100% bomull, Material: okänt, Storlek: okänt, Färg: svart

Runt högra sidan av halsringningen, bröstet, upptill på höger arm samt i nederkant på
vänster arm fanns genomgående blodbesudlingar. I dessa områden fanns också levrat
blod. De röda pilarna visar ovan nämnda områden. På insidan i tröjans nederkant fanns
en ljus besudling (gul pil).

Tröjan gav intryck av att troligen kunna tillhöra målsägare Emma Jangestig.
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Bild 2
Baksida av tröjan.

Tröjans bakstycke var uppklippt. Tröjan fästes ihop med nålar för att kunna
åskådliggöra blodbilderna. Den vita linjen visar nålarnas placeringar i plagget.

På högra armens övre del fanns områden med levrat blod. De röda pilarna markerar
områdena.

På högra armens övre del fanns en ljus besudling (gul pil).

På vänster underarm fanns en genomgående blodbesudling (orange linje) och på
höger underarm blodutstryk (blå pilar).
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Bild 3
1 par barnstrumpor med halkskydd.

Beslag 2008-1900-BG875-5
(materialmärkning U1/ 405-08/G020).

Strumporna låg ovanpå hallmattan som var
belägen utanför dörröppningen till köket.

Fabrikat: okänt
Material: okänt
Storlek: okänt
Färg: mörkblå

Den ena strumpan hade blodbesudlingar på
både fram- och baksidan av skaftet och på
större delen av trampytan.

Den andra strumpan hade blodbesudlingar på fram- och baksidan av skaftet samt på
främre delen av trampytan.

Med tanke på att strumporna var blodiga på trampytorna, så har dessa vid något
tillfälle troligen varit i kontakt med ett blodigt underlag. Det vill säga att den som burit
strumporna har gått/trampat i blod.

Svar från SKL har vid protokollskrivningen ej erhållits. Svaret redovisas separat.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G019

2008-1900-
BG875-4

Svart långärmad tröja Från golv i hall innanför
entrédörr, Verktygsgatan
2B i Arboga
Till SKL

Rosén/Eriksson

U1/405-
08/G020

2008-1900-
BG875-5

2 st mörkblå
barnstrumpor

Från golv mitt för
dörröppning till kök,
Verktygsgatan 2B i
Arboga

Rosén/Eriksson

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig
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Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S074 Hårstrån Säkrade från svart
långärmad tröja, antr. på
golv i hall innanför
entrédörr Verktygsg. 2B i
Arboga        Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S075 Fibersäkring, 3 ark Från långärmad svart
tröja, antr. på golv i hall
innanför entrédörr på
Verktygsgatan 2B i
Arboga

Krinsp E.Rosén

Västerås 2008-05-03

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning tröja o strumpor från brottsplatsen, 2008-05-08 13:41   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-06
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över bag, innehållande misstänkte Schurrers tillhörigheter

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

KÅ Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Undersökning av väska innehållande misstänkte Schurrers
tillhörigheter

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: Spårtekniker Anna Pettersson, fotograf Maria Gradin Öijer

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 6 maj 2008 kl.
09:47

Övrig information: Hårstrån skickade till SKL (Statens kriminaltekniska labora-
torium)

Begäran om undersökning

Till tekniska roteln inlämnades material i beslag 2008-1900-BG1425-2 med begäran om
undersökning beträffande blodförekomst samt dokumentation.

Sammanställningar av undersökningar och resultat

Vid bearbetningen av materialet dokumenterades samtliga föremål i separat upprättad
materialförteckning.

Vid undersökningen som genomfördes visuellt iakttogs besudlingar som blod-
förprövades med leukomalakitgrönt. Ingen reagens som för blod erhölls.

Från en brun polotröja, beslagspunkt 2:20 plockades 2 st hårstrån (spår U1/405-
08/S165). Hårstråna har skickats till SKL för DNA-undersökning.

Från ett svart linne, beslagspunkt 2:21, plockades 2 st hårstrån (spår U1/405-08/S166).
Hårstråna har skickats till SKL för DNA-undersökning.

Svar från SKL har vid protokollskrivningen ej erhållits. Svaret redovisas separat.

Undersökningsprotokoll Undersökning av bag inneh. Scurrers tillhörigheter, 2008-05-08 13:44   diarienr: 1900-K8001-08
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Övrigt

Samtliga godspunkter är fotodokumenterade och finns att tillgå vid eventuellt behov.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G140

2008-1900-
BG1425-2

Bag, gul, märkning
Network

Väska innehållande
misstänkte Schürrers
tillhörigheter

Insp Göran
Höglund

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S165 Hårstrån, 2st Från brun polotröja 2008-
1900-BG1425-2:20
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S166 Hårstrån, 2 st Från svart linne 2008-
1900-BG1425-2:21
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

Västerås 2008-05-07

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av bag inneh. Scurrers tillhörigheter, 2008-05-08 13:44   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten i
Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7, Box 9
721 03 VÄSTERÅS

Datum

2008-05-06
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Materialförteckning
Till tekniska roteln inlämnades material i beslag 2008-1900-BG1425 med begäran om undersökning
beträffande blodförekomst samt dokumentation.

Beslag 2008-1900-BG1425-2, en gul bag
Väskan är gult i nylonaktig material med inslag av svart. Väskan är försedd med axelrem, bärhandtag,
samt fem stycken blixtlåsförsedda ytterfack. På ena ytterfacket finns texten "Escape to (Network)
adventure". Bottenmått ca 28 cm, längd ca 62,5 cm, höjd ca 31 cm. På ett av bärhandtagen är en
bagageetikett fäst. Etiketten är märkt med bland annat ”Lufthansa” och är utställt på misstänkte
Christine Schürrer, Flight SK 2648/29 till Arlanda samt LH 530650.

I beslag 2008-1900-BG1425-2 ingår även innehållet i den gula bagen
Väskan innehåller följande material tillhörande misstänkte Schürrer.

I ytterfack på långsida låg:

Beslagspunkt 2:1 En tom plastkasse märkt ”Plus”.

Beslagspunkt 2:2 Ett par bruna sandaler. Storlek 41. Fabrikat okänt. På sandalernas spännen fanns
texten FASS. Material skinn.

Beslagspunkt 2:3 En bagageetikett märkt ”Lufthansa” utställt på mt Christine Schürrer,  till Arlanda
Flight SK 2648/29. LH 530650.

I yttre sidofacket låg:

Beslagspunkt 2:4 Ett par vita skor av modellen ”tennisskor”. Fabrikat Daniel Hechter. Storlek 41.
Material textil.

Beslagspunkt 2:5 En liten tom plastpåse märkt med bland annat ”Kraft zum leben” och
”Reformhaus”.

I inre sidofacket låg:

Beslagspunkt 2:6 Ett par beige sandaler. Material mocka. Fabrikat Vagabond. Storlek 41.

I andra yttre sidofacket låg:

Beslagspunkt 2:7 En öppnad nötkrämsburk märkt med bland annat ”Nuss Schoko Creme”.

Beslagspunkt 2:8 En oöppnad tetra med mineralvatten märkt med bland annat ”Christinen”.
Volym 0,5 liter.

Undersökningsprotokoll Materialförteckning BG1425-2 (gul bag), 2008-05-08 13:36   diarienr: 1900-K8001-08
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I inre ytterfacket låg:

Beslagspunkt 2:9 Toalettartiklar bestående av handkräm, hudlotion, tvål, roll-on, 3 st våtservetter,
2 förpackningar näsdukar, 2 st kulspetspennor, 3 st chokladbitar, 5 st karameller.

I bagen låg:

Beslagspunkt 2:10 Ett par ”nyinköpta” jeans som har varumärkningslapparna kvar. Fabrikat Canda.
Storlek 34 long. Material 97% bomull och 3% elastan.

Beslagspunkt 2:11 Fem par ”nyinköpta” svarta strumpor som är ihopsatta med plastdetaljer.

Beslagspunkt 2:12 Ett paket tvättmedel. Fabrikat Omo.

Beslagspunkt 2:13 En vit långärmad sweatshirt märkt med ”96 Hannover goal wear”. Storlek large.
Material okänt.

Beslagspunkt 2:14 En marinblå fleecetröja märkt på bröstet med bland annat ”Rip Curl”. Fabrikat
Polartec. Storlek 40. Material 100% polyester.

Beslagspunkt 2:15 En vit- rosa- och lilarandig t-shirt med krage märkt med ”Junk shop” tillika
fabrikatet. Material 100% bomull. Storlek okänt.

Beslagspunkt 2:16 En orange t-shirt. Fabrikat Vsct Tigers. Material 100% bomull. Storlek large.

Beslagspunkt 2:17 Ett par vita trosor. Fabrikat HM. Storlek 38. Material 95% bomull och 5%
spandex.

Beslagspunkt 2:18 Ett orange v-ringad t-shirt. Fabrikat HM Collection. Storlek large. Material 100%
bomull.

Beslagspunkt 2:19 Ett par grå byxor. Fabrikat Maui-Wowie Authentic style. Storlek D40. Material
98% bomull och 2% elastan.

Beslagspunkt 2:20 En brun polotröja. Fabrikat Esprit. Storlek engelsk mått X-large. Material 80%
viskos, 18% polyamid och 2% elastan.

Beslagspunkt 2:21 Ett svart linne. Fabrikat Rocky. Storlek large. Material 100% bomull.

Beslagspunkt 2:22 Ett grönt linne. Fabrikat Rocky. Storlek large. Material 100% bomull.

Beslagspunkt 2:23 En grön tröja med blå rand vid ärmslut och nederst på tröjans fram- och baksida.
Fabrikat S. Oliver sports. Storlek large. Material 50% bomull och 50% polyakryl.

Beslagspunkt 2:24 En brun tröja med tryck. Fabrikat Quiksilver. Material 100% bomull.

Beslagspunkt 2:25 En grön T-shirt med tryck. Fabrikat Fruit of the loom. Storlek X-large. Material
100% bomull.

Beslagspunkt 2:26 En gul plastkasse med märkningen C&A Money, utan innehåll.

Undersökningsprotokoll Materialförteckning BG1425-2 (gul bag), 2008-05-08 13:36   diarienr: 1900-K8001-08
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Beslagspunkt 2:27 En papperskasse med märkningen Block house. Innehållande 2 st Schwatzkopf
schampoo och balsamflaskor samt 1 st Palmolive duschcremeflaska.

Beslagspunkt 2:28 En plastkasse med fototryck och märkningen Galeria Kaufhof, utan innehåll.

Beslagspunkt 2:29 En vit t-shirt med röda, blå och gula ränder. Fabrikat Etnies. Storlek medium.
Material 100% bomull.

Beslagspunkt 2:30 En vit t-shirt med tryck. Fabrikat Nike. Storlek medium. Okänt material.

Beslagspunkt 2:31 En grön t-shirt med rosa tryck. Fabrikat Itsus international. Storlek large. Material
100% bomull.

Beslagspunkt 2:32 En orange t-shirt märkt med bland annat Calexico Tuscon AZ. Okänt fabrikat
Storlek large. Material 100% bomull.

Beslagspunkt 2:33 En vit t-shirt med svarta kanter runt ärmar och halslinning med grönt tryck.
Fabrikat Angusta. Storlek X-large. Material 50% bomull och 50% polyester.

Beslagspunkt 2:34 Ett par gröna byxor. Okänt fabrikat. Material 100% linne. Okänd storlek.

Beslagspunkt 2:35 Ett par mörkblåa byxor med inslag av ljusblått av modellen ”cykelbyxor”. Fabrikat
Nike. Okänd storlek. Material 88% polyester och 12% elastan.

Beslagspunkt 2:36 En grön v-ringad t-shirt med tryck. Fabrikat Molokai. Storlek large. Material
100% bomull.

Beslagspunkt 2:37 Ett par gröna kalsonger med dragsko märkta ”Viva Maria Homme”. Storlek
medium. Material 95% bomull och 5% elastan.

Beslagspunkt 2:38 Ett par blå/vitrutiga kalsonger. Fabrikat Angelo Litrico. Storlek large. Material
100% bomull.

Beslagspunkt 2:39 Ett 5-pack nyinköpta vita trosor som sitter ihop med plastdetalj och varulapp.
Storlek small. Material 100% bomull.

Beslagspunkt 2:40 Ett par vita trosor med gula kanter och med tryck av ett kattansikte. Fabrikat
Divided. Okänd storlek och material.

Beslagspunkt 2:41 Tre par vita trosor. Storlek 36 och 38. Fabrikat HM. Material 95% bomull och 5%
Spandex.

Beslagspunkt 2:42 Ett par vita trosor. Fabrikat divided. Okänd storlek och material.

Beslagspunkt 2:43 Ett par bruna trosor. Okänt fabrikat, storlek och material.

Beslagspunkt 2:44 Ett par svarta trosor med märkningen Sleepy. Okänt fabrikat, storlek och material.

Beslagspunkt 2:45 Ett par bruna trosor. Okänt fabrikat, storlek och material.

Undersökningsprotokoll Materialförteckning BG1425-2 (gul bag), 2008-05-08 13:36   diarienr: 1900-K8001-08
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Beslagspunkt 2:46 Två par vita strumpor, ett par beige strumpor, ett par svarta strumpor och ett par
bruna strumpor. Okänd storlek, material och fabrikat.

Beslagspunkt 2:47 25 stycken lösa kuvert avseende flygpost.

Beslagspunkt 2:48 Ett skrivblock med brevpapper avseende flygpost.

Beslagspunkt 2:49 En karamell.

Undersökningsprotokoll Materialförteckning BG1425-2 (gul bag), 2008-05-08 13:36   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-08
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över DNA-undersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kå Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Undersökning av hallmattor avseende hår

Målsägande/berörd
person:

Emma Jangestig m.fl.

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: -

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, miljöspårrum 311. Undersökningen påbörjades
den 13 april 2008 kl. 10.20

Övrig information: Hår/hårstrån har skickats till SKL (Statens kriminaltekniska
laboratorium) för DNA-undersökning

Redovisning

2 st hallmattor från brottsplatsen Verktygsgatan 2B i Arboga togs med in för närmare
undersökning, i syfte att undersöka om de på dessa kunde anträffas mera hår än de hår
som säkrades från mattorna direkt på brottsplatsen.

Från hallmattan (gods G111) belägen utanför arbetsrummet och närmast entrédörren
anträffades ca 12 st hårstrån (spår S146).

Från hallmattan belägen utanför öppning till köket (gods G110) anträffades ca 20 st
hårstrån samt en ansamling med hårstrån innehåll ca 10-15 hårstrån (spår S147).

Hår och hårstrån har skickats till SKL för DNA-undersökning.

Svar från SKL har vid protokollskrivningen ej erhållits. Svaret redovisas separat.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hallmattor avseende hår, 2008-05-08 14:33   diarienr: 1900-K8001-08
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G110

2008-1900-
BG1115-2

Golvmatta från södra
delen av hallen

Matta utanför dörr till
arbetsrum

Eriksson/Rosén

U1/405-
08/G111

2008-1900-
BG1115-3

Golvmatta från norra
delen av hallen

Matta utanför öppning till
kök

Eriksson/Rosén

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

U1/405-08/S146 Hår/hårstrån Från hallmatta (G111)
belägen mot vardagsrum
och utanför öppning till
kök
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S147 Hårstrån Från hallmatta (G110)
belägen mot entrédörr och
utanför arbetsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

Västerås 2008-05-08

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av hallmattor avseende hår, 2008-05-08 14:33   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-08
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över vallning med Christine Shürrer

Inledande uppgifter
Undersökningen begärd av: Kå Frieda Gummesson

Anledning till undersökningen: Dokumentation av vallning

Berörd person: Christine Shürrer

Handläggare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson
Medundersökare: Fotograf Maria Gradin/ kriminaltekniker Elisabeth

Rosén

Plats och tider för
undersökningen:

Arboga med omgivningar. Undersökningen påbörjades
den 7 maj 2008 kl. 15.30

Begäran om dokumentation av en vallning med Christine Shürrer framfördes. Syftet
med vallningen var att Shürrer skulle visa hur hon gick från det att hon kom med tåg till
Arboga. Hon skulle visa hur hon gick då hon lämnade perrongen samt vidare vilken väg
hon gick genom Arboga och vidare ut till platser där hon besökt fornminnen utanför
Arboga.

Vallningen påbörjades genom en tågresa från Köping där tåget anlände till Arboga
station den 7/5 2008 kl 15.30. Under tågresan förseddes Schürrer samt en tolk med
trådlösa mikrofoner vilka aktiverades strax före ankomsten till Arboga.
Dokumentationen påbörjades i samband med att man lämnade tåget på perrongen i
Arboga och fortsatte sedan fram till att man kommit ut på området framför
stationsbyggnaden i Arboga. Efter ett kortare avbrott fortsatte sedan dokumentationen i
ett fordon från vilket Shürrer beskrev hur hon gått då hon lämnade Arboga för
promenad västerut längs Lv 572.

Dokumentationen genomfördes med videokamera från ett efterföljande fordon där
också ljudupptagningen skedde. Vallningen redovisas oredigerad på en DVD-skiva.

Under dokumentationen körde vi Lv 572 ut till E18 och sedan samma väg tillbaks
varefter vi svängde söderut för att så småningom komma ned till Lungers hamn där vi
vände. Resan fortsatte på småvägar för att kl 17.43 avslutas vid en vägkorsning mellan
Björnsätter och Nannberga.

Vid resan deltog Christine Shürrer, advokat Per Ingvar Ekblad, tolken Joakim
Mittendorf  förhörsledarna Tomas Backman och Göran Höglund samt chauffören
Anders Pommer. Dokumentationen genomfördes av fotograf Maria Gradin och
kriminalteknikerna Kjell Eriksson och Elisabeth Rosén.

Västerås 2008-05-08

Kjell Eriksson
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Vallning av Shürrer, 2008-05-13 10:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten i Västmanland
Västgötegatan 7, Box 9
721 03 Västerås
Tekniska roteln

Datum

2008-04-08
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Materialförteckning avseende beslag 2008-1900-BG964
En husrannsakan utfördes av Insp Thomas Backman och Insp Per Malmquist den 24 mars 2008
kl.15:45 på Horisontvägen 59 i Skarpnäck. Delar av beslaget inlämnades till tekniska roteln med
begäran om dokumentation samt undersökning.

I samband med bearbetningen av beslaget, på tekniska roteln, upprättades denna materialförteckning.

Beslagspunkt 1, en väska
Innan en dokumentation skedde av innehållet i väskan lämnades väskan till Insp Göran Höglund. När
den sedan återlämnades till tekniska roteln saknades en del av materialet.
Väskan var blå med inslag av svart. Fabrikatet var Adidas. Materialet var syntetliknande. Väskan var
försedd bland annat med ett handtag och en axelrem. Utvändigt på väskan fanns två fack, varav ett
med dragkedja, och på insidan en innerficka. Storleken var ca 42x34x8 cm. Utvändigt på ena kortsidan
fanns texten FIFA WORLD CUP GERMANY 2006. På locket fanns texten Volunteers 2006 TM
unterstützt von ODDSETT.

Innehållet i väskan redovisas i beslagspunkt 36, sidan 1 - 2.

Beslagspunkt 36, diverse föremål som låg inuti väskan beslagspunkt 1

I väskans ytterfack på locket låg:
Ett kvitto från Apoteket Leoparden, Sveavägen 43, Stockholm, inhandlat calmor öronpropp, daterat
2008-02-14 kl:16:59, Kassa:9-48838, sign:LIGU

Ett kvitto från Vi Fria handlare i samverkan, T-Jarlen, Greve Turegatan 6, (tunnelbanestation
Stureplan), Stockholm, inhandlat div matvaror, daterat 2008-02-11 kl.15:22:13, kassör 033-kassa 3,
terminalid 38414103

En provlapp till parfym märkt Å (Åhlens)

En bläckpenna märkt bl a med Stabilo point 88 fine 0.4

I väskans ytterfack låg:
En bläck penna märkt coface

I väskans innerficka låg:
En bläckpenna märkt WSPManagement

Inuti axelremsväskan låg:
Lösliggande jordnötter

En bläckpenna märkt Panasonic Plaza Technics

En 15 ml tub med Zendium tandkräm

Ett kvitto från Vi, Fria handlare i samverkan, T-Jarlen, Greveturegatan 6 (tunnelbanestation Stureplan),
Stockholm, inhandlat div matvaror, daterat 2008-03-05 kl.18:51:15, kassör:055-kassa5, terminalid
38414105
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Ett kvitto från Hemköp, Skarpnäck, inhandlat div matvaror, daterat 2008-03-07 kl.15:32,
kassörnr:1025, terminalid:6/00000844, betjänades av Åsa P
Ett kvitto från Lidl, Sveavägen 57-58, inhandlat div matvaror, daterat 2008-02-21 kl.14:25 (saknas
kassanr)

Ett kvitto från Gateaux, sturegallerian, inhandlat valnötsfralla och semla, daterat 2008-02-05 kl.13:44,
oper 00001, term 0011

Ett kvitto från Clas Ohlson AB, Gallerian Stockholm, inhandlat 1-pack lågenergilampor 15W e27,
daterat 2008-03-05 kl.18:29, butik 2, kassa 3

Ett kvitto från ICA Nära Skarpnäck, inhandlat bla matvaror, daterat 2008-02-13 kl.15:31, kassa 3

Ett kvitto från Lidl, Sveavägen 57-59, Stockholm, inhandlat div matvaror, daterat 2008-02-12 kl.13:48

Ett kvitto från Lidl, Sveavägen 57-59, Stockholm, inhandlat jucie och nötblandning, daterat 2008-03-
03 kl.11:05

Åtta tyska biobiljetter

Tre stycken tyska kopieringskort i papper

Två tyska bibliotekskort

Ett tyskt teatersäsongskort

Ett plastkort ”Stockholms läns landsting”  Schurrer, Christine

Ett plastkort ”Sjukhusresor” Stockholms läns landsting

Ett tyskt presskort 2006, Schurrer, Christine

Ett startkort avseende triathlon

En vit hårsnodd

Två rakblad

En rosa papperslapp med handskrivna siffror

Ett resekort

Kompendium avseende vikingatiden

Ett träningskort

Två häften för turister beträffande Stockholms sevärdheter

En broschyr om Cosmonova

Diverse oskrivet vykort, bild, karta över tunnelbana i London mm
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Beslagspunkt 19, en väska
Innan en dokumentation skedde av innehållet i väskan lämnades väskan till Insp Göran Höglund. När
den sedan återlämnades till tekniska roteln saknades en del av materialet.

Väskan var blå. Fabrikatet Samsom. Utvändigt var väskan av textil (jeansliknande) och invändigt ett
syntetlikande foder. Storleken var ca 37,0x12,5x37,5 cm. Väskan är försedd med en axelrem och ett
ytterfack och invändigt en större ficka med fyra mindre fack. På locket förekommer tre stycken pins
och ett märkt i form av en pratbubbla.

Innehållet i väskan redovisas i beslagspunkt 37, sidan 3 – 4.

Beslagspunkt 37, diverse föremål som låg inuti väskan beslagspunkt 19

I väskans ytterfack låg:
En 30 ml plastflaska med sollotion. Sun Ozon faktor 20

Ett batteri, AAA 1,5 volt Co Tech

En vit hårsnodd

Ett hårspänne av metall

En mörkblå rund plast burk, ca 28mm i diam och 19mm hög, innehållande läppbalsam: MG lip Balm

En pin i hophäftad genomskinlig plastpåse, Fifa WM 2006

Diverse rester från snäckskal

En utstansad plast dekal med silverfärgad text: Happy birthday. Ca 35X15 mm

Inuti väskan låg:
Ett kvitto Lidl Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm 2008-03-09 kl. 13:07, diverse matvaror, 39.98 kr

Ett kvitto Willys Hemma, tel: 08-6435292, 2008-03-09 Kl. 17:41, diverse matvaror, 67 kr

En kvitto Willys Hemma, tel: 08-6435292, 2008-01-19 kl. 18:32, div. matvaror, 32.50 kr

En vit papperslapp med reklamtext: Coor service management. Handskrivet med blå bläck text och
siffror, kan handla om färger och nummer på färgnyanser

En ljusgrå papperslapp, handskrivet med svart text: 0551/405-0

En biljett, Buergeramt Hannover-Doehren, 15:06 27/12/07. F86. Mem-o-Matic system

En lapp med internet adress: http://mtc.mitacservice.com

En biljett, Hackesche Höfe filmtheater "Tödliche Versprechen" 05.01.2008 7,50 eur

Ett utrivet tidningspapper. Delar av artikel, Nudies nya lokaler på Skånegatan i Stockholm

Tre provlappar till parfym märkt Å (Åhlens)

En biljett, Hagia Sofia museum, Turkiet, Ayasofya 02.11.06 14:42:24, Adult-Tam

En biljett, Istanbul Metropolitan Municipality. 02.11.2006
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En biljett, Cinemaxx, "Das Partum" 6,00, 03.10.06, 20.30

En oöppnad kompressförpackning. Mepora 6X7 cm

En öppnad kompressförpackning. Mepora 6X7 cm

En biljett, Musikzentrum Hannover "Dandemann" 06.okt.06. 20.30, 15,80 eur

En broschyr, Cafe Glocksee oktober 06

Två broschyrer, Ministry of culture, Phaistos, Athens

En broschyr, Ministry of culture, The Acropolis of Athens

En broschyr, Algarina Maritime LTD. Båt charter, Turkiet

En broschyr, Uppsala Cathedral på engelska

Tre hårsnoddar, svart, vit och brun

En bläckpenna, svart

En Mini Map, karta, Stockholm 2007

Näsdukar i öppnad förpackning, Zewa

En tygpåse med dragsko. Svart läder-look med text Yewear Dandash

En tygpåse med dragsko. Svart sammet.

En batteriförpackning, öppnad innehållande 5 st Aerocell, AAA, 1,5 v batterier

En 100 ml, plast tub, peeling kräm, Aok.

En 200 ml plastflaska, schampoo, Pantene Pro-V.

En 200 ml plastflaska, balsam eller hårinpackning, Pantene Pro.V.

En gul fotfil?, hårt skumgummi material.

Tre oöppnade engångsförpackningar 3 ml, lotion, Nivea

Två gem

Ett mynt, 1 cent, euro

En pin, sport1.de

En utstansad defekt plast dekal med blå text: Happy thda. Ca 25X15 mm
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Beslagspunkt 3, en ryggsäck
En ryggsäck av märket ”Survivor100”. Ryggsäcken är lilafärgad med inslag av svart. Ryggsäcken är
försedd med 4 st ytterfack samt ett fack på insidan. Ryggsäcken är öppningsbar dels upptill i form av
en dragsko dels nedtill i form av en dragsko och dragkedja. Dragkedjan löper från vänster till höger
sida.

En del av innehållet i ryggsäcken lades i en papperskasse innan de inkom till tekniska roteln.

Innehållet i ryggsäcken redovisas i beslagspunkt 38, sidan 5 – 6.

Beslagspunkt 38, diverse föremål som låg inuti ryggsäcken beslagspunkt 30

I ytterfacket på ryggsäckens lock låg:
En blå tygpåse med dragsko

I höger ytterfack på ryggsäcken låg:
En tejprulle (genomskinlig)

En förslutningsbar plastpåse innehållande en tändsticksask ”PERKINS”, 2 st trådrullar (svart och grå),
en synål och en säkerhetsnål

I vänster ytterfack på ryggsäcken låg:
En svart badmössa

Ett par simglasögonfodral innehållande simglasögon av märket arena

I frontfickan på ryggsäcken låg:
En sten

En blyertspenna

En svart ögonmask av textil

Ett armband av textil

En biobiljett

Fem oöppnade rengöringsservetter

Ett bankomatkort i plast

Ett plastkort

Ett sjukkvitto

En karta över norra Stockholm

En klisteretikett

En plastdetalj

Tre biobiljetter

Ett flyg boardingkort daterat 2007-06-12 märkt med Bremen
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Ett flyg boardingkort från Bremen till Stockholm daterat 7 juni

Inuti ryggsäcken låg:
En brun- och beigefärgad keps, storlek ”one size” okänt fabrikat och material

Ett DVD-fodral märkt med bl a ”DONNIE DARKO” innehållande en DVD-skiva märkt med
bl a DONNIE DARKO (en film)

Ett par svarta damskor, okänd storlek, fabrikat och material

En blå- och gråfärgad kudde

Ett par gråfärgade stickade handskar av fabrikatet Thinsulate, okänd storlek och material

En beigefärgad sandal i okänt fabrikat, storlek och material

En oöppnad förpackning innehållande en endagars ögonlins

En röd tuschpenna.

Inuti ryggsäckens innerfack låg:
En sandal av samma modell som sandalen som låg inuti ryggsäcken

Två förpackningar märkta med bl a texten ”Knaster red” och ”The rising hope Van Nelle”
innehållande tobak

En förpackning märkt med bla texten ”Cartonne Express OCB Gomme” innehållande cigarettpapper

En plastdetalj

Enligt utredare låg nedanstående material sammanpackat inuti lila ryggsäcken innan de
överfördes till en papperskasse.

En blå- och vitrutig skjorta av fabrikatet J. Lindeberg, storlek small, material 100% bomull

En vit skjorta av fabrikatet H&M L.O.G.G, storlek 36, material 100% linne

En svart- vit- och rödrutig skjorta av märket Polo by Ralph Lauren, okänd storlek, material 100%
bomull

En blå- och vitrandig skjorta av märket Eddie Bauer, storlek large, material 98% bomull och 2%
elastan
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Beslagspunkt 33, en pappkartong utan lock
Kartongen var märkt med bla ”Return to Adam Opel…” och en vit etikett med texten bestick och glas.
Innehållet i kartongen låg sammanpackat och redovisas i beslagspunkt 34 och 35, sidan 7 – 9.

Beslagspunkt 34, ett skärp
Skärpet var brunt med inslag av gult och turkos, textil- och skinnliknande material, längd ca 91cm av
okänt fabrikat

Beslagspunkt 35, diverse föremål som låg inuti pappkartongen beslagspunkt 33
Ett grönt skärp i textil, försett med gröna paljetter/stenar på spännet, längd ca 121 cm med spännet,
okänt fabrikat

Ett par blåjeans märkta med texten ”Fit Chiq” , okänd storlek och fabrikat

Ett par blåjeans av märket Fornarina, storlek 32 och material 97% bomull och 3% elastan

En brun kofta av märket Haach, okänd storlek, material 36% ull, 36% akryl och 28% nylon.

En ljusgrå polotröja av märket EK, okänd storlek och material

En röd t-shirt av märket replay, storlek large och okänt material

En rosa-, brun- och vitrutig skjorta av märket Calvin Klein, okänt material och storlek

En blå-, vit-, gul-, rosa- och lilarandig bikinitrosa, okänt material, fabrikat och storlek

En brun sjal med fransar, bredd ca 66 cm och längd ca 170 cm, okänt fabrikat och material

Ett vitt badlakan, bredd ca 90 cm och längd ca 160 cm, fabrikat Sir Henry, 100% bomull

Blå gympabyxor med blå och vita revir, dragsko i midjan, bakficka höga sidan, fabrikat Unifit, storlek
40 och 100% bomull

En blå bh, fabrikat hunkemöller, storlek eur 80D, material 41% nylon, 39% polyester, 20%elastan

Ett par svarta strumpbyxor, okänt fabrikat, storlek, material

En vit t-shirt med tryck på bakstycke och vänstra framstycket i form av bl a tyska och grekiska flaggor
samt tysk och grekisk text som syftar på OS friidrott i Aten, material 100% bomull, fabrikat okänt,
storlek medium

Ett par svarta trosor av fabrikatet divided, storlek och material okänt

En vit- och blårandig bh, okänt fabrikat, storlek och material

En blå spetsbh, fabrikat hunkemöller, storlek 80D (eur), material 56% polyamid, 30% polyester och 14
% elastan

Ett par svarta trosor, okänt fabrikat, storlek och material

Ett par röda spetstrosor, okänt fabrikat, storlek och material

Ett svart och rosafärgat hårband, okänt fabrikat, material och storlek
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En gul t-shirt med inslag av orange och rött, ett tryck på framstycket i form av en husvagn, fabrikat
only, storlek large, material 100% bomull

Ett par ljusgrå strumpor, okänt fabrikat, storlek och material

Ett par vita strumpor, okänt fabrikat, storlek och material

Ett par vita trosor, okänt fabrikat, storlek och material

Ett par rosa spetstrosor, okänt fabrikat, storlek och material

Ett par svarta trosor som har inslag av rosa, fabrikat divide, okänt material och storlek

En tom kartong märkt med bla ”heaven sisters”

En tom vit plastpåse märkt med svart text

En genomskinlig plastpåse innehållande en vit plastkasse med grekisk text som i sin tur innehöll

En plastförpackning med ett fåtal växtdelar (kryddor)

Två förpackningar med pins. En är oöppnad ( 6 st) och den andra förp är öppnad och innehåller 5 pins

Ett svart skinnarmband med spänne och nitar.

En metalldetalj märkt med ”Jägermeister”

En fastnyckel storlek 10 och 11 märkt med ”Drop forged steel Germany”.

Ett svart diadem i plast

Två böcker med titeln ”Den yttersta kärlekens gulag” och ”Broken english”

Ett kuvert ställt till Christine Schuerrer innehållande ett brev avseende en utlyst tjänst som Christine
har sökt vid Karlstads universitet

Tre tidskrifter ”mobil”, ”tip berlin” och ”Instyle”

Åtta broschyrer avseende olika sevärdheter

En stockholmskarta

En cykelpump märkt ” med bl a SKS-super sport”

Tre vita kuvert av modellen C5

Broschyr om barnböcker

Ett kontrakt avseende arbetsbeskrivning visstidsanställning under maj-september  2008 som
bl a kryssningsguide på Baltic Gateway AB
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En avriven papperslapp märkt med oläslig handskriven text

En broschyr om lägenhetsvisningar i Skarpnäck den 17:e och 18:e februari

Två vykort

En vit tvättpåse

En klockradio av fabrikatet SONY
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Beslagspunkt 39, en pappkartong
Kartongen är försedd med bl a en vit etikett märkt med bl a ”S.FLTNBLG”och ”Nykoeping, Sweden”.
Innehållet i kartongen ingår i beslagspunkten 39 och redovisas på nedanstående sidor 10 – 12.
Innehållet låg sammanpackat.

Sex böcker. En lärobok i svenska, två tyska böcker, en bok ”Nils Holgersson underbara resa”, en
seriebok, en bok om vikingar

En kameraväska innehållande en digitalkamera av märket SONY. I ett av väskans fack fanns två
minneskort. I kameran fanns ytterligare ett minneskort.

En brun necessär i textil innehållande öronproppar och en fuktighetskräm

En blå långärmad tröja försedd med bröstficka, okänt fabrikat, storlek och material

En blå t-shirt försedd med svart tryck på bröstet, fabrikat medico, storlek 40 av okänt material

En brun långärmad tröja, fabrikat Impuls H&M, storlek large och 100% bomull

En långärmad svart och vit tröja med tryck på bröstet, fabrikat Hi5, storlek large och 100% bomull

Ett vitt-, rosa, lila-, gult- och orangerandigt linne, fabrikat L.O.G.G H&M, storlek medium av okänt
material

Ett par röda gympabyxor, fabrikat H&M, storlek small, material 100% bomull

En v-ringad långärmad grå tröja med inslag av lila och blått, fabrikat Calvin Klein, storlek x-large och
material 72% ull, 23% polyamid och 5% elastan

En ljusblå collagetröja med tryck på bröstet, fabrikat okänt, storlek small, material 65% bomull och
35% polyester

En gul handduk, fabrikat okänt, längd ca 88 cm, bredd ca 43 cm, okänt material

En beige v-ringad t-shirt, fabrikat Rocky H&M, storlek large, material 100% bomull

Ett par beige shorts med mönster på sidorna och baksidan, innerbyxa, dragsko i midjan och delvis
öppningsbara med kardborreband, sidoficka på vänstra benet, fabrikat Free line Beachwear, storlek
medium, material 100% polyester

En grå långärmad tröja med luva och rund halslinning, vitt tryck och vita pärlor på bröstet, fabrikat
Fluid Basic Casuals, storlek och material okänt

En lila t-shirt med svart tryck på bröstet, fabrikat JP Collection, storlek x-large, material 100%
polyamid

En grön kjol med dragsko i midjan, delvis öppningsbar på bakstycket med knapp och dragkedja,
fabrikat H&M, material 100% linne, storlek okänt

En grön och beige luvtröja med tryck på bröstet, magficka, fabrikat DIVIDED H&M, material 100%
bomull, storlek okänt

Ett blått hårband i textil, fabrikat och storlek okänt

Ett grönt, brunt och svart kamouflagemönstrat linne, fabrikat, storlek och material okänt
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En grön långärmad tröja i stickat material 100% bomull, fabrikat Eddie Bauer, storlek x-large

En svart v-ringad top med dragsko framtill i brösthöjd, grått tryck nedtill vänstra sidan, fabrikat only
H&M, material och storlek okänt

En turkos kjol med dragsko i midjan, fabrikat List woman, storlek x-large, material 70% linne och
30% bomull

Ett par blå jeans med grå mudd nedtill och grå, beige och vinröd mudd upptill i midjan, dragsko i
midjan, grå, beige och vinröda revir, 4 fickor, fabrikat Freesoul, material 100% bomull, okänd storlek

En kortärmad svart tröja, rundhalslinning, vitt tryck på bröstet, mudd nedtill, fabrikat H%M, material
50% bomull och 50% viskos, storlek okänd

En orange kjol i stickat material 40%viskos, 40% bomull och 20% nylon, resår i midjan, fabrikat Vero
Moda, storlek medium

Ett svart linne av fabrikatet H&M, storlek 36/38, material 95% viskos och 5% elastan

Ett svart linne, v-ringad hals, fabrikat HENNES collection, storlek x-small, material 95% viskos och
5% elastan

En brun klänning med inslag av rosa blommönster, delvis öppningsbar med dragkedja på bakstycket,
fabrikat HENNES collection, storlek 38, material okänt

En ljusblå jacka delbar med dragkedja, luva som är försedd med dragsko, två sidofickor på vardera
sida av framstycket, tryck på framstycket i form av bla texten ”FIFA WORLD CUP Germany 2006”
och på bakstycket ”A time to make friends”, fabrikat Adidas, storlek 40, material 100% polyester

Ett par mörkblå shorts, dragkedja och knapp, hällor, två fickor med tryckknapp på vardera sida av
framsidan, två fickor med tryckknapp på baksidan, fabrikat L.O.G.G H&M, storlek 36, material okänt

En svart baddräkt, fabrikat arena, storlek 40 (tyskt), material okänt

En blå och vit randig skjorta (välanvänd med bl a slitageskador), V-ringad hals, ¾-ärm, fabrikat MNG,
storlek large (tyskt), material 100 % bomull

Ett grönt linne med tryck på bröstet, fabrikat Vive Maria HOMME, storlek medium, material 95%
bomull och 5% elastan

Ett par röda trosor med inslag av blått, tryck i form av bla en apa på baksidan och texten Paul Frank,
fabrikat storlek och material okänt

Ett par röda strumpor, fabrikat, storlek och material okänt

En svart t-shirt med inslag av vitt, försett med ett tryck på bröstet, text på bakstycket ”Scandinavian
Leather Turbonegro”, fabrikat Carlings merchandise collection, storlek 3, material 100% bomull

En svart tunika med vita prickar, v-ringad hals, försedd med knytband på bakstycket, fabrikat Catgirl,
storlek okänt, material 95% viskos och 5% elastan

En beachmönstrad bikini (trosa och bh) i gult, brunt och beige, fabrikat storlek och material okä

En grön halsduk, längd ca 2,66 m, bredd ca 36 cm, på en vit lapp (typ tvättlapp) förekommer grekiska
bokstäver samt texten Athen, okänt material, i ena änden finns 9 knappar, i andra änden 9 knapphål
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Ett brunt skärp försedd med 62 öljetter med ca 6 mm genomgående hål, knytbar med 6 remmar i
änden, mockaliknande material, längd ca 75 cm, längd med remmar ca 169 cm, okänt fabrikat

Tre böcker med titeln ”Populärmusik från Vittula” (inuti boken ligger ett rosa bokmärke från Pocket
Shop), ”Ondskan” (inuti boken ligger en papperslapp ”Stiftelsen för Internet infrastruktur”. På
papperslappen förekommer handskriven engelsk, svensk och tysk text. Texten avser smaksättning av
olika ölsorter dvs ölprovning) och ”The english patient” (inuti boken ligger ett oskrivet vykort)
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Beslagspunkt 40, en papperskasse
Innehållet i papperskassen ingår i beslagspunkten 40 och redovisas på nedanstående sida 13.
Innehållet låg sammanpackat.

En röd plastkasse, ESPRIT, innehållande beslagspunkterna p129-p134

En flaska aftersunlotion fabrikat Rossmann.

En duschkräm ”Bodyogurt” fabrikat Palmolive

En flaska hårmousse ”Volumizing Mousse”, fabrikat Pantene prov

En flaska nagelolja, fabrikat Astor

En tub med ansiktsmask ”Iris”, fabrikat Weleda

En rund plastburk innehållande ev läppbalsam, saknar text

En flaska bodymilk, fabrikat Sebapharma

Ett par grå vantar av fabrikatet Thinsulate, storlek small/medium, material 100% polyester och inslag
av läder

Ett vitt bäddmadrasskydd av okänt fabrikat och material, storleken är svår att avgöra pga strech i
materialet. Avsedd för bredare madrass än 90 cm.
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Beslagspunkt  41, en pappkartong
Kartongen var märkt med en återvinningssymbol och siffrorna 2908.
Innehållet i kartongen ingår i beslagspunkten 41 och redovisas på nedanstående sidor 14 – 16.
Innehållet låg sammanpackat.

Två anti-perspirant, fabrikaten”Rexona” och ”Secret”

En flaska babyolja, fabrikat Johnson&Johnson

En flaska ansiktsvatten ”Iris”, fabrikat Weleda

En flaska aftersunlotion ”Klosterhavens Skönhet”, fabrikat CATHARINA

En flaska aftersunlotion ”Sun Ozon”, fabrikat Rossmann

En flaska hårschampo ”Gliss kur” , fabrikat Schwarzkopf

En flaska hårbalsam ”Gliss Kur”, fabrikat Schwarzkopf

En förpackning med öronproppar

En flaska med svart hårfärgningsmedel ”Amla” hair oil, fabrikat AMLA

En flaska eau de cologne, ”Wxotic garden”, fabrikat Fa

En nattkräm för ansiktet, ”Iris”, fabrikat Weleda

En intensiv ansiktsmask ”Iris”, fabrikat Weleda

Två öppnade förpackningar med pappersnäsdukar ”Solo Talent” och”alouette”

En rosa porslinsmugg

En fastnyckel med olika storlekar

En gul påse i textil märkt med iStyles innehållande beslagspunkterna p153-p154

Ett silverhalsband med berlock

En kastanj

En plåtburk med tillhörande lock samt två etiketter som bla är märkta med ett par trosor. Burken
innehåller beslagspunkterna p158-p170

En papperslapp försedd med handskrivna e-mailadresser

En papperslapp försedd på båda sidor med eventuella musiktitlar

Ett armband i vit metall och flerfärgade rektangulära  stenar

Ett armband med flerfärgade rektangulära stenar

Ett par hängande örhängen med turkosa stenar och vit metall
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Ett halsband i vit metall med ett flertal svarta plastpärlor

Ett par hängande örhängen med bruna och beige plastpärlor

Ett hårspänne i metall

En plastlapp

En vit pappsmyckesask innehållande beslagspunkterna p168-p170

Ett par örhängen i form av en blomma med en rosa sten

En ring med 12 st röda stenar formade i kvadrat

En ring i vit metall (liknande förlovningsring) ingraverat 925 BERK på insidan av ringen

En CD-skiva, med fodral, märkt bla The Klaxons Nights of the near future

Två stycken DVD-skivor, i en plastficka, märkta med PICS movies 1 och den andra Dimils-music This
is England 2

Två stycken DVD-skivor, i en plastficka, märkta med bla music 3 och den andra bla Music 4

En CD-skiva, med fodral, märkt med bl a CD2 1-8

En CD-skiva, med fodral, märkt med bl a In rainbows

En CD-skiva, med fodral, märkt med bla Jurassic 5

En CD-skiva, med fodral, märkt med bla QOTSA Eva Vulgaris

En CD-skiva, med fodral, märkt med bl a The best of dubstar

En CD-skiva, med fodral, märkt med bla 24H Party people

Två omärkta CD-skivor, i ett fodral, samt en handskriven lapp med engelsk text  bla gruppnamn,
musiktitlar och ett antal länder, innehåller bilder

Ett tomt CD-fodral

En DVD-skiva, med fodral, märkt med bl a mp3

En CD-skiva, med fodral, märkt med bl a  Music mix III

En CD-skiva, med fodral, märkt med bl a Athen 06/2006 innehållande bilder

En CD-skiva, med fodral, märkt med Da Vinci Code

En CD-skiva, med fodral, märkt med musiktitlar CD2 musik Von Anja 2007

En CD-skiva, med fodral, märkt med musiktitlar CD 3 Von Anja 2007

En CD-skiva, med fodral, märkt med musiktitlar CD musik Von Anja 2007

En CD-skiva, med fodral, märkt med Music Taning back Sunday
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En CD-skiva, med fodral, märkt med Once

Tre barnböcker med tysk text

En klocka med armband i svart textil märkt med FIFA WORLD CUP GERMANY 2006

Ett par bruna dam solglasögon märkta Milonga, defekta på högra bågen
CD-freestyle märkt med bl a texten CDP6980 mp3 som är ansluten till en nätadapter

En batteri till en mobiltelefon NOKIA

Reparationskitt till cykeldäck REMA tiptop

En porslinsängel

En tipex PRITT

Två A4-ark varav den ena märkt med texten QOTSA ERA VULGARIS

En USB-kabel märkt SONY, till kamera

En papperslapp med handskriven text ”Wireless LAN Mini PCI  IEEE 802.11b”, ”Videocontroller
Ultra AGP” och en pins i form av en euro

En blyertspenna

En fastnyckel med olika storlekar

En plastdetalj

En låsvajer ca 180 cm lång märkt med ABUS
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Beslagspunkt 42, en picnicryggsäck
Ryggsäcken är grön och blå blommig samt försedd med tre fack och en termoshållare.
Innehållet i ryggsäcken ingår i beslagspunkten 42 och redovisas på nedanstående sida 17.

I ryggsäckens ena fack 1 låg:
Ett par flerfärgade flipp-flopp tofflor (ser oanvända ut), okänt fabrikat, storlek och material

Ett par bruna sandaler med klack, okänt fabrikat, storlek 41, material textil och mockaliknande

I ryggsäcken andra fack 2 låg:
Inbyggda fickor med fyra matknivar, fyra gafflar, fyra matskedar

Fyra tallrikar i vit plast

Fyra muggar i vit plast

Kork- och kapsylöppnare

Ett saltkar

Ett pepparkar

En oöppnad förpackning med tygservetter

En skärbräda

Ett par bruna sandaler med snörning, okänt fabrikat och storlek, skinnliknande material

I ryggsäckens tredje fack 3 låg:
EAN kod och artikel benämning på ryggsäcken
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Beslagspunkt 43, en papperskasse
Innehållet i papperskassen ingår i beslagspunkten 43 och redovisas på nedanstående sida 18.
Innehållet låg sammanpackat.

Ett par svarta byxor av fabrikatet Reebok, storlek small, material 100% nylon polyamid, två raka
sidofickor på framsidan, resår nedtill och i midjan, dragkedja nedtill

Ett par svarta sockor med nabb på undersidan av sockorna, okänt fabrikat, storlek och material
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Beslagspunkt 44, en omärkt kartong
Innehållet i kartongen ingår i beslagspunkten 44 och redovisas på nedanstående sidor 19  - 22.
Innehållet låg sammanpackat.

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med oläslig handskriven tysk text

Ett CD-fodral med två CD-skivor märkta med Rickard Cheese

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Chuck und Larry

Ett CD-fodral märkt Lost Highway med två CD-skivor, varav den ena märkt med Best of Nina Simon
och den andra Lost Higway

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med QOTSA Era Vulgaris

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Dandelion

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Control

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med I am legend

Ett CD-fodral med två CD-skivor och en handskriven papperslapp. Lappen är märkt med artister och
musiktitlar. Ena cd-skivan är märkt med Adam Freeland och den andra CD-skivan Mix von Christos

Ett fodral märkt med artister och musiktitlar innehållande CD-skiva märkt med Football Factory

Ett CD-fodral med CD-skiva och en handskriven papperslapp. Lappen är märkt med artister och
musiktitlar. CD-skivan är omärkt

Ett CD-fodral med CD-skiva och en handskriven papperslapp. Lappen är märkt med artister och
musiktitlar. CD-skivan är märkt med bl a mp3s: Adam Freeland, Global

Ett CD-fodral märkt MP3sven Dave med CD-skiva märkt med bl a MP3´s von Dove Arrested
Development

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med The Roots ”Game Theory”

Ett CD-fodral märkt med DEICHKIDO innehållande CD-skiva

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med bl a pics Istanbul 2006 innehållande bilder och filmsnuttar
från Istanbul

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Gorillaz Demon Days

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Justice & Holy fuck

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med NIN, No doubt, QOTSA

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Meno 911

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med bl a MP3´s: Air, Ambient Lounge

Ett CD-fodral märkt die ärzte jazz ist anders innehållande två CD-skivor. Den ena CD-skivan märkt
med M.I.A arular och den andra CD-skivan Die Ärzte jazz ist anders
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Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Miami Vice

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med Rockabillies

Ett blått CD-fodral med omärkt CD-skiva

Ett CD-fodral med omärkt CD-skiva

Ett CD-fodral med CD-skiva märkt med photos Greece+Turkey 2005, innehållande bilder

Ett CD-fodral med omärkt CD-skiva

Ett tomt CD-fodral

Ett Cd-fodral med CD-skiva märkt med oläslig text

Ett CD-fodral i svart textil innehållande 22 CD-skivor. Innehållet i fodralet redovisas i
beslagspunkterna p255-p278

En papperslapp som med handskriven text är märkt med artister och musiktitlar

Ett handskrivet brev på engelska skrivet från Daniel till Christine. På brevet finns även handskrivna
uppgifter om flygavgångar, datum och klockslag.

En CD-skiva märkt med pics Turkey 2006, Tinebilder 1, 2, 3, innehåller bilder och filmsekvenser

En CD-skiva märkt med Klane Hopes and fears

En CD-skiva märkt med Klane II

En CD-skiva märkt med Billy Talent II

En CD-skiva märkt med The subways und mehr

En CD-skiva märkt med The Libertimes

En CD-skiva märkt med The Libertimes up the bracket

En CD-skiva märkt med Kaises Chiefs

En CD-skiva märkt med bl a1-10 Root, Manuva dub come save me

En CD-skiva märkt med MP3´s Time Playa

En CD-skiva märkt med Kongs of lion

En CD-skiva märkt med bl a Goldfrapp. En gul postitlapp märkt med Goldfrapp och musiktitlar är fäst
på samma plastficka som CD-skivan

En CD-skiva märkt med bl a Goldfrapp En gul postitlapp märkt med Goldfrapp och musiktitlar är fäst
på samma plastficka som CD-skivan

En CD-skiva märkt med bl a MP3´s the Subway, Sinead O´Connor

En CD-skiva märkt med The Killers
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En CD-skiva märkt med bl a 5 stone deluxe. En gul postitlapp märkt med musiktitlar sitter fäst på
samma plastficka som CD-skivan

En CD-skiva märkt med Katrins Geburtstass-elektro-mix-kram

En CD-skiva märkt med bl a Chemical brothers

En CD-skiva märkt med photos Göttinge+2006 Schweden, innehåller bilder

En CD-skiva märkt med bl a MP3´s: Beck, FF, Calexico

En CD-skiva märkt med massive attack protection

En CD-skiva märkt med Billy Talent och Kreta fotos, innehåller bilder

En mobiltelefon, NOKIA

En DVD-skiva med fodral märkt med ”Der Englische Patient”

En plastpåse märkt med ”Accessories”. Innehållet i plastpåsen bestod av:
Ett armband i form av sex ovala vita metalldelar
Tre armband med olikfärgade stenar i vitt, grönt eller ljusgrönt
Ett par hängande örhängen med ett antal cirkulära silverfärgad plast
Ett långt halsband med ett hänge försett med bl a ett hjärta och löv i metall

Två likadana tuber med handkräm av fabrikatet Murnauers

En flaska med hudlotion av fabrikatet Sebapharma

Ett stift med färgat läppbalsam SPF15 av fabrikatet Blistex

Två likadana äggkoppar i vitt porslin

Ett headset med sladd

En adapter märkt ”Sony” med två sladdar

Ett batteri till NOKIA mobiltelefon

En sladd märkt NOKIA, anslutes till batteriladdare till mobiltelefon

Ett silverfärgat skärp med längden, inklusive spännet, ca 117 cm

En blå bläckpenna

En svart tuschpenna

En provlapp till parfym märkt Å (Åhlens)

Ett par beige strumpor av okänt fabrikat, storlek och material
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Ett par mörkblå ca 41 cm långa ärmvärmare i stickat material, hål för tummen

Ett svart svettband, avsett för handleden, märkt med ”CORD”

Ett svart hårband i textil, okänt fabrikat och storlek
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Beslagspunkt 45, en verktygslåda
Verktygslådan är svart av fabrikatet Luna och försedd med två fack. Innehållet i verktygslådan ingår i
beslagspunkten 45 och redovisas på nedanstående sidor 23 - 24.

Innehållet i ett av de två röda facken:
Fyra olika sorters skruvmejslar. En skruvmejsel är av fabrikatet Tengtools resterande är av okänt
fabrikat

Två olika sorters stjärnmejslar av okänt fabrikat

En tång av okänt fabrikat

Fem olika sorters skruvar

En 6-kantnyckel

En plastdetalj

Fyra muttrar

En kabelklamma

Innehållet i andra röda facket:
Tio röda expanderplugg i samma dimension

Ett 3 meters måttband

41 kabelklammor i olika dimensioner

En plastpåse innehållande två klämmor och en ståltråd

En plastpåse innehållande två X-krokar med fyra tillhörande nålar

Sju olikfärgade expanderplugg i olika dimensioner

En XB-krok

Två väggbeslag för gardinstänger

Ett väggfästen för gardinstänger

Två plastpåsar innehållande sammanlagt fem krysspårskruvar i samma dimension

En metallkoppling av någon form

52 skruvar i olika dimensioner

14 spikar i olika dimensioner

Två likadana metalldetaljer med två brickor

En nål
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På botten i verktygslådan låg:
En låda märkt med ”Här ska fästas!” av fabrikatet Thorsman, innehållande ett flertal expanderplugg i
olika dimensioner, ett flertal kabelklammor i olika dimensioner, ett antal olika sorters skivvägsfästen,
spik, skruvar i olika dimensioner

Två plastförpackningar innehållande spik i olika dimensioner

Två moraknivar i fodral

En svart plastkasse märkt med bl a ”REDKEN” innehållande tre väggfästen för gardiner, två av samma
modell

En tång av okänt fabrikat

En polygriptång märkt med Alloy Steel

En håltång av okänt fabrikat

En skruvmejsel av fabrikatet Bahco

En skruvmejsel med dimension 6 av fabrikatet Hercules

En plastpåse innehållande 16 spegelklammer och en del av en spegelklammer samt en plastpåsen med
sex skruvar i olika dimensioner

En grön bågfil/bågblad märkt med bl a ”KRON” av dimensionen 12’’24T

Sammanlagt 10 expanderplugg. Åtta röda expanderplugg i samma dimension och två gula
expanderplutt i samma dimenison

En skruv i en gul expanderplugg

En gul brytbladskniv med blad

En plastförpackning innehållande nio kopplingplint

En metalldetalj

Åtta skruvar i två olika dimensioner

Ett skivväggsfäste

Flertalet spik i olika storlekar
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Beslagspunkterna 46  och 47 låg inte förpackade i något förpackningsmaterial vid inlämningen till
tekniska roteln.

Beslagspunkt 46, en högtalare
Okänt fabrikat

Beslagspunkt 47, en försändelsekartong
Kartongen var av storleken A4, märkt med DHL och adresserat till Christine Schurrer från Susanne
Klein
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-20
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över dokumentation av Halvardsborgen

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kå Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Dokumentation av fornminne

Handläggare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Halvardsborgen Arboga. Undersökningen påbörjades den 20 maj
2008 kl. 10.10

Under utredningen uppkom frågor om var Halvarsborgen är belägen och hur den ser ut
varför begäran framställdes om dokumentation av Halvarsborgen.

Halvardsborgen är belägen strax söder om lv 572, 3,1 km väster om korsningen mot
Vinbäcken.
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Foto 1 är exponerat från infarten, NV om borgen. På platsen finns en större
parkeringsplats och man har också placerat ut ett antal bord för rastande bilister.
Centralt i bilden finns informationstavlor som uppfattas som avsedda för information
om Västmanland och Arboga. Vid pilen finns en sten och en informationstavla
angående Halvardsborgen.

Foto 2 är exponerat från utfarten, NO om borgen.

Informationstavla
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Foto 3 visar en omkullvält informationstavla med information om Halvardsborgen. I
bildens bakgrund syns en sten på vilken finns inristat ”Halvardsborgs fornminne” samt
en pil som pekar mot borgen. Vid tavlan börjar en stig som leder upp på borgen.

Foto 4 visar den liggande informationstavlan med en del historiska uppgifter om
borgen..
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Foto 5 visar borgen, exponerad från väster dit en väg leder. På platsen finns en
informationstavla utan information.

Foto 6 är exponerat från toppen av borgen mot SV och visar delar av Tjurlången.
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Foto 7 är exponerat mot norr så att parkeringen syns i bakgrunden.

Förutom redovisade bilder finns ytterligare digitalt bildmaterial arkiverat.

Västerås 2008-05-21

Kjell Eriksson
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanland
Tekniska roteln
Västgötegatan 7
Box 9, 721 03 Västerås

Datum

2008-05-27
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över DNA-undersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Åkl Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. DNA- och fingerspårsundersökning.

Målsägande/berörd
person:

Handläggare: Kriminaltekniker Jan Enmark
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 18 april 2008 kl.
09.15 i miljöspårrum 1 på Tekniska roteln.

Övrig information Beslag från  Skavsta flygplats 2008-04-17

Iakttagelser och undersökningar

Bild 1: Hammare, vänster sida.

Fabrikat: MIKI
Modell: Magnethammare 16 oz, 2064-0108.
Längd: Skaft 170 mm, total längd 320 mm.
Streckkod: 7311662064013
Made in: Japan
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Bild 2: Hammare, höger sida.

Bild 3: Hammarhuvud

Bild 4: Klosida.

Avstånd mellan klornas ytterkant uppmättes till ca 31 mm.
Avståndet mellan klorna uppmättes till ca 8 mm.
Klornas bredd uppmättes till ca 11,5 mm och ca 11 mm.

Ca 8 mm Ca 31 mm

Ca 11,5 mm

Ca 135 mm

Ca 11 mm
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Bild 5: Slagsida. (Bane)

Slagytan/banen uppmättes till ca 26 mm. Total yta inkl. avfasad kant uppmättes till ca
29 mm. Den avfasade kantens djup uppskattades till mellan ca 1 – 2 mm.

Undersökningsmetoder

Hammaren har granskats visuellt och valda delar har förprövats med leukomalakitgrönt,
vilket är ett förprövningsmedel för påvisande av blodförekomst. Förprövningen gav
ingen reagens som för blod.

Hammaren har skickats till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, för DNA- och
fingerspårsundersökning.

Svaret kommer att redovisas separat vid ett senare tillfälle.

Ca 29 mm

Ca 26 mm
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G128

2008-1900-
BG1230-1

Hammare MIKI Från Skavsta flygplats
Till SKL

Insp Jan
Sjöberg

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Jan Enmark
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Datum

2008-05-27
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av två hammare anträffade på Skavsta
flytplats

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Majvor Hedlund

Anledning till
undersökningen:

Mord, mordförsök. Undersökning av två hammare, anträffade i
teknikerförråd på Skavsta flygplats

Målsägande/berörd
person:

Jangestig, EMMA

Handläggare: Kriminaltekniker Annelie Watter

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, Västerås. Undersökningen påbörjades den 27 maj
2008 kl. 12.15.

Övrig information: Två hammare som anträffats på Skavsta flygplats, Nyköping har
beslagtagits av Majvor Hedlund, polismyndigheten i Västmanlands
län den  21 maj 2008 kl 10.00. De två hammarna inkom till
tekniska roteln i samma förpackning med en begäran om
fingeravtryck-, fiber-, DNA-, verktygsspår- och annan teknisk
undersökning. Efter kontakt med utredare har begäran begränsats
till DNA- och fingeravtrycksundersökning samt dokumentation.

Sammanfattning

De två hammarna har undersökts visuellt. På båda hammarna finns små rödaktiga
besudlingar som ger intryck av att vara någon typ av färg. Någon förprövning av
blodförekomst har inte gjorts utan båda hammarna har efter fotografering skickats till
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för vidare undersökning. Svar från SKL
redovisas separat.
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Beskrivning av material

Foto 1
Beslagspunkt 2008-1900-BG1598-1

Hammare med svart/gult skaft av märket Best Tools. Hammarens totala längd är ca 32
cm varav skaftet har en längd av ca 27,5 cm.

Foto 2
Hammarens andra sida.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare från Skavsta flygplats, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
574



3 (6)

Foto 3
Klons totala bredd är ca 3,2 cm och avståndet mellan klodelarna är ca 0,8 cm.
Den ena klon är ca 1,1 cm bred och den andra klon ca 1,3 cm bred.

Foto 4
Hammarens slagyta har en diameter på ca 3 cm.
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Foto 5
Beslagspunkt 2008-1900-BG1598-2
Hammare med svart gummiskaft märkt Clas Ohlson. Hammarens totala längd är ca 25,5
cm varav skaftet har en längd av ca 13,2 cm.

Foto 6
Hammarens andra sida.

Foto 7
Klons totala bredd är ca 2,5 cm och avståndet mellan klodelarna är ca 0,5 cm.
Klonas bredd är ca 1 cm.
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Foto 8
Hammarens slagyta har en diameter på ca 2,3 cm.
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G148

2008-1900-
BG1598-1

Hammare, Best Tools;
svart/gul

Anträffad i
teknikerförrådet, Skavsta
Flygplats
Till SKL

Insp Majvor
Hedlund

U1/405-
08/G149

2008-1900-
BG1598-2

Hammare, Warning,
svart

Anträffad i
teknikerförrådet, Skavsta
Flygplats
Till SKL

Insp Majvor
Hedlund

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Annelie Watter
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Datum

2008-05-27
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över DNA-undersökning hammare

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Jan Sjöberg

Anledning till
undersökningen:

Mord, Mordförsök. DNA-undersökning av hammare anträffad vid
östra sidan av rondellen Resmat i Arboga

Målsägande/berörd
person:

Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Annelie Watter

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, Västerås. Undersökningen påbörjades den 27 maj
2008 kl. 10.15.

Övrig information: En hammare beslagtogs den 2 maj 2008 kl. 09.00 från den östra
sidan av rondell Resmat i Arboga av Jan Sjöberg. Hammaren
inlämnades till tekniska roteln 080526 med begäran om DNA-
undersökning och dokumentation.

Sammanfattning

Hammaren har undersökts visuellt. Någon synlig blodliknande besudling har inte
anträffats.

Hammaren var kraftigt rostskadad samt vriden/skadad på skaftet.

Hammaren har skickats till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för vidare
undersökning. Svar från SKL har inte erhållits vid protokolleringen.
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Beskrivning av material

Foto 1
Beslag 2008-1900-BG1643-1
Hammaren är av märket IKEA och är ca 28 cm lång varav skaftet har en längd av ca
16,5 cm. Hammarens huvud och skaft är kraftigt rostpåverkade.

Foto 2
Hammarens andra sida. Slagdelen är något böjd.
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Foto 3
Klodelens totala bredd är ca 26 mm och avståndet mellan klodelarna är ca 6 mm.
Respektive klodel är ca 10 mm.

Foto 4
Slagytan har en diameter av ca 25 mm.

Materialförteckning

Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G181

2008-1900-
BG1643-1

Hammare
märkt IKEA

Anträffad på östra sidan av rondell Resmat i
Arboga
Till SKL

Nils Eek
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Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN
Hans

Jangestig

U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Annelie Watter
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-03-28
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

PM inför häktning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kå Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Undersökning av beslag från Horisontvägen, Skarpnäck

Målsägande/berörd
person:

Handläggare: Spårtekniker Anna Pettersson
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 25 mars 2008 kl.
10:15

Materialförteckning
Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av
U1/405-08/G093 2008-1900-

BG964-1
En väska, Adidas Från bostaden på

Horisontvägen 59,
Skarpnäck
Till SKL

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G094 2008-1900-
BG964-19

En väska, SAMSON Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck
Till SKL

Insp Tomas
Backman och
Per Malmqvist

U1/405-08/G095 2008-1900-
BG964-33

En pappkartong Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G096 2008-1900-
BG964-34

Ett skärp Låg i pappkartongen G095
Till SKL

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

Beskrivning av material
Material i beslag 2008-1900-BG964 inlämnades till tekniska roteln för undersökning,
bl a beträffande förekomst av blod.
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Sammanställningar av undersökningar och resultat
Vid undersökningen som genomförts visuellt har iakttagna besudlingar förprövats med
leukomalakitgrönt.
På en väska upptagen som beslagspunkt 1 erhölls reagens som för blod på olika ställen.
På ett skärp beslagpunkt 34, som fanns i en pappkartong har iakttagits blodliknande
besudling som vid förprövning reagerade som för blod.

Den beskrivna väskan och skärpet har tillsammans med en väska upptagen som
beslagspunkt 19 sänts till SKL för vidare undersökning.

Undersökningen av materialet är ännu inte avslutad och den kommer att redovisas senare.

Västerås 2008-03-28

Anna Pettersson
Spårtekniker
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Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG865-1

Sida 1 av 62
Utskriven 2008-03-18 10:48

Polismyndigheten i Västmanlands län

Polismyndigheten i Västmanlands län

Tekniska roteln , It-forensiska gruppen

Sammanfattning
Sammanfattning och historik över denna rapport

Skapad 2008-03-18 09:40:41

Låst Nej

Fel under extrahering Ja

Använt media Bluetooth

.XRY Version 3.6

Är delmängd Ja

Är krypterad Nej

Diarie nr K 8001-08

Undersökare Insp Peter Röstwall
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Undersökningsprotokoll
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Ärende
Information given av användaren, ej utläst från enheten

Diarie nr K 8001-08

Beslags nr 2008-1900-BG865-1

Undersökare Insp Peter Röstwall

Tekpro nr 200800405

Landskod Sweden (46)

Noteringar: Telefonen påslagen vid undersökningens början.
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Allmän Information
Allmän information om enheten (10 items)

Modellbild Fotografi

Enhetens namn Sony Ericsson W910i

Tillverkare Sony Ericsson

Modell AAD-3052021-BV

Revision R1CA029 070922 2059 12009129_HUTCHISON_SH

Bluetooth Adress 00:1d:28:d7:01:cb

Serienummer (IMEI) 358875014556206

Id för SIM (IMSI) 240020002313339

Nätverkskod (från IMSI) H3G Access AB, Sweden (24002)

Enhetens klocka 2008-03-18 09:41:02 (+01:00)

PC-klocka 2008-03-18 09:40:49
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Kontakter
Kontakter sparade på enhet, SIM-kort eller på minneskortet (16 items)

Namn: 3Svar int./O
Lagringsplats: SIM
Index: 1
Tel: +46735333333

Namn: 3Svar/O
Lagringsplats: SIM
Index: 2
Tel: 333

Namn: Kundservice/O
Lagringsplats: SIM
Index: 3
Tel: +46771735300

Namn: 3Svar 
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 333

Namn: 3Svar int.
Lagringsplats: Enhet
Mobil: +46735333333

Namn: Amy Mob
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 0735310885

Namn: Ebbe Mob
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 0765578393

Namn: Jonny W Hem
Lagringsplats: Enhet
Hem: 0589351993

Namn: Jonny W Mob
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 0735310505

Namn: Jonnys Linnea Mob
Lagringsplats: Enhet
Mobil: +46762086393

Namn: Kundservice 
Lagringsplats: Enhet
Mobil: +46771735300

Namn: Mamma Mob
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 0734408479

Namn: Silver O Helen Hem
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 058917877
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Namn: Stefan K Mob
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 0738105596

Namn: Therese Mob
Lagringsplats: Enhet
Mobil: 0735296202

Namn: Togge 
Lagringsplats: Enhet
Annat: 0702209568
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Samtalslistor
Uppringda, slagna, missade och mottagna samtal till eller från enheten (43 items)

Typ: Uppringt
Namn: Stefan K Mob/M;[Stefan K Mob]
Nummer: 0738105596
Index: 1
Tid: 2008/03/17,23:04

Typ: Uppringt
Nummer: 058918158
Index: 2
Tid: 2008/03/17,20:55

Typ: Uppringt
Namn: Mamma Mob/M;[Mamma Mob]
Nummer: 0734408479
Index: 3
Tid: 2008/03/17,20:54

Typ: Uppringt
Nummer: 058911414
Index: 4
Tid: 2008/03/17,20:43

Typ: Uppringt
Nummer: +46704910328
Index: 5
Tid: 2008/03/17,20:32

Typ: Uppringt
Nummer: 058910304
Index: 6
Tid: 2008/03/17,20:31

Typ: Uppringt
Nummer: 0739517444
Index: 7
Tid: 2008/03/17,20:30

Typ: Uppringt
Namn: Togge/O;[Togge ]
Nummer: 0702209568
Index: 8
Tid: 2008/03/17,20:27

Typ: Uppringt
Nummer: 0735803310
Index: 9
Tid: 2008/03/17,20:03

Typ: Uppringt
Namn: Amy Mob/M;[Amy Mob]
Nummer: 0735310885
Index: 10
Tid: 2008/03/17,13:21
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Typ: Uppringt
Nummer: 0704920928
Index: 11
Tid: 2008/03/16,17:01

Typ: Uppringt
Nummer: 022713099
Index: 12
Tid: 2008/03/15,18:11

Typ: Uppringt
Namn: Jonny W Mob/M;[Jonny W Mob]
Nummer: 0735310505
Index: 13
Tid: 2008/03/14,09:22

Typ: Sist uppringt
Namn: Stefan K Mob/M;[Stefan K Mob]
Nummer: 0738105596
Index: 1
Tid: 2008/03/17,23:04

Typ: Sist uppringt
Nummer: 058918158
Index: 2
Tid: 2008/03/17,20:55

Typ: Sist uppringt
Namn: Mamma Mob/M;[Mamma Mob]
Nummer: 0734408479
Index: 3
Tid: 2008/03/17,20:54

Typ: Sist uppringt
Nummer: 058911414
Index: 4
Tid: 2008/03/17,20:43

Typ: Sist uppringt
Nummer: +46704910328
Index: 5
Tid: 2008/03/17,20:32

Typ: Sist uppringt
Nummer: 058910304
Index: 6
Tid: 2008/03/17,20:31

Typ: Sist uppringt
Nummer: 0739517444
Index: 7
Tid: 2008/03/17,20:30

Typ: Sist uppringt
Namn: Togge/O;[Togge ]
Nummer: 0702209568
Index: 8
Tid: 2008/03/17,20:27

Typ: Sist uppringt
Nummer: 0735803310
Index: 9
Tid: 2008/03/17,20:03
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Typ: Sist uppringt
Namn: Amy Mob/M;[Amy Mob]
Nummer: 0735310885
Index: 10
Tid: 2008/03/17,13:21

Typ: Sist uppringt
Nummer: 0704920928
Index: 11
Tid: 2008/03/16,17:01

Typ: Sist uppringt
Nummer: 022713099
Index: 12
Tid: 2008/03/15,18:11

Typ: Sist uppringt
Namn: Jonny W Mob/M;[Jonny W Mob]
Nummer: 0735310505
Index: 13
Tid: 2008/03/14,09:22

Typ: Missat
Namn: Jonny W Mob/M;[Jonny W Mob]
Nummer: 0735310505
Index: 1
Tid: 2008/03/18,04:50

Typ: Missat
Nummer: 0046841017700
Index: 2
Tid: 2008/03/17,23:43

Typ: Missat
Index: 3
Tid: 2008/03/17,23:40

Typ: Missat
Nummer: 0705252228
Index: 4
Tid: 2008/03/17,23:37

Typ: Missat
Namn: Stefan K Mob/M;[Stefan K Mob]
Nummer: 0738105596
Index: 5
Tid: 2008/03/17,23:21

Typ: Missat
Namn: Amy Mob/M;[Amy Mob]
Nummer: 0735310885
Index: 6
Tid: 2008/03/17,23:12

Typ: Missat
Nummer: 0704910328
Index: 7
Tid: 2008/03/17,21:44
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Typ: Mottaget
Namn: Stefan K Mob/M;[Stefan K Mob]
Nummer: 0738105596
Index: 1
Tid: 2008/03/17,22:16

Typ: Mottaget
Namn: Jonny W Mob/M;[Jonny W Mob]
Nummer: 0735310505
Index: 2
Tid: 2008/03/17,22:00

Typ: Mottaget
Namn: Mamma Mob/M;[Mamma Mob]
Nummer: 0734408479
Index: 3
Tid: 2008/03/17,21:26

Typ: Mottaget
Nummer: 0736833808
Index: 4
Tid: 2008/03/17,21:20

Typ: Mottaget
Nummer: 0704910328
Index: 5
Tid: 2008/03/17,20:52

Typ: Mottaget
Nummer: 0735803310
Index: 6
Tid: 2008/03/17,15:59

Typ: Mottaget
Namn: Amy Mob/M;[Amy Mob]
Nummer: 0735310885
Index: 7
Tid: 2008/03/17,10:47

Typ: Mottaget
Index: 8
Tid: 2008/03/17,10:27

Typ: Mottaget
Nummer: 0739517444
Index: 9
Tid: 2008/03/15,13:14

Typ: Mottaget
Nummer: 022182180
Index: 10
Tid: 2008/03/15,10:53
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Kalender
Kalenderposter sparade på enheten (3 items)

Ärende: Barnen
Start: 2008-03-22 07:00:00 (UTC)
Slut: 2008-03-22 07:30:00 (UTC)
Senast ändrad: 2008-03-03 11:27:10 (UTC)

Ärende: Barnen hälsar på
Start: 2008-03-14 07:00:00 (UTC)
Slut: 2008-03-14 07:30:00 (UTC)
Alarm: 2008-03-14 06:45:00 (UTC)
Visa Påminnelse: 2008-03-14 06:45:00 (UTC)
Senast ändrad: 2008-03-03 11:28:02 (UTC)

Ärende: A jobbar 
Start: 2008-03-07 07:00:00 (UTC)
Slut: 2008-03-07 07:30:00 (UTC)
Senast ändrad: 2008-03-03 11:28:56 (UTC)
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Noteringar
Noteringar sparade på enheten (3 items)

Text: 5e januari pms.. 

Text: Simpel plan

Text: 22 januari kl 09 00 arbetsförmedlingen

Undersökningsprotokoll Mobiltelefonundersökning, 2008-03-18 14:20   diarienr: 1900-K8001-08
632



Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG865-1

Sida 12 av 62
Utskriven 2008-03-18 10:48

Polismyndigheten i Västmanlands län

SMS
SMS-meddelanden till eller från enheten (378 items)

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja älskar dej o finns här när du behöver mej! Ja kommer på två sek om du vill  
Tid: 2008-03-18 01:08
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 882

Nummer: +46706762446
Meddelande: Hej. Mitt namn är Hans Österman och jag är reporter på Aftonbladet. Orkar du prata? Här 

når du mig.
Tid: 2008-03-17 23:41
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 881

Nummer: +46705252228
Meddelande: +46705252228 ringde till dig men lämnade inget meddelande. Tack för att du valt 3!
Tid: 2008-03-17 23:38
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 880

Namn: 3Svar
Meddelande: Ring 333. Du har 3 nya meddelanden i 3Svar. Om du befinner dig utomlands, ring 

+46735333333.*Info om 3Svar: http://mobil.tre.se/snabb/333 *
Tid: 2008-03-17 23:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 879

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja älskar dig o gör vad som helst för dej 
Tid: 2008-03-17 23:17
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 878

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: +46735310885 ringde till dig men lämnade inget meddelande. Tack för att du valt 3!
Tid: 2008-03-17 23:12
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 877

Nummer: +46738105596
Namn: [Stefan K Mob]
Meddelande: +46738105596 ringde till dig men lämnade inget meddelande. Tack för att du valt 3!
Tid: 2008-03-17 23:04
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 876
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Nummer: +46738105596
Namn: [Stefan K Mob]
Meddelande: Ring sen grabben så snackar vi jag e vaken hela natten . Kram stefan 
Tid: 2008-03-17 22:26
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 875

Nummer: +46704910328
Meddelande: +46704910328 ringde till dig men lämnade inget meddelande. Tack för att du valt 3!
Tid: 2008-03-17 20:28
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 874

Nummer: +46739517444
Meddelande: Vad ville du? Vi sitter på konsert. Ungarna har lyssnat på döds metall med hörsel kåpor. De 

diggade båda två.
Tid: 2008-03-16 18:04
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 871

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Oki, ja slutar om några timmar typ?
Tid: 2008-03-14 08:42
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 842

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Tack för att du finns sweety puss
Tid: 2008-02-21 16:01
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 739

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw saknar dig me sweety! Puss
Tid: 2008-02-15 19:21
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 704

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag älskar dig o hatar o vara utan dej. Trivs så himla bra med dej! Puss på alla  ans dag 

sweety
Tid: 2008-02-14 07:31
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 667,668,669
Picture:
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja saknar dig älskling
Tid: 2008-02-04 18:50
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 641

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw, ja vet de suger hårt! Åka tillbaka?:D mm fy fan att de e så dyrt! Puss älsk
Tid: 2008-02-03 18:50
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 623

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Saknar dig massa me! På fredag ska vi till lkpg o gjo o pierca dej lr nått?;) puss! 
Tid: 2008-01-30 06:29
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 612

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja men nu har ja nog klagat klart. Så e ja pigg o glad i morgon:) 
Tid: 2008-01-26 19:29
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 599

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Äh. Förlåt va ja gnäller.. Ska sluta^^ puss ringer dej snart 
Tid: 2008-01-26 19:21
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 597

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Näe ja skiter i de. Ringer dej när ja e hemma puss 
Tid: 2008-01-26 18:54
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 595

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja e ju 20 o ska flytta me första gången. Nu ska de ut i förådet o tobbe ska välja grejjer, 

farmor sa att ja behövde väl inte följa me.
Hela kvällen har kännts som ett lamt skämt.                       Ja vill flytta nu o glömma bort 
alla ett tag.  

Tid: 2008-01-26 18:48
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 592,593
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja 95% av samtalsämnena är tobbes lägenhet, hur den ser ut, färgen, va han vill ha för 

möbler o gardiner. O självklart allt som han ska få. Hej jag är bortglömd. 
Tid: 2008-01-26 18:28
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 588,589

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: "Flytta in i en spjälsäng och väx vill dig innan du flyttar in i en lägenhet" fick ja av bror me. 

Plus att han ringde o skvallra för mamma. Seriöst. Hon får fan varenda öre om hon vill. Ja 
orkar inte bry mej längre. 

Tid: 2008-01-25 20:05
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 581,582

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fråga tobbe o han vart assur. Mamma hade redan vart där o predikat. "Lägg av, du ska 

betala 2000 spänn plus 1000 av mammas som du slösat bort!!" ja hatar min "familj". 
Tid: 2008-01-25 19:50
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 576,577

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mamma skulle ha 3000. Ja har då 2000 kvar efter allt. Ja e så arg att ja inte orkar bry mej.
Tid: 2008-01-25 15:50
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 573

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw fiin!! Saknar dig massa me!! Pusspuss älskling
Tid: 2008-01-25 13:27
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 572

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hehe Najs du;) kom hit!  
Tid: 2008-01-23 20:47
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 557

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha men vafan. Hade ja pengar hade ja cykla o tagit halv nio tåget! Hehe de där låter 

läskigt :p pusspusspuss
Tid: 2008-01-23 20:07
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 545
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: :o ja hade du kommit i dag hade de kunnat hända.. ;) fan ja va asmyssugen o nu e ja kåt 

också. Tack!  
Tid: 2008-01-23 20:01
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 542

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aa ja väntar..
Tid: 2008-01-23 17:50
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 537

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fan ja väntar  ju bara på att du ska komma o överraska mej på jobbet liksom!
Tid: 2008-01-23 17:08
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 535

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja, dom ringde o undra vart jag va.. Puss
Tid: 2008-01-23 15:43
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 534

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Skulle visst jobba:s så hörs sen puss
Tid: 2008-01-23 15:41
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 532

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Näe ja e vaken, men e du trött kan vi höras imorgon istället
Tid: 2008-01-22 23:47
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 531

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jaså? Skicka ju massa emellan hon gick fram här iaf 
Tid: 2008-01-22 23:05
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 528
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Skrev massa.  För länge sen juh
Tid: 2008-01-22 23:01
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 526

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha jaja jävlä tjat! :p maby baby
Tid: 2008-01-22 22:38
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 524

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej ja sov asdjupt!vill bara fortsätta, men ja ringer om ja hot kan sova 

Pusspuss
Tid: 2008-01-21 22:54
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 521

Namn: 72365511
Meddelande: 11/ UNGDOM MOTALA Tätortstrafik. Giltig till 2008-01-20 kl. 18:22. Pris: 13 kr (inkl. 

6% moms) 1707A20lg5852X329641
Tid: 2008-01-20 17:08
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 519

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: ja klara mej på tåget iaf! Ringer dej när ja e hemma sen då finaste tofflel pusspuss!!
Tid: 2008-01-15 18:03
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 499

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskar dig massa. Hatar o åka ifrån dej puss
Tid: 2008-01-15 17:38
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 496

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag fick me mej dina vantar!   
Tid: 2008-01-15 17:33
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 494
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Oki ja sitter på tåget nu så de e ingen fara^^ puss
Tid: 2008-01-13 17:31
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 488

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha aa hoppas bara de inte e nån bitch som jobbar!
Tid: 2008-01-13 16:20
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 485

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha deras kundtjänst har stängt!
Tid: 2008-01-13 16:17
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 483

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jodå ^^ ringer snart, håller på me tänderna;) puss
Tid: 2008-01-13 12:08
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 482

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aa men vi får se imorgon;):p puss älsklingen 
Tid: 2008-01-12 22:02
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 480

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Får se.. Vill inte använda upp de sista du har med! O ja tycker inte om att din mamma ska 

behöva hämta mej!:s men ska försöka komma på nått tills imorgon! Puss älsk  
Tid: 2008-01-12 21:52
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 476,477

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Oki, mm men kan ju kolla hur mycket du skulle kunna få för den iaf Pussgonatt 
Tid: 2008-01-12 21:46
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 474
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Tid: 2008-01-12 21:42
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 472
Picture:

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Skaffa ett pass. Vi ska till kanarieöarna.
Tid: 2008-01-12 17:51
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 467

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej. Ja somna fort o så vakna ja typ tolv o va säker på att ja skulle upp då. Länder som ja 

sovit en hel dag. Vakna flera gånger o tyckte att klockan borde ringa snart^^ o tar de 
skitlugnt på jobbet, tjänar ju mer då^^ jaa man blir sliten om man inte får sova;)

Tid: 2008-01-11 09:48
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 459,460

Nummer: +46704910328
Meddelande: Tj fredom finnans kommer att ringa dig  det kommer nog gå . Sökte på tjugo. 
Tid: 2008-01-10 18:57
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 455

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha tönu gå upp nu! Puss sov gott!
Tid: 2008-01-09 06:38
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 451

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej bäjb, vare nu ja skulle ringa lr?;) 
Tid: 2008-01-09 06:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 449

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskar dig massa. Bara så du vet. Hörs sen finaste
Tid: 2008-01-08 18:54
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 448
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha aa!
Tid: 2008-01-02 19:07
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 419

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw puss söt! Ring mej om ja inte höst av mej förens nio. Kan somna;) 
Tid: 2008-01-02 19:02
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 417

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha min lilla tofflel;) pusspuss pusspusspusspuss
Tid: 2008-01-02 18:53
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 415

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men bäjb! Haha mamma har ju vart världen bitch så ja måste höra me henne först!
Tid: 2008-01-02 18:49
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 413

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha :D men ja måste bara höra me mamma först, hon borde va hemma snart. Puss söto
Tid: 2008-01-02 18:45
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 411

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: ^^ haha mys! Men ja jobbar nog fredag morgon vettu, o ja jobbar ju i natt.. 
Tid: 2008-01-02 18:38
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 409

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha ja men hur länge e ett par timmar då!?;)
Tid: 2008-01-02 18:31
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 406

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha va e ett par timmar?;)
Tid: 2008-01-02 18:27
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 404

Undersökningsprotokoll Mobiltelefonundersökning, 2008-03-18 14:20   diarienr: 1900-K8001-08
641



Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG865-1

Sida 21 av 62
Utskriven 2008-03-18 10:48

Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Tio min?!
Tid: 2008-01-02 18:25
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 402

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Honeypie! När kommer du!!? 
Tid: 2008-01-02 18:24
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 400

Nummer: +46739517444
Meddelande: Ett förslag jag har ang din flytt. Det kommer ju ta ett bra tag innan du kommer kunna ha 

barnen normalt igen. O vi hittar nåt sätt som passar barnen. Det jag tänkte var om du vill ha 
barnen hälften av tiden från tills dess. Beroend på hur barnen tar det. Med kanske 4-5 dagars 
byten. Så du hinner träffa dom mycket innan du flyttar. Då betalar du inget underhåll.

Tid: 2008-01-02 17:48
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 397,398,399

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsko. Hoppas du sover^^ saknar dig massa
Tid: 2008-01-02 06:18
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 395

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha dina brister? Du e underbar precis som du e tycker ja^^ puss o Gött nytt år! Nu somnar 

ja haha pusspuss älsklingen  
Tid: 2007-12-31 23:55
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 392

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jo tror fan hon gör de. O hon e så jävlä barnslig att skulle ja försöka få henne att första 

skulle hon bara bli sur o skylla på mej. Aa ja funderar fan på de.. Men då blir nog therese 
lessen.. Pok

Tid: 2007-12-30 10:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 378,379
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aha Najs^^ ja får fan rycket. Kom precis hem. Har musik på o går som vanligt in på mitt 

rum o lämnar grejjerna o går sen ut o ska säga hej. Va tror du det första äckelkärringen 
säger?! Jaha så du kan inte ens hälsa när du kommer hem?! Seriöst. Va hemma trettio sek 
sen sabba hon min dag!! Kom o rädda mej,. Hoppas du har de lite roligare! Ska kolla 
kopparna när ja fixat lite käk^^   

Tid: 2007-12-30 10:25
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 374,375,376

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej bäjb! Aha. Sent:p de blåser som fan så de sög att cykla hit. Jag gör sockerbullar haha, 

tråk. Aa låter mysigt du! Puss!  
Tid: 2007-12-30 07:49
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 371

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hehe älskar din me min finaste toffel  
Tid: 2007-12-30 00:39
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 368

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw honeypie! Älskar din massa så sluta dröm konstigt! Puss älskling
Tid: 2007-12-28 02:40
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 366

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja men kör på om nått verkar kul! Vore ju lyx med ett jobb man tyckte om ;)
Tid: 2007-12-27 18:32
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 363

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej bäjb. Saknar dig. Ja har spytt hela morgonen. Kul! Kanske kommer hem tidigare.. 

Måste va osten haha.. Pok 
Tid: 2007-12-27 05:53
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 357

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskar dig. Bara så du vet. Nu ska ja va övertrevlig mot jobbiga tanter!
Tid: 2007-12-20 17:46
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 326
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Va bra^^ gör de puss bästaste älsklingen 
Tid: 2007-12-18 06:21
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 305

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mm stor o ensamt.. Hoppas du kanske kan sova lite på tåget då^^puss finaste
Tid: 2007-12-18 06:18
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 303

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: De suger att sova själv..
Tid: 2007-12-18 05:57
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 301

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha Najs bäjb! Näe nu ska lägga mej o stirra i taket tills ja somnar haha hörs imorgon , 

hoppas du kan sova! Pussgonatt sötnöt  
Tid: 2007-12-16 01:19
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 279

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha jepp, gör du? Puss
Tid: 2007-12-16 00:59
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 271

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men de känns säkert bättre imorgon bäjb:)känns redan bättre o bara prata me dej,gad va ja 

saknar dig!du e bäst!ringer dej i morgon efter jobbet sötnöt pusspuss
Tid: 2007-12-14 01:17
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 261

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mjo men det är väl som vanligt här. Hon skriker o nästa dag låtsas som ingenting. O nej du 

behöver dina pengar o ja måste va kvar o tjäna pengar så ja kommer här ifrån nångång! Näe 
nu ska ja läsa mig till sömns,, brukar funka gonatt hoppas du kan sova älsko   

Tid: 2007-12-14 01:07
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 257,258
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Näe ja e pank o du ska väl iväg me saga..o ja har o göra nästa vecka iaf. Jävla skit.  
Tid: 2007-12-14 00:45
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 254

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej. Får ja flytta in hos dej. Det ändå mamma har sagt i dag är, ta upp tvätten, fixa köket o 

nu kom hon in o klaga över att ja somnar me tvn på o gav mej värsta utskällningen för att ja 
inte hjälper till hemma. Ja vill döda.

Tid: 2007-12-14 00:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 251,252

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha ja de gör ja om de inte funkar:p men de brukar de göra så hörs i morgon finaste! Puss
Tid: 2007-12-13 01:52
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 247

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja ligger o slötittar o blir bara rastlös. O pillren har jag städat bort.. Hitta en korsordstidning 

nu, brukar funka^^ puss älsk
Tid: 2007-12-13 01:49
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 245

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha fusk då! Ja vill sova men e inte ens trött!  
Tid: 2007-12-13 01:44
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 243

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kan inte sova alls. Filmen va asbra^^ saknar dig. Hatar att sova utan dej
Tid: 2007-12-13 01:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 241

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha Sry råka lägga på lite tidigt:p haha puss gonatt bäjbi
Tid: 2007-12-12 23:55
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 240
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskade tofflel älskar dig me. Du e bäst^^
Tid: 2007-12-12 17:56
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 238

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk! Nu e ja på väg iaf ses snart pusspuss!
Tid: 2007-12-04 14:25
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 203

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha oki^^ ringer dej snart no de e ok?
Tid: 2007-12-03 21:39
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 199

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha så han e lagom hyper tills han kommer hem haha;)  
Tid: 2007-12-03 21:34
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 197

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aa vi kan ju hämta upp han på vägen sen^^
Tid: 2007-12-03 21:22
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 195

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aa tänkte vi kunde gå förbi där när ja kommer,,  e sugen på bubbel!! Fick en hundring av 

mamma:d 
Tid: 2007-12-03 21:18
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 193

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Oki, tog precis ett quiz som gick ut på att man skulle gissa fall de va äkta lr fejktuttar o ja 

fick 19/20 rätt haha. Saknar dig älsk! 
Tid: 2007-12-03 21:07
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 191
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja kollar facebook^^ finns 4plus så ere time out ;)
Tid: 2007-12-03 21:03
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 189

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw söto! Ja somna på en gång, tänkte fortsätta me de^^ saknar dig älsk! Du får väl se till o 

flytta arboga lite närmre mej då;)  hörs i morgon bäjb, kram 
Tid: 2007-12-02 22:47
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 183,184

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw vi din du e älsk! Ringder dej senare, tesz kommer snart, puss!
Tid: 2007-12-02 17:38
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 178

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Får du ha på mobilen? De gick bra, ont i ryggen bara. Hur ere sj lr me er då?  Vi ska till 

mari nu o fira. Hoppas hon bjuder på asti, i need it!! Ringer när ja kommer därifrån, inte för 
sent hoppas ja! Puss söto  

Tid: 2007-11-30 18:24
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 170,171

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ska inte ta allt för lång tid för de e bara två före^^ 
Tid: 2007-11-28 13:53
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 167

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja åker hem. Ingen ork kvar till shopping haha hoppas du hittar nått finnt då^^ puss älsk 
Tid: 2007-11-25 15:03
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 162

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Köpt en hängsleklänning, du vet den ja alltid kollar på gina tricot, o en vit skjorta^^  
Tid: 2007-11-25 14:59
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 160
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Va e du sur för? Therese o ja har inte träffats på länge så ja ville prata så mkt ja kunde me 

henne.. Näe men hör av dej om du har tid i morgon då. 
Tid: 2007-11-25 01:31
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 157

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Du sover väl, therese åkte precis, ja har vart dödstrött i tre timmar nu så ja ska äntligen få 

lägga mej! Sov Gott älskling så hörs vi imorgon puss
Tid: 2007-11-25 01:20
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 155

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Lr snart, therese e kvar..
Tid: 2007-11-25 00:50
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 154

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ere bra lr? Puss
Tid: 2007-11-25 00:14
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 152

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ringer dej snart om de e ok?
Tid: 2007-11-25 00:13
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 150

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Vaken bäjb? 
Tid: 2007-11-25 00:12
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 148

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha aa men ja tycker att du ska försöka fixa jobb först för man vet ju inte hur de blir 

framöver, kanske behöver pengarna senare vettu;) men visst skulle de va kul puss
Tid: 2007-11-24 21:58
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 144,145
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men shit du e knäpp älskling!;p kanske kan spara ihop lite sj me haha:p  
Tid: 2007-11-24 21:49
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 141

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hehe aa de vore Najs du;)
Tid: 2007-11-24 21:41
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 139

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Måste ju se irl men dem va din på bilden iaf:)
Tid: 2007-11-24 19:40
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 137

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Spelar lite hero nu men ringer dej no en stund;) 
Tid: 2007-11-24 17:37
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 135

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha jaha aa kanske, får se om ja lever:p  mm ja behöver seriös massage!! Ja ska gå i mina 

fula tofflor heeela kvällen!B-) ringer dej när ja e hemma! Puss
Tid: 2007-11-23 19:54
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 133

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Näe de går inte, har gått ut mina fötter,, bara stumpar kvar känns de som :-P 
Tid: 2007-11-23 19:42
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 130

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu vill jag aldrig mer shoppa. På ett tag iaf!  
Tid: 2007-11-23 19:31
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 128
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling. Ja saknar dig! Puss! 
Tid: 2007-11-23 13:33
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 122

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej! Haha jaså? Skulle precis skriva till dej o säga att ja e i stan typ fem över ett, tar bussen 

25 från stan^^ möt mej vid bussarna? Puss   
Tid: 2007-11-23 12:41
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 120

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Bra du! ;) pusspuss
Tid: 2007-11-20 16:41
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 111

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling. Hoppas ni har kul. Kan du inte komma nån gång då! Så ja kan kasta mej över 

dej o kyssa dej i timmar!;) har vi tur kanske vi kan ha sex me. Först riktigt myssex, sen 
soffan! Som förra gången;) älskar dig nicklas puss!

Tid: 2007-11-19 22:13
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 101,102

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja har hittat en julklapp till dej :M
Tid: 2007-11-19 14:35
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 97

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey
Tid: 2007-11-18 13:43
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 95

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Tisdag jobbar ja inte,, va ja vet än iaf
Tid: 2007-11-18 13:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 93
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Måndag lr tisdag?
Tid: 2007-11-18 13:27
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 91

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mjo de ere väl men ja e trött bara 
Tid: 2007-11-18 13:22
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 89

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Trodde du bara hade typ 60 kvar? Men ja ska visst jobba imorgon me
Tid: 2007-11-18 13:08
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 87

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men hur ska du ha råd o åka hem igen sen då för o ta max?  
Tid: 2007-11-18 13:04
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 85

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey
Tid: 2007-11-18 13:02
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 83

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jo men ni vet ju fortfarande inte när hon ska läggas in
Tid: 2007-11-18 12:59
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 81

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mjo de har funkat, skulle du inte kolla de me saga först?
Tid: 2007-11-18 12:56
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 79

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja saknar dig! De ska ja;-)
Tid: 2007-11-17 14:42
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 70
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kom ikväll!
Tid: 2007-11-17 14:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 68

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej bäjb,  ja hitta nyckel efter ett jävla tag så nu e Ja hemma, ska käka bara så ringer jag 

snart    puss
Tid: 2007-11-16 14:10
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 67

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mjo då sov nästan hela tiden :) puss gonatt älsking. Hoppas du kan sova Gott ;)
Tid: 2007-11-15 23:29
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 62

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Inget ljud o astrött, hörs imorgon pussgonatt 
Tid: 2007-11-15 23:21
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 60

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: ;) ses snart älsk  
Tid: 2007-11-12 16:13
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 49

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej bäjb nu e 

Ja på väg iaf puss
Tid: 2007-11-12 16:09
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 47

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk. Vet inte fall ja tar de senare tåget, ja mår jävligt illa fortfarande men ska vila en 

stund nu så kanske de blir bättre puss
Tid: 2007-11-12 11:23
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 46

Undersökningsprotokoll Mobiltelefonundersökning, 2008-03-18 14:20   diarienr: 1900-K8001-08
652



Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG865-1

Sida 32 av 62
Utskriven 2008-03-18 10:49

Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk, kan inte sova.. Saknar dig o din kropp..;)
Tid: 2007-11-11 06:09
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 44

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Omg va tror mam o n har sex! Fy fan jag tror jag dör!!  
Tid: 2007-11-10 23:11
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 43

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Gad va din du är!! Puss älskling!
Tid: 2007-11-10 20:43
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 41

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Saknar dig så jävla mkt älskling..
Tid: 2007-11-10 19:39
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 39

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ringer efter vi ätit älskling
Tid: 2007-11-10 16:13
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 38

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskar dig niclas
Tid: 2007-11-09 08:19
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 33

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Naw baby ja saknar dig massor!! ;) blir ju inte bättre precis när du skriver sådär;p kyss
Tid: 2007-11-08 21:29
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 30
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej sötnos! Älskar dig massor! Ringer dej sen, e på stan me bror o shoppar 

födelsedagspresent till  pappa puss o kram
Tid: 2007-11-08 11:19
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 27

Nummer: 3
Meddelande: Ditt nya lösenord till tre.se är zy7xcz.
Tid: 2007-11-07 23:51
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 25

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk! Ja somna på två sek o e skittrött! Är du uppe lite senare så ringer jag då när ja 

orkar sätta mej upp haha puss!
Tid: 2007-11-07 21:39
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 23

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mjo de e klart;) ja ska kolla housewives tills jag spyr:)
Tid: 2007-11-07 16:34
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 22

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Japp fast de e jävligt ovant! Fan nice då;) puss 
Tid: 2007-11-07 16:21
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 20

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej bäjb nu skriver jag från min nya mobil
Tid: 2007-11-07 16:15
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 18

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej, min mobil e helt cp! Ring mej?
Tid: 2007-11-06 22:04
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 16
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: B-)
Tid: 2007-11-02 15:37
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 13

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: När är du framme?
Tid: 2007-11-02 14:49
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 10

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Oki, Näe skrev vill dej på msn ;-) pusspuss
Tid: 2007-11-01 17:36
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 9

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mm.. E du inte hemma? Puss älsk 
Tid: 2007-11-01 17:34
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 7

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aa ja vet;) puss
Tid: 2007-11-01 16:29
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 5

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Du skulle inte sagt att du tänkt komma,, saknar dig ännu mer nu ju!
Tid: 2007-11-01 16:20
Status: Läst
Lagringsplats: Enhet
Index: 4

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fan de spö regnar..vill fan inte gå ut i detta vädret.. 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 873

Nummer: +46739517444
Meddelande: Va bara att jag hade båda sagas jackor..kommer förbi med dom imorrn. Haha fan va fränt 

då:) de e mina kids de:-P hoppas ni har de bra. 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 872
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Nummer: 0739517444
Meddelande: Va  inte hemma..men va de viktigt så ring vid 1200 så svarar jag:-) kram nicklas
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 870

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jajaja..gör väl de då..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 867

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Står vid gallerian..väntar...
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 865

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mjo..men då skippar jag o hadla då..e ju inte behövligt. När kommer du?
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 863

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja..de går du ju sagt hela tiden..att de bara skulle bli några o lugnt..men visst..de e väl lugnt,
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 861

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jaja..hädan efter ska dom inte gnälla nått iaf. Jaha..så blev de med den lugna kvällen..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 859

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: O varför inte eli? Hon har väl inget bättre för sig..o ärligt så kan ju T o M dricka lite, som vi 

gjorde..på hennes fest. 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 857

Nummer: +46735310505
Namn: [Jonny W Mob]
Meddelande: Jag vet inte..blir väl några öl o så. Jag Amy o ungarna ska ner till bolaget o så sen. Så får se 

vad de blir:)vad här du själv tänkt dricka då? Hade du inte en jäger?!:-P
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 854,855
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Nummer: +46735310505
Namn: [Jonny W Mob]
Meddelande: Tjenare långstånk. Tar du med din dator? Du har lite mer blandad musik på din,o kan va 

skönt som omväxling:)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 852

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey,då fixar vi väl de sen då.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 851

Nummer: +46739517444
Meddelande: Okey:-)men då e de blöjor tvätts. Burkmat. Glöm inte en napp till hennes flaska bara. O en 

docka kanske:)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 849

Nummer: +46739517444
Meddelande: Bådas:) så hon kan få gröt om de går bra oxå? Oki,klart att de ska va den som luktar mkt 

fisk:-P
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 847

Nummer: +46739517444
Meddelande: Havremjölk o välling har jag men ingen napp till hennes flaska. Resten kan jag handla på 

konsum:)e de nån speciell matburk hon gillar?
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 845

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Som vanligt vid tolvtiden då? Då hinner du iaf vila lite;-)tar ju dryga timmen ner från att vi 

åkt. 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 843

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej söt,blev skorna bra? Saknar dig. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 769

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Inte så mkt just nu. Har lite ont i huvet,så ligger i sängen o lyssnar på ungarna när dom tittar 

på barnprogramen. Usch då..ja men ta de lugnt så du inte blir sämre igen.ja de e väl dags för 
frukost för dig,så försök o äta nå. Kram

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 764,765
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Go morgon honey,allt bra? Jag e trött så kan bara tänka mig hur du e^^hör av dig senare när 

du kan. Puss älskar dig underbaraste
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 762

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha. Ja men de e ju alltid nå:-P
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 761

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nå jäkla nightwish wannabe kopia..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 759

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Pinsamt:-Satt dom inte skäms
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 758

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men va fan!! E väl svenska melodifestivalen?! Inte nå jäkla ulands program..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 756

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Klart jag gör de:)älskar dig. Puss puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 740

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey. Låter inte bra alls:-Sdu får väl säga till isåfall. Puss älskling
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 738

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hey honey, hoppas du inte mår allt för dåligt på tåget..ska jag föra över nå pengar till dig 

om du vill köpa nå i örebro? Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 736
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling! Saknar dig,hoppas du kommer snart puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 735

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Va söt du e när du sitter vid vägkanten så där:-D
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 732

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Gaaad I miss you honey..like hell! Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 703

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ring när du har rast eller nån lucka. Om de nu blir nån sån för dig....
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 701

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Vad gör du? 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 700

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Go morgon älsko. Hoppas din natt dag går bra. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 699

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hatar att du får en känsla av att jag glömmer bort dig eller att jag inte uppskattar dig extra 

på såna här dagar. Men jag älskar dig så himla mycket o uppskattar varje sekund med dig. 
Du e min värld min tillvaro min trygghet. Du ger mig det ingen annan har kunnat gett mig. 
O jag ser verkligen framemot att starta en framtid med dig. Älskar dig Amy. Puss

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 696,697,698

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Grattis på alla hjärtans dag älskling. Du e helt underbar o jag hade verkligen velat vart hos 

dig idag. Du e den finaste o mest underbaraste nån kan tänka sig. Älskar dig  
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 689,690
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Tack älskling, Känner likadant. Saknar dig så mkt..puss bästa myso älskling 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 670

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aa de gör vi:) saknar dig myso! Ring när du e på väg hem älskling.puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 666

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Tror du de:) annars brukar du ju nästan somna när du har mig på tråden när vi pratar på 

kvällen:-Ppuss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 664

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej söt. Hoppas de går bra att köra idag. Ring när du klar,puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 662

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Han har int gått än,så jag kan höra av mig i morrn istället. Men gud vad jag saknar dig 

ikväll!! Jag här verkligen kännt att jag vill ha dig hos mig. Älskar dig puss din egna lilla 
dildo kanin 

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 660,661

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha,okey..mja de ta ett tag sen vi snackade. Men om du e så trött så gör det,så hörs vi 

imorrn^^om du vill annars kan jag ringa snart om du vill. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 659

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey de gör jag puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 657

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej babe. Vill inte vara otrevlig mot henke o så. Men e du vaken ett tag till så kan jag ringa 

då? Eller sover du redan:)puss älsk
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 655
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hoppas du vet hur glad jag är att ha dig! Du e den bästa jag har träffat,och älskar dig så. 

Puss o kram Nicklas 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 642

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fan vad jag saknar dig,känns så jäkla ensamt utan dig. Älskar dig! 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 611

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Räcker nog med de du har;-)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 602

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: De gör inget alls. O när du e irriterad o så. Då e du vildare i sängen..lite mer än vanligt:-Ptar 

väl igen lite kanske:-D 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 600

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Inget o be om förlåt för. Vill ju att du kommer till mig om de e nått. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 598

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Gör de. Fan va jag tycker synd om dig älskling. Kyssar i massor.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 596

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nehe fråga henne varför då inte..som du sa. Du ska ju oxå flytta.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 594

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hmm, ja men de märks ju att dom ser han mest. Men de är väl för att han bara e 21 o första 

gången han flyttar. Medans,dom tydligen tror att jag har allt o du bara ska ta en väska o 
komma. När allt e inburet. Nu blir jag fan sne..

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 590,591
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Saknar dig..får hälsa grattis till din farmor från mig nödv e kvar där^^puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 583

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu får dom ge sig! Vad e de för del på dom? Bara för han har de så jäkla bra o 100000 

undanstoppat.. Han behöver inte hjälpa till med flytten heller..jag o mina vänner o familj 
fixar allt,även ditt. Vill inte ha nån hjälp av dom alls!

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 578,579

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Alltså hon måste ju fatta att de kostar o flytta. O du ska inte ge henne mer än max 1500! E 

inte normalt o suga ur sina barn pengar..bara för att du har fått en någelunda bra lön för en 
gångs skull!

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 574,575

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej pookie^^ hoppas de går bra för dig,o att du kör mkt med pryon. Här e de lugnt än så 

länge ungarna leker o tittar på barnprogram:) så jag ska slappa med en kaffe nu. Saknar din 
röst o dig, puss

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 570,571

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Myssugen!!
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 569

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Grillad kyckling o potatissallad. Eller rostbiff o bakpotatis. 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 567

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Skulle jag aldrig göra älsk. Sluta drömma dumma saker,älskar dig massa o älskar bara dig 

puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 566

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Oki puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 563
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kan inte du komma upp på måndag? Om du nu int ska jobba. Då behöver vi ju inte vara så 

tysta:-Pmen skulle samtidigt va kul o verkligen gå loss hemma hos dig, o göra dom lite 
generande;-)

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 558,559

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: De va min tanke ja:-D som sagt,känner mig väldigt trygg med dig,o känner verkligen för att 

utforska "vår" sexualitet tillsammans;-)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 556

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Vet inte:) jag har massa nasty säker i huvet:-P men vad hade du i tankarna? Så kan ju jag 

nämna min:-D 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 554

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jaha..så va de med de då:(
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 548

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mm,men jag mår inte så bra..men jag e på väldigt nasty o kinky humör. Känner för att 

verkligen ge hän o bara vara..verkligen utforska varandra sexuellt. O jag e askåt!! 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 543,544

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fan va jag vill ha dig! Hålla fast dig i armarna när du ligger på mage o spanka. Kyssa din 

rygg o klösa dig lite,sära på dina skinkor o slicka sakta ner mot din anal o fitta. Vänder på 
dig,lägger mig över dig o känner din kropp mot min. Kysser din hals ner mot dina 
bröst,reser mig upp o lyfter ditt ena ben o pressar sakta sakta in min kuk i dig. Håller fast 
ditt ben högt samtidigt som jag håller dig i ett bestämt grepp om halsen så du inte kan 
komma ifrån mig.       

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 538,539,540,541

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men älskling:) ja skulle så jäkla gärna vilja de. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 536
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Va? Du skulle ju vara ledig idag.. Va håller dom på med.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 533

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Här du somnat? Kan göras imorrn om du vill. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 530

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Vänta Ska kolla loggen.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 529

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag fick de inte..jag väntade sen skickade jag en smiley sen fick jag bara skit i o svara då. O 

så loggade du ut:-S
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 527

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag har inte hört fått eller märkt nått. O du försvann bara på msn..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 525

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande:  Jag tycker verkligen att du ska fixa till dig så therese kan ta några bilder på dig. För jag 

hade tänkt göra de för din skull till imorrn:)puss älskar dig 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 523

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kommer inte fram till dig! Ring mig om du kan. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 522

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hoppas du sover gott pookie. Jag har ringt men du svarade inte. Men ska väl bädda ner mig 

i soffan med simbus o sakna dig. Puss älskar dig
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 520
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: De låter bra de. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 513

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Upp o hoppa älsk;) har precis lagt mig nu,fan vad jag saknar dig!! Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 509

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk,jag vaknade av ditt sms. Så som en gris sov jag väl inte^^ vill oxå mysa,speciellt nu 

på morgonen. Saknar dig jätte mkt. Ring sen om du kan eller orkar. Puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 507,508

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Vill inte att du skulle åka heller..känns som du bara kommer o går när du e här :'( älskar dig 

mer Amy,du e den bästa jag träffat. Du e helt underbar o exklusive för mig. O jag tar 
verkligen vara på alla våra stunder tillsammans. Puss din toffel

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 497,498

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag vet:) de e lugnt, jag klarar mig. Får dom ju snart ändå. O de blir nog inget oväder  här:-P 

puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 495

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu e vi framme:) ses snart puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 489

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk:) vi kan bli nån minut sen. Mkt trafik på vägen. Vi e inne i örebro nu. Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 487

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: De e de nog inte:) ringer om du stund kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 486
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja men säg då på tåget att du inte kunde få kontak eller hjälp nånstans..o att du här 70 kr på 

kontot. Dom brukar var hjälpsamma ^^ hoppas de går bra puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 484

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk. Hoppas de gått bra o jobba. Själv här jag huvetvärk..menmen.Hör av dig senare. 

Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 481

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Sluta fjompa..jag har så jag klarar mig till i veckan. Då skulle jag få lite av pappa. O de gör 

inget för mamma. Hon frågar jämnt om du inte ska följa med^^ men vi hörs väl imorrn. 
Puss älskling..älskar dig sötis

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 478,479

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mm. Tänkte de iaf. Kommer du imorrn då:-D vill de. Puss gonatt
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 475

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mamma tyckte de va okey att lägga ut möblerna. Så jag ska väl försöka fixa de i veckan. Får 

se hur de går.
Pok

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 473

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey..ja vi får väl göra det. Sov så gott igen.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 471

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag o mamma hämtar dig om du kommer. Så du sparar lite iaf. Jag för över lite oxå så du 

inte slösar nått. Vill ha dig hos mig. Puss älskar dig. 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 469

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha. Okey..ja jag får väl fixa de då:)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 468
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aj älsking:-o hoppas du fick ut den. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 466

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fan vad duktig du e då:) snyggt ordning.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 465

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Babe va gör du? Saknar dig puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 464

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Går de bra med tänderna? Eller sitter du med de än^^
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 463

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Skönt att de går bra ändå för dig^^lite kul att vi båda här soc svårigheter med att sova..skulle 

nästan kunna tro att de går med att vi inte sover ihop:) du gör helt rätt som var de 
lugnt,varför stressa;)puss  

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 461,462

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk. Hoppas de går bra för dig. Har knappt sovit nå alls inatt..lite smått sliten. Men hör 

av dig när du kan. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 458

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey. Aa de kan vi, hoppas de går bra imorrn med:) du kan väl ringa när du här frukost,jag 

ska ju ändå upp vid den tiden^^ puss älsk,saknar dig  
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 457

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Sover älskling? Max vaknade till så jag läste för honom:) förlåt..kan jag ringa?
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 456
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kul att behöva vänta på att dom ska komma hem..ringer så fort jag har lämnat saga. Puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 452

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ne! Vid åtta :-P jag sover. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 450

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag har int pratat om henne eller med henne på ett bra tag. Och har sagt till henne att med 

respekt för dig o togge att de e bäst så. O jag förstår hur du känner.o jag ska göra så gott jag 
kan för att du ska känna dig säker och att du kommer först..iaf delad plats med barnen. Puss

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 433,434

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: De förstår jag. Och jag vill inte ta upp henne på så sätt heller. Men bara att jag blev så glad 

att hon inte skulle bitcha om de. Jag vill att de ska vara du o jag o ungarna när dom e hos 
oss. O de räcker. För jag o emma här inget behov att ha kontakt,om e int e om barnen. Tack 
för att du e ärlig om vad du känner,älskar dig bara mer för detta. O jag känner att jag kan 
prata med dig om allt. Saknar dig o älskar dig så. Puss 

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 426,427,428

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Antar att du e sur för emma skickade sms om ungarna. För de va då du blev så jäkla kort 

mot mig. Trodde du Skulle bli lite glad för min skull iaf. Jaja,.du har ju inte sovit så mkt. 
Saknar dig iaf väldigt mkt. Puss

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 422,423

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Thats me:-D and Im all yours. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 416

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Va inte så jag menade. Tänkte mer på min fina avslutning på smset. O min lilla kärleks 

förklaring;-)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 414
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey..tack för den visade uppskattningen:-P
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 412

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Och?! Jag tar ett ganska tidigt tåg om du vill..sen tar jag väl en fika på ströget o väntas på 

dig..o vet du varför?? Jag älskar dig o vill vara med dig. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 410

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Eller kolla upp kvällstågen. Så kan jag komma till dig fortare..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 408

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jadu,jag kanske möter dig på stan imorrn vid ett tiden?
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 407

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Så kommer jag till dig. För nå annat går inte eftersom du int vill ha camsex;)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 405

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Funkar liksom inte så..men om ett par timmar?duger det..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 403

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: När vill du?
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 401

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Är du vaken älskling? Kan int sova..hoppas du har fått lite sömn iaf. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 394

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ring mig..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 393
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fan vad jag e glad att jag vågade åka till dig,älskar dig så mycket!! Vet att jag sagt de 

förut,men du e allt jag velat ha o letat efter. Vet mina fina brister,men ska jobba hårt på 
dom^^ puss din,bara din. 

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 390,391

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Go morrn älsk^^ saga o jag e uppe,men max sover än. Vi kollar på svampbob fyrkant:-

DDrömde inatt att alla va så sotis på hur vi bodde, och att vi hade de så fint. O du tog åt dig 
all ära för det^^ pok mys,hoppas du får en bra dag.   

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 383,384

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Vadårå,hon ändrade ju era planer..men du gör som du vill.  Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 380

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Alltså nu får hon ge sig,letar hon bråk eller?! Hon säger ju inte hej sj så fort hon öppnar 

dörren. Du får komma hit,om du nu skulle orka med de,o orka. Pok 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 377

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu e jag trött..tur att saga snart ska vila en stund^^ hittade cappucino glas o esspreso glas på 

zoegas hemsida. Men skulle kosta 172 kr plus frakt. 
Men dom va fina:)puss

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 372,373

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling:)nu här jag vårt uppe o kopplat bort sagas dropp. De spö regnar här,hoppas du 

har bättre väder hos dig. Vill ha dig här o krypa in hos dig,känner mig jätte gosig. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 369,370

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskar dig,bara dig,ingen annan kan mätas med dig. Puss din toffel
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 367
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskar dig Amy,bara så du vet. O jag ser verkligen fram emot att vara med dig idag,o dessa 

dagar. Puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 344

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kom hit efter helgen eller när du vill. Du verkar ändå inte vara välkommen där just nu..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 253

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Sover du älskling? Jag kan då fan int sova..kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 250

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Puss puss..annars där du väl ringa:)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 246

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ta en tablett då? Jag hade ju hellre haft dig nära mig! Eller ligg o slötitta på tv..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 244

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kom hit då..har oxå svårt o sova,fast jag e trött. Fast simbus gör så gott han kan för att 

värma mig. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 242

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Va fint de blev:) pratade med jonny i telefonen. Han ska på lekdate imorrn:-D oh jag vill 

ligga o mysa med dig nu o dricka glögg i ditt rum. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 239

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: De du ger mig kan jag inte säga i ord. Du är så jäkla bra o älskar dig så jäkla mycket. Du e 

den bästa jag haft i sängen o de alltid lika kul att umgås med dig. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 236,237
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Im horny as hell,you bastard!! O vi e ensamma sen ;-) köp med nå gott hem:)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 232

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Älskar dig mer än du tror. O skulle göra mer än du vägar fråga för dig. Din Nicklas
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 208

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej,nu e min natt sömn förstörd..drömde om dig o en annan. Stod o myste o höll om 

varandra!Fan va arg jag e just nu!! O inte kan jag slappna av heller..pga en dröm.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 201,202

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha,de e ingen fara med det. Sen blir det i säng i bra tid o iväg till dagis på morgonen. Så 

då köper jag frukost åt oss på vägen hem:)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 198

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hmm,han ska äta där oxå. Så du får mig själv för enstund;)han skulle få plättar o glass.

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 196

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Aa visst,de kan vi:) tänkte höra om mamma kunde ha max en stund så man inte behöver 

stressa så mycket. O han tycker de e kul med farmor:-)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 194

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha,de va ju bra av dig älsk:-) jag e jättemyssugen:-Sblir knäpp snart!! Nått du vill ha från 

systemet imorrn eller så?
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 192

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nepp..de här dom inte.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 190
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Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Gör du älskling? Jag har svintråkigt..inget på tv heller. Puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 188

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling. Vet att de låter toffligt,men när jag tänker på dig känner jag en otrolig säkerhet 

o trygghet. Jag tvekar inte de minsta på vad du känner för mig,eller på mina känslor för dig.
 O att få vakna eller somna brevid dig varje dag o natt,e nått jag längtar till..känna din värme 
o närhet. Älskar dig så otroligt mycket. 

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 185,186,187

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Blue headlights med shout out louds..skön o lugn..tänker på dig. Saknar dig så mycket,du e 

helt underbar o jag vill bo ihop med dig. O vakna brevid dig varje dag.Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 181,182

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: På väg till västerås nu. Men här mobilen på så skicka ett sms när du här tid över så ringer 

jag upp om de passar:) puss älskling
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 177

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag tittar inte nu..m här inte sett mer än 15 min ändå så;-) puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 176

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej du. Håller på o kollar på hostel 2..tror du att jag vågar åka till prag nu eller?! Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 174

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling,hur är det? Gick de bra o jobba? Nu ligger saga o jag o tittar på 

barnprogram..jag här moben på. Så ring när du här tid..efter sju iaf;-) puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 169

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey,sweet..per snart då^^
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 168
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Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Stackare..vi får se. Ringer sen. Puss bästa
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 163

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Va bra..va ju skitsnygg:) nu ska jag kolla på skor;)puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 161

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Gomorrn älskling:-D sitter i bilen på g till örebro. Förlåt för att jag va tvär igår,va inte bara 

dig heller..va irriterad på de mesta på kvällen pga migränen. Ringer dig lite senare,puss 
älskling  

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 158,159

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Kul..setat o väntat men till ingen nytta. Ja där se om jag har tid imorrn..svarar om jag har 

tid. Annars e de väl som vanligt. Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 156

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ont i huvet,o lite sliten. Men annars okey. 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 153

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jaja..ok
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 151

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja...
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 149

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Mjo,men de e pengar jag inte kommer rör iaf. Men visst,e väl bra om de kommer på mer på 

kontot. Så jag har redan lagt undan dom:-P puss älskling,tänk lite på de iaf. Kram  
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 146,147
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag vill verkligen åka med dig,o nu här jag råd för oss båda..så varför inte lägga undan. Men 

klart du ska ha lite fickpengar;-)så tänkte om vi skulle kolla om de finns nå bra i veckan när 
jag o max kommer. Puss

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 142,143

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha,va tror du jag lagt undan pengar till;-)du o jag i sommar eller vår..prag here we come!! 

Its on me;-)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 140

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ahhh,jag vill flyga med dig till prag..va om prag på travel förut på tv,boka allt o bara 

åka,fan va nice:-D
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 138

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej babe;) ärligt vad tyckte du om den bruna cardiganen? Jag e lite osäker på den:-P
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 136

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej kan jag ringa eller kör du än? Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 134

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jaja..menade inte direkt att du skulle gå fram o tebax:-Pvill ju se vad du har handlat..då 

behöver du bara stå:-Dhmm,skulle jag vart hos dig o masserat dina fötter;)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 131,132

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha,så illa? Du får mannekänga i camen sen;-)puss 

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 129
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Skriver igen;-) saknar du mig redan? Är ju inte längesen vi sa hejdå. Men jag hade 

jättegärna vart med dig idag,trots att jag hade fått bära en hel del;-)hoppas du e nöjd med 
väskan iaf..klockan sitter svinbra o jag e jättenöjd med de jag köpte idag:)älskar dig Amy. 
Din egna Nicklas..puss

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 126,127

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey..de gör jag. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 121

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej babe.har en sak åt dig..men hinner du int så lämnar jag den hos din mamma;)puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 119

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsk. Nu e jag iaf på väg från örebro. Ses snart  babe;-) get ready for mys:-P
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 110

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nja..inte direkt. Men vi tog en vinare efter ölen:)så lite kände jag väl. Men jag ta inte full.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 108

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jadå:)ska packa nu. Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 106

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling. Nu har jag vart hemma i ca 40 min nsub sova nu per imorrn hör av dig när du 

har vaknat. Puss älskar dig..din nicklas
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 104

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Gullig du e älskling. Vill va hos dig o mysa..men jag o jonny har de trevligt ^^ längtar till 

att kunna krama dig o ta dig nära. Älskar dig med :-*puss   
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 103
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Utskriven 2008-03-18 10:51

Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha jag här kommit på en sak till till dig:-D va kul att du hittade nått nu då. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 98

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej babe,nu känns de lite bättre,kan iaf sitta upp. Hör av dig när du kan. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 96

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ha ha,jag kommer imorrn kväll..om inte annat så.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 94

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: När du inte jobbar..o de kanske du gör ju kom jag på =/men vi får väl se..jag kommer väl på 

eftermiddagen i så fall. Men kan jag ringa dig lite senare..kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 92

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Ja de e du som bestämmer när jag kan komma så. Du får väl höra av dig när du känner att 

du har tid för mig o ork. Får väl se om de finns pengar då bara;)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 90

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jaja..men då kanske vi ska skita i de nu då. Jobb e ju oxå viktigt:)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 88

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag har för resan dit o hem..o lite över.så de funkar..o där ju pengar på fredag oxå:-) 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 86

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men nu börjar de ändå blir lite sent. Så de e väl ingen idé kanske..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 84
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Antagligen i mitten på veckan. O då kommer jag ha max om han inte vill ta hos mormor.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 82

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Här ju redan pratat med emma om det ju..Men visst..jag kommer väl nån annan gång,när de 

passar bättre för alla 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 80

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hoppas de har gått bra o jobba o att de int va för mkt bök.  Skulle jag komma idag? Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 78

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Om vi nu ska vara ärliga om saker o så. Så tycker jag de ta fel av dig att ställa dig mer på 

lillebrors sida när han o Jag högg på varandra. Trots att du vet vad jag tycker om de han 
säger. O du märkte att jag ta irriterad men verkade ändå strunta i det..att du försvarar honom 
mot mig tycker jag e fel,drar jag upp det? Ne inte förän nu,för de tyckte jag va väldigt fel av 
dig o nu verkar det ju fritt fram o säga vad man tycker.  

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 75,76,77

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsking,hoppas du har de bra..

Jag dricker grattis öl:-D mums..ringer lite senare puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 72

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey,kollar tider o så. Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 71

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jasså?:) hur kommer de sig då?.visst kan jag väl;) gratta pappa din från mig. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 69

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Fan va jobbigt! Usch va trött du måste va..tycker synd om dig babe. Ring när du orka o 

vill..jag vill inte störa. Kram  
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 66
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Men då! Kommer de sig då? Tycker jag synd om dig..här tankat hem photoshop 7 till dig:) o 

avsnitten rullar på..puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 65

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag kunde sova:-)kudden luktade du;) saknar dig,puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 63

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey:) de kan vi..hoppas de gick bra hem iaf..puss gonatt
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 61

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Tänkte lägga mig nu,så gonatt älskling. Du kan väl ringa när du har tid eller så..jag svarar:) 

puss o kram,älskar dig/ din 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 59

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jaja,här ringt ett par ggr nu,men du har väl inget ljud på eller nå. Hoppas du har en skön 

kväll iaf så hörs vi sen. Kram 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 58

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hoppas de går bra för dig. O att det inte blir mer strul för dig. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 57

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu e jag klar. Emma började prata om morgondagen. O allt e löst,ring när du här pratat 

klart. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 56

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling,jag skulle vilka mysa med dig,men får tyvär inte plats. Men myser jättegärna 

sen när vi lägger oss. Puss o kram älskar dig
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 54
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: E inte hemma. På fiket med jonny. Men de ta väl 27 tror jag  
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 52

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: I cant wait! :) puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 50

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: :-D va bra! Saknar dig hoppas de går bra att åka. Puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 48

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älsking:) vi sov länge idag,o jag här inte tittat på mobilen förän nu. Jag dig o din kropp 

som fan!! En dag kvar bara;) sen blir de hett. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 45

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu ska jag duscha,får se om du har tur så att de blir nån bild sen;)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 42

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Du vet att jag saknar dig med..om inte mer. O ju mer jag e med dig,desto mer vill jag 

tillbringa all tid med dig,du gör mig så otroligt glad.  
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 40

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hmm,vart har du tagit vägen då? Ville ju prata med dig ju..kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 37

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling! Hoppas du har det bra i sängen eller vart du nu e:-) du kan höra av dig när du 

vill..eller skicka nå porrigt mms;) puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 36
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Shit va jag e morgonkåt! Vill ha dig här nu! Ståendes på alla fyra,medans jag knullar hårt o 

djupt. Pressa den mot din anal o älska höra dig stöna o andas tungt
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 35

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Gomorrn älsking. Hoppas du här det okey:) jag e lite trött,men blir nog bättre om en stund. 

Hör av dig om du får tid. Älskar dig,du e helt underbar o allt blir lättare när jag tänker på 
dig. Kram

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 31,32

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Vill ha dig hos mig..sittandes över mig o rider av mig sakta o djupt. Gud va jag saknar dig o 

din närhet. Puss  
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 29

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Okey,gör så. Jag ska iväg o handla runt tre tiden. Hoppas ni hittar nåt till pappa din då:-)
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 28

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej gos! Ville bara säga att jag älskar dig så himla mycket. Puss o kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 26

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Visst.,jag tar de lugnt nu när jag e helt klar. Så de e bara o ringa. Puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 24

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Förstår det:) ja,de e skönt o träffa dom en stund. E ju ensamt nu när du inte kunde komma. 

Så de känns bra att inte sitta själv. Puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 21

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha okey. Fan va nice då:-D e du nöjd? Jag har rast med ungarna nu..innan jag ska börja 

tvätta. Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 19
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling! Jag här bokat båda tvättstugorna imorrn,så de e inga problem att tvätta lite för 

dig med om du vill. Stora kramar din egna:-D 

Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 17

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej,ringde men du är tydligen upptagen  eller nå..hör av dig när du kan...kram..
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 15

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag e på g hem till dig nu. Börjar med mat på en gång,om du e hungrig. Kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 14

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu e jag här iaf kram
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 12

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Om ca 30-40 min Åkte nyss frÅn hallsberg:*
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 11

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hos mamma o pappa..tvättar lite. Hur så? Här du rIngt??eller varför undrar du.
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 8

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Nu hade jag vart hemma hos dig..saknar dig, puss älskling
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 6

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Haha,hoppas du lärde dig nåt då:)du vet ju att du kommer få göra de skönt för mig med;-) 

puss
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 3
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Nummer: +46735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Jag e ju inte alls avis..inte de minsta;-) puss älsk
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 2

Nummer: 0735310885
Namn: [Amy Mob]
Meddelande: Hej älskling! De här är mitt nya nummer:-)så ring på de. Kram o puss 
Status: Sänt
Lagringsplats: Enhet
Index: 1
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Sida 1 av 4
Utskriven 2008-03-18 14:02

Polismyndigheten i Västmanlands län

Tekpronr:

Bilder och film redovisas separat om sådant finns.

Polismyndigheten i Västmanlands län

It-forensiskagruppen

Sammanfattning
Sammanfattning och historik över denna rapport

Skapad 2008-03-18 10:20:07

Låst Nej

Använt media Kabel

.XRY Version 3.6

Är delmängd Ja

Är krypterad Nej

Diarie nr K 8001-08

Undersökare Kjell Dalmo
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Tekpronr:

Bilder och film redovisas separat om sådant finns.

Ärende
Information given av användaren, ej utläst från enheten

Diarie nr K 8001-08

Beslags nr 2008-1900-BG863-1

Undersökare Kjell Dalmo

Tekpro: 200800405

Landskod Sweden (46)

Noteringar: XRY är den programvara som används för att  tömma telefoner på  uppgifter som SMS 
MMS mm.  I detta fall klarar inte XRY av att tömma telefonens SMS eller ringda samtal 
mm. 
Anledningen till detta är att telefonen är av äldre modell.  Vid undersökning av simkort går 
det dock att få fram vissa av dessa  uppgifter som sparats på simkortet dock inte alla
SMS m:fl. uppgifter
Vid kontroll av telefonen måste man gå in i denna manuellt.
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Tekpronr:

Bilder och film redovisas separat om sådant finns.

Allmän Information
Allmän information om enheten (5 items)

Modellbild Fotografi

Enhetens namn Nokia 1100

Revision V 5.62

Enhetstyp RH-18

Serienummer (IMEI) 353376004911571

Tillverkarkod 0512623
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Tekpronr:

Bilder och film redovisas separat om sådant finns.

Kontakter
Kontakter sparade på enhet, SIM-kort eller på minneskortet (2 items)

Namn: Gluggen yvonne
Lagringsplats: Enhet
Index: 1
Tel: 0706527962

Namn: Kostet
Lagringsplats: Enhet
Index: 2
Tel: 0763361432
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Polismyndigheten i Västmanlands län

Tekniska roteln , It-forensiska gruppen

Sammanfattning
Sammanfattning och historik över denna rapport

Skapad 2008-03-19 08:19:54

Låst Nej

Fel under extrahering Ja

Använt media SIM-kortläsare

.XRY Version 3.6

Är delmängd Ja

Är krypterad Nej

Diarie nr K 8001-08

Undersökare Insp Peter Röstwall
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Polismyndigheten i Västmanlands län

Ärende
Information given av användaren, ej utläst från enheten

Diarie nr K 8001-08

Beslags nr 2008-1900-BG865-1

Undersökare Insp Peter Röstwall

Tekpro nr 200800405

Landskod Sweden (46)

Noteringar: Simkort. USIM. Puk-kod:10202203. Ny Pinkod:1234

Undersökningsprotokoll Undersökning av SIM-kort, 2008-03-19 08:40   diarienr: 1900-K8001-08
689



Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG865-1

Sida 3 av 4
Utskriven 2008-03-19 08:25

Polismyndigheten i Västmanlands län

Allmän Information
Allmän information om enheten (7 items)

Modellbild Fotografi

Enhetens namn SIM Card

Undermodell USIM

SIM-identifiering (ICC) 8946070702350053098

Language Preference Swedish; English; Italian; French; German; Danish 

Service Provider Name 3

Id för SIM (IMSI) 240020002313339

Nätverkskod (från IMSI) H3G Access AB, Sweden (24002)
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Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG865-1

Sida 4 av 4
Utskriven 2008-03-19 08:25

Polismyndigheten i Västmanlands län

Kontakter
Kontakter sparade på enhet, SIM-kort eller på minneskortet (6 items)

Namn: 3Svar int.
Index: 1
Typ: Service
Tel: +46735333333

Namn: 3Svar
Index: 2
Typ: Service
Tel: 333

Namn: Kundservice
Index: 3
Typ: Service
Tel: +46771735300

Namn: 3Svar int.
Index: 1
Tel: +46735333333

Namn: 3Svar
Index: 2
Tel: 333

Namn: Kundservice
Index: 3
Tel: +46771735300
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Senast sparat av Kjell Dalmo K8001-08 T U1/405-08 Sid 1 (1)

Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

/ 2008-03-27/ K8001-08/
IT-forensiska avd 2008-03-27 T U1/405-08

Undersökningsprotokoll
Digitalkamera

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
0221-36730

Handläggare på Tekniska roteln
Kjell Dalmo

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande Inkom till tekniska roteln
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2008-03-27

Klockan
1400

Undersökningsadress
Tekniska roteln  IT  Västerås

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G079 2008-1900-BG962-1 Digitalkamera Olympus Från bord vid vänstra datorn

Begärd undersökning:
Ta fram eventuellt material för säkerställande.

Redovisning

Digitalkamera Olympus SP-320  7,1 Megapixel.  I kameran fanns ett minneskort  Olympus 256MB.

Från minneskort och kamerans minne finns inget att rapportera som är av vikt för utredningen.
På minneskortet fanns familjebilder på barnen och i kamerans minne 5 bilder på en vuxen person.

Västerås som ovan

Kjell Dalmo
Krinsp
IT-forensiska avd.

Undersökningsprotokoll Kameraundersökning, 2008-03-27 15:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

/ 2008-03-26/ K8001-08/
IT-forensiska avd. T U1/405-08

Undersökningsprotokoll

Tömmninga av information i telefonerna

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
0221-36730

Handläggare på Tekniska roteln
Kjell Dalmo

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Mobiltelefonundersökning

Målsägande
Emma Jangestig

Inkom till tekniska roteln
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2008-03-18

Klockan
10.30

Undersökningsadress
Tekniska roteln  IT-avd

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G001 1900-08-BG863 p.1 1st mobiltelefon NOKIA Mä Emma Jangestigs telefon

Begärd undersökning:
Tömma telefonen på uppgifter.

Redovisning

Fabrikat & typ av telefon Nokia 1100
IMEI nr i telefonens minne 353376004911571
IMEI nr på telefonens etikett 353376004911571
SIM-kort operatör 3G
SIM-kortets nummer 89462041010000475760      
Telefonnummer      
Pin-kod      
Puk-kod      
Samtalstider
Senast      Inkommande      Utgående      Alla      
Telefonens klocka      Datum      Rätt tid      Datum:      
Alarm inställd tid      Datum      
Hälsningsfras vid uppstart      

Undersökningsprotokoll , 2008-03-26 15:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto beslag:

Från telefonen och SIM-kort kunde följande dokumenteras:

Se undersökningsprotokoll från undersökningen i programvaran XRY.  Denna telefon är av äldre modell och
programvaran XRY kan ej ta ut alla uppgifter från denna telefonmodell.

Vid undersökningen har därför telefonens sms samt att övriga uppgifter såsom uppringda samtal, missade
samtal mm,  fotograferats.
Dessa foto/uppgifter är brända på cd skiva och bifogas undersökningen.

Ny undersökningen av telefonen kan eventuellt bli aktuell, för att ta fram raderade filer.

Västerås som ovan

Kjell Dalmo
Krinsp
IT-forensiska avd.
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Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG1091-2

Sida 1 av 5
Utskriven 2008-04-08 14:29

Polismyndigheten i Västmanlands län

Polismyndigheten i Västmanlands län

Tekniska roteln , It-forensiska gruppen

Sammanfattning
Sammanfattning och historik över denna rapport

Skapad 2008-04-08 14:22:27

Låst Nej

Använt media SIM-kortläsare

.XRY Version 3.6

Är delmängd Ja

Är krypterad Nej

Diarie nr K 8001-08

Undersökare Kjell Dalmo

Undersökningsprotokoll , 2008-04-08 14:50   diarienr: 1900-K8001-08
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Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG1091-2

Sida 2 av 5
Utskriven 2008-04-08 14:29

Polismyndigheten i Västmanlands län

Ärende
Information given av användaren, ej utläst från enheten

Diarie nr K 8001-08

Beslags nr 2008-1900-BG1091-2

Undersökare Kjell Dalmo

Tekpro nr 200800405

Landskod Sweden (46)

Noteringar:  Simkortet låst med okänd Pin-kod.  Ny Pin-kod 0000.  Pukkod 28236007.  Gällande tfn nr 
0704-56 33 19.
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Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG1091-2

Sida 3 av 5
Utskriven 2008-04-08 14:29

Polismyndigheten i Västmanlands län

Allmän Information
Allmän information om enheten (8 items)

Modellbild Fotografi

Enhetens namn SIM Card

Undermodell SIM

Phase 2 (PD)

SIM-identifiering (ICC) 89462041000001546784

Language Preference Unknown (��); Unknown (

Service Provider Name Tele2Comviq

Id för SIM (IMSI) 240074620417965

Nätverkskod (från IMSI) Tele2 Sverige AB, Sweden (24007)
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Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG1091-2

Sida 4 av 5
Utskriven 2008-04-08 14:29

Polismyndigheten i Västmanlands län

Kontakter
Kontakter sparade på enhet, SIM-kort eller på minneskortet (20 items)

Namn: Kundservice
Index: 10
Tel: 0200222040

Namn: KundserviceINT
Index: 11
Tel: +46856222040

Namn: IQ Svar
Index: 12
Tel: 222

Namn: Taxi
Index: 13
Tel: 225

Namn: NyckelDirekt
Index: 14
Tel: 234

Namn: Väginformation
Index: 15
Tel: 240

Namn: Nyheter
Index: 16
Tel: 241

Namn: Väder
Index: 17
Tel: 250

Namn: Ekonominytt
Index: 18
Tel: 261

Namn: Börsnytt
Index: 19
Tel: 262

Namn: Bilbärgning
Index: 20
Tel: 912

Namn: Aktiekurser
Index: 21
Tel: 263

Namn: Generalindex
Index: 22
Tel: 264

Namn: Nummeruppl
Index: 23
Tel: 118222

Undersökningsprotokoll , 2008-04-08 14:50   diarienr: 1900-K8001-08
718



Undersökningsprotokoll
Diarie nr: K 8001-08
Beslags nr: 2008-1900-BG1091-2

Sida 5 av 5
Utskriven 2008-04-08 14:29

Polismyndigheten i Västmanlands län

Namn: Ringsignaler
Index: 24
Tel: 272

Namn: Mobil info
Index: 25
Tel: 333

Namn: Sportinfo
Index: 26
Tel: 274

Namn: Spelinfo
Index: 27
Tel: 275

Namn: Horoskop
Index: 28
Tel: 276

Namn: Saldokontroll
Index: 29
Tel: 233
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Polismyndigheten
Västmanlands län

IT-forensiska avdelningen

Datum

2008-03-26
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Undersökningsprotokoll
Undersökning av mobiltelefon, mobiltelefonkort
Utredare
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredare
0221-36730

Handläggare på
Kjell Dalmo

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Mobiltelefonundersökning

Målsägare
Emma Jangestig

Inkom till
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2008-03-18

Klockan
10.30

Ändamålet med undersökningen

Tomma telefonen på uppgifter såsom sms mm.

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning

U1/405-08/G001 1900-08-BG863 p.1 1st mobiltelefon NOKIA Mä Emma Jangestigs telefon

Samtalslista  sms mm från minnesspegling av ovan beslagtagna telefon.

Please Note: This is data recovered from decoding the raw data from the memory of the phone. In most cases it can recover extra
data compared to a normal examination. However, some of this data may be incomplete since parts of it might be unrecoverable or
currently unsupported.

The details of the file(s) that have been
analysed.

Primary File Analysed: Rh-18_353376004911571.pm
MD5 Hash: E8644B16824E7FC102547EAA79E4BEAF

Secondary File Analysed: 2008-1900-bg863-1 Nokia 1100_353376004911571.pm
MD5 Hash: 48181DAFC0A9D7CA8889A291C0313BAC

The details of the SIM card(s) that have been inserted in the phone, although we can confirm this number was in the
handset we cannot time/date stamp when.

IMSI Number: 240077830103446 - Tele2 / Comviq - Sweden

Data recovered from memory analysis:

Name Number Type Date Time Text Data Other Data

Frida +46737383045 CR Dialled 2008-02-24 13:47:29

Richard +46704092618 CR Dialled 2008-03-11 15:40:29

Nicklas 2 +46763492585 CR Dialled 2008-03-16 14:15:36

Bonus 213 CR Dialled 2008-03-18 00:01:04

Mammaopappa 058918158 CR Dialled 2008-03-18 19:33:52

Mikkiz 0736833808 CR Received 2008-03-17 18:35:06

0735130485 CR Received 2008-03-18 20:58:48

Gluggen yvonne 0706527962 Phone Book

Kostet 0763361432 Phone Book
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+46702209568 Received Text
Message

2007-11-04 21:08:08 Det har du redan gjort genom att älska
mig. Och du fortsätter att göra d
genom att vilja ha mig i ditt liv varje
dag.

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46737383045 Received Text
Message

2007-11-24 02:54:52 Förlåt om jag väcker dig, men ville bara
säga tack för ikväll. De betyde massa
för mig!!

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46730568559 Received Text
Message

2007-12-19 21:02:29 Oj. Vilken fin bild du har på msn :)
kram ronnie

Message Center:
+46707990015
Location: Inbox

+46766500897 Received Text
Message

2007-12-19 21:45:45 Mitt nya nr inte ge de till någon jocke Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46739275409 Received Text
Message

2008-01-20 15:20:08 Hej hej nu har min lilla tove kommit ut
igår morse 06.30  3345g o 49 lång.. Allt
gick bra tog 1 timme o 30 min. Kram
erika

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46737383045 Received Text
Message

2008-02-14 18:53:19 Tack för de du skrev igår. Betyder
massa att få höra de. Saknar er där
hemma jättemycke. Hoppas du har en
bra alla hjärtans dag. Kramar max och
saga från mig. Älskar dig syster!

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46702209568 Received Text
Message

2008-02-15 00:07:26 Hehe jaadu, just d vet jag inte riktigt
om jag saknar men jag saknar att
somna med din sköna kropp mot min
och att somna till dina sövande
snarkningar. Mys och godnatt min
älskade. Ses imorgon.

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46706776197 Received Text
Message

2008-02-20 21:25:22 Embla jeanette linnea Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46702209568 Received Text
Message

2008-02-21 13:02:55 Det ordnar sig, d gör d alltid. Jo, d löser
sig d gör d tillslut. Visst inget tvivel om
att nu känns skiten surt o flera mil ifrån
d ordnar sig. /Timbuktu

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

Flyttkort Received Text
Message

2008-02-22 16:16:00 Hej! Fr o m: 2008-03-01 har jag ny
adress: Storgatan 15  2TR  59133
MOTALA.  Hälsning Nicklas Jangestig!
SMS från - adressandring.se

Message Center:
+46708000708
Location: Inbox

+46763492585 Received Text
Message

2008-02-28 10:50:50 Detta har jag hemma som e
ditt,max,sagas:
pettson,hyllsnyckel,frigolitlåda..vilken
bilar film e de du har?din eller min?om
den funkar helt så e de min;)

Message Center:
+46735480000
Location: Inbox

+46763492585 Received Text
Message

2008-02-28 13:31:02 När jag säger att jag ska höra med
Amy,så har de inget med sånt o göra.
Utan med att jag inte säger o bokar in
nått som blir fel. Du vet hur jag är med
att komma ihåg saker,därför vill jag
höra med henne så att de inte e nå.

Message Center:
+46735480000
Location: Inbox

+46702209568 Received Text
Message

2008-03-14 15:51:26 Kanske en bra kväll att testa det nya
spelet. Efter taco buffén. ;-)

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46702209568 Received Text
Message

2008-03-14 16:09:33 Båda rätterna e feta och fulla med
kalorier, fördelen med pizza är att du
inte behöver röra dig. Fördelen med
taco är att man behöver inte välja.

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46763492585 Received Text
Message

2008-03-16 02:38:49 Va  inte hemma..men va de viktigt så
ring vid 1200 så svarar jag:-) kram
nicklas

Message Center:
+46735480000
Location: Inbox

+46702209568 Received Text
Message

2008-03-16 14:28:55 Kan du köpa cigg åt mig, glömde mina. Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46763492585 Received Text
Message

2008-03-16 18:11:04 Va bara att jag hade båda sagas
jackor..kommer förbi med dom imorrn.
Haha fan va fränt då:) de e mina kids
de:-P hoppas ni har de bra.

Message Center:
+46735480000
Location: Inbox

+46702209568 Received Text
Message

2008-03-17 18:29:49 Är hemma om en timme Message Center:
+46707990001
Location: Inbox
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+46705633670 Received Text
Message

2008-03-17 18:52:12 Hej älskade vän! Hur är ni hemma så
dagarna? Går max så dagis med men
du o saga är hemma? Jag saknar er så..
Så otroligt mycket. Jag drömmer om
max fina leende, max värmande ord
och sagas skratt.. Och jag vill krama på
min emma! Puss o kram

Message Center:
+46735480000
Location: Inbox

+46739523984 Received Text
Message

2008-03-17 22:50:55 Hej gumman. Jag hörde precis vad som
hänt. Vi tänker på er. Vi ska be för er
här hemma. Många kramar!

Message Center:
+46705008999
Location: Inbox

+46737007475 Received Text
Message

2008-03-17 23:12:53 Gumman! Säg att det inte är du, snälla
det får inte vara du och dina barn?!
Snälla det får inte vara sant!!! Fyfaan! -
gråter- / issa o hanna från bf klassen!

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46704092618 Received Text
Message

2008-03-18 14:12:06 Detta är ett kedje-sms, sänd det vidare
till alla Arboga-bor på din kontaktlista.
Ikväll brinner tre ljus i fönstren i alla
hem i Arboga för Emma, Max o Saga
Jangestig.

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

+46704092618 Received Text
Message

2008-03-18 14:12:06 Detta är ett kedje-sms, sänd det vidare
till alla Arboga-bor på din kontaktlista.
Ikväll brinner tre ljus i fönstren i alla
hem i Arboga för Emma, Max o Saga
Jangestig.

Message Center:
+46707990001
Location: Inbox

0707104044 Sent Text
Message

2008-03-14 14:28:48 Inflyttninsfest på påskafton! Välkomna! Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46765853532 Sent Text
Message

2008-03-14 14:29:05 Inflyttninsfest på påskafton! Välkomna! Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

0735310505 Sent Text
Message

2008-03-14 14:29:33 Inflyttninsfest på påskafton! Välkomna! Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46738371981 Sent Text
Message

2008-03-14 14:30:27 Inflyttninsfest på påskafton! Välkomna! Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

0704838233 Sent Text
Message

2008-03-14 14:30:38 Inflyttninsfest på påskafton! Välkomna! Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46762141931 Sent Text
Message

2008-03-14 14:30:50 Inflyttninsfest på påskafton! Välkomna! Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46765578393 Sent Text
Message

2008-03-14 14:31:23 Inflyttninsfest på påskafton!
Välkommen!

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

0736249498 Sent Text
Message

2008-03-14 14:31:35 Inflyttninsfest på påskafton!
Välkommen!

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46765578393 Sent Text
Message

2008-03-14 14:32:45 Fråga mig igen på onsdagen innan. Vi
har inte sagt någon tid än.

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46765578393 Sent Text
Message

2008-03-14 14:33:59 Den 22 Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46765578393 Sent Text
Message

2008-03-14 14:35:40 Okej. Du är hjärtligt välkommen iaf. Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items
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+46704838233 Sent Text
Message

2008-03-14 14:36:31 Vi har inte bestämt det än. Men runt 6-
7. Fråga mig igen på onsdag.

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

0737383045 Sent Text
Message

2008-03-14 14:39:40 Hejsan! Har du cissi på konsums nr?
Tänkte bjuda henne på inflyttnins fest.

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46762141931 Sent Text
Message

2008-03-14 14:42:53 Ta gärna med jannice om hon har lust.
Kram

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46702209568 Sent Text
Message

2008-03-14 14:51:43 Okej. Då vet jag. Puzz Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46763492585 Sent Text
Message

2008-03-15 10:04:21 Havre mjölk, blöjor, tvätt servetter o
mat till saga skickar jag inte med. Det e
ju bra om ni har hemma hela tiden.
Kram

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46763492585 Sent Text
Message

2008-03-15 10:08:56 Hmm. Har du Sagas el max välling
pulver? Hon tycker om röd spetta.

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46763492585 Sent Text
Message

2008-03-15 10:14:07 Okej. Vad bra. Nej, ge henne inte gröt.
Hon blir jätte dålig i magen. O det e
jätte viktigt att du bara ger henne en
tesked mat max tre ggr om dagen.

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46702209568 Sent Text
Message

2008-03-15 15:53:11 Mmm.. El en pizza i sängen :-) jag har
besluts ångest.

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46702209568 Sent Text
Message

2008-03-15 16:11:03 Haha. Då låter jag dig välja. Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

0735310885 Sent Text
Message

2008-03-16 14:18:04 Vi e framme. Kan någon komma o
öppna? Mvh emma

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46702209568 Sent Text
Message

2008-03-17 14:29:29 Okej. Fixar det. Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

+46763492585 Sent Text
Message

2008-03-17 18:04:54 Vad ville du? Vi sitter på konsert.
Ungarna har lyssnat på döds metall
med hörsel kåpor. De diggade båda
två.

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

0702209568 Sent Text
Message

2008-03-17 18:41:12 Vi e vid hissen vid entré plan Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

0702209568 Sent Text
Message

2008-03-18 18:20:57 Ska jag plocka undan maten el planerar
du att komma snart? Puzz

Message Center:
+46707990001
Location: Sent
Items

Text Message Den 22
Location: Drafts

Text Message E det någon som orkar åka mer sen?
Jag e lite sugen på att åka igen. Men,
förstår om ni inte orkar. O backen
kanske inte e öppen så länge till.

Location: Drafts

Text Message Gott nytt år! Hoppas du har det bra
gumman! Kram kram Location: Drafts

Text Message Haha. Jag måste kolla om jag ser
likheterna. Vi längtar så tills du
kommer. När landar du här? Har du
nicklas med dig? O vill ni bo hos oss el
har ni några andra planer? Kram o Sv

Location: Drafts

Text Message Hejsan! Nej, jag ligger sjuk. Snyft.
Kram Location: Drafts
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Text Message Jämt kommer känna såhär. För blir man
bekräftad på det sättet som du
bekräftar mig så är man nykär i
känslorna jämt. Du e verkligen perfekt.
Du gör mig så lycklig. O du är en otrolig
människa som orkade med inte bara
mig utan allt som följde med mig. Jag
saknar dig också enormt mycket idag.
Jag ser fram emot nästa helg massor.
älskar dig min prins. Puzz

Location: Drafts

Text Message Mitt i ett svettigt o skrikigt kalas
visserligen skojigt. Men, om jag fått
välja så skulle jag helst av allt vilja ligga
o mysa med dig. Mitt uppe i all
kalabalik när jag sitter o dag drömmer
om min underbara sambo så piper min
tel. Det var det mest underbara jag
fått. Du vet precis vad du ska göra för
att få mig att lämna mig som världens
lyckligaste. Mina vänner säger att jag
verkar nykär fortfarande. Men, jag tror
kanske att det kan vara så att jag

Location: Drafts

Text Message Vem e detta?
Location: Drafts

Västerås som ovan
Kjell Dalmo
Krinsp
IT-forensiska avdelningen

Undersökningsprotokoll , 2008-04-23 13:20   diarienr: 1900-K8001-08
724



K8001-08 T U1/405-08 Sid 1 (2)

Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

Tekniska roteln, It-analys/ 2008-04-29/ K8001-08/
T U1/405-08

Undersökningsprotokoll

Undersökning av mobiltelefon

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
0221-36730

Handläggare på Tekniska roteln
Peter Röstwall

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande Inkom till tekniska roteln
2008-04-21

Undersökningen påbörjad
2008-04-03

Klockan
13:00

Undersökningsadress
Tekniska roteln

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G138 2008-1900-BG964-44 Nokia 6310 Låg i pappakartong p.44 i samma

beslag

Begärd undersökning:
Tömning av telefonen

Redovisning

Fabrikat & typ av telefon Nokia 6310
IMEI nr i telefonens minne      
IMEI nr på telefonens etikett 350841203338952
SIM-kort operatör Simkort saknas
SIM-kortets nummer      
Telefonnummer      
Pin-kod      
Puk-kod      
Samtalstider
Senast      Inkommande      Utgående      Alla      
Telefonens klocka      Datum      Rätt tid      Datum:      
Alarm inställd tid      Datum      
Hälsningsfras vid uppstart      
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Foto beslag: 2008-1900-BG964-44 Nokia 6310

Från telefonen och SIM-kort kunde följande dokumenteras:
Simkort saknas
Telefonen går ej att ladda. Fungerar ej med annat fulladdat batteri. Batterikontakterna i telefonen
skadade. Telefonen troligen trasig.

Västerås 08-04-29

Peter Röstwall krinsp
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-06-11
Tid

11:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Höglund

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Schürrer, Christine Berörd person
Uppgiften avser

Kontakt med Stockholms Stadsbibliotek
Uppgift

Mot bakgrund av att sifferkombinationen 62900810101 7052 anträffats som ett sparat 
(080317 kl 12.24) och senare raderat meddelande i samband med teknisk undersökning av 
Schurrers moboltelefon tillfrågades hon om dess innebörd under förhör den 10/6-08. Hon 
uppgav då att det handlade om ett lösenord/ lånenummer till Stockholms Stadsbibliotek och 
att det var knutet till henne personligen. 

Vid kontroll med Stefan Borg på Skärholmens Bibliotek 080611 framkom vid kontroll i 
låneregistret att de första 11 siffrorna utgör ett lånenummer registrerat på 760630 Schuerrer, 
Christine och att de fyra sista siffrorna kan vara en personlig PIN kod som låntagaren själv 
valt ut och som är hemlig för biblioteket men som används i samband med nyttjande av deras 
tjänster.

Västerås 080611

Krinsp Höglund
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Utskrift från "Familjeliv" Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2008-03-18
Tid

18:59
Involverad personal Funktion

Christina Carlsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Utskrift från www.familjeliv.se på brev som enligt vittne Mikaela Jakobsson ska ha skrivits 
av Torgny efter att han fått brev från sin före detta med information om att hon skulle ha fött 
honom ett barn som hon adopterat bort.
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Tjänsteanteckning
Spårning av IP-adress

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Helsing, Dennis
Datum

2008-04-17
Tid

08:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2008-02-28 12:52
och

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Dennis Helsing

Uppgiften avser

Kontakt med Telenor beträffande IP-adress
Uppgift

Den 28 februari 2008 kl. 12:52 mottar Torgny Hellberg ett e-postmeddelande från en person 
som kallar sig 'Thomas Emmerich'. I meddelandet, som är författat på engelska, hävdas att 
Thomas Emmerich och dennes fru adopterat en son som Christine Schürrer enligt egen utsago 
ska ha fött under 2007.

Som det framgår av i förundersökningen bifogat svar från Telenor så kan aktuell IP-adress, 
213.114.214.117, vid nämnd tidpunkt härledas till Horisontvägen 59 i Skarpnäck och dess 
innehavare Leila Nakouri. Det rör sig således om Christine Schürrers bostadsadress.

Följaktligen innebär detta att meddelandet, som skickas från e-postadressen 
't-emmer@hotmail.com', har skickats från en dator som är ansluten till Internet via den 
aktuella adressen i Skarpnäck.

Pa Dennis Helsing 



Senast sparat av Peter Röstwall K8001-08 T U1/405-08 Sid 1 (16)

Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

Tekniska roteln, It-analys/ 2008-03-23/ K8001-08/
T U1/405-08

Undersökningsprotokoll

Tömning av datorn

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
36730

Handläggare på Tekniska roteln
PeterRöstwall

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande
Jangestig, Saga, Maximilian & Emma

Inkom till tekniska roteln
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2008-03-23

Klockan
11:00

Undersökningsadress
Tekniska rotel Västmanland

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G040 2008-1900-BG893-1 1st bärbar dator IMB Think Pad Fanns den mt "christines" rum i

lägenhet på Horisontvägen 59 i
Skarpnäck

Begärd undersökning:
Tömning av datorn avseende ev. chattrafik, sparade mappar, foton mm

Redovisning:

Analysresultat:

Enligt tidslinjen över händelser på datorn med analysprogramvara, så är en av de sista aktiviteten på
datorn 2008-02-07 14:21, då en bild med filnamnet: ToggeochKalleSverige06, varit använd via en
länk till sökvägen: C:\Eigene Dateien\ToggeochKalleSverige06.jpg. Se nedan.

I datorn hittades 62 stycken foton av familjebildkaraktär, semesterbilder mm. Tre stycken av dessa
foton är namngivna till ToggeochKalle Sverige06.jpg, toggeundtine.jpg samt toggewaterfall.jpg.
Fotona visar sannolikt Torgny Hellberg, Christine Schürrer samt okänd person.
Dessa tre bilder redovisas nedan i protokollet.

Ett word-dokument, namngivit till "travelbbok.doc". En berättelse där bland annat en person
namngiven till Torgny figurerar. Texten på engelska och delvis tyska. Redovisas nedan.

Även  träffar med sökordet "toggeman@mail.nu" samt togge gjordes . Dessa träffar utgör
delar/fragment från berättelser där person är namngivna till togge. Redovisas nedan.
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Undersökning:
På hårddisken finns operativsystem, bilder, musik i mp3 format mm. Det finns inga MSN eller
andra chattloggar. Sökning efter eventuella trojaner gjordes med uppdaterad programvara utan att
sådana hittades.

Bilagor:
Samtliga bilder, träffar med sökord, fillista mm redovisas på CD-skiva som bifogas protokollet.

Teknisk beskrivning:
Fabrikat IBM Typ/

Modell
Think Pad  760 XL

Serie nr 1S9547U9C78AMYT1 Märkning      

BIOS Visar tid 2008-04-22  10:01
S/N i Bios 97H4087 Rätt tid 2008-04-22  09:55
Övrigt Bios      
Hårddisk 1 IBM 5GB Hårddisk 2      
Master   Slave   Cable Select   Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Hårddisk 3      Hårddisk 4      
Master   Slave   Cable Select   Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Cd spelare Extern Cd brännare      
Bandstation      Zip/Jaz      
Operativ system Windows 98 Installerat      
Product Id      Product

nyckel
     

Reg. företag      Reg. ägare      
Datorns
nätverks id

     Användarens
namn

     

Senast startad      Server ?.      
Egen Ip-adress      Arbetsgrupp      
Gateway      
Övrigt      

Beskrivning av metodik:
  Datorn öppnades, bandkabel samt ström till cd-spelare demonterades och anslöts till en

hårddisk. Datorn startades sedan mot en dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i
datorn.
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x Hårddisken demonterades samt anslöts till verktygs pc.
  Genom hårdvara som skrivskyddar hårddisken gjordes en undersökning med forensisk

programvara.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via s.k. laplink kabel till verktygs pc.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via korsad nätverkskabel till verktygs pc.
x Med forensisk programvara skapades en imagefil som till innehållet är identisk med originalet.
Fortsatt undersökning gjordes i denna fil.
  Efter det att hårddisken monterats som tidigare och pcn startats mot dosdiskett eller Cd-skiva

som automatiskt skrivskyddar hårddisken, konstaterades att hårddisken fungerade (dir).
Annat: Gick ej att "boota" mot CD-skiva utan datorn startade i skarpt läge och fungerade. Dock är
på/av knappen "glapp".

Foto Beslag: 2008-1900-BG893-1 Bärbar Pc IBM ThinkPad
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FOTON

ToggeochKalleSverige06.jpg

Toggewaterfall.jpg
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toggeundtine.jpg

Word-dokument

Namn: travelbook.doc
Sökväg: 200800405\200800405\Eigene Dateien\travelbook.doc

if you haven't been there-GO THERE! NOW!
youth hostel plakias
mirthios 74060
rethymno, crete, greece

0030 28320 31193
mobile 0030 6998714323

paradise quotations/strange situations:

#1: hans: he smells like a 14 year old boy..

hans: she's 12, Arthur, for God's sake (hans' comment about melanie and arthur..)

werner: ask christine, she's the expert of that topic (togge)

me: are you the taxi driver?

kat (running around the garden at 6 in the morning wearing nothing but her panties): i need a spank!
spank me

me: why don't you move closer?

togge: that's what i just thought

me: you're sooo cute
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togge: so are you-no, actually you're beautiful

unknown member of the british empire: can't remember ever being that drunk and naked in one
week-like when i was in Plakias..

mette (about werner): you scared the korean girls away (by sleeping naked..)

justus: nee, du kommst jetzt nicht grad nach hause??-nachdem ich eyals sachen um 7 uhr morgens
zum bus nach rethymno gebracht hatte..

lee: it's a tough decision (which beach to go to, by foot or cab?)-decision time: every day between 2
and 3 in the afternoon

spyros: i went to nasa school-so did my brother-he's in a mental house now..(WHAT a strange night
and conversation!!)Uiuiuiui..

togge: you're a really good dancer!

me: I know!

togge: this is truly paradise

togge: they never fit

togge: lead me

togge: you're a wild girl

unknown greek: nice brakes (after a cars fullstop just before hitting him..)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
the guitar crew: spyros, arthur, togge, neil

me getting fired-first person to know: togge at our first night at the beach, beach bar, spooky toilet-
definitely a good start!

open beach bars-free alcohol in general

das Klo gegenüber der Beachbar

die katze wegkratzen-rauchen mit chefkoche justus

30..sex with togge-very strange at the first time, maybe cause we were sooo drunk-didn't really
work out, hehe..wild and a little painful-but waaay better- the second time at the beach bar-think we
didn't miss a thing!! ..hm well no i was just too drunk..(good girl!)and he liked it..a lot! shoot, no
protection..what's wrong with ..- though he did't come inside..but on my back..we had to use his
shirt-hahaha OH BOY, WHAT A NIGHT TO REMEMBER! JUST FOR THE LOCATION: BEST
SEX EVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!

eyals passport&ticket action!!! a short and wicked night

the beerbag-free delivery to our neighbours house?? every day?? have to check it out

hitching with Melanie and Esther: cute italians, postkartenkarre, spanierhippievwbus
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famous people here:

togge     toggeman@mail.nu

justus   kleineidam@gmail.com

eva

sepake sepake@hotmail.com

spencer

werner    wwaschulewski@web.de

hans         hanselbruin@yahoo.com

the british empire from room 2: vez-verity, kat, will, nat, lee, wahib, spencer, tara

wahib the gardener

tara the crazy cleaner/barwoman

eyal and andrew  eyalbernard@gmail.com  eyal bernard-18 trentwood ave nth(?) balwyn -victorin
3104- australia

katrin und monika

melanie und esther       Melanie.Moermel@web.de  E.Saabel@gmx.de

crazy catherine

janne

spyros, arthur, theo

gothic dominique

heiko und jens   funheiko@gmx.de

mischa

and not to forget: the "legs"(window doll)

about togge

he's swedish

and his name is torgny

he's a good kisser

he's a good neck kisser/biter...did i just say that?
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he's such a romantic guy

he can drink a lot

he's a good guitar player

he's funny

he smells good!!!

he tasted salty-cept the one morning..hihi

he has beautiful blue eyes

he is tall

he caught me when i needed it

he left me depressed in paradise

i should hate him for that

but i can't

he misses me

he loves me!

..my cute little swedish boy..

nuyorkshit!

music is so important

laziness is so important

friends are essential

so is beachlife:)*

respect to all my people out there
bgroegfoie
you keep me going when i'm blue

stand up right now

hands up right now

i love all of you

you can stay forever

til october
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to see him again?
that's waaaayyyy tooo long!!!
ok no doubts about his true feelings anymore
we will survive the little time
until we meet again
everything is fine
cept that togge is in sweden
i will see him in five weeks
but only for one week
that´s so sad
but i will enjoy every second with him
grrrrrrr what's wrong with me??
dunno if  I like that!
I mean-serious!
that' s not me..

i'm longing to be near you, too
living of the memory i have from you is nice
but if it can be reality-
even better!
i want to be next to you
i want to fell your heartbeat again
you're on my mind day and night
i'm counting the days
till you put your arms around me
*smile smile smile*
can't get it out of my face

well at least now i know how it feels to be loved
i really would like to know you better
what's on your mind?
do you think i'm crazy?
do you want to see me?
what would you do for it?
are you committed?
too many questions
and no answers
i have definitely too much time
to reflect my feelings
i feel so sick
what the hell am i doing in istanbul?
my constitution is not the best at the moment..sigh..

no more big hugs and love and such, please
i can't take it no more
i don't really know you
i don't know what i'm doing either
don't wanna talk about the weather
i don't want you to hope to hear from me soon
i want that you want to see me right now
is it too much i ask for?
ich schreibe in ockerandaquamarine

istanbul sucks
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i feel like shit
could cry all the time
that's why i better stay at home
damn
4 days for the rest of my life..sigh..
that sucks sooo much..sigh again..
there are no words for my desperation

why can't you just say that you don't
want to see and hear from me anymore?
that you just fucked me?
that i don't mean anything to you?

ach, ich bin schon eine..

is schon besser
war 2 mal in schweden
kinda shocking
aber jetzt kenn ich seine roots
krasser film auf jeden
wo gehen wir bloß hin?

Sökordssökning

Search Summary
Träffar First Searched Last Searched Sökord
0 08/03/23 15:19:34 08/03/23 15:20:40 </text></message>
0 08/03/23 15:19:34 08/03/23 15:20:40 Lerion
0 08/03/23 15:19:34 08/03/23 15:20:40 Emmy840508
0 08/03/23 15:19:34 08/03/23 15:20:40 Evilstoy
4 08/03/23 15:19:34 08/03/23 15:20:40 toggeman@mail.nu
0 08/03/23 15:20:40 08/03/23 15:20:40 2xBonus
305 08/03/24 15:14:50 08/03/24 15:14:50 Togge
1 08/03/24 15:14:50 08/03/24 15:14:50 Torgny
0 08/03/24 15:14:50 08/03/24 15:14:50 Thomas Emmerich
0 08/03/24 15:14:50 08/03/24 15:14:50 t-emmer@hotmail.com
0 08/03/24 15:14:50 08/03/24 15:14:50 Christine gave birth
0 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:54:55 Jangestig
0 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:54:55 Arboga
0 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:54:55 Verktygsgatan
333 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:47:56 Emma
75 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:47:56 Saga
23 374 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:47:56 Max
3 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:47:56 Maximilian
0 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:54:55 0589-14444
0 08/03/26 10:47:56 08/03/26 10:54:55 058914444
0 08/04/15 07:25:08 08/04/15 07:25:08 bother you with my problems
0 08/04/15 07:25:08 08/04/15 07:25:08 your trip to Falun
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0 08/04/15 07:25:08 08/04/15 07:25:08 Katrin wanted to mail
4 190 08/04/15 07:25:08 08/04/15 07:25:08 Tine

Träffarna gjorda med sökorden visar på viss textinformation i bl.a Unallocated Clusters. Detta
utrymme på hårddisken utgör ”ledigt” utrymme.

Detta kan i sin tur delas in i : Utrymme som än så länge inte använts, dels raderat utrymme.

Detta är ett utrymme där filer tidigare lagrats men som har raderats.

Därför kan en del av dessa träffar med sökorden endast visa  fragment av de filar som tidigare
funnits på denna plats på hårddisken.
Alltså exempelvis inte hela texter, bilder o.s.v.

Ett  antal träffar som kan bedömas vara relevanta redovisas nedan.

De stora antalet träffar med sökorden utgör bl. a träffar i program manualer, textkod mm och är
ej relevanta träffar.

1) 200800405\200800405\Unallocated Clusters
Sökord: toggeman@mail.nu

··Times New Roman·youth hostel plakias
mirthios 74060
rethymno, crete, greece

0030 28320 31193
handy 0030 6998714323

paradise quotations/strange situations:

#1: hans: he smells like a 14 year old boy

hans: she's 12, Arthur, for God's sake (hans' comment about melanie and arthur..)

werner: ask christine, she's the expert of that topic (about togge, of course..)

me: are you the taxi driver?

kat (running around the garden at 6 in the morning wearing nothing but her panties): i need a sp
ank! spank me

me: why don't you move closer?

togge: that's what i just thought

me: you're sooo cute

togge: so are you-actually you're beautiful

unknown member of the british empire: can't remember ever being that drunk and naked in one week
-like when i was in Plakias..

mette (about werner): you scared the korean girls away (by sleeping naked..)

justus: nee, du kommst jetzt nicht grad nach hause??-nachdem ich eyals sachen um 7 uhr morgens z
um bus nach rethymno gebracht hatte..

lee: it's a tough decision (which beach to go to, by foot or cab?)-decision time: every day betw
een 1 and 3 in the afternoon

spyros: i went to nasa school-so did my brother-he's in a mental house now..(WHAT a strange nigh
t and conversation!!)

togge: you're a really good dancer!

me: I know!
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togge: this is truly paradise

togge: they never fit

togge: lead me

togge: you're a wild girl

unknown greek: nice breakes (after a cars fullstop instead hitting him..)
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
the guitar crew: spyros, arthur, togge, neil

me getting fired-first person to know: togge at our first night at the beach, beach bar, beach t
oilet-definitely a good start!

open beach bars-free alcohol in general

das Klo gegenüber der Beachbar

die katze wegkratzen-rauchen mit chefkoch justus

30..sex with togge-very strange at the first time, maybe cause we were so drunk-didn't really wo
rk out..wild and a little painful (doggy style)-but waaay better- the second time at the beach b
ar-think we didn't miss a thing!! sucking his dick sucked-harsh taste and i thought i was gonna
puke..but i managed not to and i think he liked it..shoot, no protection..what's wrong with his
dick (condom didn't fit-thick but short i reckon-looked quiet alright at daytime)? though he did
't come inside..but on my back..we had to use his shirt to remove the sticky stuff-hahaha OH BOY
, WHAT A NIGHT!

eyals passport&ticket action!!! a short and wicked night

the beerbag-free delivery to our neighbours house?? every day?? have to check it out

hitching with Melanie and Esther: cute italians, postkartenkarre, spaniervwbus

famous people here:

togge     toggeman@mail.nu

justus   kleineidam@gmail.com

eva

sepake sepake@hotmail.com

spencer

werner    wwaschulewski@web.de

hans         hanselbruin@yahoo.com

the british empire from room 2: vez-verity, kat, will, nat, lee, wahib, spencer, tara

wahib the gardener

tara the crazy cleaner/barwoman

eyal and andrew  eyalbernard@gmail.com  eyal bernard-18 trentwood ave nth(?) balwyn -victorin 31
04- australia

katrin und monika

melanie und esther       Melanie.Moermel@web.de  E.Saabel@gmx.de

crazy catherine

janne

spyros, arthur, theo

gothic dominique

heiko und jens   funheiko@gmx.de

mischa

k&j (whoever you are, thanks for the beer..and getting fired!)

and not to forget: the "legs"(window doll)
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about togge

he's swedish

actually he's not my type..hm, that's not true in a way

he's a good kisser

he's a good neck kisser/biter...

he's a romantic guy

he can drink a lot

he's a good guitar player

he's funny

he smells good!!!

he tasted salty-cept the one morning..hihi

he shaves his armpits

he has beautiful blue eyes

he is tall

he caught me when i needed it

he left me depressed in paradise

i should hate him for that

but i

2) 200800405\200800405\Unallocated Clusters
Sökord: togge

Times New Roman·youth hostel plakias mirthios 74060 rethymno, crete, greece 0030 28320 31193 ha
ndy 0030 6998714323  paradise quotations/strange situations:  #1: hans: he smells like a 14 year
old boy  hans: she's 12, Arthur, for God's sake (hans' comment about melanie and arthur..)  wer

ner: ask christine, she's the expert of that topic (about togge, of course..)  me: are you the t
axi driver?  kat (running around the garden at 6 in the morning wearing nothing but her panties)
: i need a spank! spank me  me: why don't you move closer?  togge: that's what i just thought  m
e: you're sooo cute  togge: so are you-actually you're beautiful  unknown member of the british
empire: can't remember ever being that drunk and naked in one week-like when i was in Plakias..
mette (about werner): you scared the korean girls away (by sleeping naked..)   justus: nee, du

kommst jetzt nicht grad nach hause??-nachdem ich eyals sachen um 7 uhr morgens zum bus nach reth
ymno gebracht hatte..  lee: it's a tough decision (which beach to go to, by foot or cab?)-decisi
on time: every day between 1 and 3 in the afternoon  spyros: i went to nasa school-so did my bro
ther-he's in a mental house now..(WHAT a strange night and conversation!!)  togge: you're a real
ly good dancer!  me: I know!  togge: this is truly paradise  togge: they never fit  togge: lead
me  togge: you're a wild girl  unknown greek: nice breakes (after a cars fullstop instead hittin
g him..)  --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- the guitar crew: spyros, arthur, togge, neil  me getting fired-f
irst person to know: togge at our first night at the beach, beach bar, beach toilet-definitely a
good start!  open beach bars-free alcohol in general  das Klo gegenüber der Beachbar  die katze
wegkratzen-rauchen mit chefkoch justus  30..sex with togge-very strange at the first time, mayb

e cause we were so drunk-didn't really work out..wild and a little painful (doggy style)-but waa
ay better- the second time at the beach bar-think we didn't miss a thing!! sucking his dick suck
ed-harsh taste and i thought i was gonna puke..but i managed not to and i think he liked it..sho
ot, no protection..what's wrong with his dick (condom didn't fit-thick but short i reckon-looked
quiet alright at daytime)? though he did't come inside..but on my back..we had to use his shirt
to remove the sticky stuff-hahaha OH BOY, WHAT A NIGHT!  eyals passport&ticket action!!! a shor

t and wicked night  the beerbag-free delivery to our neighbours house?? every day?? have to chec
k it out  hitching with Melanie and Esther: cute italians, postkartenkarre, spaniervwbus  famous
people here:  togge     toggeman@mail.nu  justus   kleineidam@gmail.com  eva  sepake sepake@hot

mail.com  spencer  werner    wwaschulewski@web.de  hans         hanselbruin@yahoo.com    the bri
tish empire from room 2: vez-verity, kat, will, nat, lee, wahib, spencer, tara  wahib the garden
er  tara the crazy cleaner/barwoman  eyal and andrew  eyalbernard@gmail.com  eyal bernard-18 tre
ntwood ave nth(?) balwyn -victorin 3104- australia  katrin und monika  melanie und esther
Melanie.Moermel@web.de  E.Saabel@gmx.de  crazy catherine  janne  spyros, arthur, theo   gothic d
ominique  heiko und jens   funheiko@gmx.de  mischa  k&j (whoever you are, thanks for the beer..a
nd getting fired!)  and not to forget: the "legs"(window doll)    about togge  he's swedish  act
ually he's not my type..hm, that's not true in a way  he's a good kisser  he's a good neck kisse
r/biter...  he's a romantic guy  he can drink a lot  he's a good guitar player  he's funny  he s
mells good!!!  he tasted salty-cept the one morning..hihi  he shaves his armpits  he has beautif
ul blue eyes  he is tall   he caught me when i needed it  he left me depressed in paradise  i sh
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ould hate him for that  but i

3) 200800405\200800405\Unallocated Clusters
Sökord: togge
he misses me

he loves me!

..my cute little swedish boy..

nuyorkshit!

music is so important

laziness is so important

friends are essential

so is beachlife:)*

respect to all my people out there
bgroegfoie
you keep me going when i'm blue

stand up right now

hands up right now

i love all of you

togge didn' t write me since monday..and today is friday!
hope my mail didn't scare him..about me comming to sweden..ojeh..
shoot i don't wanna wait
til october
to see him again
that's waaaayyyy tooo long!!!
ok he was seeing some old friends-that's a good excuse..
and he wrote me such a sweet mail on sunday..i guess
big hug and sweet kisses....SIGH
how could i be mad at him for not writing earlier?
I have no doubts about his true feelings anymore
we will survive the little time
until we meet again
everything is fine
cept that togge is in sweden
i will see him in five weeks
but only for one week
that´s so sad
but i will enjoy every second with him
grrrrrrr what's wrong with me??
dunno if  I like that!·I mean-serious!
that' s not me..

i'm longing to be near you, too
living of the memory i have from you is nice
but if it can be reality-
even better!
i want to be next to you
i want to fell your heartbeat again
you're on my mind day and night
i'm counting the days
till you put your arms around me
*smile smile smile*
can't get it out of my face

that's the old story..
the new story is about a girl
who doesn' have a place in this world
nothing matters anymore
it's a sad story
she feels so lost
and vulnerable
kinda like a ghost
holding on to this feeling a boy gave her
it was sooo good
it felt so right
why can't it be like that again?

well at least now i know how it feels to be loved
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(bittersweet irony)
i really would like to know you better
what's on your mind?
do you think i'm crazy?
do you want to see me?
what would you do for it?
are you committed?
too many questions
and no answers
i have definitely too much time
to reflect my feelings
i feel so sick
what the hell am i doing in istanbul?
my constitution is not the best at the moment..sigh..

no more big hugs and love and such, please
i can't take it no more
i don't really know you
i don't know what i'm doing either
don't wanna talk about the weather
i don't want you to hope to hear from me soon
i want that you want to see me right now
is that too much i ask for?
ich schreibe in ockerandaquamarine

istanbul sucks
i feel like shit
could cry all the time
that's why i better stay at home
damn
4 days for the rest of my life..sigh..
that sucks sooo much..sigh again..
there are no words for my desperation

why can't you just say that you don't
want to see and hear from me anymore?
that you just fucked me?
that i don't mean anything to you?

ach, ich bin schon eine..

is schon besser
war 2 mal in schweden
kinda shocking
aber jetzt kenn ich seine roots
krasser film auf jeden
wo gehen wir bloß hin?

Resultat av tidslinje över senaste händelse i datorn med analysprogramvara

Name: ToggeochKalleSverige06.lnk
File Ext: lnk
File Type: Link
File Category: Windows
Description: File, Archive
Last Accessed: 08/02/07
File Created: 08/02/07 14:21:02
Last Written: 08/02/07 14:21:04
File Acquired: 08/03/23 10:54:58
Logical Size: 412
Initialized Size: 412
Physical Size: 4 096
Starting Extent: 0200800405-C703605
File Extents: 1
References: 0
Physical Location: 2 891 959 296
Physical Sector: 5 648 358
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Evidence File: 200800405
File Identifier: 0
Code Page: 0
Full Path: 200800405\200800405\WINDOWS\Recent\ToggeochKalleSverige06.lnk
Short Name: TOGGEO~1.LNK
Symbolic Link: C:\Eigene Dateien\ToggeochKalleSverige06.jpg
Hash Properties
Link Data
Serial Number: 2E1C-15E1
Drive Type: 3
Base Name: C:\Eigene Dateien\ToggeochKalleSverige06.jpg
Relative path: ..\..\Eigene Dateien\ToggeochKalleSverige06.jpg
Working directory: C:\Eigene Dateien
Special Folder Type: 5
Value: 99

Västerås 08-04-22

Peter Röstwall krinsp
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Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

Tekniska roteln, It-analys/ 2008-03-26/ K8001-08/
T U1/405-08

Undersökningsprotokoll

Undersökning av 3 st disketter

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
0221-36730

Handläggare på Tekniska roteln
Peter Röstwall

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande Inkom till tekniska roteln
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2003-03-25

Klockan
15:00

Undersökningsadress
Tekniska roteln Västmanland

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G042 2008-1900-BG893-3 3 st disketter Låg inuti i ett fack på utsidan av

dataväskan

Begärd undersökning:
Söka efter information i beslaget som kan tänkas ha betydelse för utredningen.

Redovisning

1. Diskett, TDK med grön etikett med texten:"plakias mails II". På denna diskett finns 10 stycken
bilder av semesterbildskaraktär.

På dessa så förekommer den misstänkte, Christine Schuerrer, förutom en där det är en stadsvy med
en färja i bakgrunden.

2. Diskett, TDK, utan etikett. På den finns en bild på den misstänkte.

3. Diskett, Verbatim, ej någon text. På den finns det tre stycken bilder (samma) som visar personer
på en fest.
En del av bilderna delvis överskrivna och delar av bilden borta.
Bilderna redovisas på bifogad CD-skiva.

Västerås 08-04-22

Peter Röstwall krinsp
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Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

Tekniska roteln, It-analys/ 2008-04-28/ K8001-08/
T U1/405-08

Undersökningsprotokoll

Undersökning av bärbar Pc

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
076-8403122

Handläggare på Tekniska roteln
Peter Röstwall

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B ARBOGA

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande Inkom till tekniska roteln
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2008-03-19

Klockan
09:20

Undersökningsadress
Tekniska roteln

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G028 2008-1900-BG875-2 Bärbar dator Asus Stod centralt på skrivbord

Begärd undersökning:
Söka i beslaget med begärda sökord.

Redovisning:

Analysresultat:
Sökning i beslaget gjord med begärda sökord. Ett antal träffar med sökorden gjordes i oallokerat
utrymme  som eventuellt kan vara relevanta för ärendet.
Dessa redovisas nedan.

Undersökning:

Hårddisken är partionerad (uppdelad) i tre delar. C, D och E. På hårddisken finns operativsystem,
program, bilder av familjebildkaraktär, dokument  mm installerat.
Innehållet i datorn tyder på "arbetsdator" för verksamhet med musik, teater mm.

Bilagor:
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Teknisk beskrivning:
Fabrikat Asus Typ/

Modell
A3H

Serie nr 5BN0AP025044 Märkning      

BIOS American Megatrans Visar tid 2008-04-28  09:34
S/N i Bios V.02.59 Rätt tid 2008-04-28  10:34
Övrigt Bios      
Hårddisk 1 Hitachi Travelstar. 40GB.

AHG05VRA
Hårddisk 2      

Master   Slave   Cable Select   Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Hårddisk 3      Hårddisk 4      
Master   Slave   Cable Select   Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Cd spelare      Cd brännare      
Bandstation      Zip/Jaz      
Operativ system Windows XP Installerat 2006-01-31  06:38
Product Id 76463-OEM-0011903-00109 Product

nyckel
     

Reg. företag      Reg. ägare Torgny Hellberg
Datorns
nätverks id

     Användarens
namn

     

Senast startad 2008-03-13  16:18 Server ?.      
Egen Ip-adress      Arbetsgrupp      
Gateway      
Övrigt      

Beskrivning av metodik:
  Datorn öppnades, bandkabel samt ström till cd-spelare demonterades och anslöts till en

hårddisk. Datorn startades sedan mot en dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i
datorn.
x Hårddisken demonterades samt anslöts till verktygs pc.
  Genom hårdvara som skrivskyddar hårddisken gjordes en undersökning med forensisk

programvara.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via s.k. laplink kabel till verktygs pc.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via korsad nätverkskabel till verktygs pc.
x Med forensisk programvara skapades en imagefil som till innehållet är identisk med originalet.
Fortsatt undersökning gjordes i denna fil.
  Efter det att hårddisken monterats som tidigare och pcn startats mot dosdiskett eller Cd-skiva

som automatiskt skrivskyddar hårddisken, konstaterades att hårddisken fungerade (dir).
Annat: Datorn startades i "skarpt" läge efter undersökningens slut och fungerade.
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Foto Beslag: 1900-2008-BG875-2 Bärbar Pc Asus

SÖKORDSSÖKNING

Search Summary
First Searched Last Searched Search Text
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 </text></message>
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Lerion
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Emmy 840508
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Evilstoy
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 toggeman@mail.nu
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 2x Bonus
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Togge
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Torgny
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Thomas Emmerich
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 t-emmer@hotmail.com
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Christine gave birth
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Ida Jangestig
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Ida_85
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Frida Jangestig
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Christine Schurrer
08/04/02 11:32:40 08/04/02 11:32:40 Christine Schuerrer
08/04/03 09:00:32 08/04/03 09:00:32 cschuerrer@yahoo.de
08/04/03 12:27:17 08/04/03 12:27:17 bandelstrasse
08/04/07 12:51:01 08/04/07 13:20:03 Lorena
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08/04/07 12:51:01 08/04/07 13:20:03 730905-6120
08/04/07 12:51:01 08/04/07 12:51:01 7309056120
08/04/07 13:20:03 08/04/07 13:20:03 torgväge 5
08/04/07 13:20:03 08/04/07 13:20:03 Fellingsbro
08/04/14 14:51:04 08/04/14 14:51:04 bother you with my problems
08/04/14 14:51:04 08/04/14 14:51:04 your trip to Falun
08/04/14 14:51:04 08/04/14 14:51:04 Katrin wanted to mail
08/04/14 14:51:04 08/04/14 14:51:04 Tine
08/04/22 15:00:31 08/04/22 15:00:31 cschuerrer@hotmail.com
08/04/23 08:55:03 08/04/23 08:55:03 <title>(MSN )?Hotmail (\- )?Sent
Messages</title>

08/04/23 08:55:03 08/04/23 09:25:23 <title>(MSN )?Hotmail (\-
)?Message</title>

08/04/23 08:55:03 08/04/23 08:55:03 <title>(MSN )?Hotmail (\-
)?Contacts</title>

08/04/23 09:24:29 08/04/23 09:24:29 <message Date="2008-02-17"
08/04/23 09:24:29 08/04/23 09:24:29 <message Date="2008-02-23"
08/04/23 09:25:23 08/04/23 09:25:23 <message Date="2008-02-17"
08/04/23 09:25:23 08/04/23 09:25:23 <message Date="2008-02-23"
08/04/23 12:48:38 08/04/23 12:48:38 smedjan

Träffarna gjorda med sökord visar på viss textinformation I bl.a Oallokerat utrymme
(Unallocated Clusters). Detta utrymme på hårddisken utgör ”ledigt” utrymme. Detta kan i sin tur
delas in i : Utrymme som än så länge inte använts, dels raderat utrymme.
Detta är ett utrymme där filer tidigare lagrats men som har raderats.

Därför kan en del av dessa träffar med sökorden, endast visa fragment av de filar som tidigare
funnits på denna plats på hårddisken.
Alltså exempelvis inte hela texter, bilder mm.
Endast ett mindre urval av för ärendet relevanta träffar medtogs och redovisas nedan.

1) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökords träff Lerion

Jag e jag som e jag som skriver som jag och är som jag är! :)  </h2> </div> <div id="content">
<a name="a8226063"></a> <h3>Det luktar höst</h3> <div class="entrybody"><p>Så har jag varit en g
od broder Torgny igen och hjälpt min bror att laga taket på hans renoveringsobjekt till hus. De
kommer aldrig bli klara med den där gården men det var ju kanske därför de köpte den och det är
kanske därför jag vill köpa en likadan när jag skaffar en familj...<br /><br />Ja,ja...jag har e
n familj redan...Jag har Emma,Max, Saga och Malin men det är inte riktigt min familj ännu...<br
/>De ser mig som det och jag ser de som en familj också men inte riktigt min familj än. <br />Ja
g har ju mitt liv och mina tankar och värderingar och måsten och de är ännu inte våra som det sk
a vara i en familj. Och det kommer de nog inte vara på et tag. Det tar tid sånt där, speciellt f
ör mig tror jag. <br /><br />Men om jag skulle få önska fritt ( och det får jag för det här e mi
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n blogg och då får jag önska och säga vad jag vill...haha...nästan...) så skulle jag absolut fly
tta ut med min familj ut på landet precis som min bror har gjort... Cyckelavstånd in till stan o
ch med ett renoveringsobjekt som blir VÅRAT hus/gård ingen annans...endast Vårat... Mitt och min
familjs egna residens där vi tillsammans bestämmer hur det ska se ut invändigt och utvändigt oc

h vad våra barn ska få ha för djur och var gungställningen skall vara...<br /><br />Välkommen in
...<br /><br />*togge öppnar dörren till sin drömvärld*<br /><br />En tvåplansvilla i lite äldre
stil med kakelugnar eller öppen spis åtminstånde i vardagsrummet...<br /><br />En ganska stor g

ård med fruktträd att hänga gungor i för barnen och nära till skog där de kan bygga kojor när de
blir äldre. <br /><br />En jordkällare för de frukter som träden ger och de bär som buskarna ge

r och plats för allsköns drycker och hemlagat<br /><br />Katter, javisst...En hund möjligen, <br
/><br />Höskulle och för det behövs alltså en lada gärna med ett loft<br /><br />Varmgarage med
plats för två bilar och diverse verktyg samt så att man kan meka och dona om man får för sig de

t.<br /><br />Att ha ett hobbyrum i huset är ett måste... och om det blir nå mer djur är jag int
e främmande för.<br /><br />Så nu har jag fått drömma. Och ni har fått tagit del av det.<br />*k
liver ur drömmen*<br /><br />Och det var nog mest det jag ville säga just nu...</p><p>*kram på e
r*</p><br /></div> <div class="entrymeta"> 2007-aug-19 @ 18:21 <

2) 200800405\200800405\D\Documents and Settings\Torgny Hellberg\Lokala inställningar\
Temporary Internet Files\Content.IE5\8DABK9QZ\facebook[1].htm
Sökordsträff Thomas Emmerich

t-emmer@hotmail.com wrote:\u000A\u000AFrom: Thomas Emmerich <t-emmer@hotmail.com>\u000ATo: <tog
geman@mail.nu>\u000ASubject:\u000ADate: Thu, 28 Feb 2008 13:52:12 +0100\u000A\u000A\u000D\u000A\
u000D\u000A\u000D\u000AHi Torgny!\u000D\u000A\u000D\u000AThis is awkward for me as it is probabl
y for\u000D\u000Ayou. I\'m writing to you instead of Christine because we are aware that\u000D\u
000Ayou might have some questions. But let me tell you who I am first. My\u000D\u000Aname is Tho
mas and my wife and I adopted the child Christine gave birth\u000D\u000Ato last year. We didn\'t
have any contact with her until this january\u000D\u000Awhen her mother became sick. She then a

greed to contact you because we\u000D\u000Awere very concerned about what happened and we all wa
nt the best for\u000D\u000Aour families. But we kinda left her alone doing this and now I feel a
\u000D\u000Abit guilty because I slightly persuaded her to contact you. A few days\u000D\u000Aag
o Christine said that you contacted her and she sounded quite upset.\u000D\u000AI think we were
so concerned with ourselves we forgot about the fact\u000D\u000Athat you might want some answers
. This must have been a shock for you,\u000D\u000Atoo, being thrown into the cold water. \u000D\
u000AChristine\'s not well and\u000D\u000Ahaving such a troublesome time lately I was thinking t
o take the matter\u000D\u000Aover from here, thus giving her a little relieve. I hope you don\'t
mind\u000D\u000Aand understand that she can\'t deal with this at the moment. And I\u000D\u000As

uggest that you contact me if you have any questions -I\'ll do my best\u000D\u000Ato answer them
. But please leave her alone for now, that girl has

3) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökordsträff Christine Schuerrer

cschuerrer@yahoo.de wrote:\u000A\u000AFrom: christine schuerrer <cschuerrer@yahoo.de>\u000ATo: T
oggeman@mail.nu\u000ASubject: Re: i\'m coming!\u000ADate: Wed, 15 Nov 2006 12:05:07 +0100 (CET)\
u000A\u000Aoh boy, i had really hard times to decide what to buy\u000Asince they sell huuuuge bo
ttles of southern comfort at\u000Athe moment-but i went for another liqueur which goes\u000Awell
with the one i already bought- sorry! but i think\u000Ayou will like this, too!  \u000Ai also s

kipped the idea of bringing my favorite wine\u000Aand martini..i mean i need at least some cloth
es..i\u000Ajust hope that they don\'t take away one bottle-that\u000Awould be a pity! and the bi
kini will go in my pocket,\u000Ano problem about that:)\u000Aand i love jazz!! sounds like a lot
of fun! guess i\u000Awon\'t get much sleep tonight since there\'s football\u000Aqualification t

onight and after that i have to\u000Apack..and then i\'m off to sweden.
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4) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökordsträff Togge

hi togge,  yesterday was the first day for a long time that i couldnÂ’t have breakfast at the t
errace..the grey sky and loads of rain are back in istanbul but the bloody mosquitos are still h
ere-oddly enough iÂ’m in an incredibly good mood :) so i skipped my sightseeing plans and just w
ent for a stroll in the neighborhood. there are a lot of strange shops here. my friend lives in
a musicians paradise-you would love this area! iÂ’ve never ever seen so many guitar/percussions
(and weird oriental instruments) shops next to each other-along the whole street! and where the
shops end thereÂ’s the swedish embassy..now is that a coincidence or what?? i recently read that
from 9 mio. swedes 8 are musicians ;) i somehow start to believe this..but i wonder where peopl

e get any food around here..anyway, very likable. some shops look more like a complete studio. i
went into one as the rain became really bad and the first thing you get here is a cup of tea. w

e soon were a few people and spontaneously started jamming with the shop owners-and smoking shis
ha. that was close to a perfect day! i felt a bit dazed afterwards, hope that was due to the tob
acco..i will probably end up there every day from now, having seen only the archaelogical museum
-and the weather forecast..nevermind. i dissociated from the idea of having my own appartment in
germany. way too stressy. i remember that one friend is gone for 6 weeks so i can stay at his p

lace. lucky me..iÂ’ll probably fly to hamburg next week and then take care of the football matte
r. i cannot believe they called again yesterday. the good thing is that theyÂ’re not looking for
someone straightaway, so thereÂ’s no time pressure. in fact they donÂ’t even have an open job o

ffer-theyÂ’re gonna &quot;create&quot; my job-and they want me to attend their meetings only onc
e a week! haha, that sounds too good to be true..must have made an impression during the world c
up ;) i spoke to a few people at the closing party but i hardly remember due to the free drinks
*smile* -ehem..oh boy that was a wicked night! for sure i wasnÂ’t the only person who was totall
y boozed.. guess that was the summer for this year and unless iÂ’m not heading south again (but
where to go??) i finally have to say goodbye to it *SIGH* but i stretched and enjoyed it as long
as it was possible..iÂ’m quite pleased with my achievement :) try to make the best of the rainy
days and donÂ’t work too hard ;) so much from me and istanbul love  christine            ______

_____________________________________________________  Der frÃ¼he Vogel fÃ¤ngt den Wurm. Hier ge
langen Sie zum neuen Yahoo! Mail:  <a href=http://mail.yahoo.de

5) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökordsträff Togge

hi togge!  i would like to see you again and talk to you and have fun with you and...i'm coming
to sweden, resistance is pointless! there's no need to stay in germany for the moment so i want
to get away one more time. and i can't think of anything better than visiting you- that would be
the icing on the cake! i suggest to bring a nice collection of german beer or whatever they let
me bring into your country and maybe some good movies and that's it. after the weekend i would

probably go to stockholm for a few days and see the wasa. i wanted to do that for a long long ti
me-before the ship is totally rotting away! so..let me know if that's ok with you and if and whe
n there's a weekend you have time! i found my &quot;fur&quot; as well so i'm ready to head north
-to the snow-and to you! christine  wealth is of the heart and mind. not of the pocket :)

 ___________________________________________________________  Der frÃ¼he Vogel fÃ¤ngt den Wu
rm. Hier gelangen Sie zum neuen Yahoo! Mail:  <a href=http://mail.yahoo.de

6) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökordsträff Christine Schuerrer

oh boy, i had really hard times to decide what to buy since they sell huuuuge bottles of souther
n comfort at the moment-but i went for another liqueur which goes well with the one i already bo
ught- sorry! but i think you will like this, too!   i also skipped the idea of bringing my favor
ite wine and martini..i mean i need at least some clothes..i just hope that they don't take away
one bottle-that would be a pity! and the bikini will go in my pocket, no problem about that:) a

nd i love jazz!! sounds like a lot of fun! guess i won't get much sleep tonight since there's fo
otball qualification tonight and after that i have to pack..and then i'm off to sweden..see you
tomorrow!!     --- Togge Hellberg &lt;Toggeman@mail.nu&gt; schrieb:  &gt;  &gt; I might manage i
t anyway...I think the best is to &gt; wait and see on thursday.  &gt; No, you donÂ´t have to br
ing anything as a sleeping &gt; bag or such...IÂ´ll think youll find it quite &gt; comfortable w
ithout it ;)  &gt; But I would recomend you to bring a bikini or &gt; something if you wanna joi
n me in the Jaccuzzi in &gt; the bathhouse. I go there for a swim a few days in &gt; the week ju
st to relax or for training. But the &gt; plannes I have is for me to mix plessure with work. &g
t; ItÂ´s a Consert this friday on one of the local pubs &gt; and I kinda need to be there and al
so, ItÂ´s a great &gt; fuzzrock band playing. :) &gt;  &gt; And...Btw...DonÂ´t know If Ive asked
you...but do you &gt; like Jazz? Cours It is another band plaing this &gt; weekend aswell... Oh

...more about this later... &gt;  &gt; See ya!   &gt;  &gt; --- <a href="/eonapps/ft/wm/page/com
pose?send_to=cschuerrer%40yahoo.de">cschuerrer@yahoo.de</a> wrote: &gt;  &gt; From: christine sc
huerrer &lt;cschuerrer@yahoo.de&gt; &gt; To: <a href="/eonapps/ft/wm/page/compose?send_to=Toggem
an%40mail.nu">Toggeman@mail.nu</a> &gt; Subject: Re: i'm coming! &gt; Date: Mon, 13 Nov 2006 17:
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22:05 +0100 (CET) &gt;  &gt; no problem, i can wait:) &gt; i don't have any plans yet what else
to do..i will &gt; decide later..maybe..but you made me curious about &gt; the &gt; weekend!! do
i have to bring anything? sleeping &gt; bag-towel? i really hope not cause i started to buy &gt

; &quot;drinks&quot; today and i'm afraid my bag is already &gt; full..and all the bottles have
to go into the bag, &gt; thanks to the new hand luggage rules! but it'll &gt; work, &gt; somehow
.. &gt;  &gt;  &gt;  &gt; --- Togge Hellberg &lt;Toggeman@mail.nu&gt; schrieb: &gt;  &gt; &gt; I
t sounds greate! :)  &gt; &gt;  &gt; &gt; Yes I can pick you up, though I donÂ´t think I can &gt
; be &gt; &gt; there exactly when the plane arrives but about an &gt; &gt; hour later or so... H
ope that is ok. &gt; &gt; And in the weekend I have a few plans for you and &gt; &gt; me! hehe..
.more about that when you arrive.  &gt; &gt;  &gt; &gt; What are your plans on this trip? beside
s meeting &gt; &gt; me. :) &gt; &gt;  &gt; &gt; See ya in a few days! :) &gt; &gt; /hugs/ T &gt;
&gt;  &gt; &gt; --- <a href="/eonapps/ft/wm/page/compose?send_to=cschuerrer%40yahoo.de">cschuer

rer@yahoo.de</a> wrote: &gt; &gt;  &gt; &gt; From: christine schuerrer &lt;cschuerrer@yahoo.de&g
t; &gt; &gt; To: Torgny Hellberg &lt;toggeman@mail.nu&gt; &gt; &gt; Subject: i'm coming! &gt; &g
t; Date: Fri, 10 Nov 2006 20:02:25 +0100 (CET) &gt; &gt;  &gt; &gt; ok the flight is booked! &gt
; &gt; i'm coming next thursday the 16th and will arrive &gt; in &gt; &gt; stockholm skavsta at
17:55. can you pick me up?? &gt; &gt; otherwise tell me how to get to your home town! by &gt; &g
t; the &gt; &gt; way-my flight back is at the 28-unless you eat the &gt; &gt; ticket:) &gt; &gt;
see you soon!

7) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökordsträff Christine Schuerrer

oh boy, i had really hard times to decide what to buy since they sell huuuuge bottles of souther
n comfort at the moment-but i went for another liqueur which goes well with the one i already bo
ught- sorry! but i think you will like this, too!   i also skipped the idea of bringing my favor
ite wine and martini..i mean i need at least some clothes..i just hope that they don't take away
one bottle-that would be a pity! and the bikini will go in my pocket, no problem about that:) a

nd i love jazz!! sounds like a lot of fun! guess i won't get much sleep tonight since there's fo
otball qualification tonight and after that i have to pack..and then i'm off to sweden..see you
tomorrow!!     --- Togge Hellberg &lt;Toggeman@mail.nu&gt; schrieb:  &gt;  &gt; I might manage i
t anyway...I think the best is to &gt; wait and see on thursday.  &gt; No, you donÂ´t have to br
ing anything as a sleeping &gt; bag or such...IÂ´ll think youll find it quite &gt; comfortable w
ithout it ;)  &gt; But I would recomend you to bring a bikini or &gt; something if you wanna joi
n me in the Jaccuzzi in &gt; the bathhouse. I go there for a swim a few days in &gt; the week ju
st to relax or for training. But the &gt; plannes I have is for me to mix plessure with work. &g
t; ItÂ´s a Consert this friday on one of the local pubs &gt; and I kinda need to be there and al
so, ItÂ´s a great &gt; fuzzrock band playing. :) &gt;  &gt; And...Btw...DonÂ´t know If Ive asked
you...but do you &gt; like Jazz? Cours It is another band plaing this &gt; weekend aswell... Oh

...more about this later... &gt;  &gt; See ya!   &gt;  &gt; --- <a href="/eonapps/ft/wm/page/com
pose?send_to=cschuerrer%40yahoo.de">cschuerrer@yahoo.de</a> wrote: &gt;  &gt; From: christine sc
huerrer &lt;cschuerrer@yahoo.de&gt; &gt; To: <a href="/eonapps/ft/wm/page/compose?send_to=Toggem
an%40mail.nu">Toggeman@mail.nu</a> &gt; Subject: Re: i'm coming! &gt; Date: Mon, 13 Nov 2006 17:
22:05 +0100 (CET) &gt;  &gt; no problem, i can wait:) &gt; i don't have any plans yet what else
to do..i will &gt; decide later..maybe..but you made me curious about &gt; the &gt; weekend!! do
i have to bring anything? sleeping &gt; bag-towel? i really hope not cause i started to buy &gt

; &quot;drinks&quot; today and i'm afraid my bag is already &gt; full..and all the bottles have
to go into the bag, &gt; thanks to the new hand luggage rules! but it'll &gt; work, &gt; somehow
.. &gt;  &gt;  &gt;  &gt; --- Togge Hellberg &lt;Toggeman@mail.nu&gt; schrieb: &gt;  &gt; &gt; I
t sounds greate! :)  &gt; &gt;  &gt; &gt; Yes I can pick you up, though I donÂ´t think I can &gt
; be &gt; &gt; there exactly when the plane arrives but about an &gt; &gt; hour later or so... H
ope that is ok. &gt; &gt; And in the weekend I have a few plans for you and &gt; &gt; me! hehe..
.more about that when you arrive.  &gt; &gt;  &gt; &gt; What are your plans on this trip? beside
s meeting &gt; &gt; me. :) &gt; &gt;  &gt; &gt; See ya in a few days! :) &gt; &gt; /hugs/ T &gt;
&gt;  &gt; &gt; --- <a href="/eonapps/ft/wm/page/compose?send_to=cschuerrer%40yahoo.de">cschuer

rer@yahoo.de</a> wrote: &gt; &gt;  &gt; &gt; From: christine schuerrer &lt;cschuerrer@yahoo.de&g
t; &gt; &gt; To: Torgny Hellberg &lt;toggeman@mail.nu&gt; &gt; &gt; Subject: i'm coming! &gt; &g
t; Date: Fri, 10 Nov 2006 20:02:25 +0100 (CET) &gt; &gt;  &gt; &gt; ok the flight is booked! &gt
; &gt; i'm coming next thursday the 16th and will arrive &gt; in &gt; &gt; stockholm skavsta at
17:55. can you pick me up?? &gt; &gt; otherwise tell me how to get to your home town! by &gt; &g
t; the &gt; &gt; way-my flight back is at the 28-unless you eat the &gt; &gt; ticket:)

8) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökordsträff cshuerrer@yahoo.de

cschuerrer@yahoo.de wrote:\u000A\u000AFrom: christine schuerrer <cschuerrer@yahoo.de>\u000ATo: T
oggeman@mail.nu\u000ASubject: Re: i\'m coming!\u000ADate: Wed, 15 Nov 2006 12:05:07 +0100 (CET)\
u000A\u000Aoh boy, i had really hard times to decide what to buy\u000Asince they sell huuuuge bo
ttles of southern comfort at\u000Athe moment-but i went for another liqueur which goes\u000Awell
with the one i already bought- sorry! but i think\u000Ayou will like this, too!  \u000Ai also s

kipped the idea of bringing my favorite wine\u000Aand martini..i mean i need at least some cloth
es..i\u000Ajust hope that they don\'t take away one bottle-that\u000Awould be a pity! and the bi
kini will go in my pocket,\u000Ano problem about that:)\u000Aand i love jazz!! sounds like a lot
of fun! guess i\u000Awon\'t get much sleep tonight since there\'s football\u000Aqualification t

onight and after that i have to\u000Apack..and then i\'m off to sweden..
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9) 200800405\200800405\D\Unallocated Clusters
Sökordsträff cschuerrer@yahoo.de

cschuerrer@yahoo.de</a> wrote: &gt;  &gt; From: christine schuerrer &lt;cschuerrer@yahoo.de&gt;
&gt; To: <a href="/eonapps/ft/wm/page/compose?send_to=Toggeman%40mail.nu">Toggeman@mail.nu</a> &
gt; Subject: Re: i'm coming! &gt; Date: Mon, 13 Nov 2006 17:22:05 +0100 (CET) &gt;  &gt; no prob
lem, i can wait:) &gt; i don't have any plans yet what else to do..i will &gt; decide later..may
be..but you made me curious about &gt; the &gt; weekend!! do i have to bring anything? sleeping
&gt; bag-towel? i really hope not cause i started to buy &gt; &quot;drinks&quot; today and i'm a
fraid my bag is already &gt; full..and all the bottles have to go into the bag, &gt; thanks to t
he new hand luggage rules! but it'll &gt; work, &gt; somehow.. &gt;  &gt;  &gt;  &gt; --- Togge
Hellberg &lt;Toggeman@mail.nu&gt; schrieb: &gt;  &gt; &gt; It sounds greate! :)  &gt; &gt;  &gt;
&gt; Yes I can pick you up, though I donÂ´t think I can &gt; be &gt; &gt; there exactly when th

e plane arrives but about an &gt; &gt; hour later or so... Hope that is ok. &gt; &gt; And in the
weekend I have a few plans for you and &gt; &gt; me! hehe...more about that when you arrive.  &

gt; &gt;  &gt; &gt; What are your plans on this trip? besides meeting &gt; &gt; me. :) &gt; &gt;
&gt; &gt; See ya in a few days! :) &gt; &gt; /hugs/ T &gt;

Västerås 08-04-28

Peter Röstwall krinsp
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Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

Tekniska roteln, It-analys/ 2008-04-28/ K8001-08/
2008-04-28 T U1/405-08

Undersökningsprotokoll

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
0221-36730

Handläggare på Tekniska roteln
Peter Röstwall

Medundersökare
Maria Gradin

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande Inkom till tekniska roteln
2008-04-21

Undersökningen påbörjad Klockan Undersökningsadress

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G133 2008-1900-BG964-39 Digitalkamera, Sony Cybershot m

väska + 2 st lösa minneskort

Begärd undersökning:
Undersökning av kamera och minneskort avseende bilder mm.

Redovisning

1. Digitalkamera, Sony Cybershot, serienr:731804 med svart väska, Hama. I kameran finns ett
minneskort, Sony Memory Stick, 128MB. I väskan fanns ytterliggare två stycken minneskort, se
nedan.

På minneskortet i kameran, finns ett sextiotal foton, ett fåtal av dessa delvis överskrivna. Flertal av
bilderna är på den misstänkte, Christine Schürrer samt andra okända personer mm.

Finns även fyra stycken inspelade videosekvenser med ovan misstänkte.

2. Minneskort, Sony Memory Stick, 16MB. Innehåller tio stycken bilder av semesterbildskaraktär
samt en bild på den misstänkte Christine Schürrer.

3. Minneskort, Sony Memory Stick, 64MB. Innehåller totalt åtta stycke raderade filer. Fyra stycken
bilder. Tre stycken av dessa är på den misstänkte samt en bild på ett fönster. Dels tre stycken
ljudfiler med kvinna som talar tyska och en fil med videosekvens på en färja.

Innan undersökningens början, mjukvaruskrivskyddades minneskortet innan undersökningen
fortsatte.

Undersökningsprotokoll , 2008-04-28 15:20   diarienr: 1900-K8001-08
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Samtliga bilder och videosekvenser bifogas protokollet på CD-skiva

Foto på beslag: 2008-1900-BG964-44, Digitalkamera, Sony Cybershot med väska samt två stycken
lösa minneskort.

Västerås 08-04-28

Peter Röstwall krinsp

Undersökningsprotokoll , 2008-04-28 15:20   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

/ 2008-03-19/ K8001-08/
IT-forensiska gruppen T U1/405-08

Undersökningsprotokoll
Dataundersökning

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman

Handläggare på Tekniska roteln
Kjell Dalmo

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B ARBOGA

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande Inkom till tekniska roteln
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2008-03-19

Klockan
09.30

Undersökningsadress
Tekniska roteln  IT

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G029 2008-1900-BG875-3 Dator Compaq Stod till höger på skrivbordet

Begärd undersökning:
Tömma datorn avseende ev. chattrafik, sparade meddelanden mm.

Redovisning:

Analysresultat:
I datorn satt en hårddisk på 40 GB. Genom att använda en mängd sökord (se vidare i protokoll)har
viss information tagits fram från hårddisken.  Den information som tagits fram  och som kan vara
relevant för utredningen, finns i fortsättningen i detta protokoll.
För varje fil finns även en fillista som visar var informationen fanns på hårddisken.

På den beslagtagna datorns hårddisk fanns ett större antal msn histiorik som tas fram med sökordet
</text></message> det blir då träffar i oallokerat Clusters. Samtliga meddelanden har tidiga datum
från 2004 och inget relevant för utredningen.

Vid undersökning av forensisk programvara  gällande tidslinje kunde man konstatera senaste
händelsen i  datorn var 2008.03.17  kl 19:09:02.  Emma jangestig@bilddagboken.

Vissa besökta chattsidor redovisas i detta protokoll, dessa är dock från senare datum, men enligt
tidsangivelse har datoranvändaren varit inne och tittat på dessa sidor.

I datorn fanns en mängd familjebilder, samt skrivna dokument från sjukhusbesök mm. Dessa bilder
och dokument redovisas ej och anses inte vara relevant för utredningen.

Undersökningsprotokoll Dataundersökning beslag 2008-1900-BG875-3, 2008-05-07 10:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Oallokerat utrymme
Ett oallokerat utrymme innebär ett utrymme som reserverats för något ändamål. En partition är ett,
för lagring av data, allokerat utrymme. Det för den vanlige användaren tillgängliga utrymmet i en
partition kan delas upp i:

1. Använt eller allokerat utrymme. Utrymme som för tillfället upptas av lagrade filer.
2. För tillfället outnyttjat eller oallokerat utrymme, även kallat ledigt utrymme. Detta utrymme kan i
sin tur delas upp i

a/ Aldrig använt utrymme. Ett utrymme som än så länge inte använts.
b/ Friställt eller "raderat" utrymme. Ett utrymme där filer tidigare lagrats men som återlämnats till
systemet för återanvändning.

Undersökning:
På hårddisken fanns operativsystemet XP.  Hårddisken var indelad i en partition  C.
På hårddisken fanns en mängd bildfiler mest rörande familjebilder.  En del dokument och olika
program installerat. Med forensisk programvara togs raderade filer fram dessa har undersökts men
inget relevant för utredningen  hittades.

Bilagor:
Inga bilagor.

Teknisk beskrivning:
Fabrikat Conpaq  Presario 6000 Typ/

Modell
     

Serie nr A020-CF5A Märkning      
BIOS      Visar tid 2008-03-26  kl 08.55
S/N i Bios      Rätt tid 2008-03-26  kl 08.56
Övrigt Bios      
Hårddisk 1 Seagate 40 GB Hårddisk 2      
Master   Slave   Cable Select x Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Hårddisk 3      Hårddisk 4      
Master   Slave   Cable Select   Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Cd spelare      Cd brännare      
Bandstation      Zip/Jaz      
Operativ system Microsoft Windows XP Installerat      
Product Id 55715-646-2814785-23567 Product

nyckel
     

Reg. företag      Reg. ägare      
Datorns
nätverks id

     Användarens
namn

     

Senast startad      Server ?.      
Egen Ip-adress      Arbetsgrupp      
Gateway      
Övrigt      

Undersökningsprotokoll Dataundersökning beslag 2008-1900-BG875-3, 2008-05-07 10:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Beskrivning av metodik:
  Datorn öppnades, bandkabel samt ström till cd-spelare demonterades och anslöts till en

hårddisk. Datorn startades sedan mot en dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i
datorn.
x Hårddisken demonterades samt anslöts till verktygs pc.
  Genom hårdvara som skrivskyddar hårddisken gjordes en undersökning med forensisk

programvara.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via s.k. laplink kabel till verktygs pc.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via korsad nätverkskabel till verktygs pc.
x Med forensisk programvara skapades en imagefil som till innehållet är identisk med originalet.
Fortsatt undersökning gjordes i denna fil.
x Efter det att hårddisken monterats som tidigare och pcn startats mot dosdiskett eller Cd-skiva
som automatiskt skrivskyddar hårddisken, konstaterades att hårddisken fungerade (dir).

Foto Beslag:

Undersökningsprotokoll Dataundersökning beslag 2008-1900-BG875-3, 2008-05-07 10:55   diarienr: 1900-K8001-08
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OS Info
Os-info\Windows Initialize Case\2\C\OS Info

Product Name: Microsoft Windows XP
Current Version: 5.1
Registered Owner: Emma
Registered Organization:
System Root: C:\WINDOWS
Current Build Number: 2600
Path Name: C:\WINDOWS
Product ID: 55715-646-2814785-23567
Last Service Pack: Service Pack 2
Product Key:
VersionNumber:
Source Path: D:\I386
Install Date: 05/19/07 02:07:51
Last Shutdown Time: 03/06/08 09:44:02

Undersökningsprotokoll Dataundersökning beslag 2008-1900-BG875-3, 2008-05-07 10:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Tidslinje framtagen med forensisk programvara.
200800405\C\Documents and Settings\Emma Jangestig\Cookies    Besl 2008-1900-BG875-3

200800405\ Name: emma jangestig@bilddagboken[1].txt
File Ext: txt
File Type: Text
File Category: Document
Description: File, Archive
Last Accessed: 2008/03/17 19:09:02
File Created: 2008/03/17 19:09:02
Last Written: 2008/03/17 19:09:02
Entry Modified: 2008/03/17 19:09:02
File Acquired: 2008/03/25 07:48:27
Logical Size: 293
Initialized Size: 293
Physical Size: 293
Starting Extent: 0C-C1515183,456
File Extents: 1
Permissions: •
References: 0
Physical Location: 6 206 224 328
Physical Sector: 12 121 531
Evidence File: 200800405
File Identifier: 242002
Code Page: 0
Full Path: 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma

Jangestig\Cookies\emma jangestig@bilddagboken[1].txt

Undersökningsprotokoll Dataundersökning beslag 2008-1900-BG875-3, 2008-05-07 10:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Sökord
Dator I beslag 2008-1900-BG875-3

 First Searched Last Searched Search Text
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 </text></message>
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Lerion
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Emmy840508
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Evilstoy
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 toggeman@mail.nu
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 2xBonus
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Togge
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Torgny
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Thomas Emmerich
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 l-emmer@hotmail.com
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Christine gave birth
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Ida_85
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 fridajangestig
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Christine Schurrer
2008/03/25 16:52:15 2008/03/25 17:00:19 Christine Schuerrer
2008/03/25 17:00:19 2008/03/25 17:00:19 Frida
2008/03/25 17:00:19 2008/03/25 17:00:19 Nej jag klickade bort din adress
2008/03/25 17:00:19 2008/03/25 17:00:19 Ida Jangestig
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 bazzigah@hotmail.com
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 cschuerrer@yahoo.de
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 ska lägga barnen båda är trötta
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 ska lägga barnen
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 båda är trötta
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 förlåt att jag
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 krånglade till det
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 kram kram
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 plugga till tenta
2008/03/26 11:51:49 2008/03/26 11:51:49 lägga
2008/03/26 14:43:01 2008/03/26 14:43:01 Här är min adress
2008/03/26 14:43:01 2008/03/26 14:43:01 min adress
2008/03/26 16:08:12 2008/03/26 16:08:12 hotad
2008/03/26 16:08:12 2008/03/26 16:08:12 konstiga samtal
2008/03/28 11:55:24 2008/03/28 11:55:24 bilddagboken.se
2008/03/28 14:26:25 2008/03/31 09:21:23 Christine Wolf
2008/03/31 09:59:26 2008/04/01 10:31:15 Wolf
2008/04/03 14:25:47 2008/04/03 14:25:47 Lorèn
2008/04/03 14:25:47 2008/04/03 14:25:47 Loreen
2008/04/03 14:25:47 2008/04/03 14:25:47 Loren
2008/04/03 14:25:47 2008/04/22 13:17:23 cschuerrer@yahoo.de
2008/04/03 14:25:47 2008/04/03 14:25:47 Bandel Strasse
2008/04/08 07:41:42 2008/04/08 07:41:42 LORENA
2008/04/08 07:41:42 2008/04/08 07:41:42 730905-6120
2008/04/08 07:41:42 2008/04/08 07:41:42 Torgvägen 5
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2008/04/08 07:41:42 2008/04/08 07:41:42 Fellingsbro
2008/04/08 07:41:42 2008/04/08 07:41:42 Valencia, SPANIEN
2008/04/08 14:59:19 2008/04/08 14:59:19 0704-563319
2008/04/08 14:59:19 2008/04/08 14:59:19 070-4340675
2008/04/08 14:59:19 2008/04/08 14:59:19 073-6547558
2008/04/08 14:59:19 2008/04/08 14:59:19 073-5507377
2008/04/09 10:24:34 2008/04/09 10:24:34 Ola
2008/04/09 10:24:34 2008/04/09 10:24:34 Malin
2008/04/09 10:54:58 2008/04/09 10:54:58 Malin Persson
2008/04/09 15:50:41 2008/04/09 15:50:41 ni skall dö
2008/04/09 15:50:41 2008/04/09 15:50:41 ta hand om andras barn
2008/04/09 15:50:41 2008/04/09 15:50:41 kinder
2008/04/09 15:50:41 2008/04/09 15:50:41 Togges före detta
2008/04/09 15:50:41 2008/04/09 15:50:41 Tyskan
2008/04/10 08:43:54 2008/04/10 08:43:54 Miranda
2008/04/11 09:21:34 2008/04/11 10:24:48 class="mplsession"
2008/04/14 15:53:30 2008/04/14 15:53:30 bother you with my problems
2008/04/14 15:53:30 2008/04/14 15:53:30 your trip to Falun
2008/04/14 15:53:30 2008/04/14 15:53:30 Katrin wanted to mail
2008/04/14 15:53:30 2008/04/14 15:53:30 Tine
2008/04/15 10:34:21 2008/04/15 10:34:21 Richard
2008/04/22 13:17:23 2008/04/22 13:17:23 cschuerrer@hotmail.com
2008/04/23 12:53:34 2008/04/23 12:53:34 Smedjan

Togge
Togge 1

Last Written 2007/12/15 12:41:31
1)
Name ImageTransfer[3].jpg
File Created 2007/12/15 12:41:30
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma Jangestig\Lokala
inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\8T6VGHEB\ImageTransfer[3].jpg
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Emma doc 1
Emma doc 1\ Mappen mottagna filer  dator i beslag 875-3

1)
Name Emma Jangestig nr. 1.doc
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma Jangestig\Mina
dokument\Mina mottagna filer\Emma Jangestig nr. 1.doc

Jag sitter här, tittar ut genom mitt fönster
sluter mina ögon, ser dig på insidan av ögonlocken.

Jag lägger mig, somnar omedelbart på soffan
drömmer om dig, samma dröm som alltid.

Vaknar snart igen, av ljudet från din röst
hörde dig skrika, det fick inte hända.

Jag sitter här igen, tittar ut genom mitt fönster
tänker på dig, nar ska jag få träffa dig igen.

Jag tar en promenad, syre tänker man klart av
du sitter kvar, får dig ej ur skallen.

Jag vänder leende hemåt, med glada tankar på dig
varm i bröstet, vill ej sluta tänka på dig.

Kommer hem igen, tänker på hur dagen varit
ett frågetecken återstår, vad tycker hon om mig.

Sätter vid fönstret, minns första blicken från dig
redan den dagen, jag kände något speciellt för dig.

Jag vill veta, vad kommer att hända framöver
eller dör alltihop, jag vill dock bara se det underbara.
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809



Senast sparat av Kjell Dalmo K8001-08 T U1/405-08 Sid 9 (16)

Förlåt att jag Miranda/lutten.doc
Förlåt att jag Miranda/lutten.doc

Name lutten.dat
Last Accessed 2008/03/16 03:02:41
File Created 2007/08/15 16:58:13
Last Written 2007/10/16 17:44:59
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma Jangestig\Application
Data\Miranda\lutten.dat

Soover inte du??·S·o·o·v·e·r· ·i·n·t·e· ·d·u·?·?···ÞÊÞERU··`Ñ··K···ë«ÌF······B···Jag har barnvak
tat :)·J·a·g· ·h·a·r· ·b·a·r·n·v·a·k·t·a·t· ·:·)···ÞÊÞE¾S··ÃV··K···2-ÌF······¢···Han är ju hos n
icklas, emn jag ska göra det imorgon..·H·a·n· ·ä·r· ·j·u· ·h·o·s· ·n·i·c·k·l·a·s·,· ·e·m·n· ·j·a
·g· ·s·k·a· ·g·ö·r·a· ·d·e·t· ·i·m·o·r·g·o·n·.·.···ÞÊÞE·V···Y··K···d-ÌF······Ö···Och vad vill du
med det här..ursäkta att jag frågar, men jag måste.. Alltså.. Jag vet ju inte vad som händer än

.. menar du att jag ska höra av mig om det inte blir nåt med mig o nicklas.. el skall jag hålla
mig borta hur som, el vad vill du?·O·c·h· ·v·a·d· ·v·i·l·l· ·d·u· ·m·e·d· ·d·e·t· ·h·ä·r·.·.·u·r
·s·ä·k·t·a· ·a·t·t· ·j·a·g· ·f·r·å·g·a·r·,· ·m·e·n· ·j·a·g· ·m·å·s·t·e·.·.· ·A·l·l·t·s·å·.·.· ·J
·a·g· ·v·e·t· ·j·u· ·i·n·t·e· ·v·a·d· ·s·o·m· ·h·ä·n·d·e·r· ·ä·n·.·.· ·m·e·n·a·r· ·d·u· ·a·t·t·
·j·a·g· ·s·k·a· ·h·ö·r·a· ·a·v· ·m·i·g· ·o·m· ·d·e·t· ·i·n·t·e· ·b·l·i·r· ·n·å·t· ·m·e·d· ·m·i·g
· ·o· ·n·i·c·k·l·a·s·.·.· ·e·l· ·s·k·a·l·l· ·j·a·g· ·h·å·l·l·a· ·m·i·g· ·b·o·r·t·a· ·h·u·r· ·s·o
·m·,· ·e·l· ·v·a·d· ·v·i·l·l· ·d·u·?···ÞÊÞEÃV···Z··K···n-ÌF······<···NEj.. aggh.. niklas·N·E·j·.
·.· ·a·g·g·h·.·.· ·n·i·k·l·a·s···ÞÊÞE·Y··¸d··K····¯ÌF······‰
··jag vet inte hur jag ska kunna förklara detta över msn..  10.000 tankar och känslor som skölje
r över mig på en och samma gång. Men.. Jag är kär i dig, vill vara med dig, bo, leva, dö med dig
. Jag vet att du inte känner samma för mig, och det hade jag kanske kunnat leva med, men nu, när
det på ett väldigt konkret sätt gått upp för mig att du inte vill ha mig, vet jag inte vad jag

ska ta mig till. Jag vill inte förlora dig, men jag har redan gjort det. Jag har förlorat den re
lationen jag vill ha med dig och måste bara förstå det. Att du känner som du gör för Niklas inne
bär (för mig) att du inte alls är intresserad av mig på det viset, som någon du kan tänka dig at
t dela ditt liv med. Oavsett om det blir något med honom eller inte kommer det ju att dyka upp n
ågon annan som du kommer att få dom känslorna för, och så länge jag känner som jag gör kommer de
t att göra ont i mig. Så jävla ont. ·j·a·g· ·v·e·t· ·i·n·t·e· ·h·u·r· ·j·a·g· ·s·k·a· ·k·u·n·n·a
· ·f·ö·r·k·l·a·r·a· ·d·e·t·t·a· ·ö·v·e·r· ·m·s·n·.·.· · ·1·0·.·0·0·0· ·t·a·n·k·a·r· ·o·c·h· ·k·ä
·n·s·l·o·r· ·s·o·m· ·s·k·ö·l·j·e·r· ·ö·v·e·r· ·m·i·g· ·p·å· ·e·n· ·o·c·h· ·s·a·m·m·a· ·g·å·n·g·.
· ·M·e·n·.·.· ·J·a·g· ·ä·r· ·k·ä·r· ·i· ·d·i·g·,· ·v·i·l·l· ·v·a·r·a· ·m·e·d· ·d·i·g·,· ·b·o·,·
·l·e·v·a·,· ·d·ö· ·m·e·d· ·d·i·g·.· ·J·a·g· ·v·e·t· ·a·t·t· ·d·u· ·i·n·t·e· ·k·ä·n·n·e·r· ·s·a·m
·m·a· ·f·ö·r· ·m·i·g·,· ·o·c·h· ·d·e·t· ·h·a·d·e· ·j·a·g· ·k·a·n·s·k·e· ·k·u·n·n·a·t· ·l·e·v·a·
·m·e·d·,· ·m·e·n· ·n·u·,· ·n·ä·r· ·d·e·t· ·p·å· ·e·t·t· ·v·ä·l·d·i·g·t· ·k·o·n·k·r·e·t· ·s·ä·t·t
· ·g·å·t·t· ·u·p·p· ·f·ö·r· ·m·i·g· ·a·t·t· ·d·u· ·i·n·t·e· ·v·i·l·l· ·h·a· ·m·i·g·,· ·v·e·t· ·j
·a·g· ·i·n·t·e· ·v·a·d· ·j·a·g· ·s·k·a· ·t·a· ·m·i·g· ·t·i·l·l·.· ·J·a·g· ·v·i·l·l· ·i·n·t·e· ·f
·ö·r·l·o·r·a· ·d·i·g·,· ·m·e·n· ·j·a·g· ·h·a·r· ·r·e·d·a·n· ·g·j·o·r·t· ·d·e·t·.· ·J·a·g· ·h·a·r
· ·f·ö·r·l·o·r·a·t· ·d·e·n· ·r·e·l·a·t·i·o·n·e·n· ·j·a·g· ·v·i·l·l· ·h·a· ·m·e·d· ·d·i·g· ·o·c·h
· ·m·å·s·t·e· ·b·a·r·a· ·f·ö·r·s·t·å· ·d·e·t·.· ·A·t·t· ·d·u· ·k·ä·n·n·e·r· ·s·o·m· ·d·u· ·g·ö·r
· ·f·ö·r· ·N·i·k·l·a·s· ·i·n·n·e·b·ä·r· ·(·f·ö·r· ·m·i·g·)· ·a·t·t· ·d·u· ·i·n·t·e· ·a·l·l·s· ·ä
·r· ·i·n·t·r·e·s·s·e·r·a·d· ·a·v· ·m·i·g· ·p·å· ·d·e·t· ·v·i·s·e·t·,· ·s·o·m· ·n·å·g·o·n· ·d·u·
·k·a·n· ·t·ä·n·k·a· ·d·i·g· ·a·t·t· ·d·e·l·a· ·d·i·t·t· ·l·i·v· ·m·e·d·.· ·O·a·v·s·e·t·t· ·o·m·
·d·e·t· ·b·l·i·r· ·n·å·g·o·t· ·m·e·d· ·h·o·n·o·m· ·e·l·l·e·r· ·i·n·t·e· ·k·o·m·m·e·r· ·d·e·t· ·j
·u· ·a·t·t· ·d·y·k·a· ·u·p·p· ·n·å·g·o·n· ·a·n·n·a·n· ·s·o·m· ·d·u· ·k·o·m·m·e·r· ·a·t·t· ·f·å·
·d·o·m· ·k·ä·n·s·l·o·r·n·a· ·f·ö·r·,· ·o·c·h· ·s·å· ·l·ä·n·g·e· ·j·a·g· ·k·ä·n·n·e·r· ·s·o·m· ·j
·a·g· ·g·ö·r· ·k·o·m·m·e·r· ·d·e·t· ·a·t·t· ·g·ö·r·a· ·o·n·t· ·i· ·m·i·g·.· ·S·å· ·j·ä·v·l·a· ·o
·n·t·.· ···ÞÊÞE·Z··¡f··K···_¯ÌF······Ë···Jag vill inte att du ska hålla dig borta, för jag mår b
ättre nära dig än vad jag gjort någonsin. Samtidigt mår jag sämre än vad jag trodde var möjligt.
·J·a·g· ·v·i·l·l· ·i·n·t·e· ·a·t·t· ·d·u· ·s·k·a· ·h·å·l·l·a· ·d·i·g· ·b·o·r·t·a·,· ·f·ö·r· ·j·

a·g· ·m·å·r· ·b·ä·t·t·r·e· ·n·ä·r·a· ·d·i·g· ·ä·n· ·v·a·d· ·j·a·g· ·g·j·o·r·t· ·n·å·g·o·n·s·i·n·
.· ·S·a·m·t·i·d·i·g·t· ·m·å·r· ·j·a·g· ·s·ä·m·r·e· ·ä·n· ·v·a·d· ·j·a·g· ·t·r·o·d·d·e· ·v·a·r· ·
m·ö·j·l·i·g·t·.· ···ÞÊÞE¸d··oh··K···Ñ¯ÌF······°···Jag måste hitta någon som älskar mig lika myck
et som jag älskar henne. Som mår lika bra nära mig som jag nära henne..  Som känner samma saker.
·J·a·g· ·m·å·s·t·e· ·h·i·t·t·a· ·n·å·g·o·n· ·s·o·m· ·ä·l·s·k·a·r· ·m·i·g· ·l·i·k·a· ·m·y·c·k·e·

t· ·s·o·m· ·j·a·g· ·ä·l·s·k·a·r· ·h·e·n·n·e·.· ·S·o·m· ·m·å·r· ·l·i·k·a· ·b·r·a· ·n·ä·r·a· ·m·i·
g· ·s·o·m· ·j·a·g· ·n·ä·r·a· ·h·e·n·n·e·.·.· · ·S·o·m· ·k·ä·n·n·e·r· ·s·a·m·m·a· ·s·a·k·e·r·.· ·
··ÞÊÞE¡f··Fj··K····°ÌF······¹···Så det handlar egentligen inte om Niklas alls, det var bara dina
känslor för honom som gjorde det uppenbart för mig hur mycket jag kände för dig. ·S·å· ·d·e·t·

·h·a·n·d·l·a·r· ·e·g·e·n·t·l·i·g·e·n· ·i·n·t·e· ·o·m· ·N·i·k·l·a·s· ·a·l·l·s·,· ·d·e·t· ·v·a·r·
·b·a·r·a· ·d·i·n·a· ·k·ä·n·s·l·o·r· ·f·ö·r· ·h·o·n·o·m· ·s·o·m· ·g·j·o·r·d·e· ·d·e·t· ·u·p·p·e·n
·b·a·r·t· ·f·ö·r· ·m·i·g· ·h·u·r· ·m·y·c·k·e·t· ·j·a·g· ·k·ä·n·d·e· ·f·ö·r· ·d·i·g·.· ···ÞÊÞEoh·
·Bk··K···5°ÌF······Þ···och samtidigt lika smärtsamt uppenbart att du inte känner samma för mig..
·o·c·h· ·s·a·m·t·i·d·i·g·t· ·l·i·k·a· ·s·m·ä·r·t·s·a·m·t· ·u·p·p·e·n·b·a·r·t· ·a·t·t· ·d·u· ·i·n
·t·e· ·k·ä·n·n·e·r· ·s·a·m·m·a· ·f·ö·r· ·m·i·g·.·.···ÞÊÞEFj··
m··K···þ±ÌF······ª···Mitt hjärta vill ha dig, samtidigt som mitt förnuft har krockat med en insi
kt, men det förändrar inte att mitt hjärta fortfarande vil ha dig.·M·i·t·t· ·h·j·ä·r·t·a· ·v·i·l
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·l· ·h·a· ·d·i·g·,· ·s·a·m·t·i·d·i·g·t· ·s·o·m· ·m·i·t·t· ·f·ö·r·n·u·f·t· ·h·a·r· ·k·r·o·c·k·a·t
· ·m·e·d· ·e·n· ·i·n·s·i·k·t·,· ·m·e·n· ·d·e·t· ·f·ö·r·ä·n·d·r·a·r· ·i·n·t·e· ·a·t·t· ·m·i·t·t·
·h·j·ä·r·t·a· ·f·o·r·t·f·a·r·a·n·d·e· ·v·i·l· ·h·a· ·d·i·g·.···ÞÊÞEBk···n··K···(²ÌF······ê···all
t är så förgängligt allting kan briserna snart men du är oförstörd för mig·a·l·l·t· ·ä·r· ·s·å·
·f·ö·r·g·ä·n·g·l·i·g·t· ·a·l·l·t·i·n·g· ·k·a·n· ·b·r·i·s·e·r·n·a· ·s·n·a·r·t· ·m·e·n· ·d·u· ·ä·r
· ·o·f·ö·r·s·t·ö·r·d· ·f·ö·r· ·m·i·g···ÞÊÞE
m··¢n··K···Ÿ²ÌF······r···Så. Slutsatsen nu är.. Ingen kontakt?·S·å·.· ·S·l·u·t·s·a·t·s·e·n· ·n·u
· ·ä·r·.·.· ·I·n·g·e·n· ·k·o·n·t·a·k·t·?···ÞÊÞE·n···o··K···Å³ÌF······H···vilka alternativ finns?
·v·i·l·k·a· ·a·l·t·e·r·n·a·t·i·v· ·f·i·n·n·s·?···ÞÊÞE¢n··›o··K····´ÌF······u···Konkakt? Och inge
n kontakt antar jag..·K·o·n·k·a·k·t·?· ·O·c·h· ·i·n·g·e·n· ·k·o·n·t·a·k·t· ·a·n·t·a·r· ·j·a·g·.·
.···ÞÊÞE·o··æo··K···Ö´ÌF······-···hur känner du?·h·u·r· ·k·ä·n·n·e·r· ·d·u·?···ÞÊÞE›o··Ãq··K···õ
´ÌF······t···Ola sluta.. det är ju bara du som kan svara på det. Självklart att jag inet6 vill f
örlotra kontaken med det bästa jag har. ·O·l·a· ·s·l·u·t·a·.·.· ·d·e·t· ·ä·r· ·j·u· ·b·a·r·a· ·d
·u· ·s·o·m· ·k·a·n· ·s·v·a·r·a· ·p·å· ·d·e·t·.· ·S·j·ä·l·v·k·l·a·r·t· ·a·t·t· ·j·a·g· ·i·n·e·t·6
· ·v·i·l·l· ·f·ö·r·l·o·t·r·a· ·k·o·n·t·a·k·e·n· ·m·e·d· ·d·e·t· ·b·ä·s·t·a· ·j·a·g· ·h·a·r·.· ··
·ÞÊÞE·N··ÚÞ··K····µÌF······-···Sover inte du?·S·o·v·e·r· ·i·n·t·e· ·d·u·?···ÞÊÞEæo···r··K···‚µÌF
······'···samma här...·s·a·m·m·a· ·h·ä·r·.·.·.···ÞÊÞEÃq··\r··K···õ¶ÌF······6···men samtidigt..
·m·e·n· ·s·a·m·t·i·d·i·g·t·.·.· · ···ÞÊÞE·r··¤r··K···û¶ÌF······*···FAN FAN FAN!!·F·A·N· ·F·A·N·
·F·A·N·!·!···ÞÊÞE\r···s··K···´·ÌF······Q···Jag vet ola.. Fan fan faan·J·a·g· ·v·e·t· ·o·l·a·.·.·
·F·a·n· ·f·a·n· ·f·a·a·n···ÞÊÞE¤r···t··K···Û·ÌF······Û···Vad vill du att jagb ska göra? Ska jag
strunta i niklas helt och hållet?·V·a·d· ·v·i·l·l· ·d·u· ·a·t·t· ·j·a·g·b· ·s·k·a· ·g·ö·r·a·?·

·S·k·a· ·j·a·g· ·s·t·r·u·n·t·a· ·i· ·n·i·k·l·a·s· ·h·e·l·t· ·o·c·h· ·h·å·l·l·e·t·?···ÞÊÞE·s··¥t·
·K····¸ÌF······{···men vännen, det handlar inte om Niklas..·m·e·n· ·v·ä·n·n·e·n·,· ·d·e·t· ·h·a·
n·d·l·a·r· ·i·n·t·e· ·o·m· ·N·i·k·l·a·s·.·.···ÞÊÞE·t··¤u··K····¸ÌF······á···allt dett ahandlar o
m att jag inser att jag inte är ett alternativför dig.·a·l·l·t· ·d·e·t·t· ·a·h·a·n·d·l·a·r· ·o·m
· ·a·t·t· ·j·a·g· ·i·n·s·e·r· ·a·t·t· ·j·a·g· ·i·n·t·e· ·ä·r· ·e·t·t· ·a·l·t·e·r·n·a·t·i·v·f·ö·r
· ·d·i·g·.···ÞÊÞE¥t··¾v··K···6¸ÌF······ü···Att du inte litar på mig, vilket jag inte klandrar di
g för. Jag skötte oss uruselt.·A·t·t· ·d·u· ·i·n·t·e· ·l·i·t·a·r· ·p·å· ·m·i·g·,· ·v·i·l·k·e·t·
·j·a·g· ·i·n·t·e· ·k·l·a·n·d·r·a·r· ·d·i·g· ·f·ö·r·.· ·J·a·g· ·s·k·ö·t·t·e· ·o·s·s· ·u·r·u·s·e·l
·t·.···ÞÊÞE¤u··Àw··K···‚¸ÌF······ä···Ja men.. det handlar ju ändå om niklas.. För såhär illa var
det inte igår?!·J·a· ·m·e·n·.·.· ·d·e·t· ·h·a·n·d·l·a·r· ·j·u· ·ä·n·d·å· ·o·m· ·n·i·k·l·a·s·.·.

· ·F·ö·r· ·s·å·h·ä·r· ·i·l·l·a· ·v·a·r· ·d·e·t· ·i·n·t·e· ·i·g·å·r·?·!···ÞÊÞE¾v··H}··K···)¹ÌF···
···j···Niklas är..  någon du känner för, någon du har de känslorna för som jag vill att du ska h
a för mig.  Nä, det var bra igår, inatt..  Varför det blev såhär vet jag inte..  men jag mår dål
igt av allt detta..  jag tittar hela tiden för att se om du skrivit något, kollar telefonen om j
ag fått något meddelande från dig, men sen kommer jag på att vi inte är där mer..  Att vi inte h
ar det förhållandet.  Jag växlar från topp till avgrund på 0,2 sekunder hela tiden..·N·i·k·l·a·s
· ·ä·r·.·.· · ·n·å·g·o·n· ·d·u· ·k·ä·n·n·e·r· ·f·ö·r·,· ·n·å·g·o·n· ·d·u· ·h·a·r· ·d·e· ·k·ä·n·s
·l·o·r·n·a· ·f·ö·r· ·s·o·m· ·j·a·g· ·v·i·l·l· ·a·t·t· ·d·u· ·s·k·a· ·h·a· ·f·ö·r· ·m·i·g·.· · ·N
·ä·,· ·d·e·t· ·v·a·r· ·b·r·a· ·i·g·å·r·,· ·i·n·a·t·t·.·.· · ·V·a·r·f·ö·r· ·d·e·t· ·b·l·e·v· ·s·å
·h·ä·r· ·v·e·t· ·j·a·g· ·i·n·t·e·.·.· · ·m·e·n· ·j·a·g· ·m·å·r· ·d·å·l·i·g·t· ·a·v· ·a·l·l·t· ·d
·e·t·t·a·.·.· · ·j·a·g· ·t·i·t·t·a·r· ·h·e·l·a· ·t·i·d·e·n· ·f·ö·r· ·a·t·t· ·s·e· ·o·m· ·d·u· ·s
·k·r·i·v·i·t· ·n·å·g·o·t·,· ·k·o·l·l·a·r· ·t·e·l·e·f·o·n·e·n· ·o·m· ·j·a·g· ·f·å·t·t· ·n·å·g·o·t
· ·m·e·d·d·e·l·a·n·d·e· ·f·r·å·n· ·d·i·g·,· ·m·e·n· ·s·e·n· ·k·o·m·m·e·r· ·j·a·g· ·p·å· ·a·t·t·
·v·i· ·i·n·t·e· ·ä·r· ·d·ä·r· ·m·e·r·.·.· · ·A·t·t· ·v·i· ·i·n·t·e· ·h·a·r· ·d·e·t· ·f·ö·r·h·å·l
·l·a·n·d·e·t·.· · ·J·a·g· ·v·ä·x·l·a·r· ·f·r·å·n· ·t·o·p·p· ·t·i·l·l· ·a·v·g·r·u·n·d· ·p·å· ·0·,
·2· ·s·e·k·u·n·d·e·r· ·h·e·l·a· ·t·i·d·e·n·.·.···ÞÊÞEÀw··°~··K···ë¹ÌF······J···Vad skla jag göra
? säg vad jag skall göra, för det finns ingenting jag inte gör för att få dig att må bättre.·V·a
·d· ·s·k·l·a· ·j·a·g· ·g·ö·r·a·?· ·s·ä·g· ·v·a·d· ·j·a·g· ·s·k·a·l·l· ·g·ö·r·a·,· ·f·ö·r· ·d·e·t
· ·f·i·n·n·s· ·i·n·g·e·n·t·i·n·g· ·j·a·g· ·i·n·t·e· ·g·ö·r· ·f·ö·r· ·a·t·t· ·f·å· ·d·i·g· ·a·t·t
· ·m·å· ·b·ä·t·t·r·e·.···ÞÊÞEH}··· ··K···MºÌF······Q···Vill du gifta dig med mig?·V·i·l·l· ·d·u·
·g·i·f·t·a· ·d·i·g· ·m·e·d· ·m·i·g·?···ÞÊÞE°~··¾ ··K···[ºÌF······ ···Fffffffffffffförlåt, nu va

r jag dum igen..·F·f·f·f·f·f·f·f·f·f·f·f·f·f·ö·r·l·å·t·,· ·n·u· ·v·a·r· ·j·a·g· ·d·u·m· ·i·g·e·n
·.·.···ÞÊÞE· ··-€··K···fºÌF······Q···:) Jag är seriös häl Olan.·:·)· ·J·a·g· ·ä·r· ·s·e·r·i·ö·s·
·h·ä·l· ·O·l·a·n·.···ÞÊÞE¾ ··–€··K···gºÌF······K···oj, många f i det ordet.·o·j·,· ·m·å·n·g·a·

·f· ·i· ·d·e·t· ·o·r·d·e·t·.···ÞÊÞE-€··· ··K···qºÌF······]···hrmm.. lite jag med, men ja...·h·r·
m·m·.·.· ·l·i·t·e· ·j·a·g· ·m·e·d·,· ·m·e·n· ·j·a·.·.·.···ÞÊÞE–€··©‚··K···¸ºÌF······z···jag vet
inte om det finns något du kan göra Malin, jag vet inte vad som är bäst... Fan jag vet verkligen
varken in eller ut..·j·a·g· ·v·e·t· ·i·n·t·e· ·o·m· ·d·e·t· ·f·i·n·n·s· ·n·å·g·o·t· ·d·u· ·k·a·

n· ·g·ö·r·a· ·M·a·l·i·n·,· ·j·a·g· ·v·e·t· ·i·n·t·e· ·v·a·d· ·s·o·m· ·ä·r· ·b·ä·s·t·.·.·.· ·F·a·
n· ·j·a·g· ·v·e·t· ·v·e·r·k·l·i·g·e·n· ·v·a·r·k·e·n· ·i·n· ·e·l·l·e·r· ·u·t·.·.···ÞÊÞE· ···ƒ··K·
··ÃºÌF······T···jag vill vara din ät-kaka!!·j·a·g· ·v·i·l·l· ·v·a·r·a· ·d·i·n· ·ä·t·-·k·a·k·a·!·
!···ÞÊÞE©‚··áƒ··K····»ÌF······¨···Ätr kakan är väl sämst att vara? då försvinner den ju..·Ä·t·r·
·k·a·k·a·n· ·ä·r· ·v·ä·l· ·s·ä·m·s·t· ·a·t·t· ·v·a·r·a·?· ·d·å· ·f·ö·r·s·v·i·n·n·e·r· ·d·e·n· ·

j·u·.·.···ÞÊÞE·ƒ··O…··K···Œ»ÌF······P···jo, kanske, men spar-kakan sitter mest bara bredvid och
ser hur den andra kakan för vara med om allt spännande.·j·o·,· ·k·a·n·s·k·e·,· ·m·e·n· ·s·p·a·r·
-·k·a·k·a·n· ·s·i·t·t·e·r· ·m·e·s·t· ·b·a·r·a· ·b·r·e·d·v·i·d· ·o·c·h· ·s·e·r· ·h·u·r· ·d·e·n· ·
a·n·d·r·a· ·k·a·k·a·n· ·f·ö·r· ·v·a·r·a· ·m·e·d· ·o·m· ·a·l·l·t· ·s·p·ä·n·n·a·n·d·e·.···ÞÊÞEáƒ··
c†··K···>¼ÌF······ö···Nej.. Det är ju mer jkag vill upplecva mexd dig än med någon annan i hela
världen·N·e·j·.·.· ·D·e·t· ·ä·r· ·j·u· ·m·e·r· ·j·k·a·g· ·v·i·l·l· ·u·p·p·l·e·c·v·a· ·m·e·x·d· ·
d·i·g· ·ä·n· ·m·e·d· ·n·å·g·o·n· ·a·n·n·a·n· ·i· ·h·e·l·a· ·v·ä·r·l·d·e·n···ÞÊÞEO…··Ý‡··K···l½ÌF
······\···och jag med dig, gumman..  Vet inte vem i världen som skulle uppskatta samma saker som
jag på samma sätt, som du.  ·o·c·h· ·j·a·g· ·m·e·d· ·d·i·g·,· ·g·u·m·m·a·n·.·.· · ·V·e·t· ·i·n·

t·e· ·v·e·m· ·i· ·v·ä·r·l·d·e·n· ·s·o·m· ·s·k·u·l·l·e· ·u·p·p·s·k·a·t·t·a· ·s·a·m·m·a· ·s·a·k·e·
r· ·s·o·m· ·j·a·g· ·p·å· ·s·a·m·m·a· ·s·ä·t·t·,· ·s·o·m· ·d·u·.· · ···ÞÊÞEc†··Óˆ··K···Œ½ÌF······
Ø···förresten..  jag var inte helt oseriös innan..   Vill bara få det sagt.·f·ö·r·r·e·s·t·e·n·.·
.· · ·j·a·g· ·v·a·r· ·i·n·t·e· ·h·e·l·t· ·o·s·e·r·i·ö·s· ·i·n·n·a·n·.·.· · · ·V·i·l·l· ·b·a·r·a·
·f·å· ·d·e·t· ·s·a·g·t·.···ÞÊÞEÝ‡··¢‰··K···ê½ÌF······±···:). sdet var du visst. med tanke på va

d du tidigare sagt..·:·)·.· ·s·d·e·t· ·v·a·r· ·d·u· ·v·i·s·s·t·.· ·m·e·d· ·t·a·n·k·e· ·p·å· ·v·a
·d· ·d·u· ·t·i·d·i·g·a·r·e· ·s·a·g·t·.·.···ÞÊÞEÓˆ··¨Œ··K····¾ÌF······è···Va?  Nä!!!

vad jag menar är..  Äh, det låter så jävla fånigt..  Men ok, here goes..  Skulle vi gifta oss ha
de vi kanske inte fått det mest passionerade, eldiga förhållandet i världshistorien, men jag har
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svårt att tro att vi skulle skilja oss. ·V·a·?· · ·N·ä·!·!·!·
·
·
·
·v·a·d· ·j·a·g· ·m·e·n·a·r· ·ä·r·.·.· · ·Ä·h·,· ·d·e·t· ·l·å·t·e·r· ·s·å· ·j·ä·v·l·a· ·f·å·n·i·g
·t·.·.· · ·M·e·n· ·o·k·,· ·h·e·r·e· ·g·o·e·s·.·.· · ·S·k·u·l·l·e· ·v·i· ·g·i·f·t·a· ·o·s·s· ·h·a
·d·e· ·v·i· ·k·a·n·s·k·e· ·i·n·t·e· ·f·å·t·t· ·d·e·t· ·m·e·s·t· ·p·a·s·s·i·o·n·e·r·a·d·e·,· ·e·l
·d·i·g·a· ·f·ö·r·h·å·l·l·a·n·d·e·t· ·i· ·v·ä·r·l·d·s·h·i·s·t·o·r·i·e·n·,· ·m·e·n· ·j·a·g· ·h·a·r
· ·s·v·å·r·t· ·a·t·t· ·t·r·o· ·a·t·t· ·v·i· ·s·k·u·l·l·e· ·s·k·i·l·j·a· ·o·s·s·.· ···ÞÊÞE¢‰··ÿŒ·
·K····¾ÌF······9···vad jag sagt inan?·v·a·d· ·j·a·g· ·s·a·g·t· ·i·n·a·n·?···ÞÊÞE¨Œ··–’··K···X¾ÌF
······y···Fan Ola, jag vet verkligen inte vad jag skall ta mig till. Jag vill inte göra dig mer
illa. jag vill inte dra in dig i något sommjag inte vet vart det leder. Men jag vill inte heller
förlora dig ur mitt liv. Jag vet inte hur jjag skall klara det. Då finns det helt plötsligt ing

et som lockar medgöteborg längre.. Tvärt om.. det skulel kännas skit att bo där.. Bara nmågra me
ter ifrån dig, och ändå inte få krama dig, få busa med dig, skratat med dig o gråta hos dig.·F·a
·n· ·O·l·a·,· ·j·a·g· ·v·e·t· ·v·e·r·k·l·i·g·e·n· ·i·n·t·e· ·v·a·d· ·j·a·g· ·s·k·a·l·l· ·t·a· ·m
·i·g· ·t·i·l·l·.· ·J·a·g· ·v·i·l·l· ·i·n·t·e· ·g·ö·r·a· ·d·i·g· ·m·e·r· ·i·l·l·a·.· ·j·a·g· ·v·i
·l·l· ·i·n·t·e· ·d·r·a· ·i·n· ·d·i·g· ·i· ·n·å·g·o·t· ·s·o·m·m·j·a·g· ·i·n·t·e· ·v·e·t· ·v·a·r·t
· ·d·e·t· ·l·e·d·e·r·.· ·M·e·n· ·j·a·g· ·v·i·l·l· ·i·n·t·e· ·h·e·l·l·e·r· ·f·ö·r·l·o·r·a· ·d·i·g
· ·u·r· ·m·i·t·t· ·l·i·v·.· ·J·a·g· ·v·e·t· ·i·n·t·e· ·h·u·r· ·j·j·a·g· ·s·k·a·l·l· ·k·l·a·r·a·
·d·e·t·.· ·D·å· ·f·i·n·n·s· ·d·e·t· ·h·e·l·t· ·p·l·ö·t·s·l·i·g·t· ·i·n·g·e·t· ·s·o·m· ·l·o·c·k·a
·r· ·m·e·d·g·ö·t·e·b·o·r·g· ·l·ä·n·g·r·e·.·.· ·T·v·ä·r·t· ·o·m·.·.· ·d·e·t· ·s·k·u·l·e·l· ·k·ä·n
·n·a·s· ·s·k·i·t· ·a·t·t· ·b·o· ·d·ä·r·.·.· ·B·a·r·a· ·n·m·å·g·r·a· ·m·e·t·e·r· ·i·f·r·å·n· ·d·i
·g·,· ·o·c·h· ·ä·n·d·å· ·i·n·t·e· ·f·å· ·k·r·a·m·a· ·d·i·g·,· ·f·å· ·b·u·s·a· ·m·e·d· ·d·i·g·,·
·s·k·r·a·t·a·t· ·m·e·d· ·d·i·g· ·o· ·g·r·å·t·a· ·h·o·s· ·d·i·g·.···ÞÊÞEÿŒ···”··K···©¾ÌF······P··
·Nää.. vasjutton ska vi skilja oss för..  Passar inte vi ihop så kan det inte finnas några på jo
rden som gör det·N·ä·ä·.·.· ·v·a·s·j·u·t·t·o·n· ·s·k·a· ·v·i· ·s·k·i·l·j·a· ·o·s·s· ·f·ö·r·.·.·
· ·P·a·s·s·a·r· ·i·n·t·e· ·v·i· ·i·h·o·p· ·s·å· ·k·a·n· ·d·e·t· ·i·n·t·e· ·f·i·n·n·a·s· ·n·å·g·r
·a· ·p·å· ·j·o·r·d·e·n· ·s·o·m· ·g·ö·r· ·d·e·t···ÞÊÞE–’··`˜··K···ó¾ÌF······>···men vad menade du
med vad jag sagt innan? Har jag sagt något dumt nu igen? Något som fått dig att tvivla på hur j

ävla seriös jag faktiskt är med detta..   Ärligt talat Malin, jag kommer aldrig att hitta någon
som jag passar så bra ihop med som dig, och jag ser inte någon anledning att leta vidare heller.
.  eler jo, visst, eftersom v
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Sökord Fellingsbro

Fam Ida Jangestig Fam Jangestig
Kihlmansgatan 10G Skulsta 1279
731 51 Köping 710 41 Fellingsbro

fam Larsson Mikaela Jacobson och Anders
Apelgren

Turedalsgatan 16 Kongahällagatan 86B Lina Jangestig och Göran
732 31 Arboga 442 38 Kungälv Fröjasväg 45

149 33 Nynäshamn

Fam Andersson Henrik Ahlsedt
Gitarvägen 8 Österled 5B Camilla Jangestig och

Mikael
732 33 Arboga 732 46 Arboga Villagatan 27

149 41 Nynäshamn

Fam Lithen/Berglind Fam Jonny Vingård och Sofia
Havregången 5 Nygatan 55 Gurli Larsson och Agne
732 31 Arboga 732 30 Arboga Övre korsvik

590 78 Vreta kloster

Fam Gurli Larsson Fam Lindh
Bergsgränd 11A Teres Johansson och

Andreas
732 45 Arboga Västermovägen 12 E

732 49 Arboga

Inger Johansson och
Signar

Lina Mattsson

Trädgårdsgatan 8A
Eva Roland Frida 732 46 Arboga

Pia Hans
Camilla Idling

Linnea Johansson Västermovägen 19
732 49 Arboga

Eva Jangestig
Österlånggatan 26A
732 31 Arboga Ebbe Waxin

Österled 1B
732 46 Arboga

Andreas Silversten
Beateberg Gård 7434
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762 93 Rimbo

Tommy Strandh och Jessica
Sturegatan 4A
732 30 Arboga

Carina Jangestig och Gunnar
Sund Torp
635 17 Näslunda
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Sökordet vid träff på Richard
Richard/Emma\gateway 842862084
)
Name gateway[1].842862084
Last Written 2007/05/25 23:17:28
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma Jangestig\Lokala
inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\YL5YRUPC\gateway[1].842862084

1.0

Content-Type:
application/x-msnmsgrp2p

P2P-Dest:
emmy840508@hotmail.com

J"·×··J1
· 
·×·MSG richard_str@hotmail.com #%20Richard 488
MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/x-msnmsgrp2p
P2P-Dest: emmy840508@hotmail.com

G"·U·U·k!·MSNSLP/1.0 200 OK
To: <msnmsgr:emmy840508@hotmail.com>
From: <msnmsgr:richard_str@hotmail.com>
Via: MSNSLP/1.0/TLP ;branch={01AA993A-B7B8-4C87-9192-DE01DF3E095E}
CSeq: 1
Call-ID: {43E422A2-2F01-4616-BC12-682FA7C21F09}
Max-Forwards: 0
Content-Type: application/x-msnmsgr-sessionreqbody
Content-Length: 25

SessionID: 470638611

MSG richard_str@hotmail.com #%20Richard 151
MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/x-msnmsgrp2p
P2P-Dest: emmy840508@hotmail.com

·`
·H"···k!··MSG richard_str@hotmail.com #%20Richard 1349
MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/x-msnmsgrp2p
P2P-Dest: emmy840508@hotmail.com
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Mappen Contacts
Mappen Contacts\Mappen Contacts  Från dator I beslag 2008-1900-BG875-3

1)
Name emmy840508@homtail.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\emmy840508@homtail.com

2)
Name emmy840508@hotmail.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\emmy840508@hotmail.com

3)
Name festprissar@msn.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\festprissar@msn.com

4)
Name ida_85_19@hotmail.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\ida_85_19@hotmail.com

5)
Name karolinpetersson@hotmail.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\karolinpetersson@hotmail.com

6)
Name lutten66@hotmail.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\lutten66@hotmail.com

7)
Name mikkiz85@gmail.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\mikkiz85@gmail.com

8)
Name nicke129@hotmail.com
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\nicke129@hotmail.com

9)
Name nilsson1983@hotmail.com
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Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\nilsson1983@hotmail.com

10)
Name toggeman@mail.nu
Full Path 200800405\200800405\C\Documents and Settings\Emma
Jangestig\Contacts\toggeman@mail.nu

Västerås 080507

Kjell Dalmo
Krinsp
IT-forensiska gruppen
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Polismyndigheten
Västmanlands län Datum Diarienummer

Tekniska roteln, It-analys/ 2008-03-28/ K8001-08/
T U1/405-08

PM inför häktning

Tömning av datorn

Utredningsman
Insp Lars Rogenfeldt

Telefon till utredningsman
0221-36730

Handläggare på Tekniska roteln
Peter Röstwall

Medundersökare

Brottsdatum
2008-03-17

Brottsadress
Verktygsgatan 2B,  Arboga

Ärendetyp
Våldsbrott

Undersökningstyp
Datamedieundersökning

Målsägande
Jangestig, Saga, Maximilian & Emma

Inkom till tekniska roteln
2008-03-18

Undersökningen påbörjad
2008-03-20

Klockan
11:00

Undersökningsadress
Tekniska rotel Västmanland

Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning
U1/405-08/G040 2008-1900-BG893-1 1st bärbar dator IMB Think Pad Fanns den mt "christines" rum i

lägenhet på Horisontvägen 59 i
Skarpnäck

Begärd undersökning:
Tömma datorn avseende ev. chattrafik, bilder mm

Redovisning:

Analysresultat:

I datorn hittades bland annat tre stycken foton.  Foto med filnamnet: ToggeochKalleSverige06.jpg,
visar Torgny Hellberg samt okänd person.
Foton med filnamnet: toggeundtine.jpg, visar Torgny Hellberg samt Christine Schuerrer.
Foto med filnamnet:  Toggewaterfall.jpg visar Torgny Hellberg ensam i vattenfall.

Vidare finns ett word-dokument, namngivet till "travelbook.doc". Detta dokument är en slags
berättelse. Handlar bland annat om en person som namnges till Torgny alt togge.  Texten på
engelska och delvis tyska.

Även  träff med sökordet "toggeman@mail.nu" gjordes . Dessa träffar utgör delar/fragment från
berättelser där person är namngivna till togge.

Foton och word-dokument mm redovisas sist i protokollet.
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Teknisk beskrivning:
Fabrikat IBM Typ/

Modell
THINK PAD
760XL

Serie nr 1S9547U9C78AMYT1 Märkning      

BIOS      Visar tid      
S/N i Bios      Rätt tid      
Övrigt Bios      
Hårddisk 1 IBM 5 GB Hårddisk 2      
Master   Slave   Cable Select   Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Hårddisk 3      Hårddisk 4      
Master   Slave   Cable Select   Master   Slave   Cable Select   
Godsmärkning      Godsmärkning      
Cd spelare Ja Cd brännare      
Bandstation      Zip/Jaz      
Operativ system      Installerat      
Product Id      Product

nyckel
     

Reg. företag      Reg. ägare      
Datorns
nätverks id

     Användarens
namn

     

Senast startad      Server ?.      
Egen Ip-adress      Arbetsgrupp      
Gateway      
Övrigt      

Beskrivning av metodik:
  Datorn öppnades, bandkabel samt ström till cd-spelare demonterades och anslöts till en

hårddisk. Datorn startades sedan mot en dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i
datorn.
x Hårddisken demonterades samt anslöts till verktygs pc.
  Genom hårdvara som skrivskyddar hårddisken gjordes en undersökning med forensisk

programvara.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via s.k. laplink kabel till verktygs pc.
  Datorn startades mot dosdiskett som automatiskt skrivskyddar alla hårddiskar i pcn. Därefter

anslöts pcn via korsad nätverkskabel till verktygs pc.
x Med forensisk programvara skapades en imagefil som till innehållet är identisk med originalet.
Fortsatt undersökning gjordes i denna fil.
  Efter det att hårddisken monterats som tidigare och pcn startats mot dosdiskett eller Cd-skiva

som automatiskt skrivskyddar hårddisken, konstaterades att hårddisken fungerade (dir).
Annat:      
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Foto Beslag: 2008-1900-BG893-1. Bärbar Pc, IBM, THINK PAD 760XL.
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FOTON

ToggeochKalleSverige06.jpg

toggeundtine.jpg
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Toggewaterfall.jpg

SÖKORD

1) 200800405\200800405\Unallocated Clusters
toggeman@mail.nu

··Times New Roman·youth hostel plakias
mirthios 74060
rethymno, crete, greece

0030 28320 31193
handy 0030 6998714323

paradise quotations/strange situations:

#1: hans: he smells like a 14 year old boy

hans: she's 12, Arthur, for God's sake (hans' comment about melanie and arthur..)

werner: ask christine, she's the expert of that topic (about togge, of course..)

me: are you the taxi driver?

kat (running around the garden at 6 in the morning wearing nothing but her panties): i need a sp
ank! spank me

me: why don't you move closer?

togge: that's what i just thought

me: you're sooo cute

PM PM inför häktning Dator Beslag: BG 893-1, 2008-03-28 10:30   diarienr: 1900-K8001-08
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togge: so are you-actually you're beautiful

unknown member of the british empire: can't remember ever being that drunk and naked in one week
-like when i was in Plakias..

mette (about werner): you scared the korean girls away (by sleeping naked..)

justus: nee, du kommst jetzt nicht grad nach hause??-nachdem ich eyals sachen um 7 uhr morgens z
um bus nach rethymno gebracht hatte..

lee: it's a tough decision (which beach to go to, by foot or cab?)-decision time: every day betw
een 1 and 3 in the afternoon

spyros: i went to nasa school-so did my brother-he's in a mental house now..(WHAT a strange nigh
t and conversation!!)

togge: you're a really good dancer!

me: I know!

togge: this is truly paradise

togge: they never fit

togge: lead me

togge: you're a wild girl

unknown greek: nice breakes (after a cars fullstop instead hitting him..)
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
the guitar crew: spyros, arthur, togge, neil

me getting fired-first person to know: togge at our first night at the beach, beach bar, beach t
oilet-definitely a good start!

open beach bars-free alcohol in general

das Klo gegenüber der Beachbar

die katze wegkratzen-rauchen mit chefkoch justus

30..sex with togge-very strange at the first time, maybe cause we were so drunk-didn't really wo
rk out..wild and a little painful (doggy style)-but waaay better- the second time at the beach b
ar-think we didn't miss a thing!! sucking his dick sucked-harsh taste and i thought i was gonna
puke..but i managed not to and i think he liked it..shoot, no protection..what's wrong with his
dick (condom didn't fit-thick but short i reckon-looked quiet alright at daytime)? though he did
't come inside..but on my back..we had to use his shirt to remove the sticky stuff-hahaha OH BOY
, WHAT A NIGHT!

eyals passport&ticket action!!! a short and wicked night

the beerbag-free delivery to our neighbours house?? every day?? have to check it out

hitching with Melanie and Esther: cute italians, postkartenkarre, spaniervwbus

famous people here:

togge     toggeman@mail.nu

justus   kleineidam@gmail.com

eva

sepake sepake@hotmail.com

spencer

werner    wwaschulewski@web.de

hans         hanselbruin@yahoo.com

the british empire from room 2: vez-verity, kat, will, nat, lee, wahib, spencer, tara

wahib the gardener

tara the crazy cleaner/barwoman

eyal and andrew  eyalbernard@gmail.com  eyal bernard-18 trentwood ave nth(?) balwyn -victorin 31
04- australia

katrin und monika
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melanie und esther       Melanie.Moermel@web.de  E.Saabel@gmx.de

crazy catherine

janne

spyros, arthur, theo

gothic dominique

heiko und jens   funheiko@gmx.de

mischa

k&j (whoever you are, thanks for the beer..and getting fired!)

and not to forget: the "legs"(window doll)

about togge

he's swedish

actually he's not my type..hm, that's not true in a way

he's a good kisser

he's a good neck kisser/biter...

he's a romantic guy

he can drink a lot

he's a good guitar player

he's funny

he smells good!!!

he tasted salty-cept the one morning..hihi

he shaves his armpits

he has beautiful blue eyes

he is tall

he caught me when i needed it

he left me depressed in paradise

i should hate him for that

but i

2) 200800405\200800405\Unallocated Clusters

Times New Roman·youth hostel plakias mirthios 74060 rethymno, crete, greece 0030 28320 31193 ha
ndy 0030 6998714323  paradise quotations/strange situations:  #1: hans: he smells like a 14 year
old boy  hans: she's 12, Arthur, for God's sake (hans' comment about melanie and arthur..)  wer

ner: ask christine, she's the expert of that topic (about togge, of course..)  me: are you the t
axi driver?  kat (running around the garden at 6 in the morning wearing nothing but her panties)
: i need a spank! spank me  me: why don't you move closer?  togge: that's what i just thought  m
e: you're sooo cute  togge: so are you-actually you're beautiful  unknown member of the british
empire: can't remember ever being that drunk and naked in one week-like when i was in Plakias..
mette (about werner): you scared the korean girls away (by sleeping naked..)   justus: nee, du

kommst jetzt nicht grad nach hause??-nachdem ich eyals sachen um 7 uhr morgens zum bus nach reth
ymno gebracht hatte..  lee: it's a tough decision (which beach to go to, by foot or cab?)-decisi
on time: every day between 1 and 3 in the afternoon  spyros: i went to nasa school-so did my bro
ther-he's in a mental house now..(WHAT a strange night and conversation!!)  togge: you're a real
ly good dancer!  me: I know!  togge: this is truly paradise  togge: they never fit  togge: lead
me  togge: you're a wild girl  unknown greek: nice breakes (after a cars fullstop instead hittin
g him..)  --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- the guitar crew: spyros, arthur, togge, neil  me getting fired-f
irst person to know: togge at our first night at the beach, beach bar, beach toilet-definitely a
good start!  open beach bars-free alcohol in general  das Klo gegenüber der Beachbar  die katze
wegkratzen-rauchen mit chefkoch justus  30..sex with togge-very strange at the first time, mayb

e cause we were so drunk-didn't really work out..wild and a little painful (doggy style)-but waa
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ay better- the second time at the beach bar-think we didn't miss a thing!! sucking his dick suck
ed-harsh taste and i thought i was gonna puke..but i managed not to and i think he liked it..sho
ot, no protection..what's wrong with his dick (condom didn't fit-thick but short i reckon-looked
quiet alright at daytime)? though he did't come inside..but on my back..we had to use his shirt
to remove the sticky stuff-hahaha OH BOY, WHAT A NIGHT!  eyals passport&ticket action!!! a shor

t and wicked night  the beerbag-free delivery to our neighbours house?? every day?? have to chec
k it out  hitching with Melanie and Esther: cute italians, postkartenkarre, spaniervwbus  famous
people here:  togge     toggeman@mail.nu  justus   kleineidam@gmail.com  eva  sepake sepake@hot

mail.com  spencer  werner    wwaschulewski@web.de  hans         hanselbruin@yahoo.com    the bri
tish empire from room 2: vez-verity, kat, will, nat, lee, wahib, spencer, tara  wahib the garden
er  tara the crazy cleaner/barwoman  eyal and andrew  eyalbernard@gmail.com  eyal bernard-18 tre
ntwood ave nth(?) balwyn -victorin 3104- australia  katrin und monika  melanie und esther
Melanie.Moermel@web.de  E.Saabel@gmx.de  crazy catherine  janne  spyros, arthur, theo   gothic d
ominique  heiko und jens   funheiko@gmx.de  mischa  k&j (whoever you are, thanks for the beer..a
nd getting fired!)  and not to forget: the "legs"(window doll)    about togge  he's swedish  act
ually he's not my type..hm, that's not true in a way  he's a good kisser  he's a good neck kisse
r/biter...  he's a romantic guy  he can drink a lot  he's a good guitar player  he's funny  he s
mells good!!!  he tasted salty-cept the one morning..hihi  he shaves his armpits  he has beautif
ul blue eyes  he is tall   he caught me when i needed it  he left me depressed in paradise  i sh
ould hate him for that  but i

Word-dokumentet:   travelbook.doc

if you haven't been there-GO THERE! NOW!
youth hostel plakias
mirthios 74060
rethymno, crete, greece

0030 28320 31193
mobile 0030 6998714323

paradise quotations/strange situations:

#1: hans: he smells like a 14 year old boy..

hans: she's 12, Arthur, for God's sake (hans' comment about melanie and arthur..)

werner: ask christine, she's the expert of that topic (togge)

me: are you the taxi driver?

kat (running around the garden at 6 in the morning wearing nothing but her panties): i need a spank!
spank me

me: why don't you move closer?

togge: that's what i just thought

me: you're sooo cute

togge: so are you-no, actually you're beautiful

unknown member of the british empire: can't remember ever being that drunk and naked in one
week-like when i was in Plakias..
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mette (about werner): you scared the korean girls away (by sleeping naked..)

justus: nee, du kommst jetzt nicht grad nach hause??-nachdem ich eyals sachen um 7 uhr morgens
zum bus nach rethymno gebracht hatte..

lee: it's a tough decision (which beach to go to, by foot or cab?)-decision time: every day between 2
and 3 in the afternoon

spyros: i went to nasa school-so did my brother-he's in a mental house now..(WHAT a strange night
and conversation!!)Uiuiuiui..

togge: you're a really good dancer!

me: I know!

togge: this is truly paradise

togge: they never fit

togge: lead me

togge: you're a wild girl

unknown greek: nice brakes (after a cars fullstop just before hitting him..)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
the guitar crew: spyros, arthur, togge, neil

me getting fired-first person to know: togge at our first night at the beach, beach bar, spooky toilet-
definitely a good start!

open beach bars-free alcohol in general

das Klo gegenüber der Beachbar

die katze wegkratzen-rauchen mit chefkoche justus

30..sex with togge-very strange at the first time, maybe cause we were sooo drunk-didn't really
work out, hehe..wild and a little painful-but waaay better- the second time at the beach bar-think we
didn't miss a thing!! ..hm well no i was just too drunk..(good girl!)and he liked it..a lot! shoot, no
protection..what's wrong with ..- though he did't come inside..but on my back..we had to use his
shirt-hahaha OH BOY, WHAT A NIGHT TO REMEMBER! JUST FOR THE LOCATION: BEST
SEX EVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!

eyals passport&ticket action!!! a short and wicked night

the beerbag-free delivery to our neighbours house?? every day?? have to check it out

hitching with Melanie and Esther: cute italians, postkartenkarre, spanierhippievwbus

famous people here:

togge     toggeman@mail.nu

PM PM inför häktning Dator Beslag: BG 893-1, 2008-03-28 10:30   diarienr: 1900-K8001-08
826



Senast sparat av Peter Röstwall K8001-08 T U1/405-08 Sid 10 (13)

justus   kleineidam@gmail.com

eva

sepake sepake@hotmail.com

spencer

werner    wwaschulewski@web.de

hans         hanselbruin@yahoo.com

the british empire from room 2: vez-verity, kat, will, nat, lee, wahib, spencer, tara

wahib the gardener

tara the crazy cleaner/barwoman

eyal and andrew  eyalbernard@gmail.com  eyal bernard-18 trentwood ave nth(?) balwyn -victorin
3104- australia

katrin und monika

melanie und esther       Melanie.Moermel@web.de  E.Saabel@gmx.de

crazy catherine

janne

spyros, arthur, theo

gothic dominique

heiko und jens   funheiko@gmx.de

mischa

and not to forget: the "legs"(window doll)

about togge

he's swedish

and his name is torgny

he's a good kisser

he's a good neck kisser/biter...did i just say that?

he's such a romantic guy

he can drink a lot
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he's a good guitar player

he's funny

he smells good!!!

he tasted salty-cept the one morning..hihi

he has beautiful blue eyes

he is tall

he caught me when i needed it

he left me depressed in paradise

i should hate him for that

but i can't

he misses me

he loves me!

..my cute little swedish boy..

nuyorkshit!

music is so important

laziness is so important

friends are essential

so is beachlife:)*

respect to all my people out there
bgroegfoie
you keep me going when i'm blue

stand up right now

hands up right now

i love all of you

you can stay forever

til october
to see him again?
that's waaaayyyy tooo long!!!
ok no doubts about his true feelings anymore
we will survive the little time
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until we meet again
everything is fine
cept that togge is in sweden
i will see him in five weeks
but only for one week
that´s so sad
but i will enjoy every second with him
grrrrrrr what's wrong with me??
dunno if  I like that!
I mean-serious!
that' s not me..

i'm longing to be near you, too
living of the memory i have from you is nice
but if it can be reality-
even better!
i want to be next to you
i want to fell your heartbeat again
you're on my mind day and night
i'm counting the days
till you put your arms around me
*smile smile smile*
can't get it out of my face

well at least now i know how it feels to be loved
i really would like to know you better
what's on your mind?
do you think i'm crazy?
do you want to see me?
what would you do for it?
are you committed?
too many questions
and no answers
i have definitely too much time
to reflect my feelings
i feel so sick
what the hell am i doing in istanbul?
my constitution is not the best at the moment..sigh..

no more big hugs and love and such, please
i can't take it no more
i don't really know you
i don't know what i'm doing either
don't wanna talk about the weather
i don't want you to hope to hear from me soon
i want that you want to see me right now
is it too much i ask for?
ich schreibe in ockerandaquamarine

istanbul sucks
i feel like shit
could cry all the time
that's why i better stay at home
damn
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4 days for the rest of my life..sigh..
that sucks sooo much..sigh again..
there are no words for my desperation

why can't you just say that you don't
want to see and hear from me anymore?
that you just fucked me?
that i don't mean anything to you?

ach, ich bin schon eine..

is schon besser
war 2 mal in schweden
kinda shocking
aber jetzt kenn ich seine roots
krasser film auf jeden
wo gehen wir bloß hin?

Fullständig redovisning av undersökningen görs senare.

Västerås 08-03-28

Peter Röstwall krinsp
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Bilder från övervakningsfilm över Arboga järnvägsstation
Den 12,14 och 17 mars 2008

Den person som markerats på bilderna bedöms vara Christine Schürrer
och har pekats ut av ett vittne samt av utredningspersonal.

Tiderna som anges på bilderna felar med 20 minuter.
(Ex: kl. 12:46 på övervakningsbilderna är i verkligheten 12:26.)
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Ankom till Arboga

Reste från Arboga
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Ankom till Arboga

Reste från Arboga
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Ankom till Arboga

Reste från Arboga
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Telefonsamtal
Mörkklädd kvinna vid ån i Arboga

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Dovenius, Charlotte
Datum

2008-04-01
Tid

15:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Charlotte Dovenius

Uppgiften avser

Tips om mörkklädd kvinna vid ån i Arboga
Uppgift

En man ringer till undertecknad och vill lämna ett tips. Han berättar att han är äldre och att 
han ringer för en kvinnlig bekants räkning som själv inte vill ringa till polisen. Kvinnan som 
han ringer för är också äldre. Vare sig han själv eller kvinna vill lämna sitt namn eller 
telefonnummer till polisen.

Kvinnan har berättat att hon den 17 mars 2008 vid 19.00-19.20 tiden passerade över bron i 
Arboga. Hon gick i riktning mot järnvägen och på bron som ligger i centrala Arboga. Hon 
hade kyrkan på vänster sida.

När hon är på bron så noterar hon en kvinna ca 50 m längre fram, kvinnan är på höger sida på 
andra sidan vattnet. Den här kvinnan gör en rörelse med sin arm och kastar någonting i 
vattnet. Det går inte att se vad hon kastar men föremålet hamnar i vattnet eftersom det direkt 
efter hörs ett plums. Efter detta så vänder kvinnan helt om och går mot järnvägsstationen.

Kvinnan var mörkt klädd. Hon bar mörka byxor och en mörk jacka eller kappa. Hon hade 
rakt mörkt hår som gick ner till axlarna. Kvinnan var lång och smal, ca 175cm.
På fråga om kvinnan hade någon huvudbonad så svarar mannen att han inte antar det 
eftersom hans väninna berättat att kvinnan var mörk hårig och att hon hade rakt hår, så han 
antar att hon var barhuvad.

Mannen kan inte uppge någonting annat och vill som tidigare nämnt inte uppge vare sig eget 
namn eller väninnans.

Undertecknad har kontrollerat på karta över Arboga vilken väg det troligtvis bör vara. Det 
finns två broar över Arboga ån som ligger centralt och som bägge leder fram till järnvägen.

Den ena vägen är Kapellgatan som har Treafaldighets kyrka till höger efter bron.
Den andra vägen är Herrgårdsgatan som har Sankt Nikolaikyrkan längre fram, också den till 
höger.

Mannen benämner bron som "den centrala bron i Arboga". 
Direkt efter bron på Kapellgatan så ligger Stora torget. Enligt kartan så verkar detta vara den 
mer centrala bron.



Västerås som ovan

Charlotte Dovenius, ass
Krimjouren
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Sammanf. videoförhör E. Jangestig 080404

Signerad av

Stefan Forsberg
Signerad datum

2008-06-11 20:03Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Forsberg, Stefan
Datum

2008-06-11
Tid

19:23
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Forsberg

Uppgiften avser

Sammanfattning videoförhör Emma Jangestig 080404
Uppgift

Förhör nr 3.

Sammanfattning videoförhör med Emma Jangestig V-ås Centrallasarett 080404.
14.50-15.03
Närvarande under förhöret:
Fhl: Insp Stefan Forsberg och Insp Anders Pommer.
Narkosläkare Gun-Inger Mattsson, Liselott Bergqvist fotograf hos polisen, 
adv Per-Ingvar Ekblad.

Inledningsvis tillfrågades Emma om datum och tid. Hon svarade att det var –05 och att hon var i Uppsala men 
rättade sig sedan och uppgav att det var –08.

Emma tillfrågades om hon kunde berätta vad som hade hänt tidigare under dagen. Hon uppgav att hon hade 
berättat för sina föräldrar, inte Togge, han var inte med just då, vad som hade hänt. De var inte riktigt insatta. 
Vad Togge och Tanja hade haft för relation förut. Emma hade berättat att de hade träffats och att han skulle ha 
varit pappa till hennes barn och allting sån´t där. De hade fått lite uppdatering under dagen. Annars var det inte 
så jättemycket som hade hänt.

Emma fortsatte och uppgav att hennes relationer….och drog sig till minnes att hon hade kommit hit. De hade 
skickat hit henne från Uppsala med ambulans. På fråga svarade Emma att hon var i Västerås och på frågan hur 
hon kunde veta det svarade hon att det stämde innehållsmässigt, ingen hade sagt det åt henne.

På fråga om Emma visste varför hon låg på lasarettet svarade hon att det är för att hon har haft många krångliga 
relationer, innan då, bla två relationer där killarna inte varit så jättesnälla mot henne över huvud taget. De har 
varit elaka mot henne och hon har pratat med polisen och då har det kommit fram ännu mer.

På fråga vad Emma tänker på svarade hon att hon tänkte på att när hon träffade Togge så hade han träffat 
Lorena, Emmas farbrors gamla tjej. Hon fick för sig att Togge var med hennes barn och det var i samband med 
att de blev tillsammans, eller att Emma och Togge blev tillsammans. Emma anser att det är därför, pga hon dolde 
det både för Emma och för Togge tills de hade blivit tillsammans. När de konfronterar henne idag nekar hon 
alltid. Hon säger att hon inte har något med det att göra.

Hon hade hand om det sjukhuset där de låg. 

Emma uppgav att det mest har med komplicerade relationer och göra.

På fråga om Emma minns var hon bor svarade hon att hon bor på Verktygsgatan 2B i Arboga och att hon inte 
har bott där så länge, de har precis flyttat. De har bott där i fyra månader.



På fråga vad Emma har för skador svarade hon att för det första var det hennes syn som blev konstig av att hon 
blev påverkad psykiskt, blev trött och så där och hennes mage höll på att krascha ihop. De opererade bort 
magsäcken och så opererade de in den igen för att få henne att bli gravid, eller på nå´t sätt bli gravid men sen 
drog de tillbaka den planen igen. Det är mycket därför. Sen så har hon opererat armen och handen. På fråga vad 
det är för skada hon har på armen svarade Emma att den ska sitta… den ska höra till kroppen. Hon kan inte 
förklara det.

Sammanfattningen skriven av Stefan Forsberg 080611.
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Fhl: insp Anders Pommer, insp Stefan Forsberg
Kl 13.13-13.26
Övriga närvarande: målsägandebiträde adv Marie Fredborg, läkare Mats Enlund, polisfotograf Liselott 
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På fråga svarade Emma att hennes dag har varit väldigt lugn, hon har sovit ganska mycket.
Hon uppgav att hon har fått besök under dagen av sina föräldrar och syskon som heter Ida och Frida. Togges 
mamma och pappa var där under gårdagen. På fråga svarade Emma att Togge är han som hon bor med.

Hon tillfrågas var hon bor och svarade Arboga, på vilken adress hon bor på svarade Emma att det är 
Verktygsgatan men ändrar sig och sa att hon bodde där innan, sen bytte hon adress. Hon minns inte adressen 
men det ligger bakom Vilstahallen, i närheten av Villabadet.
På fråga svarade Emma att bostaden är en villa, en hyresvilla, hon tror den är röd.

På fråga om hon vet varför hon är på sjukhus svarade Emma att hon egentligen vet det, var en massa som hände 
där. Massa med folk som la sig i och så där och sen så kom hon emellan. Sen hamnade hon här. 

På fråga om hon vet vad hon har för skador svarade hon att det från början var det att hon opererade handen och 
sen så har hon rakat av sig huvudet, hon har nästan inget hår kvar. Så har hon opererat bäckenet också.

På fråga om hon har något minne från senaste gången hon var hemma svarade Emma att hon inte har 
jättemycket utan det mesta rör runt när hon är här eller när hon kom till Uppsala. Det mesta från när hon är 
hemma rör ju barnen. 

På fråga om hon kan beskriva det minnet svarade Emma att barnen har ju en central del i livet. Hon vårdar Saga 
hemma. Minnet är väl att hon kopplar dropp och sån´t där hemma. Max är med, att de går ut sen, allt är som 
normalt.

På fråga om det är något annat som hon tänker på under samtalet så svarade Emma att det inte är något som hon 
tänker på direkt. Självklart funderar hon lite. Hon är ganska klar om vad som har hänt men samtidigt funderar 
hon hur kunde ha hamnat här. Det gick så fort allting. På fråga vad det var som gick så fort svarade Emma att det 
var så, egentligen lite som hände som gjorde att det var så mycket som hände ändå men ändå så hade hon så lite 
att säga till och göra om saken.

På fråga om hon kan beskriva mer vad hon tänker när hon säger så svarade Emma att just det att den här tjejen 
som, ja, ska väl ha med det här att göra har hon aldrig träffat. Sen träffade hon henne första gången i Uppsala nu. 
Det var lite roligt att se vem hon var. Hon har efteråt sagt till Togge att han är en dotter som är hans men så var 



det ju inte. Det var ju bara påhitt. Det är ju mycket det. Det är ju det man funderar på, vad är det som är sant och 
inte sant egentligen.

På fråga om hur Emma vet att det bara är påhitt svarade hon att hon inte kan veta det men det var inget som 
visade på att det var så som hon hade sagt.

På fråga vad det är för tjej som hon pratar om svarade Emma att det är en som heter Lorena, hon vet inte vad hon 
heter i efternamn. Det är en tjej som hennes farbror träffade utomlands för flera år sedan som på nå´t sätt har 
kommit in i hans liv. På fråga i vilkens liv svarade Emma att det är Togges liv.

På fråga om hon har träffat henne någon gång svarade Emma att hon träffade henne för flera år sedan. Det var 
jätte länge sedan, hon kommer inte ihåg det.

På fråga om hon kan beskriva den som hon träffade i Uppsala svarade Emma att hon inte kan det. Det var så 
hastigt och lustigt och så mycket annat med i bilden så hon kommer inte riktigt ihåg. Hon ombeds beskriva det 
minne Emma har och svarade att det är ju att hon ändå presenterade sig för oss. Både för henne och Togge fast 
hon visste mycket väl vilka de var. Både hon visste och de visste. Hon jobbade ju där på intensiven.

Emma ombads utveckla det hon tidigare nämnde att hon kom emellan. Det hon menade är att hon kom emellan 
flera kontakter. Men det hon menade då vet hon inte. Det hon menar nu är att det har blivit så liksom att man 
kommer emellan kontakter hemma och här och överallt liksom. 

Emma uppgav att hon hamnade här nu är ren otur egentligen. Det är väl ingens fel så utan mest otur. På fråga 
vad hon menade med det svarade Emma att hon hamnade på fel plats vid fel tillfälle. Hon med och han med. 
Hon kan inte förklara det mer.

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080619.
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På fråga svarade Emma att hon känner sig väldigt trött, för övrigt ganska bra. Emma berättade att de har 
diskuterat lite vad som har hänt och varför hon mår som hon gör. Ideér har väl kommit upp lite, hon är 
fundersam vad som egentligen har hänt. På fråga svarade Emma att det är hon och hennes pappa, mest, som har 
diskuterat.

På fråga hur de diskussionerna har gått till svarade Emma att det rör sig om hon går säker hemma, om hon kan 
vara utan sina barn, utan att bli påhoppad en gång till.

På fråga svarade Emma att hon inte har fått någon kunskap av sin pappa om vad som har hänt för han vet lika 
lite som hon.

Emma uppgav att hon ungefär vet vad hon hade för idé den dagen, om att göra. Hon vet inte om hon gjorde det, 
han vet ännu mindre än vad hon gör.

På fråga vad hon menade med den dagen svarade Emma att antingen så fick hon ett meddelande eller också 
skickade hon ett meddelande till någon gammal arbetskamrat som har en son som spelar i ett band. Det kan ha 
varit så att e hamnade i Köping den dagen men hon vet inte om de gjorde det, det var mer en idé om att de 
kanske skulle göra det. Men ingenting som hände, hon vet inte. Hennes pappa vet inte heller, han har inte luskat 
i det.

På fråga svarade Emma att hon inte vet varför hon är på sjukhus. Hon funderar en del men kan inte komma på 
något. 

På fråga svarade Emma att hon inte kan beskriva det sista minnet hon har. Det kan hon inte. Hon kan inte 
komma på vad hon gjorde precis innan. På fråga vad hon tänker med precis innan svarade Emma innan hon gick 
och lade barnen och såna saker och att hon kanske pratade med den här Cissi. Eller också pratade de inte alls. 
Det var bara en idé om att de kanske hade gjort det.

På fråga svarade Emma att hon inte vet när det hände.

På fråga svarade Emma att hon inte vet hur länge hon har varit på sjukhus.
Gissningsvis, uppgav Emma att det kan vara nästan tre veckor. Det är ingen som har pratat med henne om det. 



Hennes pappa nämnde det idag men hon tror inte de kom fram till något direkt.

På fråga svarad Emma att hon bor på Verktygsgatan 2B. Där har de bott i några månader, fyra månader eller 
nå´t. Hon minns när de flyttade dit. Det kan ha varit någon gång i januari. Emma beskriver hur flytten gick till.

Emma nämner namnet Togge och får frågan vem det är och svarade att det är hennes pojkvän. Hon träffade 
honom för ett år sedan ungefär, de lärde känna varandra långt innan. Hennes tidigare förhållande tog slut och 
hon började träffa Togge. Barnens pappa har tagit det ganska bra. Det funkar väldigt bra. 

På fråga beskrev Emma hur hon och Togge umgicks i början, sommaren –07, de var på Öland.
På fråga om det finns något annat att säga om Togge svarade Emma att Togge finns för henne, i alla lägen. Han 
jobbar på ABF som musikansvarig. Hans intressen är musik och lite sån´t.

På fråga om egna intressen svarade Emma att det är hennes barn eftersom Saga har en medfödd sjukdom så det 
har tagit upp Emmas tid ganska mycket. Det är mest barnen. 

På fråga om någon har berättat för Emma om barnen svarade hon att någon har sagt att de inte finns längre men 
hon tror inte på det. Hon vet att de finns någonstans men de försöker skydda henne mot barnen just nu, alltså, att 
hon inte ska bli så ledsen och sakna dem så mycket. 

På fråga om hon och Togge har firat några högtider ihop berättade Emma att de firade jul ihop hemma hos 
hennes föräldrar, tror hon. Hon beskrev sedan hur det gick till.

På fråga om de har hittat några nya rutiner i sitt nya boende svarade Emma ja. På morgonen skjutsar Togge 
barnen till dagis och Emma hämtar dem. Han kommer hem ganska sent på kvällen. Emma hämtar barnen på 
dagis, ibland går hon, ibland tar hon bilen. Det är klockan halv två. Det är en promenad på ca en halvtimme med 
barnen. Då är hon hemma vid två, halv tre. Rutinen hemma är att de äter mellanmål, eller om de äter det på stan. 
Sen lagar de mat, badar inför kvällen, Saga ska ha dropp som hon fixar med, sen är det sovdags för dem, 
Bollibompa och så.

På fråga svarade Emma att de har tillgång till två bilar, en Toyota Corolla, svart och så har de köpt en bil 
tillsammans, en Ford Mondeo, mörkblå.

Emma får frågan igen om vad hennes sista minne är innan hon landar på lasarettet och hon svarade att hon inte 
kan komma på det, hon vet inte. Hon har försökt minnas men vet inte. 
Emma tillfrågas om de minnen som hon har från bostaden och om det är något av det som hon kan lägga sist i 
ordningen. Hon uppgav att de har två katter men hon hade nog inte koll på dem då, om de var inne eller ute. Det 
är inget som hon kan komma på, det är rörigt i garaget efter flytten. Hon tror att hennes dator var på, för den är 
jämt på. Den står i datarummet direkt till höger när man kommer in, det är datorn till höger.

Emma ombeds beskriva huset om man kommer in utifrån. Hon beskrev att det direkt till vänster är en tvättstuga 
med mycket grejer till Saga, med droppet. Det är en toalett direkt till vänster också. Direkt till höger är det ett 
datarum och så är det förvaringsmöjligheter i hallen. Går man in längre kommer man till köket, ungarna har en 
koja under trappen. Emma fortsätter beskriva nedre våningen med inredning och färger. 
På fråga om de har haft besök hemma svarade hon att det är vänner och bekanta som varit på besök.

På fråga beskriver Emma ytterdörrarna i huset. På fråga om Emma låser dörren eller inte svarade hon att hon nog 
brukar låsa eftersom de rör sig över hela huset, hela tiden och eftersom hon har små barn. Sen låser Togge upp 
när han kommer hem och han låser sedan från insidan när han kommer hem. Det finns en ringklocka vid 
ytterdörren. På fråga svarade Emma att hon inte minns hur den låter.

Emma beskriver att om det ringer på så kolla man alltid i fönstret i datarummet, för det är precis intill, då ser 
man vem som står utanför. På fråga svarade Emma att hon brukar göra så, varför vet hon inte. Det är bara något 
hon har fått för sig. Om hon inte vet vem som ringer på så kollar hon där först. Om det är mörkt ute ser hon inte, 
så då kanske hon bara öppnar. Det är väldigt sällan de får objudet besök på det sättet. På fråga om hon minns att 
hon har fått det någon gång svarade Emma att det i så fall är hennes syskon. Annars ha hon nog inte fått det.

Emma tillfrågas igen om sitt senaste minne och uppgav att hon minns att de kom hem från Sälen efter att ha 
hälsat på hennes syster. Någon dag efter detta var de och hälsade på Togges föräldrar i Kolsva eller Köping där 
de var hos någon bekant till dem. De var där med barnen och hälsade på hans släkt. Hon tror att Togges faster 
fyllde år. Emma beskriver detta under några minuter.

Emma tillfrågas angående sin dator och att den var påslagen och hon uppgav att den jämt är påslagen, hon är 
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jättedålig på att stänga av den. 

På fråga svarade Emma att hon inte vet varför hon är på lasarettet. Det är på grund av att någonting har hänt 
henne men vad som har hänt henne är en fråga som hon har ställt sig under dagen. Det är ganska illavarslande 
eftersom hon är oklar i huvudet och har opererat handleden så är det något allvarligt som har hänt. På fråga om 
hon känner sig oklar i huvudet svarade nej men att det kommer att ta bra länge innan hon kommer tillbaka till 
normala livet igen. 

Emma tillfrågas om en uppgift från Togge om en dröm som Emma hade berättat för honom. Emma vet inte 
vilken han menar men uppgav att hon säkert har berättat. Emma tillfrågas om hon minns någon dröm som hon 
har haft på lasarettet. Hon uppgav att en dröm är att hon blir fast i Köping, vid några tillfällen under ett halvår 
har en arbetskamrat till Emma hört av sig och sagt att hennes son ska spela i ett band i Köping. Emma har varit 
jätteintresserad av att följa med på det och har drömt om att hon har ringt och frågat om hon ska följa med. 
Emma har även drömt att hon blir fast på akuten i Köping, att de aldrig kommer till spelningen. 

Kl 19.20 avbryts förhöret och återupptas ca fyra minuter senare.

Inga nya frågor ställs och förhöret avslutas.

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080619.

Sammanfattning videoförhör Emma Jangestig 080408, PM, 2008-06-19 10:57   diarienr: 1900-K8001-08
888



889

PM
Sammanfattning videoförhör Emma Jangestig 080410

Signerad av

Stefan Forsberg
Signerad datum

2008-06-18 15:23Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Forsberg, Stefan
Datum

2008-06-18
Tid

15:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Forsberg

Uppgiften avser

Sammanfattning videoförhör Emma Jangestig 080410
Uppgift

Sammanfattning av videoförhör med Emma Jangestig 080410.
Västerås Centrallasarett
Fhl: insp Stefan Forsberg, insp Anders Pommer.
Kl 18.06-19.06
Övriga närvarande: målsägandebiträdet adv Marie Fredborg, läkare Kenneth Lindal, polisfotograf Liselott 
Bergqvist.

På fråga hur Emma mår svarade hon att hon har hemlängtan annars är det bra. Hennes dag har varit ganska lugn, 
hon har haft mycket besök.
Emma fick erbjudande att se på sina barn i Köping men tackade nej. Att efter det åka tillbaka till lasarettet skulle 
bli för mycket.
På fråga vad hon menade med att se på sina barn svarade Emma att barnen omkom i det här. Hur vet hon inte 
riktigt, det har hon inte fått klart för sig. Hon skulle få säga hej då till dem. Hon valde att inte göra det utan det 
ska hon göra senare.

På fråga hur det känns svarade Emma att det känns hemskt. Hela gårdags eftermiddagen låg hon och grät.

På fråga svarade Emma att hon inte alls vet vad som har hänt. Egentligen känns det som om hon borde ha minne, 
nå´t minne av vad som har hänt eller någonting om vem som har kommit in i deras liv eller nå´t sånt men hon 
har inget minne alls. Det är det jobbigaste, att inte veta alls vad som har hänt.

På fråga vad hon menar med att någon har kommit in i deras liv svarade Emma att om det är så att någon har 
kommit hem till dem eller om det är någon hon har träffat på ute på stan eller så. Hon vet inte alls.

Emma tillfrågas om hon kan berätta om någonting vad det tidigare förhöret innehöll.
Emma uppgav att det var om hur hon och Togge träffades. 

Hon berättade hur hon och Togge träffades, de jobbade inom samma saker, de började prata via msn och i 
samband med det var hennes äktenskap på gränsen att spricka. Efter mycket om och men blev de tillsammans.
På fråga fortsatte Emma att utveckla detta under flera minuter. Hon berättade även om sin före detta make Niklas 
och hans nya tjej. Att Togge och Niklas har en god relation. Hon fortsatte berätta om resan till Motala för att 
hämta barnen. En kompis, Johnny Vingård, åkte med för att skulle festa där. Hon tror att det var en lördag som 
de var där för de pratade nyss om det, hon och Togge. Emma fortsatte berätta om resan och hemresan till 
Motala. Hon minns inte när de kom hem. Förmodligen har de åkt direkt hem. Hon minns inte, men förmodligen 
har de kommit hem och hon har kopplat droppet och plockat in från bilen.

På fråga fortsatte Emma, under några minuter utveckla hur hon började umgås med Togge. Hur hon fick hjälp 
med barnpassning av en kompis från Göteborg, Malin Persson osv.



Hon tillfrågas hur förhållandet med Togge fungerar och svarade att hon har haft en del struliga förhållanden 
bakom sig så förhållande med Togge är hur bra som helst, han är en kanon bonuspappa och verkligen axlat 
ansvaret på en gång. Han är väldigt redig när det kommer till relationen med Niklas. Togge tar saker för vad det 
är och diskuterar hellre än bråkar. De har varit tillsammans i ca ett år.

På fråga om det har varit konflikter svarade Emma nej, på fråga om det varit några meningsskiljaktigheter 
svarade Emma alla har det men hennes uppfattning är att det fungerar väldigt bra mellan dem.

Emma tillfrågas om hon kommer ihåg något mer som hände den helgen som de var och hämtade barnen i 
Motala. Hon minns att det var en diskussion mellan henne och Niklas huruvida barnen skulle vara kvar hos 
Niklas då de skulle ha inflyttningsfest på kvällen och Emma ville ha hem barnen. Hon var väldigt bestämd i 
detta då hon inte litar på Niklas när han dricker alkohol. Han har varit väldigt elak mot henne. Hon ville inte att 
barnen skulle uppleva det. Det var ett telefonsamtal dem emellan. Det blir alltid som Emma vill när det gäller 
barnen.

Emma tillfrågas om hon minns att man under förra förhöret pratade om att de träffade Togges släkt. Emma 
minns det och uppgav att hon vet att barnen var med men hon tror inte det var samma dag som de var i Motala. 
Hon tror det var födelsedagsfest. Emma ombeds berätta allt hon minns från detta och hon gör det under några 
minuter.
Hon uppgav att det känns som om de åkte någonstans, om de åkte direkt från Motala och dit eller om de hade 
varit någon annan stans. Det känns inte som att de åkte hemifrån och dit. Hon minns inte var de kan ha varit 
innan.
Emma tillfrågas om det känns som om hon har minnesbilder som ligger bakom den här händelsen och fram till 
hon vaknade på lasarettet. Hon svarade att hon har minnesbilder både bakom och framför den här händelsen. 
Emma svarade att de minnesbilderna har mera med vardagsrutiner att göra, saker som hon gör med barnen varje 
dag, saker som återkommer ständigt. Ingenting liknande,  ja, just det, det gjorde vi. Hon kan inte säga att det är 
något som hon glömt att berätta.

På fråga svarade Emma att hon och kompisen i Göteborg kände varandra utan och innan i somras. Men Emma 
har en kompis till i Göteborg som heter Mickis som hon pratar med flera gånger i veckan, i flera timmar så hon 
känner Emma bäst.
Det är Mickis som Emma är mest förtrolig med. På fråga svarade Emma att hon inte har berättat något speciellt 
för henne utan det har mest handlat om Mickis som också haft lite jobbigt i sitt liv också. På fråga om Emma har 
beskrivit något i sitt liv för Mickis svarade Emma att hon kan ha gjort det men det är ingenting som hon kommer 
ihåg.
På fråga svarade Emma att hon inte minns att Mickis har blivit upprörd över något som hon har berättat. 
På fråga vad som får Emma att bli upprörd svarade hon Niklas. Hans sätt att ibland behandla barnen och hans 
sätt att se på livet ibland. På fråga svarade Emma att Niklas ofta sätter barnen i andra hand, när han planerar så 
kommer de långt borta.

Emma tillfrågas om hon kan beskriva senaste gången hon var upprörd. Hon svarade att hon inte vet. Hon har 
svårt att få de känslorna att bli så stora. 

Emma tillfrågas om hon minns något som bekymrat henne, något  som hon har anförtrott till Mickis. Hon 
svarade att det är saker flera gånger i veckan, mest sånt som har med barnen att göra. Hon minns inte det senaste 
för Mickis har haft mycket i sitt liv så Emma har inte velat lasta henne med för mycket. 

Emma har inte hunnit prata med Mickis angående detta.

Emma uppgav att de inte vill flytta hem igen. Det har tagit upp hennes tankar jättemycket. De ska flytta hem till 
hennes mamma och pappa när de kommer hem. Tills de hittar något nytt boende.
På fråga varför hon tänker så svarade Emma att hon känner sig rädd. Hon har aldrig känt sig rädd förut men 
tanke på vad hon blivit utsatt för och vad hennes barn blivit utsatta för så känner hon att hon inte vill komma 
hem igen till det huset. För där ser man in ganska bra, man kan komma in ganska bra utan nyckel, det ligger i 
markplan, det är en villa och sen att barnen bodde där. De finns inte kvar. Emma känner att hon vill börja om, på 
något sätt. 

På fråga varför Emma förknippar huset med detta svarade hon att hon inte vet. Eftersom hon inte har något 
minne alls så försöker hon komma på vad saker och ting har hänt, om det är hemma, om det är ute eller om det 
är på väg nånstans. Hon kan inte komma på någonting, hon har inget minne alls men att det är hemma hon är 
rädd för är väl för att hon känner sig just hemma där. Det är där hon har varit trygg länge. Hon känner att de 
kommit till ett nytt stadium i livet, de måste därifrån, de måste börja om. 
Ingen får säga något, uppgav Emma, så hon är jätteborta i sina funderingar, hon minns inte ens när hon vaknade 
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i Uppsala. 
På fråga svarade Emma att hennes tankar är att hon vill veta vad som hänt, var hon var, vad som hände efteråt, 
vart hon tog vägen, vem som hittade henne, allting sån´t. 

På fråga svarade Emma att hon de närmaste dagarna blir kvar på sjukhuset och sen flytta hem till mamma och 
pappa. De får bo där så länge de vill.

På fråga om Emma vet vad hon har för skador svarade hon att hon vet att hon förmodligen har en hjärnskada och 
ett armbrott. Hon känner hela tiden att det är någonting med öronen och balanssinnet. Hon blir yr och hör dåligt. 
Hon behöver vila.

På fråga om det är något som Emma vill ta upp under förhöret svarade hon att hon och Togge pratade om något 
under natten och då sa han att hon skulle ta upp det med polisen men hon minns inte nu vad det var. Det var nog 
mer en fundering.

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080618.
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Förhöret började direkt med att Emma spontant berättade om när hon kom till Västerås från Uppsala. Man hade 
tömt hennes rum på tv och allting, det blev så tyst. Hon hade sagt att det tjuter i mina öron, det låter som massor 
med barn som skriker. Då hade Togge sagt, nej, säg inte att hon kommer ihåg någonting, men det var bara 
någonting jag hade sagt, -Jag tyckte nog att det blev för tyst, uppgav Emma. Detta var på första avdelningen i 
Västerås. På fråga uppgav Emma att hon inte minns att hon har sagt så. Det är Togge som berättade det för 
henne, det var på förmiddagen.

På fråga hur det är svarade Emma att hon börjar längta hem.
Hon hade varit på promenad utanför lasarettet. Det var skönt.

Dagen innan hade de haft en diskussion om att åka iväg till ett annat ställe när Emma blev utskriven från 
sjukhuset.

Emma ombads berätta om vad hon sa strax innan förhöret började, något om sitt hår. Hon uppgav att hon hade 
långt hår tidigare och att det blev rakat i Uppsala. Emma vet att hon har hört, på något sätt, under transporten till 
Uppsala eller så, att någon har sagt att de behöver raka av hennes hår och hon minns att hon tänkte, gör vad ni 
behöver. Hon har fått berättat för sig att hon åkte helikopter från Örebro till Uppsala. Hon har fått berättat för sig 
att hon har varit i Örebro också. När hon har fått den informationen väcks inte några minnen till liv. 
Emma minns inte ens när hon kramade sina barn senast.
Hon vet att hon vaknade i Uppsala till slut men däremellan är det några veckor som är helt borta.

Emma tillfrågas om hon minns vad förra förhöret handlade om men det minns hon ej.

Hon delges att det handlade om att de hade varit i Motala och sen åkt till Kungsör på fest. Emma uppgav att hon 
har funderat på detta och det var på lördagen det här och sen på söndagen skulle det här ha hänt. Hon har ingen 
aning om vad hon gjorde på söndagen. 

På fråga hur Emma menar när hon säger det har hänt på söndagen svarade hon att om man räknar bakåt liksom, 
hur lång tid det har gått och så, så ska det nog ha hänt på söndagen, vad hon har fattat. Hon har fått lite berättat 
för sig men vad hon har fattat så ska det nog ha hänt på söndagen.



Emma tillfrågas vad det är hon har fått berättat för sig. Hon uppgav att Togge inte var hemma då, på söndagen. 
Han har vägrat säga var han befann sig, han har sagt att han inte får säga något. Emma vet inte om han jobbade 
eller om han var någon annan stans. Hon vet att de var hemma, hon vet inte om de var hemma hela dagen. Hon 
och barnen postade påsk kort, de var till en affär och köpte frimärken den dagen. Det var i Vilstahallen. Det var 
hon och barnen. 
Under några minuter beskriver Emma hur hon och barnen har varit i affären. Påsk korten har kommit fram. 
Togges mamma berättade det under gårdagen, hon hade fått det dagen efter detta hade hänt så det var väl inte så 
lägligt. Det var kort på barnen som de hade skrivit glad påsk på.
Hon minns inte när de postade korten. Hon minns inte hur hon rörde sig i butiken.

På fråga om det som hon beskriver i affären är hennes minne eller om det är något hon tänker att det borde ha 
varit så här svarade Emma att hon inte har något minne eftersom det inte hände något speciellt utan det gick 
ganska snabbt, de handlar, betalar och går ut. Emma minns inte vem som satt i kassan. Hon beskrev att hon 
träffade en kille, Christian, som har barn i samma ålder som henne och att de pratade om hur barnen mådde. Han 
är ihop med en gammal klasskompis till Emma. Det kan ha varit det aktuella tillfället eller gången innan hon 
träffade honom. 

På fråga svarade Emma att hon är uppväxt i Arboga, Togge kommer från Kolsva men har bott i Arboga länge.
På fråga vad Togge berättat om sin bakgrund svarade Emma att han inte har berättat så mycket om det men om 
sin familj och sina bröder. Han fyller 29år. Arbetar på ABF, är med på revyn, är en ganska offentlig person. Hon 
minns inte att han berättat att han arbetat på något annat ställe. När de träffades bodde han på Kapellgatan. Efter 
ett tag bestämde de sig för att flytta ihop, till ett hus. Han bodde inte ihop med någon. Emma uppgav att det nog 
var ett tag sen han hade ett seriöst förhållande på det sättet. 

På fråga om han har berättat något om detta svarade Emma att det är småsaker, inget som Emma vill veta exakt. 
Han har haft mera flyktiga förhållanden och inte seriöst som Emma har haft med barn och giftemål. 

På fråga om han har berättat någonting svarade Emma att han har haft flörtar, han har varit mycket på festivaler 
och såna där saker. Han är ju en ganska öppen person, lätt att få kontakt med. Hur mycket de har betytt för 
honom har inte Emma frågat.

Emma tillfrågas om de har haft med sig barnen på någon festival eller konsert svarade Emma att det förra 
sommaren var något i Köping så var det något som barnen var med på. Hon har haft med Max på Mora Träsk i 
Arboga.

Emma tillfrågas igen om den biten som gäller Togge och det som hon inte vill veta exakt. Hon berättade att de 
var kompisar först, han hjälpte henne med skilsmässan. Hon följde honom i hans relationer, han flörtade med 
någon från Tyskland då, tror Emma och träffade någon från Köping. Emma tyckte det var ganska roligt att hon 
och Togge drev med varandra fram och tillbaka, så lite vet hon. Dessa är inget som han har kontakt med idag så 
det känns som det inte spelar någon roll uppgav Emma.

Hon ombeds berätta så mycket hon minns av detta. Emma uppgav att hon inte kommer ihåg den där från 
Stockholm. Hon tror han var tillsammans med någon från Köping, Linda. Sen var det någon mer som han 
strulade med ett tag men det var inget allvarligt tror Emma. Han berättade för Emma vad som hände och när det 
tog slut. På fråga vad Togge då berättade svarade Emma att han berättade vad de hade gjort på dagen, han 
frågade hur Emma mådde, vad hon hade gjort. Han kunde fråga  är det här normalt?,  kan man bete sig så här? 
såna saker. Han syftade på om hon sagt något konstigt, gjort något konstigt, eller blivit svartsjuk på något som 
varit konstigt. Emma ställde samma frågor till honom. På fråga svarade Emma att hon inte kommer ihåg vem 
Togge pratade om. Det var ju några stycken där, på kort tid. Det var sommaren 2007 tror Emma, men då blev de 
tillsammans, så det kanske var före sommaren, uppgav hon. Efter ett tag märkte Emma att dessa kontakter 
betydde mindre för honom, blev mindre viktiga och så började han och Emma träffas. De började umgås, Emma 
hade en kompis som tog hand om barnen så Togge och hon var i Örebro och åt, nattbadade så deras gamla 
relationer började betyda mindre och mindre och Emma hörde ingenting mera om dem så hon tror inte han hade 
någon mer kontakt med dem.

På fråga svarade Emma att hon tror att Togges sista relation var Linda från Köping. 

Emma tillfrågas om att hon nämnde någon från ett annat land och hon svarade då: 

Emma: hon från Tyskland vet jag inte, men sen var det från ett annat land igen. Nu vet jag inte var hon kommer 
ifrån men det var, vad jag fattade det som så var det många år sedan de träffades. Den här tjejen var ganska 
betuttad i Togge, jag vet inte hur intresserad han var. Sen så träffade jag henne i Uppsala. Hon kom och 
presenterade sig, hon jobbade i Uppsala när jag låg där. Så hon kom och presenterade sig och berättade vad hon 
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hette och att hon kände Togge och så. Då blev ju jag rädd med tanke på vad jag hade varit med om och så. 
Alltså, att träffa någon så nära, men nu i efterhand, när vi har pratat om det så säger min familj, min pappa kände 
den här tjejen också. Min pappa säger att det var kanske inte hon för hon jobbade som lärare, men namnet 
stämde och hon presenterade sig som om hon kände Togge och allting. Så det var ett lite roligt sammanträffande.

Fhl: namnet stämde säger du, vad var det för namn?

Emma: jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad hon hette men vi kalla henne Svetlana i alla fall. Jag vet inte vad 
hon hette där, det kommer jag inte ihåg.

Fhl: när du säger vi kallade henne, vilka är det?

Emma: min pappa och jag.

Fhl: vad kommer det sig att ni döpte henne till det?

Emma: därför att min farbror träffade en tjej samtidigt, från Spanien tror jag och den här tjejen från Uppsala hon 
var från Spanien, var kompisar. Så att det är därför pappa och jag känner till dem från tidigare. Så jag vet inte 
varför vi började kalla henne Svetlana men det var i alla fall så. Hon har fått heta så sen dess och sen när Togge 
hade kontakt med henne då var det bara ännu roligare.

På fråga svarade Emma att hon tror att hennes pappa och Togge träffade henne i Uppsala men Emma var inte så 
med där så hon vet inte, kommer inte ihåg.

På fråga att Emma tidigare nämnde någon tjej från Tyskland svarade Emma att hon bara vet att det var någon 
från Tyskland. Hon minns inte hur mycket kontakt de hade eller om de träffades, hon vet inte mer än så. Det var 
Togge som berättade det när de var på stadiet som kompisar. Sen dess tror inte Emma att hon har hört något mer 
om det. På fråga svarade Emma att hon inte minns något mer som Togge berättat om den tjejen. Hon kommer 
inte ihåg att de har träffats någonting men att de hade mycket kontakt genom internet och så. De har säkert 
mailat varandra och så. Emma ombeds berätta allt hon vet om detta och svarade att hon just gjorde det.
Hon och Togge pratade om detta då och sen dess har det inte varit aktuellt. Hon har inte hört av sig eller 
någonting.

På fråga svarade Emma att hon inte har träffat någon av dessa utan bara kompisar till honom. De flesta från 
Köping. 

Han hade en ganska allvarlig relation med en tjej i Köping, Anna, de försöker mest undvika varandra nu. På 
fråga varför svarade Emma att hon tror att de inte var så sams på slutet. Emma tror det för att Anna är lite 
konstig, vad Emma vet. Hon har psykiska problem. Emma har inget mer att berätta om det med Anna. Hon har 
aldrig träffat Anna, bara sett henne på kort.
Togge har berättat att Anna har psykiska problem. Emma minns inte hur Anna ser ut. 

På fråga svarade Emma att om det skulle komma minnen känner hon sig rädd för dem. Hon är rädd för att 
docenten ska plocka fram hennes minne. Emma informeras att det är en professor som ska testa hennes 
minnesfunktioner, inte ta fram hennes minnen. 

Emma uppgav att hon inte vill hem, inte hem dit de bodde, inte ens åka förbi, vistas i närheten, det är för nära, 
för nära det som har hänt och barnen och allt det gamla. De har ordnat med hjälp att flytta därifrån för att slippa 
dit igen.

På fråga svarade Emma att det mest är huset som är jobbigt. Hon och Togge pratade i går. Till att börja med fick 
hon en känsla att hon hade suttit i bilen och att något hade hänt där. Men i går kom känslan att något hade hänt 
hemma, i hallen och han frågade varför i hallen. Varför inte någon annan stans. Emma svarade att hon får en 
känsla av att det är kväll, hon håller på att bada barnen eller kopplar dropp eller något sånt där. Då är vi i hallen 
eller i badrummet. Sen är det någon som ringer på dörren, det är klart jag öppnar. Han sa skulle du öppna för 
vem som helst, ja, svarade Emma. Är det någon som ringer på så är det klart jag öppnar. För det är ju någon som 
vill oss någonting. Det skrämmer Emma också att hon skulle ha öppnat för vem som helst, att hon skulle släppt 
in vem som helst medan hon höll på med det vardagliga, liksom. Emma får en känsla av att det är något som har 
hänt hemma, i hallen och det gör jätteont, hon vill inte dit igen.

På fråga om det finns något mer i den känslan svarade Emma att det inte är mer än att det är mest känslor, vad 
hon skulle ha gjort. Var det kväll badade hon förmodligen Max. Det brukar hon. Skulle det vara en vanlig dag så 
skulle hon ha hållit på med det, badat Max, kopplat dropp och de skulle ha befunnit sig i hallen.
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Emma ombeds förklara känslan som hon har och uppgav att det är obehag, det är jätte obehagligt att veta att det 
här har hänt hemma, det här har hänt där hon kände sig mest hemma. Att komma dit igen skulle bara riva upp en 
massa sår. Om hon tänker på huset, på alla rum, garaget känner hon bara att hon inte vill dit. Någon annan får ta 
hand om det. Hon vill inte se, hon vill inte uppleva igen.

På fråga svarade Emma att hennes första tanke var att hon och barnen åkt bil och att någon hade krockat med 
dem. Men hennes pappa har sagt att hennes bil är hel och ren, även hans bil, alla bilar hon brukar använda är 
hela, utan fel. Så den känslan har hon lagt åt sidan.
Nu är känslan att något har hänt hemma. För att kunna gå vidare måste hon ha fakta, måste få veta lite vad som 
har hänt, vad som hände runt henne. 

Emma informeras att hon kommer att få veta det så småningom men att det nu gäller att hon ska minnas själv. 
Hon förstår det men hon anser att det är så svårt för hon kommer inte ihåg, hon minns Motala men inte dagarna 
innan. Hon minns inte den dagen.

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080617.
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Emma tillfrågas om vad som kommer att hända under morgondagen och hon berättade då att hon kommer att 
åka till ett pensionat och att det ska bli skönt att lämna sjukhusmiljön.

Under morgondagen ska man även åka till Köping och titta på barnen och på fråga hur det känns svarade Emma 
att hon känner sig redo för det. Det känns jätte jobbigt men hon är redo att ta säga hej då.

På fråga svarade Emma att hon befann sig i dagrummet med sin pappa när förhörsledarna kom till lasarettet.
På fråga angående hur hennes instruktioner angående dagrummet är svarade Emma  att tv:n har varit på där men 
hon har inte tittat. På fråga svarade Emma att hon inte har sett eller hört några nyheter på tv:n, väktaren har varit 
med hela tiden. Under gårdagen var de ner till huvudentrén och väntade på Emmas syster som handlade åt 
Emma. Då låg det en tidning där så Emma bad dem ta bort den. Det var bara en sportbilaga men hon är själv 
noga med att inte få veta, hon vill inte veta. Väktaren var med då också. På fråga svarade Emma att hon inte 
mötte någon hon kände, det var ganska sent på kvällen.

Emma ombeds berätta om vad det föregående förhöret handlade om och Emma uppgav att hon vet att man 
pratade om Togge och hans förra relationer och det var svårt för hon vet inte så mycket om dem. Hon uppgav att 
hon hade pratat med Togge efteråt och sagt att hon hade jätte lite att säga eftersom de inte har pratat så mycket 
om det. Togge har inte varit så intresserad av Emmas förra liv och hon har inte varit så intresserad av hans förra 
liv. Togges kommentar till Emma var att polisen fick fråga honom för han hade lättare att svara på det. Det var 
inget annat speciellt som Togge och Emma diskuterade då.

På fråga svarade Emma att hon inte har funderat mer på den biten, det är inget som har slagit henne in. 

Hon och Togge diskuterade en annan sak. Emma vet inte vilken dag händelsen ägt rum. Hon minns att hon 
tillsammans med barnen har varit jättemycket på öppna förskolan. Det är mycket folk på öppna förskolan. Emma 
tror att hon var där senaste gången på en måndag. De har öppet mån, ons, fred. Max går på dagis de andra 
dagarna så de brukar vara på öppna förskolan mest på måndagar så det är därför hon antar att de var där en 
måndag.

På fråga svarade Emma att hon vid senaste förhöret pratade om att hon var på affären och ombads berätta om det 
igen. Hon uppgav att det var Vilstahallen. Hon uppgav att hon inte har kommit på något mer. Hon ombeds 



berätta vad hon minns och uppgav att de skulle köpa frimärken för att posta påskkort men minns inte om de 
handlade något mer, havremjölk, vanlig mjölk eller nå´t. När hon kom till kassan satt en tjej där. Även en annan 
person var där, en som jobbar där, Christian, han hade handlat. De pratade om barnen för han har barn i samma 
ålder som Emma. Hon minns inte om hon postade korten utanför, det står en låda utanför. Hon tror hon gjorde 
det men vet inte. Sedan gick de hem.

På fråga svarade Emma att hon inte vet vad Christian heter i efternamn men han är ihop med en tjej som heter 
Malin Eriksson som bor i Arboga och som är i samma ålder som Emma. 

På fråga om hon minns vilken tid på dagen detta var svarade Emma att om det var när de gick från öppna 
förskolan så är det klockan fyra annars vet hon inte. Det kan ha varit både för- eller eftermiddag. 

På fråga svarade Emma att Saga åker vagn och Max går bredvid, hon har en tvillingvagn men det är punka på 
den. Hon har inget minne om vad det är för väder. På fråga svarade Emma att det förmodligen är ljust ute 
eftersom att det är ganska tidigt på kvällen, det var innan kvällsmaten och det äter de mellan fem och sex så det 
måste ha varit ljust.

Emma tillfrågas vad hon minns av samtalet med Christian och hon uppgav att hon träffade honom på Apoteket 
samma dag eller om det var dagen innan, eller om det var Malin hon minns inte. De pratade deras barn som var 
sjuka.
På fråga svarade Emma att hon tror hon betalade med kort, hon har väldigt sällan kontanter. Det förvarar hon i 
ena jackfickan, en svart vinterjacka, senast hon såg kortet. Där finns också hennes id kort och Medmera kort.

På fråga vad hon minns från sista gången på öppna förskolan uppgav Emma att det var ganska mycket folk men 
hon minns inte om det var någon speciell som hon pratade med. De lekte och barnen ritade varsin teckning och 
sen åt Max mellanmål, gick på toa och sedan hem. Emma minns inte men hon tror säkert hon pratade med 
någon, hon brukar träffa mycket föräldrar i samma situation som hon själv men hon minns inget samtal. Det 
brukar vara ett tiotal föräldrar där, minst. 

Öppna förskolan finns i nedre våningen i Trefaldighetsgården. Hon brukar vara där en gång i veckan eller 
varannan vecka. Hon har alltid med sig båda barnen. 

På fråga svarade Emma att det kan vara så att hon gick till Vilstahallen efter öppna förskolan för det ligger på 
vägen hem. Det kan vara så att de gick förbi Konsum också men hon vet att hon var till Vilstahallen för hon 
minns att hon pratade med Christian men hon vet inte vilken dag det var.

På fråga hur korten, foton på barnen som gjorts till påsk kort, förvarades svarade Emma att hon hade korten i 
skötväskan.

På fråga svarade Emma att de brukar storhandla på Willys och har mat i frysen som hon tar fram och tinar. Hur 
det var den aktuella dagen vet hon inte men hon brukar laga mat mellan fem och sex och sedan äter de och 
barnen tittar på Bollibompa medan Emma kopplar dropp. Togge har så oregelbundna arbetstider så han kan 
komma hem allt mellan fem och åtta. Emma brukar göra mat åt alla och så äter hon och barnen så äter han när 
han kommer hem. 

Droppet tar Emma fram på förmiddagen så att det inte är för kallt. De har gjort i ordning en plats i tvättstugan 
som hon gör steril när hon ska hålla på, hon tvättar sig själv också. Emma kopplar ihop det, sätter på pumparna 
och ställer upp det på hennes rum till det är dags att gå och sova. De kollar klart på Bollibompa till kl sju. Ibland 
kollar Max bara till halv sju och så badar han sista halvtimmen. Sen går de upp till övervåningen och borstar 
tänderna, byter om och tvättar sig. Sen kopplar Emma droppet och då vill Max vara med, jämt. Emma kopplar 
droppet och lägger Saga, sen somnar hon och då läser Emma och Max saga. Efter sju brukar de sova.

På fråga svarade Emma att de alltid följer dessa rutiner för Sagas dropp tar 12 timmar och hon brukar vakna 
klockan sju.
På fråga svarade Emma att hon tycker det känns positivt att prata om barnen för hon har bara bra minnen när det 
gäller dem.

På fråga om Emma har funderat något mer över kalaset hemma hos Togges släktingar svarade Emma nej men att 
hon hade pratat med Togges mamma om det. Av vilken anledning vet inte Emma, de bara kom in på det. Det var 
när hon hälsade på Emma på sjukhuset, någon dag innan. På fråga svarade Emma att samtalet gick till så att hon 
nämnde för Togges mamma att man hade pratat om kalaset under förhör och att hon inte kom ihåg så mycket av 
kalaset. Togges mamma hade sagt att det inte var så mycket som hände på kalaset, de pratade om vad de hade 
ätit och vem som hade åkt hem först och de kom fram till att Emma och Togge hade åkt hem först. De pratade 
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inte om när kalaset var men Togge och Emma har pratat om att kalaset var samma dag som de hämtade barnen i 
Motala för de åkte direkt därifrån till kalaset.

Under flera minuter ställdes frågor till Emma om kalaset och färden hem som de körde i bil med henne som 
förare för Togge hade druckit lite alkohol. Emma var ganska säker på att kalaset var hos släktingar i Kungsör.

Emma tillfrågas hur en vanlig kväll hemma hos dem ser ut efter att barnen lagt sig. Togge äter när han kommer 
hem, Emma sitter framför datorn, hon brukar också titta på tv, Sjukhuset som brukar börja vid 19.30 eller städar.

På fråga svarade Emma att hon vet vilka grannarna är, de brukar säga hej till varandra och hon ser deras barn 
som leker ute. 

På fråga svarade Emma att barnen inte brukar sova längre dagen efter om det blivit sent kvällen före, de brukar 
vakna vid 19.00-19.30 .

Under flera minuter pratades det om hur rutiner med barnen såg ut, helgkvällar, mm.

Emma uppgav att hon och Togge ibland använder datorerna hemma, tillsammans eller var och en för sig. Emma 
håller kontakt med olika personer eller håller på med bilddagboken där man kan lägga ut bilder på sin dag. 
Emma började med en sån sida, ca ett år tillbaka i tiden, det var länge sedan hon lade ut något där. Togge har en 
som han använder ganska flitigt. Emma vet inte hur länge sedan han lade ut något där. Togge har mycket 
kompisar som använder sig av bilddagboken. De har även Facebook men det är inget de använder.

På fråga svarade Emma att hon har varit med när Togge hållit på med sin bilddagbok men hon minns inte när 
sista gången var, hon tror det var länge sen. 
Emma använder även msn. På fråga svarade Emma att kontaktnätet på msn består av hennes föräldrar och 
syskon, kompisar från Göteborg, hennes ex som frågar om barnen, farmor, gamla klasskompisar. De hon har 
kontakt regelbundet med är ett tiotal personer.

På fråga om Emmas sista minnesbild runt detta svarade hon att hon har funderat på det och hon tror att det är 
med sin mamma, det kan ha varit samma kväll som det här hände eller dagen innan eller nå´t. 
Emma tillfrågas om att hon uppgav samma kväll? Hon berättade att det är det sista hon över huvud taget vet om 
att hon har gjort hemma, hon vet inte vilken dag det är, hon vet inte vilken kväll det handlar om eller nå´t men 
det är det sista hon vet att hon gjorde hemma. Hon vet att hon var hemma sista gången då men kommer inte ihåg 
mer. Hon har inte en aning om vad hon gjorde den dagen eller om hon hade barnen hemma, vad de gjorde eller 
vad hon tänkte. Att hon säger kanske den här kvällen är just för att det är sista kvällen hon vet att hon över 
huvud taget befann sig hemma. Om det var hemma vet hon inte men, ja, på hemmaplan.
På fråga svarade Emma att det kan ha varit på morgonen eller mitt på dagen, hon har ingen aning.

Ingen får ju säga något men hon har fått en känsla av att det var kväll, hon har fått känslor av att det här hände, 
det här hade vi gjort, men inget konkret, inget hon kommer ihåg, mest känslor. Att det här borde ha vart den här 
dagen. På fråga om Emma har en aning om varför hon har dessa känslor svarade hon att hon tror att det är för att 
hon spekulerar, känner att hon behöver veta. Hon vill veta vad hon gjorde sist, vad hon befann sig, både 
känslomässigt, fysikt och psykiskt.

Emma tillfrågas om hon kan berätta mer om Togges bakgrund. Hon uppgav att hon och Togge kanske har prata 
om detta men det är inget hon lagt på minnet, det är inget som hon vill veta, lägga på minnet, registrera. Han är 
den han är för henne. Hon vet att han har haft relationer förut och att de kanske inte alltid har varit så bra men 
det är inte viktigt för Emma. Hon har berättat om sina relationer. På fråga svarade Emma att anledningen till att 
hon inte vill minnas inte beror på svartsjuka utan mera att han är den han är för henne idag. Emma tror inte hon 
har träffat någon som Togge varit tillsammans med förut.

På fråga svarade Emma att Togge har bott ihop med någon i Köping som heter Anna. Hon är ungefär lika 
gammal som Emma. På fråga svarade Emma att hon tror att hon har sett någon bild på henne. Togge har inga 
barn sedan tidigare.
Emma tror att Togge flyttade tillbaka till Arboga när det tog slut med henne. Emma minns vilket år det var.

På fråga om att Emma uttryckte det att Togges relationer inte alltid var så lyckade svarade Emma att han är 
väldigt omhändertagande och det väl är många som behöver hjälp eller stöd som söker sig till honom. Anna hade 
psykiska problem och problem i sitt liv och han hjälpte henne ex att hitta jobb. Han är så idag också, 
omhändertagande och stöttande.

På fråga om Emma vet hur de psykiska problemen yttrade sig svarade Emma att hon vet lite. I relationen var det 
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att hon var svartsjuk, hade problem att hitta jobb, problem att behålla bostad och liknande, gick hos psykolog. 
Emma minns inte vad för jobb Togge ordnade åt henne men tror det var på något casino som dealer i Köping. 
Emma vet inte om Togge har kontakt med Anna i dag. 

På fråga svarade Emma att hon inte vet om han har kontakt med någon annan av sina ex, kanske på msn, på 
datorn. Han har träffat någon från Västerås, han har inte hållit sig så mycket i hemtrakten. Ingen som han brukar 
träffa, mest från datorn, hörs av hur det är och så. 

På fråga svarade Emma att hon har kontakt med de flesta av sina ex. Hon har god kontakt med en kille som hon 
var ihop med när hon var tretton år. En annan kille, som inte var så snäll mot henne, misshandlade henne, har 
hon träffat när Max har gympa, då var den killen där med sin systerdotter. De pratade då men inget annat, ingen 
som hon umgås med. Han heter Jocke, Joakim Johansson, kallas Snoken.
Han var väldigt svartsjuk, tyckte inte om att Emma gick till skolan på dagarna, han var elak. Detta var jätte länge 
sedan, fem-sex år sen. Sex år sen måste det vara. På fråga om det finns några hard feelings nu mellan Emma och 
Jocke svarade hon nej. Det är överspelat. När de träffas nu för tiden verkar han inte bitter utan frågar om barnen 
och Niklas, han känner Niklas. 

Emma umgicks med en kille, de var inte tillsammans. Efteråt fick Emma reda på att han hade haft flickvän hela 
tiden. De festade och umgicks tillsammans under ca ett år. De bor ganska nära varandra nu. Han bor med sin 
flickvän från den tiden. Han dök upp i lekparken för några veckor sedan när hon var där med barnen, frågade hur 
det var och berättade var han bodde. Emma visade var hon bodde. Det var inte mer än så. Den killen har barn 
med Malin, hon som nu är ihop med Christian som Emma mötte i affären.

Sammanfattingen skriven av Stefan Forsberg 080617.
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På fråga svarade Emma att hon mår ganska bra. Det är skönt att vara tillbaka i verkligheten igen, utanför 
sjukhuset. Emma har sina föräldrar, sina syskon och sin sambo med sig.

Emma tillfrågas om hon har funderat något på det senaste samtalet, förhöret och hon uppgav att hon nog har det 
men att det inte var något hon kommer ihåg.

Emma ombeds berätta om gårdagen.

Hon uppgav att hon då åkte från sjukhuset och att hon också fick se sina barn i Köping. Det var mer hemskt än 
hon hade förväntat sig. Hennes förhoppning var att ta farväl, säga hej då men de var mer illa däran än hon hade 
förväntat sig. Hon minns inte något från den dagen men som de såg ut fick henne att bli chockad. De som var 
med vid tillfället var Emmas föräldrar, hennes syskon, sambon, efteråt kom Emmas farbrors fru.
Det var jättefint ordnat. De hade gjort så gott de kunde men det blev ändå chockartat för henne.

Emma ombeds förklara chockartat och hon uppgav då att hon inte kände igen dem på något sätt. Nog för att de 
är döda och ser annorlunda ut då men Max, i alla fall, hade ett bandage om huvudet så hon funderar mycket på 
om han är skadad på huvudet och också två blåmärken, markanta, på sidan av ögonen. Emma funderar på om 
han har blivit slagen, skadad på samma sätt som hon själv.
De hade inte sina kläder. Det kändes inte som att det var hennes barn som låg där. Det sista Emma minns av dem 
är att de mår bra och lever och att de har det bra hemma så det är svårt att förstå.

På fråga svarade Emma att hon inte såg några sådana skador på Saga, hon hade en mössa på sig så huvudet 
syntes inte. Ida eller Frida frågade om barnen var sminkade men det var inte så enligt sjukhuspersonalen. Men 
Emmas uppfattning är att Saga var sminkad för hon hade röda rosor på kinderna. Emmas fundering är om Saga 
också är skadad utan att det gick att se. Emma var inte fram så nära men från det av ståndet hon stod så såg hon 
inga skador. Barnen hade täcke på sig. Det var mest Max hon lade märke till, att han hade en hätta på huvudet. 
Hade han inte varit skadad på huvudet så hade de inte behövt dölja det anser Emma. Det känns ganska okej att 
prata om detta. Hon har pratat mycket med sin familj.

Emma ombeds berätta om en sak, sitt bröllopsfoto, som hon nämnde på väg till den anonyma orten. Hon uppgav 
att Aftonbladet eller Expressen har lagt ut ett foto på henne och Niklas när de gifte sig. Hon tror att de hade 
redigerat det så att det inte syntes att det var Emma och Niklas. Hon vet inte hur tidningen fått tag i bilden. Det 
var en bild från bröllopet. På fråga svarade Emma att hon inte har sett bilden själv utan någon har berättat om 
det. Någon har sagt att bröllopsfotot var det enda när Emma frågade om det var fler bilder.



Emma tillfrågas angående en annan uppgift som kom upp på väg till de anonyma orten. Någon som var 
ambulansförare.

Emma uppgav att Niklas bror är ambulansförare och jobbar i Arboga. Hon tror att det var Togge som berättade 
för henne att Niklas bror hade hört anropet angående Emma och barnen men han ville inte åka dit. Hon tror inte 
han vet var de bor men hade nog hört namnen, det är bara de som heter Jangestig. Det är max en vecka sedan 
Togge berättade det.

Emma berättade att hon under dagen hade fått minnesträna. Det var intressant. Han skulle gå igenom resultatet 
och höra av sig till henne. Det var intressant att få höra hur hjärnan fungerar och att det kan ta tid för den att 
återställa sig. Hon tillfrågas om hon minns vad han som gjorde undersökningen heter men det minns hon inte. 
Emma informeras om att han heter Sven Åke Christiansson. 

Pommer informerade henne igen om de restriktioner som hon fått, inte titta på tv, inte lyssna på radio, inte läsa 
tidningar, inte prata med någon utomstående. På fråga om hon snappat upp något sedan hon kom till den 
anonyma orten svarade Emma att hon inte hade gjort det. Hon uppgav vidare att de andra har suttit vid datorerna 
en del men inte svarat på frågor. Hon har inget behov av att få information just nu, det är skönt att bara vara. Det 
hon saknar är sina bästa vänner i Göteborg, Mickis och Malin. Emma berättade att hon vet att de vet vad som 
hänt henne och vännerna finns kvar.

Pommer bad henne berätta om en känsla som Emma nämnde att hon hade och detta kom fram i samband med 
middagen. Pommer bad henne berätta om det i kommande förhör. Emma berättade nu att hon har en känsla eller 
ett minne eller nå´t men det är att hon hittas eller att hon ligger i alla fall. Hon har ingen aning om var barnen är 
men hon ligger i hallen. Precis när man kommer in i huset så finns det två lådor som man har ytterkläder i och 
hon ligger precis bredvid dem. Hon har fått för sig att hon ligger där. Emma vet lite vad hon har på sig men hon 
kan inte ha det på sig eftersom hon inte har några sådana kläder men hennes mamma har en tröja som man har 
utanpå, en lila och att Emma har en sån på sig men hon har ingen sådan. Hon vet inte varför detta har kommit 
upp, om det är minnen eller bara antaganden eller nå´t men hon har haft det ända sedan hon vaknade. 

Hon ombeds beskriva lådorna och berättade att det är trälådor, liksom galler på sidorna och uppe på är det lådor 
med handdukar. Till höger står ett skoställ. Tillvänster lådorna. Hon har fått för sig att hon inte ligger mitt i utan 
till väggen där lådorna är. Hon har ingen aning om var barnen befinner sig. Precis mitt emot är det en spegel. Det 
är ingen som har svarat på att det är så, att det stämmer utan hon har bara fått det för sig. Hon har haft de 
tankarna för sig själv. På fråga svarade Emma att hon aldrig tidigare legat på detta vis. På fråga svarade Emma 
att hon inte har någon minnesbild av vad hon ser när hon ligger ner. Emma förklarade att hon mera minns att 
hon är den som kommer in i lägenheten, den som hittar henne. Inte från där hon ligger. Det är som att det är hon 
själv som hittar sig, att hon ser sig själv ligga ned med en lila tröja på sig.

Om lådorna står först så ligger hon bakom lådorna. Emma resonerade med sig själv att om det var någon som 
bara kommit in och gjort det här kan hon mycket väl ha legat där för att det är inte så långt in i huset, hallen. Det 
är tre, fyra steg in. Direkt till vänster finns en tvättstuga och till höger ett datarum. I hallen finns en trapp där 
Emma har gjort en koja till barnen.

På fråga svarade Emma att det var redan på sjukhuset som hon fick denna känsla, att hon hittades där. Hon 
förknippar inte detta med någon lukt eller känsla men under de senaste två till tre dagarna är det en sak som har 
slagit Emma som hon jätte gärna ser att polisen kollar upp. Det är att Togge träffade en tjej för två år sedan tror 
Emma. Han var utomlands, på något varmt ställe, där träffade han en tjej som han började flörta med och så. Sen 
åkte han hem och hon kom hit. Tjejen bor i Tyskland. Hon rymde hemifrån och kom till honom och försökte ta 
livet av sig. När hon hade försökt ta livet av sig ringde hon honom, för det gjorde hon inte i Arboga och han fick 
ta hand om henne och skicka tillbaka henne till Tyskland. Hon har lite psykiska problem den där tjejen vad 
Emma har förstått. 

För några veckor sedan, nu är det kanske någon månad sedan fick Togge ett brev av henne där hon påstod att 
hon fött hans barn men han behövde inte bry sig om det för hon hade adopterat bort barnet i Tyskland. Tjejen 
finns i Sverige för hon pluggar i Sverige. Togge svarade inte på brevet, han visste inte hur han skulle göra. Han 
tog kontakt med folk, adoptionsbyråer för att se om detta kunde stämma eller inte. Han kontaktade inte henne 
och svarade inte på brevet. Så Emma frågade Togge häromdagen " kan det vara så att hon försökte kontakta 
dig?" Det är ju inte så svårt att få reda på var vi bor. Bor man i Sverige så vet man hur man ska ta kontakt.

Emma är rädd att hon försökt kontakta Togge på nå´t sätt. Kanske trott att det var hans barn som fanns hemma 
hos dem. Det är inget som Emma vet, ingenting, hon kan inte anklaga någon helt oskyldig heller men det var en 
tanke. Eftersom hon har gjort så konstiga saker, försökt ta livet av sig, försökt få Togge att tro att han har ett 
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barn som han förmodligen inte har för adoptionsbyråerna sa att det inte gick att fixa på det sättet. Hon ska finnas 
här i Sverige men vart vet vi inte i dag. Han sa att hon har försökt kontaktat mig förut men inte lyckats. Emma 
vet inte vad hon heter, det minns hon inte. Men Togge sa att han gärna hjälper till och berättar vad hon heter i så 
fall. Hon har inte varit så glad i att han har skaffat en ny tjej heller, att Emma och Togge är tillsammans. 

Det var en tanke som slog henne häromdagen, att det finns folk i det här som egentligen inte har något med 
familjen att göra.

På fråga om Emma har någon aning om vad det var som gjorde att detta plötsligt kom fram svarade hon att det 
hon tänkte på idag när hon satt med han var att hon fick lyssna på en ordlista skulle sägas först på vanligt sätt i 
ena örat och sedan baklänges i andra örat. Emma blev livrädd när hon hörde det för hon förstod inte vad 
personen sa. Hon tänkte att hon inte förstod, hon hörde baklänges och framlänges och kände igen rösten men 
ändå inte och då slog det henne att, Emma har svårt med språk, kan det vara så att hon inte förstod språket på 
den som kom. Kan det vara så att hon inte förstod vad personen ville som kom hem till henne. Hon vet inte, det 
är jättemånga tankar som far. 

På fråga vad Togge sa när hon nämnde detta svarade Emma att han blev rädd. Han sa att han inte skulle klara av 
om detta var hans fel. Emma svarade då att det inte är hans fel. Att han träffade den här tjejen kan inte han rå för 
och att den här tjejen i så fall var så psykiskt störd kunde inte Togge veta men han sa varken att det kunde vara 
så eller inte kunde vara så. Han sa bara berätta det här för polisen. På fråga svarade Emma att de låg uppe på 
rummet när de pratade om detta. Det var nog under gårdagskvällen tror Emma, inte på sjukhuset utan här.

På fråga svarade Emma att hon inte minns tjejens namn men att hon har hört det tidigare. På frågan om vilket 
sammanhang det var så svarade Emma att hon har sett kort på den där semestern och han har ju berättat om 
henne och just det här som hon höll på med. Hon skulle ha tagit 100ml valium när hon skulle försöka ta livet av 
sig här. Och sen har Togges kompis berättat, för han var med och körde henne tillbaka till Arlanda när de skulle 
skicka hem henne. Fast hon blev efterlyst av polisen för hon kom aldrig med planet hon ville stanna hos Togge 
så hon ville inte åka hem igen. Hon hade ju rymt hemifrån. Sen fick Emma höra om brevet eller han läste upp 
brevet som hon hade skickat. Det måste vara någon månad sedan det kom, eller 
nå´t. 

På fråga svarade Emma att detta med 100ml valium var för över ett år sedan i vart fall. Hon tror att det var på 
den där semestern var för två år sedan. Togge och Emma hade inte träffats när detta hände. De pratade med 
varandra då, det kanske är ett och ett halvt år sedan. 

På fråga svarade Emma att hon har sett brevet. Hon har inte läst det själv men hon har sett det. Hon ombeds 
berätta mer om det. Emma uppgav att det var så att Togge var hemma i sin förra lägenhet och hämtade post. När 
han kom tillbaka så läste han upp brevet för Emma. Hur brevet ser ut eller vad det står eller så där… det står inte 
på svenska eftersom hon är tysk. Emma tror inte hon läste det själv utan han läste upp det för henne. Brevet låg 
väl framför henne men hon tog inte initiativet att läsa själv. 
På fråga vad Emma minns av vad Togge läste svarade hon att han läste att hon hade fött ett barn som var hans 
och hon hade lämnat barnet till adoption i Tyskland hos en familj. Anledningen till att hon skrev till Togge var 
för att hennes mamma hade fått en blodsjukdom som hon även trodde att den här killen som hon hade fött också 
hade. Han var tvungen att veta det för om den här kille skulle bli sjukare så skulle den här adoptionsfamiljen 
höra av sig till Togge och då skulle Togge få hjälpa till. Togge var helt förstörd. Han ville inte bli pappa på det 
sättet och inte med henne. Det blev en väldigt chockartad upplevelse för honom. Med tanke på deras senaste 
möte när han fick köra hem henne så var det verkligen inte rätt person att bli förälder med. Han var väldigt 
chockad. Emma också, men hon försökte trösta på bästa sätt. 

Emma är medveten om att det finns konstiga personer i den här världen så att hon dömde inte honom utan 
försökte stötta honom i beslutet eller i saken.

På fråga vad Togge hade för känsla för detta svarade Emma att hans känsla var att det inte stämde, att hon 
hittade på. Med tanke på att hon har hittat på en massa saker förut. Sen var han ju rädd för fortsättningen, om 
hon skulle höra av sig igen eller om det helt plötsligt skulle stå en unge utanför dörren som var hans utan att han 
visste det.

På fråga om hur Togge tog det, emotionellt, om det kom som en överraskning svarade Emma ja. Han blev 
chockad. När de träffades, Emma tror det var på Cypern, eller på Kreta, Kreta tror hon så hade de ju, Emma vet 
inte riktigt om man kan säga, kärleksrelation men de dejtade där borta, det gjorde dom. Men det är inget som han 
har tänkt på i efterhand, vad Emma vet, att han ville att det skulle fortsätta eller ta kontakt med henne igen eller 
nå´t sånt. Han har mer låtit det vara en semesterflirt. Även när Emma och han bara var kompisar verkade det 
vara så.
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På fråga om att hon hade hittat på saker förut svarade Emma att det handlade om självmordet och hennes 
kompisar. Togge fick ta kontakt med hennes kompis för att kunna få hem henne, när hon hade rymt till Sverige. 
Hon hade hyrt en bil som han fick köra tillbaka och betala för. Hon verkade vara ganska instabil som människa. 
Vad hon vet så befinner hon sig i Stockholm nu och pluggar. Brevet som han fick var poststämplat i Stockholm. 
På fråga varför Emma tror tjejen finns i Stockholm och pluggar svarade Emma att hon tror att hon hade skrivit 
det i brevet eller om hon har skrivit det på internet. Det var Togge som sa det i alla fall. Det bekräftades av att 
brevet var stämplat där. Emma är ganska säker på att det stod i brevet att hon inte kunde ha ett barn när hon 
pluggade.

På fråga om att Emma sagt att hon hade sett en bild på henne och var den bilden finns svarade Emma att hon tror 
att den finns på hans bilddagbok. 

På fråga om Emma har träffat den här personen i verkligheten svarade Emma nej.

På fråga varför Togge körde tillbaka bilen svarade Emma att tjejen hade hyrt den för att ta sig till ett slott och ta 
livet av sig eller vad det var. Sen körde de henne till Arlanda för att hon skulle åka hem och därifrån tog de bilen 
och körde tillbaka den. Det var Togge och hans kompis. På fråga svarade Emma att kompisarna heter Ine Wulf 
och Johnny, hon minns inte efternamnet men det är bra kompisar till honom.

På fråga vad kompisarna tyckte om detta svarade Emma att Ine tyckte inte om henne. Hon tycker inte om henne 
än idag. Emma vet inte, hon har inte pratat så mycket med dem om det. Ine har någon gång uttryckt "sjuka 
människa" eller nå´t sån´t där. Emma tror inte de tyckte om tjejen alls.

På fråga om Togge hade sagt något annat, innan brevet kom svarade Emma det inte är mer än att han har berättat 
om de här händelserna, att han körde tillbaka henne och allt det där. Sen vet inte Emma om de har haft någon 
mer kontakt via internet eller så. Det var ganska tidigt i deras förhållande som han berättade om tjejen och de 
diskuterade i samband med det.
På fråga om Emma minns att Togge pratade om detta med slottet när det var aktuellt svarade hon nej, speciellt 
inte i någon positiv mening. Han har berättat om den här semesterutflykten. Men ingenting direkt om henne. 

På fråga om Emma har någon uppfattning om hur tjejen ser ut svarade hon att på bilderna så vet Emma att hon 
uppfattade, visste att det var hon, men inte idag. Bildmässigt så…hon har ju sett henne på kort men inte mer än 
så.

Emma ombeds beskriva henne som hon såg henne på kortet. 

-" Kanske min längd, ganska mullig, hon ser inte svensk ut, inte mörk eller nå´t sån´t där men det syns att hon 
inte är svensk, ganska högt hårfäste. Hon såg inte så glad ut på bilderna" uppgav Emma.

På fråga om det, frånsett brevet, har förekommit några andra kontaktförsök från hennes sida svarade Emma nej. 

På fråga om Togge har försökt få kontakt med henne för att reda ut saker så 
svarade Emma att hon inte vet det. På fråga svarade Emma att hon inte vet om Togge har försökt få kontakt med 
tjejen svarade Emma att hon har för sig att han har sagt att tjejen har försökt ta kontakt men som vad hon förstår 
så har han inte svarat. Eller om det har kommit något brev eller så där men när hon får frågan är det något som 
säger henne att tjejen har försökt få kontakt men att det inte är besvarat. 

På fråga vad Emma har haft för känslor inför detta svarade hon att just det här med barnet så har hon mest känt 
med Togge för hon vet hur han känner, hur ångestfylld han blev och hur han kände att det inte var så han ville 
bli pappa. För övrigt så har det inte varit något alls. Hon litar på Togge, så vill han ha kontakt med tjejen så får 
han det gärna för Emma. Det har inte varit några speciella känslor. 

På fråga om de diskuterade hur de skulle ha agera om detta stämde svarade Emma ja. Angående barnet så sa 
Emma att hon stöttade Togge i det han vill göra. Om han ville träffa barnet eller om han ville ha Emmas hjälp så 
skulle han säga till. Hon stöttade honom i allt han ville göra. Han hade pratat med adoptionsbyrån som sa att det 
inte var någon idé, det går inte att få kontakt på det viset. Han gav upp ganska snabbt. Emma sa att om det en 
dag skulle stå ett barn utanför dörren och vilja veta vem den riktiga pappan är så skulle Emma finnas där. Han 
hade hennes fulla stöd i allt. Han tackade henne efteråt för det.

På fråga om Emma fick någon uppfattning hur Togge kände för den här tjejen svarade hon att han hela tiden har 
sagt att inte tyckte hennes agerande var klokt över huvud taget när hon försökte ta livet av sig och på det sättet få 
hans uppmärksamhet. Han har inte velat ha kontakt med henne. Han har tyckt att hon har varit väldigt konstig 
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och försökt berätta så klokt som möjligt vad som hände och vad som kunde ha hänt och allt sån´t där. Han har 
inte tyckt om hennes agerande.

På fråga om de diskuterade någonting om att tjejen kunde finnas i Sverige svarade Emma att de inte gjorde det. 
Det var ingen tanke som fanns hos Emma då att tjejen i så fall skulle kunna försöka söka upp honom. Det var 
ingenting som slog henne då. Nu i efterhand så låter väl det ganska klokt, om man är så fäst vid någon som i så 
fall hon var, att hon försöker ta livet av sig för att få hans uppmärksamhet på det sättet, påstå sig fött hans barn. 
Vid det här tillfället då hon skulle ta livet av sig så skulle hon varit gravid i så fall. Risken är ganska liten att hon 
skulle ha fött hans barn men det är ganska uppenbart att hon vill få hans uppmärksamhet och då är ju risken inte 
så liten att hon skulle söka upp honom på något sätt. Speciellt inte om hon finns i Sverige. Mellan Arboga och 
Stockholm är det inte så kort bit så det går ganska fort att åka men det slog inte Emma då att det skulle kunna bli 
så. Det har inte slagit henne förrän nu.

På fråga om Emma har fått någon kunskap om vad självmordsförsöket skulle ha handlat om svarade Emma att 
hon har för sig att det var valium som tjejen hade försökt dricka. Hon hade åkt upp till nå´t slott. Strömsholms 
slott eller Sundbyholms slott, Emma minns inte riktigt. Där hade hon satt sig på en klippa där och druckit det 
där. Sen hade hon ringt honom och bett om hjälp så Togge had e åkt och hämtat henne sen hade hon fått sova 
hemma hos honom. Han hade sagt, uttryckligen, ett par dagar som han kunde vara ledig men hon hade varit kvar 
i en vecka. Hon hade sovit mest hela tiden pga att hon mådde så dåligt av det där. Så han hade fått vara borta i 
lite över en vecka från jobbet pga hennes agerande. Han hade bokat biljett och tagit kontakt med hennes kompis 
i Tyskland och skickat hem henne. Hon var väl inte så glad att han hade skickat hem henne vad Emma förstod. 
På fråga svarade Emma att Togge hade berättat att tjejen inte hade åkt med planet, hon hade vägrat gått på planet 
och kompisen hade blivit jättesur på Togge för att hon tyckte att det var hans ansvar att se till att tjejen kom med 
planet. Men han hade bokat biljett och skjutsat henne men hon gick inte på planet utan hon blev efterlyst av 
polisen i Sverige. Sen hade hon kommit hem på något sätt som Emma inte vet, ev om polisen hade skickat hem 
henne.

På fråga svarade Emma att hon inte vet orsaken till självmordsförsöket mer än att hon var väldigt psykiskt 
instabil. Emma tror inte han har nämnt någon orsak. På fråga om Emma visste vad den psykiska instabiliteten 
skulle bestå av svarade hon tror att  hon hade sagt till honom att hon trodde att tjejen hade blivit väldigt 
förälskad i honom på semestern. Att det var där det bottnade. Emma tror inte, minns inte om han svarade på det.

På fråga svarade Emma att hon tror att det var något i brevet som gjorde att hon uppfattade det som att tjejen inte 
var så glad i att Togge hade ett nytt förhållande. Det var något med " att du har gått vidare med ditt liv" eller nå´t 
sån´t där. Emma tror att tjejen visste om att han hade ett nytt förhållande eller om det är något som han har sagt, 
Emma minns inte men hon är säker på att tjejen visste om att han hade ett nytt förhållande. Emma tror inte han 
och tjejen hade varandra på msn eller nå´t sån´t där. Han har aldrig prata med henne där. På fråga svarade Emma 
att hon är säker på detta därför att han brukar säga vilka han pratar med och hon brukar se det också. Om han 
skulle ha pratat med tjejen skulle han ha sagt det.

På fråga svarade Emma att hon inte har någon uppfattning om vad tjejen gjorde i Sverige, då, förutom att träffa 
Togge. Hon kanske skulle börja plugga redan då. Men det tror inte Emma för hennes känsla är att tjejen skulle 
tillbaka till Tyskland. 
Emma vet att tjejen ofta reste ensam, det har Togge sagt. Togge reste också ofta ensam. Det var väl lite så de 
träffades och fick kontakt.

På fråga svarade Emma att hon inte på något sätt har sökt information om tjejen. Emma minns inte ens vad hon 
heter och om det är något som hon har undrat över så har hon frågat Togge men han har berättat det mesta så 
hon tror inte hon har frågat honom något. Förutom igår när de pratade om det här. Emma frågade honom om han 
trodde att det skulle kunna vara en möjlighet att tjejen söker upp honom. På fråga vad Togge svarade på det 
uppgav Emma att han mest blev ångestfylld över att den här händelse skulle ha med honom att göra, att han 
skulle kunna ha orsakat den på något sätt. Emma uppgav att om inte Togge har gjort det med sina bara händer så 
finns det inte, det är inte hans fel. Om det är någon som han har träffat på för flera år sedan så är det inte hans 
fel. Togge har inte sagt det själv utan det är Emmas ord.

På fråga svarade Emma att hon inte vet hur kontakten med adoptionsbyrån gick till men han berättade resultatet 
av det, att det förmodligen inte hade gått till så. 

De har inte berört saken mycket utan saken har mest runnit undan. Togge uttryckte att han inte kunde göra något 
åt saken, han skulle göra sitt bästa om personen i fråga skulle söka upp honom eller liknande. Emma har uttryckt 
att hon finns för honom och hjälper honom på bästa sätt. Det är inget de har diskuterat dagligen. Togge ville inte 
ta kontakt med tjejen, mycket pga att hon har varit så instabil. När brevet kom så diskuterade de om han skulle ta 
kontakt med henne men han ville inte det för han ansåg att tjejen då skulle få ut det hon ville genom att skicka 
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sitt brev. Emmas uppfattning är att tjejen ville att han skulle ta kontakt med henne.

Emma tror att brevet finns kvar hemma men hon vet inte exakt var men antar att det kan ligga i datarummet. 

På fråga hur Emma känner sig när hon sitter och pratar om detta svarade Emma att hon hoppas för allt i världen 
att det inte är på detta vis, att tjejen sökte kontakt med honom och skadade Emma och barnen pga det. Men det 
känns viktigt för Emma att berätta tanken. Det kändes bra att berätta för Togge också för han tog det så bra för 
han är med på alla Emmas tankar.

På fråga om hon har pratat med någon annan om detta svarade Emma att hon tror att hon nämnde det för sin 
mamma och pappa också, i går. De är de enda.
Hon tror inte att hon nämnt det för någon annan, kanske hon pratade med Mickis om det, men Emma tror inte 
det. Emma tror inte de haft tillfälle att prata om det.

På fråga om det här förändrade Emmas syn på Togge svarade hon att det absolut inte har förändrat hennes 
uppfattning om honom. Det påverkade inte deras relation, snarare att den blev starkare då de visade att de finns 
för varandra. Inge negativt alls. På fråga svarade Emma att det kan vara så att hon och Togge har diskuterat 
resultatet av efterforskningar som Togge gjort efter att brevet kom. Emma vet att Togge skrev något råd på 
Familjeliv, ett forum på internet, om någonting som gäller det här. Man kan skriva där, anonymt, frågor som 
gäller ex graviditet eller föräldraskap. Emma vet inte vad Togge skrev. Emma har varit inne där jättemycket och 
frågat mycket om föräldraskap, eftersom hon är skild så har hon frågat mycket om det. 

På fråga om Emma har några övriga tankar kring detta svarade hon att det har hon inte och att detta är hennes 
enda spår eftersom hon inte kommer ihåg någonting.

På fråga svarade Emma att hon har massor med andra funderingar om ex vad som hände efteråt, vem hitta oss, 
vad gjorde vi, vart åkte vi, hur mådde barnen och sånt som ingen svarar på. 

På fråga svarade Emma att hon inte har någon annan tråd som hon tycker polisen bör kolla upp.
Emma uppgav att hon sagt till Togge att tjejen kanske trodde att det var Togges barn, hon påstår sig ha fött hans 
barn och sen så finns det två barn där redan. Hon kanske trodde att det var Togges barn. Togge hade svarat att 
personen som var där kanske visste att det var Niklas barn och det var möjligt och hon förtydligade att Niklas 
inte är så omtyckt, han stöter sig med väldigt många, har mycket skulder och så. Emma är rädd att det är någon 
som velat barnen nå´t illa, någon som vetat att det är Niklas barn men Niklas är nyflyttad och nyss skaffat ny tjej 
så Emma ser inte att han har några såna ovänner just nu. Han var med i motorcykelgänget, Fireball, i Arboga 
tidigare och han har en kriminell bror. Då, tidigare, kunde tankarna varit så men inte som det ser ut idag. Det är 
för långsökt. 

På fråga om det är några av Emmas andra, tidigare relationer, som hon tycker polisen skulle kolla upp svarade 
hon nej. De flesta av dem har hon bra kontakter med idag. Det enda hon tänker på är en relation med en kille, de 
var inte tillsammans men umgicks ganska länge när han var tillsammans med en annan tjej som inte Emma 
visste om. Det är inga problem med det nu, Emma pratar med den tjejen och de konstaterar att det är killen som 
gjorde fel.

På fråga om Togge har några andra relationer som polisen borde kolla upp svarade Emma svarade att hon inte 
visste, hon vet ganska lite om hans tidigare relationer. Han har ju ett omhändertagande sätt och har varit 
tillsammans med många som har behövt bli omhändertagna och komma rätt i livet. Emma kan inte komma på 
någon som är så psykiskt instabil att den skulle vilja komma åt honom idag. 

På fråga om hon vet varför just detta dök upp hos Emma den aktuella dagen svarade hon att hon inte vet det. Det 
dök upp under gårdagen. Hon vet inte varför men funderar ju hela tiden över vem och varför. Men när hon 
berättade för Togge sa han direkt att Emma måste berätta det här för polisen. Han tyckte det var viktigt att gå 
vidare med. Varför det dök upp vet inte Emma men det blev ännu mer markant när hon lyssnade på bandet 
tidigare samma dag.

Emma ombads berätta vad som hade hänt och uppgav att hon har svårt för språk, jättesvårt och uppfatta 
främmande språk, göra sig förstådd och förstå engelska. Det slog henne då hon lyssnade, för personen på bandet 
pratade på svenska men också baklänges och då slog det Emma om hon hade missuppfattat vad personen i fråga 
hade sagt, om det nu var den här tyskan, att hon inte hade förstått, om hon hade frågat efter Togge och Emma 
inte hade känt igen personen i fråga.

På fråga om Emma kom ihåg vilket ord på bandet som hon reagerade på svarade hon att det var massor av ord, 
en halv ordbok, i ena örat var det vanliga ord och i andra örat fick hon höra dem baklänges för att kunna träna 
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hjärnan. Sen skulle hon återberätta vad hon hört.

På fråga svarade Emma att hon fortfarande är rädd för vad hennes minne kan innehålla, hon törs inte sova 
ensam, vill inte vara själv. Hon är rädd att minnen ska komma från den dagen, att dessa minnen ska komma när 
hon är ensam. Emma kan inte se sig själv hemma eller gå ensam på stan. Hon är väldigt orolig så och det har hon 
inte varit tidigare, hon har varit väldigt självständig förut.

Sammanfattningen skriven av Stefan Forsberg 080612.
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På fråga svarade Emma att hennes dag varit jobbig. Hon har inte sovit någonting. Under gårdagen sov hon 
nästan hela dagen. Hon pratade då också med sin kompis Mickis i telefon. Emma förstod att Mickis vet en hel 
del om detta men sa ingenting, hon frågade mest hur Emma mådde, vad hon kunde göra och att hon jätte gärna 
kom till Arboga när Emma var hemma igen. Fhl informerade att Mickis, innan samtalet hade fått instruktioner 
av fhl att inte prata om händelsen.

På fråga svarade Emma att hon minns lite grann om vad förra förhöret handlade om bla om en teori som Emma 
själv hade. Inte så mycket mer. Hon har inte funderat mer om detta än vad man pratade om i förra förhöret. Hon 
har funderat men det är inget som dykt upp. Hon berättade för Togge att hon hade berättat för polisen.
Emma tillfrågas om vad det var för teori hon hade och svarade att det handlar om den där tjejen som han träffade 
i Tyskland.

På fråga svarade Emma att det inte är någon annan teori som dykt upp hos henne.

På fråga svarade Emma att hon inte har kommit på vad tjejen heter. Emma har inte frågat Togge heller. Hon sa 
till Togge att polisen förmodligen kommer att prata med honom om det och att han då får berätta var hon finns 
och vad hon heter.

På fråga svarade Emma att hon inte har funderat så mycket på det som hon tidigare berättade för det är i princip 
det hon vet om tjejen. Det är inte så mycket mer som har kommit. På fråga svarade Emma att det inte är mer 
detaljer som hon minns. Emma uppgav att hon inte var med när han träffade tjejen. Emma kände inte Togge då 
på det sätt som hon gör nu. Mer detaljer kan nog Togge berätta om.

På fråga svarade Emma att hon inte hade någon kunskap om tjejen innan hon blev ihop med Togge. Emma 
ändrar sig och uppgav att hon pratade med Togge via MSN och då berättade han om henne och Emma har även 
sett tjejen på bild dagboken som Togge har. Han har bild på henne. Men efter det tror Emma inte att hon har 
kollat så mycket på bilden för hon kommer knappt ihåg hur tjejen ser ut. Han berättade bara kort hur han och 
tjejen hade träffats och så där. 

På fråga svarade Emma att hon inte tror att Togge och tjejen var tillsammans utan att de hade en semesterflirt. 
Nej, de var nog mera vänner och semesterflirtade, tror hon. På fråga om semestern precis hade varit svarade 
Emma att hon tror att den semestern var ett och ett halt till två år sedan om hon inte minns helt fel men gissar att 
det är så. Hon vet att Togge då bodde på Kapellgatan, där han bodde innan Togge och Emma flyttade ihop. Han 
sa att han gärna ställer upp och berättar, informerar vad hon heter och så. Emma tror Togge nämnde vad tjejen 



heter när hon och Togge pratade med varandra men det är inget som hon lagt på minnet. Detta var i samband 
med att Emma berättade för Togge att hon hade berättat sin teori för polisen.

På fråga svarade Emma att Togge reagerade med att tycka att det var jätte bra att hon hade nämnt det och att hon 
hade berättat det för polisen men han är ju rädd att det verkligen är så för han känner att i så fall är det han som 
har dragit in henne i deras liv. Togge vill egentligen inte ha något med detta att göra men Emma anser inte att 
det är hans fel i alla fall. Hon kommer inte att anklaga honom personligen men han är rädd att det är så. Togge 
var mest glad att Emma hade berättat det och inte hållit inne med det.

På fråga om Emma har funderat något mer runt barnen så svarade hon att hon har funderat jätte mycket. Hon vill 
veta vad som hänt, ett svar på vad som hände egentligen. Hon har funderat mycket på hur de såg ut när hon var 
och tittade på dem i Köping och nå´t som är väldigt markant är att Max har två blåmärken, ganska markanta 
blåmärken på sidorna så här. Så Emma funderar om dom har varit med om samma misshandel som hon har varit 
med om. Kanske inte Saga, men bådas hår var dolda så det kan ju vara så att de också är rakade. Emma funderar 
om samma misshandel skett på dem alla tre med tanke på blåmärkena han hade, han var svullen över ögonen och 
så. Emma funderar mycket över framtiden. Hur hon ska kunna gå vidare. För att kunna gå vidare behöver hon få 
veta vad som hänt dem och det vet hon att hon kommer få veta så småning om. Det finns inget minne alls 
angående barnen.

På fråga om hon försöker minnas eller om hon är rädd för att minnas svarade Emma att hon försöker minnas 
samtidigt som hon är rädd. Hon försöker återgå till den dagen och försöker att få små minnesbilder, försöker se 
vem hon har framför sig men ingenting vill komma. Hon kommer ingenstans när det gäller det. Det finns inga 
minnesbilder alls. Det sista hon minns av barnen är när de har vardag. När de är ute och går eller ute och leker 
eller så.

På påståendet att Emma tidigare har berättat om att hon var på öppna förskolan och på Vilstahallen svarade hon 
att hon tror att det är en måndag. Hon tror inte det är en onsdag eller fredag, de har öppet mån-ons-fre. Hon vet 
inte vilken dag det hände men om det är en måndag kan det mycket väl stämma att de var på öppna förskolan 
samma dag och hon tror att om det var så skulle de kommit hem senast klockan fyra. Den stänger någon gång då 
och om de skulle hinna handla så tror hon att hon skulle se till att vara hemma senast fyra för att hinna laga mat 
och sådana saker.

På fråga om barnen får någon specialkost svarade Emma att Max är lite känslig mot mjölk och dricker 
havremjölk, han kan nu dricka mjölk men är känslig. Saga är mjölkallergisk och ska helst inte äta mat alls men 
om hon får mat är det barnmatsburkar men hon får ju näringsdropp. Max äter annars det som Emma och Togge 
äter. På fråga svarade Emma att havremjölk finns att köpa på både Konsum och Ica. Max får havremjölken 
blandad med majspulver som välling på morgonen. Annars dricker han det som mjölk till maten. Han tål mjölk 
men inte för mycket, då blir han dålig i magen.

Emma tillfrågas angående Västerås konserthus, om hon har varit där någon gång. Hon uppgav att hon har varit 
där en gång med Togge. Hon minns inte vilken dag men tror det var en helg. Han var där med sitt jobb, det var 
något arrangemang av något slag, hon minns inte vad men något band skulle spela där. Både hon och barnen var 
med både på konserten och utanför och fikade.

Hon ombeds beskriva så noga hon kan om detta. Emma berättade att de kom dit tillsammans med Togge för han 
väntade till Saga hade vaknat sen gick de ner till nedre våningen och hängde av sig kläder, lite längre bort för att 
de skulle kunna ta dem när de själva ville. Sen gick de bort och satte sig, det är som en biosalong, ganska långt 
upp, fjärde – femte raden uppifrån. Max satt bredvid henne och Saga i hennes knä. Det var ganska mycket folk 
men inte så många runt dem. Många satt långt fram. Efter ca en halv timme blev det paus. Strax innan det så 
gick Emma och barnen ut och köpte fika och satt på en soffa, nära, utanför. Max hittade en kompis och sprang 
runt och lekte. Hon tror att Togge kom en stund och pratade med dem. Han och Max gick iväg där man handlade 
och skulle hämta en servett. Sedan började det igen och de fortsatte de lyssna i ca en halvtimme men de gick 
innan det var slut för barnen orkade inte sitta still så då gick de och hämtade kläderna. Senare mötte de Togge. 
Hon tror att det inte var några kända band som spelade utan att det var okända band som skulle visa upp sig, en 
musiktävling av något slag. Många olika musikstilar. På fråga svarade Emma att hon inte tidigare har varit i 
Västerås konserthus vad hon minns. 

De mötte Togge och gick mot parkeringshuset då Max kom på att han hade glömt en motorcykel eller nå´t där så 
Togge sprang tillbaka och tittade där de hade suttit men det fanns inget där. De hämtade bilen på p-huset strax 
intill och åkte hem. Togge körde hem. Emma har inga minnen från vad som hände sedan. På fråga svarade 
Emma att hon inte minns dagen efter. Hon minns inte vilken dag de var i konserthuset heller. På fråga om det 
känns som om det var länge sedan eller nyligen de var i konserthuset svarade Emma att det kan var sex, sju 
veckor sedan.
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Emma tillfrågas om hon minns att hon har berättat om öppna förskolan tidigare och det gör hon. Hon ombeds 
berätta på samma sätt om öppna förskolan, allt hon minns. 

Emma uppgav att hon inte minns så mycket innan de kom dit. Hon vet att Max öppnade dörren, han ganska van 
att gå där, känner igen sig. De som jobbar där brukar komma och hälsa. De klär av sig och barnen går in själva, 
de är så vana. Hon vet att barnen ritade den dagen, varsin teckning. Saga är ganska noga med var Emma är och 
håller koll på henne. Max brukar fika där jämt, man betalar en femma och får fika så det gjorde han innan de 
gick hem. De gick på toaletten innan de gick hem. Saga är noga med att trycka på larmknapparna, så det kom 
folk dit och frågade vad de höll på med. Sen klädde de på sig och gick. Det kan vara så att de gick till Konsum 
eller till Vilsta men de brukar alltid gå över stan exempelvis till Konsum. Det kan var så att de pratade med 
pappa, han arbetar där. Hon tror inte det blev senare än klockan fyra. Det brukar vara Emmas mål att vara 
hemma till klockan fyra när de är ute. Det kan bero på om hon hade tagit fram något ur frysen eller om de var till 
affären för att handla, hon minns inte hur hon tänkte med mat och så. På öppna förskolan sköter sig barnen 
mycket själva. De känner de flesta på öppna förskolan. Emma minns ingen som hon pratade med just den dagen.

Alla tre, Emma, Max och Saga var på toaletten samtidigt när Saga tryckte på larmet när personal kom dit. Saga 
trycker alltid på dessa knappar som sedan bara är att återställa. Innan de gick så var Saga på väg uppför trappor 
som går till något slags äldreboende och Max sa åt henne att inte gå upp till farbröderna. Det hade Emma sagt till 
honom tidigare. Emma minns inte vad för slags kläder barnen hade på sig aktuell dag.

Barnvagnen stod instängd i ett skydd utanför öppna förskolan. Det var någon som gick samtidigt men Emma 
minns inte vilka det var. Saga satt i vagnen och Max gick bredvid och höll i den. Vagnen är blå/ grön rutig. På 
fråga svarade Emma att hon tror att den nu står hemma i garaget, där brukar den stå. På fråga när hon såg vagnen 
sista gången svarade Emma att det var dagen då det hände eller dagen innan.

På fråga svarade Emma att det är ganska lätt att minnas vad barnen hade för ytterkläder, Max hade en mörk 
overall och Saga en rosa, de har inga andra ytterkläder. En mamma med två barn gick bakom när de lämnade 
öppna förskolan men Emma minns inte vilka de är. Max och Saga har även jackor men det var för kallt för 
jackor då. På fråga vad det var för väder svarade Emma att Togge också hade frågat henne vad det var för väder 
då, om det hade regnat den dagen men Emma har inget minne av att det regnade men att det var ruggigt, båda 
barnen hade mössa. Det var inte mörkt när de lämnade förskolan, eftermiddag liksom. Halvtaskigt väder. 

Emma har ofta en bra känsla när de lämnar öppna förskolan då hon vet att barnen har haft kul. Det kan vara så 
att hon funderar över kvällsmaten.

På fråga om hon har några minnesbilder var promenaden gick från förskolan svarade Emma att hon inte minns. 
Det hon sa i förra förhöret och som hon står för, att hon hade lagt ner kort i väskan som skulle postas, hon vet att 
hon gjorde det för att köpa frimärken. Korten lades ner i Sagas skötväska. Det kan mycket väl vara så att hon la 
ner dem där men hon minns inte om de gick till Konsum eller Vilsta eller vilken väg de tog. Det berodde nog på 
hur barnen var, trötta, hungriga. Det finns möjlighet att de gick direkt hem och att de köpte frimärken någon 
annan gång.

Emma uppgav att Vilstahallen har brevlåda så hon är ganska säker på att hon har köpt frimärken där för att ha 
nära till brevlådan.

Snabbaste vägen från öppna förskolan och hem är att gå hela Nygatan hem och sedan till Vilsta men hon minns 
inte om hon handlade eller så.

Emma tillfrågas angående en känsla som hon tidigare har pratat om, att hon blev hittad i hallen. Hon berättade 
att det är en känsla att hon har hittat sig själv. Hon vet inte vem som har hittat henne eller hur det har gått till 
men det är som om att hon själv kommer in i hallen och hittar sig själv. Det är att hon ligger i hallen, längs 
väggen till vänster. Av någon anledning kan hon komma på vad hon hade på sig men hon har inga sådana 
kläder, så det kan inte vara så.

Emma ombeds berätta från det perspektivet hon berättade om att hon hittades. Emma uppgav att hon har två 
stycken lådor precis innanför, när man kommer in i hallen har man toalett till vänster, ett steg till i hallen så är de 
två lådorna till vänster med ytterkläder. Efter dessa lådor har hon en känsla av att hon har legat. Precis till höger 
därifrån är det en spegel, vidare till vänster går man in i köket. Hon har fått för sig att hon har legat precis till 
vänster om spegeln. Hon vet inte varför, det är ingen som har sagt något, det är bara en känsla som hon fått. Hon 
har ingenting om barnen, ingen känsla eller någonting. Hon har funderat jättemycket på det. Om hon hade varit 
vid någorlunda medvetande så skulle hon ha funderat på var barnen är eller hört något, ett jämmer, men det är 
ingenting. Emma vet inte om det är ett minne eller bara ett antagande att det är så. Om det är så att det är vid 
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spegeln kan det stämma för hon tycker att det är obehagligt att titta sig i spegeln i efterhand eller att över huvud 
taget gå förbi en spegel. Emma har fått för sig att hon har en lila tröja på sig men hon har ingen lila tröja. På 
fråga svarade Emma att det inte är någon känsla förknippade med detta. 

Hon har blekt hår i vanliga fall men av någon anledning har hon fått för sig att hon har mörka slingor i håret 
också, blont hår men mörkt under. Det har hon aldrig haft tidigare. Hon har inget om hur hon hamnade där eller 
hur hon ser ut. Emma har förstått att hon har blivit ganska illa misshandlad men hon kan inte se några skador på 
sig själv, inte när hon tittar från det hållet, alltså om hon står vid dörren och hittar sig själv. Det är från det 
perspektivet hon ser sig själv, inte att hon går närmare eller så. Det var ganska tidigt hon fick den bilden, nog 
redan i Uppsala. Hon vet inte om det var Togge eller hennes pappa som hon frågade men de svarade vi säger 
ingenting. Du ska inte fråga oss. Hon har inte fått något svar eller bekräftelse att det är på det viset.

På fråga vad Emma skulle se om hon låg ned som hon beskriver svarade hon att hon skulle se in i datarummet. I 
den bilden som hon har så är hennes ögon stängda men hon skulle se in i datarummet. Hon skulle nog se mattan 
i hallen och i datarummet. Hon har för sig att hon har huvudet ut mot hallen inte in mot väggen. Hon ligger halvt 
på sidan, mest på mage. Hon vet inte hur hennes ben eller armar ligger.

Under förhöret så ombeds Emma lägga sig ned på golvet i förhörsrummet på det sätt hon ser sig själv och som 
hon har beskrivit. 

Emma lade sig ned och visade hur hon menade. Hennes huvud var mot husets entré och fötterna mot köket.
Emma uppgav att hon inte har en aning om vad som hänt barnen, när, var, hur eller nå´t sånt men det hon har fått 
för sig är att hon har släppt in någon eller att någon har kommit in själv och gjort henne illa i hallen. Det kan 
mycket väl vara vart som helst i huset men hon har fått för sig av just den här bilden att det är i hallen. På fråga 
svarade Emma att det finns en entré även på husets baksida, den måste öppnas inifrån. Barnen kan inte öppna 
den. Det är  bara Togge som använder den dörren när han röker. Katterna kan också släppas in den vägen. Det är 
tre gånger om dagen per katt. De har två katter.

Hon använder inte dörren till att vädra. Det har varit så kallt sedan de flyttade in. 

På fråga svarade Emma att den främre entrédörren är stängd men inte låst, brukar den inte vara. Katterna kan 
komma den vägen också men oftast den andra vägen. För vid entrén kan man inte se in utan man måste titta 
genom datarummet. När katterna vill in så kloar de på fönstret på baksidan.

På fråga svarade Emma att Max inte går ut fast dörren är olåst för han är väldigt försiktig. I så fall skulle börja 
låsa den. Emma tror att hon den dagen väntade hem Togge. På fråga svarade Emma att Togge kommer när han 
kommer då han jobbar men ibland så pratar de i tfn eller sms:ar. Sitter han på jobbet vid datorn kan de ha 
kontakt via Msn. Hon vet inte om det pratade med varandra den dagen. 
På fråga svarade Emma att det inte går att se in i huset vid ytterdörren, inte heller från tvättstugan till vänster 
utan man måste titta in genom fönstret till datarummet. Från marken till nedre delen på fönstret till datarummet 
är det ca en meter. Om man tittar in genom fönstret ser man att datorerna står där, sen ser man inget mer, inte 
resten av huset.

På fråga svarade Emma att det bara är en känsla hon har av att hon ligger i hallen, hon kan inte säga att det är 
något minne eller en bild eller nå´t sån´t, mest en känsla.

Forsberg berättade att han hade pratat med Emmas mamma och pappa under gårdagen om att Emma för dem 
beskrivit en känsla när hon vaknade efter att ha sovit på förmiddagen. Emma minns inte vad hon berättade om då.

På fråga om det finns andra känslor runt det som har hänt svarade Emma att det finns massor.
Emma vet att det var dagen innan eller om det var den här dagen så var ett dagis och lekte i deras lekpark. Men 
inte någon känsla. Emma beskriver hur hon sett dagiset, där hon tidigare jobbat, var där och lekte. Hon kände 
igen två ur personalen, Lena Amesmäki och Lena Hagman och tänkte gå fram och prata men hade inte tid. Hon 
tror inte de såg henne, det var för långt ifrån. Emma tror klockan var runt två-tre. Hon hämtar Max vid halv två 
på dagarna så hon antar att klockan var vid två-halv tre.

Emma tillfrågas igen angående känslor men hon kan inte komma på någon just nu. Hon ombeds skriva ner 
känslor som hon får och behålla det för sig själv och inte delge de andra. På fråga svarade Emma att hon inte har 
skrivit dagbok sedan innan hon födde barn.

Hon vet att hon har pratat med Togge om känslor och han har sagt att hon måste berätta om det för polisen men 
hon minns inte vad det är för något.
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Emma tillfrågas hur hennes dag har varit och den hade varit lugn. De hade varit ute i solen på gaveln av huset 
där de bor. Hennes syster Ida och hennes kille Krister var och hälsade på.

Emma får instruktioner av fhl att om det är så att hon av någon anledning får reda på något som har med 
utredningen att göra så måste hon tala om det för fhl. Hon uppgav att hon inte har fått någon information av det 
slaget. Emma träffade Niklas under gårdagen och han berättade lite om barnen. Niklas hade pratat med 
sköterskorna som var med, om vilka skador barnen hade. På fråga svarade Emma att de uppgivit att Max hade en 
skallskada, vilket Emma hade misstänkt men inte fått bekräftat och Saga hade en ganska grav skada på kinden 
som de hade sminkat, för när Emma var där så såg hon det inte. Det var Niklas som berättade detta. På fråga 
svarade Emma att det var okej för henne att inte få veta allt om detta om det kunde göra hennes vittnesmål bättre.

Anledningen till att Niklas var på besök var att han och Emma planerade inför begravningen av barnen. Det 
kändes bra, för hon har länge velat prata med honom om barnen och begravningen.

I samband med frukost hade Emma uppgivit för Pommer att hon ville berätta något för hon hade fått mer 
minnen. Pommer bad henne då vänta med att berätta till eftermiddagens förhör. 
Nu bad Pommer henne berätta.
Emma uppgav att hon inte visste om det var ett minne. Hon är ganska säker på att det inte är någon dröm för 
drömmar visar sig på andra sätt men hon vet inte om det är ett klart minne eller ett antagande men det känns 
ganska verkligt, som om det är upplevt. Hon tänkte mycket på det när hon vaknade i morse och berättade för 
Togge som skrev upp det.

Emma uppgav att hon har den här personen mitt framför sig, hon kan beskriva henne. Det är en tjej. Hon är 
jättesäker på att det är en tjej. Emma vet inte varför men det finns ingenting som säger henne att det är en kille. 
Det är en tjej för Emma. Hon är nästan helt säker. En annan tanke är om det var så sent på dygnet så att hon hade 
lagt barnen så måste personen i fråga ta sig upp för trappen och är det så kan Emma till 100% säga att hon följde 
efter för hon skulle aldrig lämna dem ensamma med en okänd person. Det finns en trapp i huset och med tanke 
på skadorna som Emma har så tänker hon om personen har puttat henne utför trappen. Hon skulle lätt få dessa 
skador. De har två byråer som står på avsatser i trappen. Kan hon ha skadat sig på dessa?

Tanken eller minnet eller vad det nu är, som hon fick i morse utspelar sig i hallen. Det är ganska klart eftersom 
hon ser sig själv ligga i hallen men personen, hon är antingen lika lång som Emma eller aningen lite längre, inte 
mycket längre, Emma är 1 och 60 så hon är max 1 och 65. Hon står rätt framför Emma som inte kan se vad 



kvinnan gör, om hon gör henne illa. Ingenting sån´t. Hon har axellångt mörksvart hår, riktigt svart. Kanske lite 
uppsatt men mestadels hänger det ner på axlarna. Hon hade inget smink. Kanske mörka ögonfransar, hon kan 
vara lite mullig för hennes kläder sitter inte så bra. Hon har svarta, kritstrecksrandiga byxor och en gul eller grön 
tröja som visar axlarna. Sen får Emma för sig att hon ligger ner och ser kvinnan gå in i datarummet så Emma ser 
henne bakifrån. Efter det finns det ingenting. Emma kan inte se vad kvinnan gör med henne som gör att hon till 
slut ligger ner. Emma ser kvinnan väldigt klart. Togge hade frågat Emma hur hon kände sig då. Hon svarade att 
hon inte var rädd eller kände någon fruktan. Med tanke på vad kvinnan förmodligen redan hade gjort då 
eftersom Emma ligger ner. 

Skulle Emma ha en bild framför sig skulle hon lätt kunna peka ut henne. Men det är en helt okänd person, ingen 
som hon umgåtts med, pratat med eller så. För henne helt okänd. Emma har ingen aning om vad klockan är på 
dagen. Hon vet inte om hon har lagt barnen eller om barnen kanske till och med sitter i datarummet. I så fall 
borde Emma känt fruktan. Kanske hade hon satt på en film på datorn till barnen. Hon vet inte, det beror på vad 
klockan är på dagen.

Om kvinnan hade de kläderna på sig så måste hon ha klätt av sig, i alla fall skorna, om hon har tagit bilen dit. 
Hon hade inga skor på sig inne och måste ha tagit av sig dem. Emma har inget minne av kläder som står där utan 
hon ser henne vända sig om och gå in i datarummet. 

Emma har också funderat över om kvinnan vetat var Togge var. Om man gör en sådan sak så lär man ju frukta 
att någon kommer hem. Togge sa till Emma att hon kanske sa att han inte skulle komma hem än eller om en 
timme. Emma har inget minne av att ha utbytt några ord.
Emma har verkligen försökt ta fram minnen från den här dagen och funderar om det är därför minnena har 
kommit, eller när de kom. Men det känns absolut inte som en dröm.

På påståendet att hon inte känner någon fruktan men ändå förknippar detta med vad som har hänt svarade Emma 
att hon inte kände fruktan eller förtvivlan, kanske var hon redan så skadad så att hon redan var påverkad.

Den enda som hört detta som Emma berättade om är Togge. Han sa till Emma att hon skulle berätta för polisen. 
Han kanske har någon teori men ingenting som han säger till henne. Han tog upp sitt block och skrev, han 
försöker skriva ner allt Emma säger. Han har ju mycket med sina minnen också och försöker bearbeta så gott 
han kan. Togge sa till att Emma att hon tidigare hade nämnt någonting om en gul tröja. Hon minns att hon 
tidigare pratat om en gul tröja. 

På fråga svarade Emma att  hon tror att minnet kom när hon låg vaken i 45 minuter innan Togge vaknade men 
det kan också ha varit under gårdagen då familjen spelade spel men det är ingenting som hon minns.

Hon ombeds att inte prata med sina nära om eventuella minnen som kommer.

Emma tillfrågas om det har kommit några mer minnes bilder från hallen, när hon låg ned. Det har inte kommit 
mer minnen. Det hon minns är att hon ser tjejen gå in i datarummet. När hon hittar sig själv på golvet vet hon 
inte var tjejen är. 

På fråga svarade Emma att Saga har en t-shirt på sig när hon sover, Max brukar ha pyjamas, både tröja och 
byxor. Dessa kläder förvaras i barnens garderober i deras rum om de inte hänger på tvättställningen där nere. 
Max brukar ha samma pyjamas några dagar i sträck och då ligger den i hans säng.

När barnen görs i ordning för kvällen brukar Max bada, varannan var tredje kväll, i badkaret på nedre våningen, 
Saga får inte bada pga hennes dropp. När Max har badat klart sätter Emma droppet på Saga. 

De dagar som Max inte badar så äter de kvällsmat vid fem-sex tiden på och sen tittar de på Bollibompa mellan 
sex och sju. Sen går de upp på övervåningen och byter om till pyjamas och tvättar av honom lite, ansikte, händer 
och borstar tänderna. Emma gör i ordning välling och dropp under tiden som Max tittar på Bollibompa. För det 
mesta rör de sig på övervåningen på kvällen. Barnen somnar ganska lätt när de väl har lagts.
Max går på toaletten själv.
Om Max badar på nedre våningen så är han endast iklädd handduk till han kommer upp på övre våningen. På 
fråga svarade Emma att det känns bra att prata om barnen. 

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080528.
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På fråga svarade Emma att hon inte tror att hon har några funderingar sedan förra förhöret. Hon minns inte 
riktigt vad man pratade om då.

Emma ombeds berätta om funderingar som hon pratade om på vägen till Västerås. Hon uppgav att hon 
funderade på vem detta är riktat mot egentligen, hatet. Om det är mot henne själv eller Togge eller någon annan i 
hennes omgivning. De pratade tidigare om att det inte finns så många som heter Jangestig i Sverige, det är bara 
hennes släkt. Rädslan finns att den här personen ska ge sig på någon annan. Det finns även många barn i släkten. 
Med tanke på vad personen gjorde mot hennes barn.

Emma ombeds berätta om kommande planer på att åka tillbaka till huset de bodde i. Hon är helt med på detta. 
Hon är nervös och första tanken var att hon inte ville gå in där igen, inte gå i närheten. Men om möjligheten 
finns att man kan komma längre i utredningen så ställer hon upp på det. Hon tror hon kan klara det med hjälp av 
förhörsledarna.

På fråga uppgav Emma att hon är talför och pratar om känslor med sina närmaste när de är tillsammans men det 
är ingenting viktigt, som hon anser borde komma med i utredningen.

Emma tillfrågas om hon fått någon information från tv, radio osv. Hon svarade nej men uppgav att hon hade 
ställt frågan om media spekulerade i vem den misstänkte var och hade till slut fått ett ja till svar.

Emma tillfrågas angående anteckningar som hon gjort. Hon uppgav att hon hade skrivit tjej och om trappen. Om 
Emma skulle följt med så skulle kvinnan kunna puttat henne utför trappen. Det var de anteckningar som Emma 
gjort, hon tror hon nämnde det vid förra förhöret.
Hon ombeds berätta om de minnena. 

En känsla som Emma har haft väldigt länge är att det absolut inte handlar om en kille, det handlar om en tjej. 
Emma vet inte varför men det är en väldigt stark känsla att det är en tjej som är skyldig till det här. En annan 
tanke är att om Emma hade släppt in den här tjejen eller om hon hade gått in själv eller nå´t, om det var så pass 
sent att Emma hade lagt barnen så har tjejen gått uppför trappan och Emma gått med. Emma är mån om barnen 
och den här tjejen är ingen hon känner igen. Då skulle tjejen lika gärna kunna ha puttat Emma utför trappan. Det 
skulle kunna orsaka Emmas skador. Det finns två byråer i trappen, två avsatser. Det är bara en tanke som 
kommit.
Dessutom har Emma fått en tanke, minne, det är ingen dröm i vart fall, drömmar ser inte ut så. Det är nå´t som 
säger att Emma kommer ihåg eller hon vet hur den här tjejen ser ut. Skulle hon få se ett kort på henne skulle hon 



säga att det är hon. Det är så klart, Emma har henne verkligen framför sig. Emma vet att tjejen gör något med 
henne men inte vad, men till slut ligger Emma ned och tjejen vänder sig om och går in i datarummet. Det är i 
hallen det utspelar sig. Datarummet ligger vid hallen. Tjejen är klädd en tröja som visar axlarna, är gul eller grön 
och kritstrecksrandiga byxor, vita strumpor. Emma ser detta framför sig och i det här minnet, eller vad det nu är, 
står Emma först upp. Sedan gör tjejen något med Emma som gör att hon ligger ned sedan, vad tjejen gör vet inte 
Emma men i början står Emma upp framför tjejen så hon ser hennes ansikte. Därför säger Emma att hon 
verkligen kan peka ut den här tjejen. Hon har aldrig träffat på den här tjejen förut, hon vet inte någonting för hon 
har aldrig sett henne tidigare. Tjejen har svart hår, det kan var lite uppsatt men det hänger ner mot axlarna i alla 
fall. Jättemörkt hår. Efter att hon går in i datarummet vet Emma ingenting. 

Emma har funderat jättemycket omkring det här minnet och vill minnas mer detaljer och så. Hon har funderat på 
det här ansiktet som hon har framför sig men ingenting säger Emma något. Hon kan inte säga att hon känner 
någon med det här ansiktet eller liknande utseende. Emma kommer inte längre än så.

På fråga svarade Emma att hon gissar att kontakten med tjejen i hallen är fem till tio minuter, inte mer. Hon 
gissar på fem minuter. 
På fråga svarade Emma att hon inte har något minne av konversation men hon har funderat jättemycket över det 
men det finns inget sådant minne.

Emma ombeds beskriva tjejen så noga så om det stod 20 tjejer i korridoren utanför så skulle förhörsledarna 
kunna plocka ut henne bland dessa.
Emma uppgav att tjejen är ungefär lika lång som Emma själv, ev lite längre. Emma är 1.60 så tjejen är max 1.65 
men kan vara kortare också, lite mullig. Inte tjock men inte smal heller, kläderna satt inte bra på henne. Svart 
hår. Det Emma ser framför sig är att tjejen absolut inte är sminkad. Hon kan vara lite mörk, mörkt hår, kan ha 
mörka ögonfransar men absolut inte sminkad. Varför Emma minns att hon inte är sminkad vet hon inte.
Vad hon hade för kläder på sig vet inte Emma, hon vet bara vad hon hade för kläder just då. Lite rund i ansiktet 
pga att hon är lite mullig. Tjejen hade uppsatt hår, Emma vet inte om tjejen hade lugg, det skulle kunna vara så 
att hon hade lugg. Att hon hade satt upp håret, hade lite hängande och hade lugg också. Väldigt mörkt hår. Kan 
vara lite vågigt, inte lockigt men lite vågigt så att det böjer sig utåt, det som hänger. På fråga svarade Emma att 
hon inte får någon uppfattning om tjejens ålder. Det är också något som Emma har funderat över men kan inte 
svara på det men tjejen är inte yngre än Emma som fyller 24 och tjejen kan vara där också kanske över. Inte 
äldre än 30, 35.
På fråga svarade Emma att hon inte ser någonting annat än den här tjejen framför sig, omgivningen i övrigt eller 
så. Emma uppgav att hon alltid har radio eller tv på hemma och funderar över om hon har hört någon låt men 
ingenting sånt finns heller. Ingen lukt, inga ljud det är bara bilder hon ser.
Emma minns inte att hon känner fruktan, rädsla eller att hon måste ta sig därifrån. Hon har även funderat på om 
det verkligen var till datarummet som tjejen gick eller om hon gick ut men Emma ser henne, bakifrån stå i 
datarummet.

På fråga svarade Emma att det inte finns några känslor i situationen. Det enda hon känner är att hon undrar vem 
tjejen är. Jag vet inte vem du är.

Emma tillfrågas om det finns något annat i bilden som hon har, ljusförhållanden, lampor som är tända eller 
släckta. Hon uppgav att hon ser tjejen väldigt klart, ser hennes kläder och att strumporna är vita så Emma tror att 
lamporna är tända, både hall lampan och lampan i datarummet. Ingenting är skumt utan allt är väldigt klart och 
så brukar de ha hemma.

Emma tillfrågas angående tidigare uppgifter att hon inte uppfattade det som en dröm. För det första, uppgav 
Emma fick hon känslan eller minnet eller vad man ska kalla det, när hon var vaken. I en dröm kan konstiga saker 
hända, saker blandas men det som hon minns är så klart, så självklart. Hon kunde jättelätt berätta för Togge när 
han vaknade, "så här var det, så här såg hon ut" osv. Inget var oklart. Det är en klar känsla. Hon är ganska säker 
på att det inte är någon dröm.
Det som är konstigt är att hon inte minns ansiktsuttryck, att det har sagts något utan bara att hon och tjejen stod 
mittemot varandra. Det är därför hon är ganska säker på hur lång tjejen är. Nästa bild är att Emma ligger ned och 
tjejen vänder sig om och går in i datarummet. Vad som hänt däremellan har hon ingen aning om.

Emma tillfrågas angående minnesbilder när hon hittas, att hon "hittade sig själv" och om det finns något där som 
hon kan utveckla. Emma uppgav att hon brukade blondera sitt hår men när hon ser sig själv ligga ned så kan det 
vara svarta slingor under, som liksom tittar fram. Hon har funderat på om det har med den tänkta 
gärningsmannen att göra eller är det blod. Emma ser sig i en lila tröja, en som man kan knäppa. Hon har ingen 
sådan men har fått för sig att hon har en sådan på sig. Ingenting annat mer än att hon själv öppnar ytter dörren 
och ser sig själv ligga där. Emma tror inte att det är någon dröm. Redan på sjukhuset började hon tänka så.
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Hon har inga minnesbilder hur hon kom tillsjukhuset. Emma vet att hon åkte helikopter dit. Det har hon fått 
berättat för sig.

På fråga svarade Emma att hennes nästa minne måste vara när hon vaknade i Uppsala men när det är vet hon 
inte. Hon minns sista avdelningen i Uppsala och vissa sköterskor, vad hon åt och drack men det är inget klart 
minne.

På fråga svarade Emma att hon inte har någon aning om när händelsen som förhören handlar om ägde rum. Det 
är ingen som vill berätta det för henne och hon kommer själv inte ihåg. Hon vet absolut att Togge inte var 
hemma men om det var en vardag eller helg vet hon inte eftersom han jobbar både vardag och helg. Hon har 
också funderat på vad de gjorde tidigare under dagen, hon och barnen, om de var till lekparken eller så men hon 
har inget minne från den dagen. På fråga hur hon vet att Togge inte var hemma svarade Emma att hon tror att 
han har berättat det. Var det så att han hade varit hemma skulle ju han ha sett gärningsmannen eller också varit 
skadad. Så det kan vara uteslutning och att han har berättat det men det är inte hennes eget minne.

Hon minns att Togge och hon har pratat om att om det är så att den här tjejen kom hem till dem hur visste hon då 
att Togge inte var hemma eller skulle komma hem. Togge undrade om Emma kunde ha sagt något till tjejen, att 
Togge kommer om en timme eller att han jobbar. Emma uppgav att om man göra en sådan här sak så tar det inte 
fem eller tio minuter utan det tar lite längre tid. Tänk om Togge kom hem mitt i alltihopa. Den som gjorde det 
här måste varit ganska säker på att var själv med dem. Emmas tanke är hur sjutton visste tjejen att Togge inte 
skulle komma hem. 

Emma ombads berätta om sina funderingar att hon kände sig inlåst. Hon ansåg att den som gjort det här ska sitta 
inlåst med restriktioner. Emmas känsla är att hennes liv har tagit slut och att det inte ska vara så utan att det är 
personen som har gjort det som ska ha ett straff.

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080527.
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Sammanfattning av vallningsförhör med målsägande Emma Jangestig 080425 på Verktygsgatan 2B, Arboga.

Närvarande under förhöret var tekniker insp Anneli Watter, insp Elisabeth Rosén, fotograf Maria Gradin, 
målsägandebiträde adv Marie Fredborg, försvarare adv Per-Ingvar Ekblad samt kammaråklagare Frieda 
Gummesson.
Förhörsledare insp Anders Pommer och insp Stefan Forsberg.

Förhörsledaren Anders Pommer kom in i hallen med Emma Jangestig kl 10.15.

Pommer inleder med att fråga Emma om det stämmer som hon uttryckt i tidigare förhör att någonting händer i 
hallen och att hon kopplar det med de skador som hon har vårdats för. Emma uppgav att det stämmer.

Han förklarar att det är täck med papper i hallen för att tekniker inte är klara, för att skydda spår. 

På fråga svarade Emma att hon känner sig nervös men att hon har gett sig sjutton på detta.

Hon får inga spontana tankar när hon kom in i hallen. 

Pommer frågade om det ser ut som det brukar i hallen, förutom papperet som är uppsatt. Det ansåg hon att det 
gjorde förutom att en massa skor och kläder är bortplockade. 

Pommer bad henne berätta om bilder som hon i tidigare förhör uppgivit sig ha från hallen.
Hon uppgav att hon får för sig att hon hittar sig själv liggande( i hallen). Om det var så att hon befann sig i köket 
så kan det första mötet ha skett i hallen och att hon står längs med ena väggen och att tjejen står framför henne. 
Nästa minnesbild är att Emma ligger ner och att tjejen vänder sig om och går in i datarummet.

Emma visade Pommer hennes bild av var hon stod och att nästa bild är när hon ligger ner och att händerna kan 
vara under en av  de pallar som finns i hallen och att hon har ansiktet vänt så att hon ser att tjejen går in i 
datarummet.

Pommer frågade vad det är för bilder Emma får fram när hon står i hallen. Hon uppgav att hon ser tjejens 
ansikte. Det är ganska klart och att hon skulle kunna peka ut henne på en bild. Svart hår, axellångt, 
kritstrecksrandiga byxor och förmodligen grön eller gul tröja där axlarna syns ganska bra. Hon är ungefär lika 
lång som Emma, kanske fem centimeter längre. Emma berättade vidare att hon har funderat på tjejens utseende 
och att det är någonting med hennes utseende som inte är som det ska. Det stämmer inte riktigt. Emma har 
funderat mycket över det och det kan vara så att hon har en lite större näsa. Emma kan sätta fingret på att tjejen 
har en lite större näsa än vad som anses normalt.



Pommer frågade om det är någon känsla som Emma har förknippad med situationen då hon står upp. Emma 
uppgav att hon tidigare berättat att hon inte känt någon fruktan men att det nu känns obehagligt, nästan som 
fruktan.

På fråga svarade Emma att avståndet till tjejen i hallen var kortare än "samtalsavstånd". Hon har inget minne av 
konversation, lukter eller liknande. Bara bilder. 

Emma har ingen uppfattning om tid. Det kan vara fem minuter från mötet tills hon ligger ner, inte mer.

Hur hon hamnade på golvet har hon inte en aning om. Minnesbilden är att hon står upp och nästa minnesbild är 
att hon ligger ner och såg att tjejen vände sig. Vad som hände däremellan vet hon inte.

På fråga svarade Emma att hon inte vill lägga sig ned på golvet i hallen som hon tidigare gjort i förhörsrummet. 
Det känns för obehagligt.

Emma förklarade att hon ligger på rygg med underkroppen vänd ut åt hallen och ansiktet vänt åt samma håll. 
Pommer frågade vad Emma såg i det läget. Tjejen hade vita strumpor på sig uppgav Emma. Hon lade märke till 
det. Tjejen vände sig om och gick in i datarummet. Tjejen ställde sig där. Emma har funderat på om det var så att 
tjejen inte gick in i datarummet utan att hon gick ut men i och med att Emma såg tjejen hela tiden och att hon 
hade strumpor på sig så kan hon inte ha gått ut. Efter det finns inget mer minne, Emma försvinner liksom. 

Pommer frågade om det finns några andra bilder i detta, ljusförhållanden? Andra ljud? Emma minns inga ljud. 
När det gäller ljusförhållandena var det ganska bra uppgav Emma. Förmodligen var lamporna tända för hon ser 
tjejen jättebra, färger och sånt. Hon vet inte varför hon har just en så bra bild av ansiktet, bara ansiktet, ingenting 
annat.

Pommer frågade om det kan vara en person som Emma känner igen, som hon sett tidigare. Emma svarade att 
hon vet att hon tänkte –vem är du?, -vad gör du här?, 
-vad vill du? Det var ingenting som klickade att det var någon hon sett förut eller någon hon känner igen. Hon 
kan ha sett tjejen förut men inte registrerat det. 

Emma tittade in i datarummet och konstaterade att det såg ut som det brukade förutom att datorerna var borta. 

Hon tittade på en koja, som barnen hade, som finns under trappen, i hallen, i huset. Hon ansåg att det även där 
såg ut som det brukade.

Emma tittade även in i köket. Hon reagerade inte på att något såg annorlunda ut. 

Hon tittade också in i vardagsrummet. Även där såg det ut som hon minns det.

Spontant uppgav Emma att det är i hallen som hon känner att något har hänt. 

På fråga svarade Emma att hon känner att hon inte vill lägga sig ned på golvet i hallen. Hon kan känna sig själv 
ligga på golvet och se personen samtidigt, det blir för starkt. Emma tillfrågas om hon gör några kopplingar med 
situationen och de skador som hon har. Hon uppgav att hon har funderat mycket efter tidigare förhör och hon har 
en känsla av att hon ligger på någonting eller att det är något som inte stämmer, det gör ont, eller det är 
obekvämt, eller det är någonting som är fel. Hon kanske redan skadat sig eller att personen har skadat henne, det 
kan vara det som gör ont. Hon kan inte säga att hon är skadad, det vet hon inte, men det känns som det i 
tankarna, minnena. 

På fråga svarade Emma att barnen inte finns med i de minnen hon har. Därför är hon osäker på om hon har lagt 
dem när det här händer eller om de är vakna, att dom ser vad som händer. Det är Emmas största mardröm. Hon 
kan varken se eller höra dem.

Hon tillfrågas om hon fått någon information från tv, radio, internet. Ingenting svarade Emma men berättade att 
hon lyssnade på radio i morse, en engelsk kanal som bara spelar musik. Det har inte hänt tidigare. Det var inga 
nyhetssändningar på radion. 

Hon har inte fått någon information av anhöriga. Det enda hon vet är att någon läkare eller sjuksköterska sagt att 
Emma åkt helikopter från Örebro. Men ingenting om den aktuella dagen. Det hon har berättat om under förhöret 
är egna minnen, tankar och funderingar.
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Hon ombeds sätta sig i några minuter för sig själv i hallen för att se om några tankar kommer fram.

Tystnad under några minuter.

Pommer frågade hur hon kände sig. Emma uppgav att det kändes ganska okej och att hon tänkte på bilden som 
hänger på ( spegeln i hallen) Togge och henne. Den har inte varit så förstörd förut, det är en reva över Togges 
ansikte. Den har varit jättefin förut. 

På fråga förklarade Emma, angående en undersökning med Sven Åke Christianson, där hon reagerade då hon 
hade hörlurar på sig och hörde ett ord klart och tydligt i ena örat och i andra örat fick hon höra ordet baklänges. 
Av någon anledning fick Emma då en känsla av att hon inte förstod vad som sades, att hon inte fattade och har 
efteråt funderat över om det kan ha något att göra med att hon inte förstod vad den här personen sa. Den här 
personen ville framföra någonting eller fråga någonting. Hon fick nästan panikkänsla att hon inte förstod vad 
personen sa. Tanken är att någon har varit där ( i hallen) som inte pratade svenska. Det är inget minne men en 
stark känsla. Den känslan blev jättestark när hon hörde orden i hörlurarna. Den känslan förföljde henne länge 
efteråt.

Det var inget annat i samband med undersökningen som hon reagerade på. De pratade inget om själva händelsen.

På fråga uppgav Emma att hon inte har en aning om varför det är en kvinna hon beskriver, det är en känsla, i 
hela kroppen, sinnet, minnet, allt säger att det är en kvinna. Bilden hon har framför sig är en kvinna. Emma 
uppgav att hon sa till Togge att om de säger att det är en man skulle hon inte tro på dem.

Emma tillfrågas om hon vet något om vad det spekuleras i media om utredningen men hon har ingen aning. Hon 
vet inte om det finns någon misstänkt men hon hoppas det. 

Ingen av övriga närvarande hade frågor.

Avslutas 10.48.

Sammanfattningen skriven av Stefan Forsberg/ 080501
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Sammanfattning av förhör med Emma Jangestig lördag 080426.

Fhl Stefan Forsberg. 
Anonym plats i Sverige.
09.15-09.25

På fråga från fhl om det har kommit några känslor och funderingar sedan besöket i huset i Arboga under 
gårdagen svarade Emma att det har varit mycket funderingar men inget minne.

Det kändes klart att det hon har sagt tidigare stämmer, att det är starka minnen. Det kändes verkligen när hon 
kom dit. Att hon låg där, att hon stod där och hade henne framför sig. 

Andra funderingar Emma har är från huset och att det var täckt i hallen, det låg papper där och det är känslan 
hon har haft att det är där det har hänt och det är där, förmodligen, mycket spår finns. Det hon reagerade på när 
hon kom dit är kortet, som hänger på spegeln, på Togge och henne själv, var förstört.

Emma tillfrågas angående barnvagnen som hon pratade om på vägen från Arboga. Emma är ganska noga med 
att ställa in barnvagnen och det kan vara så att just den här dagen var hon ute med barnen. När hon kom hem vet 
hon att hon tänkte, vi går in istället, för barnen var griniga eller trötta, hon vet inte. Någonting gjorde att hon 
gick in direkt med barnen och inte ställde in vagnen. Hon tänkte att hon skulle ställa in den när barnen hade 
somnat så hon ställde den utanför. Den står där fortfarande och det var det som fick henne att komma ihåg detta. 

Emma tillfrågas om det är något av det hon har berättat om i tidigare förhör som känns som det starkaste minnet. 
Hon svarade att det starkaste minnet är det som hon berättade om minnestränaren, att hon inte förstod vad 
personen sa. Den pratade ett annat språk eller så. 

Emma tillfrågas om hon är bekant med någon som heter Rickard. Emma känner flera personer som heter 
Rickard. En är en kompis till Frida, hennes kompis var tillsammans med en som heter Rickard. En annan 
Rickard är en som har hjälpt Emma att gå ner i vikt. Den första Rickard jobbade på ett tvättmaskinsföretag i 
Arboga. Den andra går i skolan så jobbar han för HerbaLife. På fråga svarade Emma att ingen av dem arbetar på 
Konsum. Emma informeras att polisen gått igenom hennes dator och att man hittat ett mail från en Rickard. Hon 
uppgav att det kan vara så att hon har fått mail från Rickard som hjälpte henne gå ner i vikt. Hon minns inte om 
hon fått mail från honom. Hon har inte fått mail från " första " Rickard.

Emma tillfrågas om det är något annat som hon undrar över. Hon berättade att en sak som hon kan förstärka är 
att hon själv ligger på golvet och att kvinnan går in i datarummet, det minnet stärktes under gårdagen. När hon 
pratade med Anders dagen innan i hallen så stod det en person i datarummet som hon först inte såg och när hon 
upptäckte den personen, en kvinna, blev hon väldigt rädd och hon kände fruktan då. Fhl förtydligade och 
berättade att det var en polistekniker som stod där då.



Sammanfattningen skriven av Stefan Forsberg 080522.
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Sammanfattning av videoförhör med Emma Jangestig onsdag 080423
15.05- 15.25
Fhl Anders Pommer. 
Anonym ort i Sverige.

Inledningsvis pratade Emma och fhl om gårdagens lasarettsbesök i Västerås till följd av Emmas illamående och 
kräkningar.

Emma berättade om att hon hade gjort anteckningar som fhl tidigare har bett henne om att göra för att komma 
ihåg. 

Hon berättade att det är på morgonen som hon tänker mycket. Denna morgon ploppade det upp saker i tankarna. 
Bl a har hon funderat mycket över kvinnans utseende, alltså tänker Emma riktigt klart kan hon se henne väldigt 
klart framför sig. Det är ingen som Emma känner igen eller så men vissa grejer som gör att hon kan särskilja 
kvinnan. En sak som hon tänker när hon tittar på kvinnan i minnet är det något med ansiktet som gör att hon 
reagerar, det är någonting med ögon, näsa eller mun. Att någonting är större vad det ska vara eller hon har ögon 
som utskiljer sig alltså att de är större än normalt. Emma tror dock att det är näsan, att kvinnan har större näsa än 
normalt, vad som nu är normalt. Men kvinnan har ganska stor näsa. Lite större näsa än normalt. Det är det som 
Emma kan komma på. 

Emma kan inte säga att kvinnan är solbränd, att hon har varit utomlands men hon är inte blek heller. Inte 
vinterblek. Emma gissar att kvinnan har legat i solarium ett par till tre gånger, hon har färg i ansiktet. 

Emma har funderat på detta angående bilden av kvinnan när Emma står framför henne i hallen. Emma har 
funderat mycket över varför det just utspelat sig i hallen och det känns som att eftersom att hon under gårdagen 
sa att hon inte kände någon fruktan när hon låg ned och kvinnan vände sig om. Emma frågar sig själv om det 
kan vara så att hon exempelvis stod i köket, hörde dörren öppna sig och trodde det var Togge och gick ut i 
hallen. Där kan första mötet ha skett. Hade hon mött kvinnan i hallen hade Emma stått precis så som hon tänker 
att hon står när hon ser henne. Nästa bild är att Emma ligger ner och kvinnan går in i datarummet. Vad som 
hände däremellan vet hon inte. Det första mötet kan ha varit i hallen.

Emma får för sig att hon ligger väldigt obekvämt när kvinnan vänder sig om och går in i datarummet. Emmas 
minnesbild är att hon ligger på något eller att hon inte ligger bra men det ganska normalt, alltså, ligger hon ner så 
har kvinnan förmodligen redan gjort henne illa. Så Emma kan ju ha ont av någonting men Emma känner att det 
är inte bra att ligga där, alltså, hon ligger väldigt obekvämt. Hon kan inte säga att hon ligger på någonting utan 
tror att hon har ont.
Exempelvis har Emma brutit handen och kan känna av att hon har ont där.

Det är detta som Emma kom på i morse.



Skulle det vara så att Emma har varit i köket och plockade undan efter kvällen och hörde dörren slå igen skulle 
hon gå ut i hallen. Hon skulle tro att det var Togge som kom hem. Så det kan mycket väl vara så att Emma har 
gått ut och mött kvinnan där.

När Emma har tänkt på bilden hon har av kvinnan är det absolut ingen hon känner igen, ingen hon har mött. 
Emma skulle kunna ha servat kvinnan på Konsum eller liknande, ett snabbt möte men ingen som hon lagt märke 
till, ingen hon kommer ihåg, ingen hon har prata med, ingen hon har träffat eller så.
Emmas tanke är hela tiden vem är du? Vad gör du här? Varför är du i mitt hus?

På fråga svarade Emma att hon inte har några tidsbegrepp. Hon kan tänka sig att det kan ha tagit fem minuter. 
Hon kan inte tänka sig att det rör sig om någon lång stund.

Inga ytterkläder. Emma ser henne ha innekläder, ser hennes strumpor och en t-shirt, inga ytterkläder alls. Det är 
ju om hon har haft på sig skor och en jacka också men har tagit av sig det men inte något som hon bär inne i alla 
fall. Eller om hon har lämnat det utanför.

En tanke för Emma är att kvinnan har åkt bil dit och lämnat jackan eller något i bilen och tagit av sig skorna. Det 
är inget Emma ser och inga minnesbilder utan bara tankar vad som skulle kunna ha varit.

På fråga svarade Emma att det inte finns någon konversation. Hon har funderat jättemycket över det också. Inga 
ord, ingenting. Emma kan inte ens höra sig själv, med tanke på vad kvinnan gjort mot henne så måste Emma ha 
yttrat någonting. Skrikigt, gnytt eller någonting men Emma har inte hört något. Hon ser bara. Emma ser kvinnan 
framför sig när hon går in i datarummet.

På fråga svarade Emma att de första minnesbilderna är från hallen. Emma står på det stället som hon har sagt att 
hon sedan ligger på sen. Emma står, upp mot väggen och kvinnan står framför henne sen har inte Emma en 
aning om vad som händer. Nästa bild är att Emma ligger ner på samma ställe och att kvinnan vänder sig om och 
går in i datarummet. På fråga svarade Emma att hon inte kände någon fruktan. På fråga om det finns någon 
annan känsla som är kopplad till detta svarade Emma att det inte är mer än hon funderade på vem kvinnan var, 
vad hon gjorde där. Det var absolut ingen hon kände igen. Emma har inget minne av att hon har tänkt på barnen 
utan bara vem är du och vad gör du här.

Emma ombeds berätta igen om detta att det är något i kvinnans utseende som Emma reagerar på. Emma 
berättade att eftersom hon ser kvinnans ansikte ganska klart och hon ser det även i minnesbild har Emma 
funderat mycket över den bilden. Om hon skulle kunna fundera ut vem det kan vara men det enda hon kan 
komma på är att det är något som inte stämmer med kvinnans ansikte, det är något som inte är som det ska, att 
ögon är felformade, näsan är stor eller läpparna är konstiga men det enda Emma kan komma på är att kvinnan 
har ganska stor näsa.
Emma tror inte hon tänkte på det då utan det är något som hon har fått för sig, i minnet. 

På fråga svarade Emma att dessa minnen som kom på morgonen kom efter att hon vaknade. Det kom över henne 
var hon befann sig, varför hon var där och att barnen inte finns längre och hon funderade och kom fram till den 
här händelsen. Emma började tänka på morgonen och gick igen husets alla rum och det enda rummet som hon 
kommer till är hallen. Det är det enda rummet som hon kan fundera på i det här sammanhanget och med den här 
personen, det är hallen.
På fråga svarade Emma att hon har berättat om sina funderingar om detta för Togge eller att det egentligen inte 
var att berätta utan mer att hon pratade av sig. Det var så mycket på en gång, Hon hade funderat i 45 minuter 
innan Togge vaknade. På fråga svarade Emma att Togge inte sa så mycket om vad hon berättade utan han sa att 
hon skulle skriva upp sina tankar och sedan berätta för polisen. På fråga svarade Emma att hon tror att hon 
berättade för sin mamma och pappa att kvinnan hade mörkt hår. På fråga svarade Emma att mamma och pappa 
lyssnar till vad hon säger men säger själva ingenting. 

På fråga svarade Emma att hon inte har läst några tidningar, tittat på tv, lyssnat på radio, tittat på interner eller 
pratat med några okända människor. Hon pratade med Niklas i telefon, hon sms:ade med en kompis under 
gårdagen men ingenting som har med detta att göra. 

Emma informeras av fhl att om hon får veta något om det aktuella ärendet så måste hon berätta det för polisen.

Sammanfattningen skriven av Stefan Forsberg 080526.
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Förhör Signerat av

Anders Pommer
Signerat datum

2008-05-20 13:39Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Emma
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående omständigheter som eventuellt kan sättas i samband med utredning angående mord i

Arboga den 17 mars -08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-05-20
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Grova brott, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Emma tillfrågas huruvida hon har haft någon bild på fastigheten Verktygsgatan 2 B, Arboga, 
utlagd på sin nätblogg.

Emma säger att hon inte har haft någon bild på aktuell fastighet utlagd på din nätblogg. Hon 
berättar dock vidare att hennes sambo Torgny Hellberg lade ut en bild på fastigheten på sin 
nätblogg. Hon vet att denna bild kopierade han från Byggnadsfirman Lunds annons, då 
fastigheten var till uthyrning. Torgny lade ut en bild på fastighen och skrev något om att han 
och Emma skulle flytta till fastigheten, då de hade skrivit på hyreskontraktet.

Konceptanteckningar upplästa och godkända

Anders Pommer, insp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pommer, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Avseende dubbelmordet samt mordförsöket måndagen den 17 mars 2008 på Verktygsgatan 2B, Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-29
Förhör påbörjat

12:14
Förhör avslutat

12:54
Förhörsplats

Polishuset, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS33076.DSS

Detta är ett dialogförhör med Allan Emretsson =Fhl och Anders Pommer =AP.
Pommer hörs på begäran av kammaråklagare Frida Gummesson och Pommer ska höras bland 
annat angående hur förhören med målsäganden Emma Jangestig har gått till.

Fhl Ja, Anders, jag kallar dig för Anders då.

AP Mm.

Fhl Kan du berätta när du först då involverad i…ehhh…i utredningen då, i morden 
och mordförsöken i Arboga?

AP Mm…ehhh…det var precis i början av april…ehh…jag vart involverad vad 
beträffar förhören med Emma Jangestig. Dessförinnan så hade jag varit behjälplig 
med lite dörrknackning och så vidare.

Fhl Mm.

AP Ehh…det hade hållits två förhör med Emma Jangestig i Uppsala och dom två 
förhören hade Stefan Forsberg och Per Malmkvist hållit. 

Fhl Ja.

AP Ehh…Per skulle åka på semester och därför så behövdes det en som skulle 



komplettera med Stefan då och jag vart utvald då och göra det.

Fhl Ja.

AP Så första förhören med Emma som jag var med på, hölls någon av dom första 
dagarna i april och då hade hon precis blivit flyttad till Centrallasarettet i Västerås.

Fhl Ja. Hade du träffat Emma Jangestig innan det här första förhöret?

AP Nej, aldrig. 

Fhl Utan det var vid förhörstillfället då som du träffade henne då första gången ----

AP Ja, ja.

Fhl Kan du berätta hur, var förhöret hölls och hur många som var med och hur det 
gick till?

AP Ehh…förhöret hölls på den avdelning som, som hon låg på då och det var 
intensivvårdsavdelningen. Ehh…det var ganska stort antal människor med vid det 
här första förhörstillfället. Det var dels jag och kollegan Stefan 
Forsberg…ehh…det var en…ehh…fotograf från tekniska roteln, Liselott, som 
skötte filmningen eftersom allt togs upp via filminspelning vid både det här och 
kommande förhör. Det var målsägandebiträdet Marie Fredborg, det var en läkare 
vars namn jag inte kommer ihåg på rak arm, Kenneth förnamn och han var ju med 
av den anledningen att han skulle göra den medicinska bedömningen… ehh… så 
att vi inte på något vis skulle pressa Emma för hårt här ---- orka medverka i det 
här. Ehh…och dessutom så var…ehh…advokat Per Ingvar Ekblad med i 
egenskap av försvarsadvokat till den misstänkta Christine Schürrer. Anledningen 
att Per Ingvar tilläts vara med, det var ju att då var Emma i så dåligt skick så  vi  
visste inte huruvida hon skulle kunna medverka vid en eventuell rättegång och 
därför så skulle då försvarsadvokaten beredas tillträde för att kunna ställa 
eventuella frågor. 

Fhl Ja. Ehhmm….du säger att det dokumenteras då via videokameran då. ------ på 
via kameran då?

AP Ja.

Fhl Och samtliga förhör som du har varit med har dokumenterats på det sättet?

AP Ja.

Fhl När, hade du eller din kollega några handlingar rörande utredningen eller egna 
anteckningar med sånt möjligen Emma skulle kunna ha tagit del av på något sätt 
genom och titta på eller på annat sätt?

AP Inte vid något tillfälle, vare sig det första eller något annat tillfälle  har vi haft 
några handlingar med oss.

Fhl Kan du beskriva hur, hur vilken, hur förhören gick till, vilken information delgavs 
hon…ehh…vid dom första förhöret och så småningom ytterligare förhör som du 
har varit med på?

Förhör med Pommer, Anders; 2008-05-29 12:14   diarienr: 1900-K8001-08
931



AP Mm…ehh…Vi diskuterade det här, jag och Stefan Forsberg då, hur vi skulle 
lägga upp förhören och det här var ju en väldigt speciell situation eftersom hon 
var så svårt skadad, så till den grad att hon hade hållits nedsövd en och en halv till 
två veckor någonting och vi förstod ju att…ehh…hennes minnesbild, om det 
fanns någon, kunde vara hur skört som helst och därför bestämde vi oss väldigt 
tidigt att våran planläggning av förhören enbart skulle bestå av, åtminstone 
initialt, att tanka ur henne. Inte lämna något…ehh…någon information över 
huvud taget, utan bara tanka ur henne helt och hållet, öppna frågor…ehh…och 
bemöda oss hela, hela tiden att inte dom frågor som ställdes kunde tolkas som 
ledande frågor då på något vis. 

Fhl Kan du ge något exempel på hur, hur, jag förstår ju att det omöjligt att komma  
ihåg alla frågor som ställdes, men hur, hur frågorna ställdes?

AP Ja, jag kommer ju håg att när jag var med så började dialogen ungefär så här att 
"Emma, du befinner dig på ett lasarett. Varför finns du på lasarettet?" och där 
började hon sin berättelse då och Emma…ehh…var redan då, är…ehh…väldigt 
verbal och inte svårpratad så, så det, det här har inte varit något svårt arbete så 
tillvida. Det kan ju finnas motsatsen ----- får dra information ur människor.

Fhl Så, så det delgavs då alltså inte henne några om konkret brottsplats…ehh…

AP Nej, nej, nej.

Fhl ….vad att det  hade skett mord och mordförsök ---- plats och såna saker---

AP Ehhh…hon hade ju blivit informerad om att…ehh…hennes barn var döda. 

Fhl Ja.

AP Det, det hade skett redan i Uppsala. Då var inte jag med, men jag fick den 
informationen att så hade skett. Ehh…vi förstod…ehh…att, att den informationen 
åtminstone hade sjunkit in hos Emma och det här var ju en humanitär aspekt, 
tyckte vi, att den informationen måste hon ju ha, att barnen faktiskt inte fanns 
mera. Ehh…så det diskuterade vi med läkaren för vi hörde när hon pratade, hon 
pratade om barnen precis som dom vore levande, hon pratade i presens så att 
"Max tycker om att göra det" och så vidare.

Fhl Ja.

AP Så…ehh…det här skedde då via läkarna, med Kenneth, som ånyo informerade 
henne om att barnen var döda. Om det var ett andra förhöret, tror jag det var, att 
vi bestämde oss att hon måste få den informationen, för det här verkar inte ha 
sjunkit in hos henne.

Fhl Nej.

AP Men inte några detaljer.

Fhl Nej.

AP Utan bara just det faktum att, att barnen fanns inte. Att dom var döda. 

Fhl Hur…upplevde du henne då…ehh…med…ehh…var det svårt för 
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henne…ehh…ja, hur mindes hon…ehh…många förhör…ja, hur kom… Om jag 
säger så här, kom det att bli tal om då den här tyska kvinna då…ehh…vem förde 
det på tal?

AP Det gjorde Emma.

Fhl Minns du när det var?

AP Ja. Ehh…jag minns inte datumet, men jag minns tillfället…ehh…väldigt tydligt. 
Ehh…Vi, efter att hon hade utskriven från lasarettet…ehh…så flyttades hon då 
med hennes och familjens medgivande, till ett pensionat…ehh…för att vi skulle 
kunna fortsätta hålla henne opåverkad…

Fhl Ja.

AP Från media, från andra personer som hon skulle kunna komma i kontakt med då 
och få nå information runt vad som hade hänt, va. Eftersom vi var ju intresserade 
av hennes opåverkade minne. 

Fhl Ja.

AP Ehh…när vi befinner oss på det här pensionatet så hade Sven-Åke Christiansson, 
professor, blivit förordnad som sakkunnig av Västmanlands tingsrätt då.

Fhl Ja.

AP Så han kommer dit och ska göra ett minnestest som han behöver till sin 
bedömning av hennes förmåga att kunna prestera minnen då. Och samma dag 
som han gör det, så ska vi hålla ett förhör med Emma, efter det här minnestestet. 
Det blir en paus och en lunch emellan och så här och när vi håller det här förhöret 
efter det här minnestesten som hon har genomgått, så…ehh…säger hon ganska 
direkt, att det är sak jag tycker ni borde kolla upp.

Fhl Jaha.

AP Säger vi, berätta och då börjar hon berätta att hennes nuvarande pojkvän, Torgny 
Hellberg, tidigare hade en, en…ehh…kortare förhållande med en tjej som han 
träffade på en semesterresa någonstans i Grekland och…ehh…dom hade ett, ett 
kort förhållande där och det förekom lite träffar hit och dit, men det hon kommer 
till då, det är att den här tyska kvinnan har kontaktat honom, har påstått att hon 
har fött hans barn och så vidare och så vidare. Där kommer det första 
gången…ehhh…då den här tyska kvinnan, som hon då inte kan namnet på, 
nämns. Vi har en känsla av att hon väldigt tidigt har, någonstans, sökt hos sig 
själv, information runt det här, för bland dom första förhören som jag är med på, 
där vi frågar varför hon finns på lasarettet, så börjar hon prata om att det, det har 
och göra med relationer och jag kom emellan. Och hon pratar om 
en…ehh…kvinna som hon nämner, Loreana, som…ehh…sagt att, att hon har fött 
Torgnys barn och så vidare och det känns här som hon söker. Det, det liksom 
berättelsen runt Christine som hon pratar om, men att hon, hon blandar ihop det 
här va. Vi, vi undersöker det här och Loreana visar sen före detta flickvän till en 
farbror då som… och så vidare, men sen så försvinner det där i, i några förhör 
och, och vi tar inte upp det…ehhh…vi väntar att hon ska komma igen, men, men 
det är fyra, fem förhör som det här inte berörs, över huvud taget från henne. Men 
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sen så kommer då alltihopa det här och vi frågar "Varför…ehh…tar du upp det 
här nu? Varför berättar du det här nu?" Och då berättar hon att vid det här 
minnestestet så har hon haft hörlurar på sig och i ena örat så har det sagts ord och 
i det andra örat så har samma ord sagt baklänges och det här uppfattar hon som 
ut, något utländskt språk och hon förstår inte. Hon känner, säger att hon känner 
ett väldigt, väldigt starkt obehag…ehh…och…nästan vill avbryta det här testet 
och hon kopplar det här till den här händelsen…ehh…som hon, hon har blivit 
utsatt för.

Fhl Ja.

AP Ehh…rent konkret kan hon inte göra det, men hon har den här kopplingen och 
hon säger att, det här tycker jag att ni borde kolla upp. Vid senare förhör så, så 
säger hon att hon känner att hon blir irriterad på mig och Stefan, därför att vi 
verkar inte reagera på det här. Vi verkar inte ta det på allvar och hon tycker att 
hon kommer med, med en sak som vi borde reagera på.

Fhl Ja.

AP Och det känner väl jag och Stefan att vi, vi…ehh…något slags kvitto att vi har 
lyckats i vårt uppsåt att inte ge henne några signaler hit eller dit om 
att…ehh…och om på något vis ligger rätt eller fel i sina tankar va? Ehhh…för det 
är ju faktum att, att den Christine Schürrer, hon sitter ju häktad…ehh…vid det här 
tillfället. 

Fhl När, så att det här hon som spontant då, tar upp det då i…

AP Ja.

Fhl …när ni kommer på det där stället då som…ehh…efter att hon skrivs ut från 
Västerås…

AP Ja, ja.

Fhl Men namnet nämndes aldrig någonting?

AP Nej, hon …

Fhl Var det nåns, någonting senare?

AP Ehh…ja, det, det har det gjort. Det har det gjort, men jag kommer inte ihåg riktigt 
när. 

Fhl Nej. En…ehh…annan fråga här, då när du börja första förhöret, fick du någon 
information om vad som hon hade delgivits vid tidigare förhör och hur dom 
förhöret hade gått till?

AP Ja, jag hade tittat på dom förhörena.

Fhl Ja.

AP Och….ehhh…där hade hon väldigt, väldigt svårt att uttrycka sig. Ehh…för det 
första så var hennes röst så svag så, så det var nästan omöjligt att höra vad hon sa 
för någonting. Ehh…och hon…hon gav ett förvirrat intryck och…det förstärktes 
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förmodligen eftersom det var så svårt att höra vad hon sa. 

Fhl Har, har…den uppfattningen hur dom förhören då….du var ju inte med själv, 
men har du…ehh..

AP Ja, jag har ju…

Fhl ….pratat med Stefan till exempel eller nåt?

AP Ja, jag har ju tittat, tittat på förhören.

Fhl Ja.

AP Ehh…det gjorde jag innan jag gick in som förhörsledare och dom förhören hölls 
ju precis enligt samma principer. En stor anledning att det vart just Per och Stefan 
som började dom här förhören, det är att dom har stor erfarenhet att jobba med 
barnförhör.

Fhl Ja.

AP Och…ehh…vad som gällde här, det var ju att jobba med samma principer. Att 
absolut inte ge något…ehh…som, som skulle kunna direkt eller indirekt påverka 
henne.

Fhl Har…ehh…dom…när du har träffat---- sjukhuset…ehh…i Västerås då och sen 
på den här anonyma orten då, har du sett om hon har haft tillgång till tidningar?

AP Det är ju någonting som jag jobbat aktivt med att skärma av henne från media.

Fhl Ja.

AP Ehh…från tidningar…ehh…tv…ehh…Internet, radio. Ehh…det här såg vi till att 
skedde på lasarettet, under hela tiden hon fanns på lasarettet så fanns det en 
väktare utanför hennes rum, där vi, för det första gav dem instruktion, att inga 
tidningar skulle in, inte tillgång till tv, radio och så vidare. Samma instruktioner 
hade vårdande personal som hade med Emma och göra. Ehh…och, och dessutom 
så var ju begränsat antal personer som var ackrediterade för att komma in på och 
dom hade… väktaren namnen på och det var ju dom närmast anhöriga. 

Fhl Hade dom också fått samma…ehh…ja, instruktioner, vädjan eller uppmaning 
att…ehhh…inte då förse henne med tidningar eller radio eller…

AP Dom anhöriga?

Fhl Ja.

AP Ja, ja och det, det här är någonting som vi…ehh…har, har vid ett stort antal 
tillfällen inpräntat. Och den biten var ju väldigt, väldigt lätt därför att det var ju 
liksom att bara tekniskt se till att hon inte hade åtkomst till det.

Fhl Nej.

AP Ehh…och hon fick heller inte vistas utanför sitt rum. Hon hade ett eget rum då 
på, på lasarettet där. 
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Fhl Ja.

AP Ehh…och dock inte hela tiden. Första tiden så låg hon på, på en sån 
intensivvårdssal då, men där då var hon så pass dålig så att hon kunde liksom inte 
kommunicera. Ehh…och förutom det här praktiska då, att hon inte skulle ha 
tillgång till det här så, så var ju nästa puck att verk, verkligen inpränta hos dom 
här anhöriga, som vart, fick våran tillåtelse att besöka henne, att inte ge henne 
någon som helst information runt vad som hade hänt. Ehh…och vi förklara vid ett 
stort antal tillfällen hur viktigt det här var och att det, det kunde försvåra för 
utredningen väldigt mycket om dom gav henne någon information och hur viktigt 
det var att vi kom åt hennes eventuella minnesbilder helt opåverkade. 

Fhl Upplevde du det som, eller ni, som att ni fick respons från anhöriga på den 
punkten?

AP Ja. Vi fick en stor respons…ehh…av dom, tyckte vi och…därför att Emma, hon 
var på och fråga vid ett antal tillfällen. Vi, vi började ju varje förhör med att 
försöka scanna av Emma på något vis, att hade hon kommit åt någon information, 
hade, hade och upplevde Emma som, som väldigt, väldigt ärlig och rakt fram och 
hon berättade och hon hade ju samma kunskaper hon också, att vi ville ha henne 
opåverkad…ehh…Hon berättade att hon hade vid ett antal tillfällen 
frågat…ehh…något runt vad som hade hänt…ehhh…som hon tyckte att det hade 
väl ingen betydelse va, men hade fått svar då, gång på gång, att vi får inte säga 
någonting. Polisen har sagt, vi ska inte prata om det här, vi får inte svara. 
Ehh…och det var vid något enstaka tillfälle som jag vet att också hon hade fått 
något svar om någon liten detalj som…ehh…jag kände att det där var inte helt 
bra, men å andra sidan så, det…nu kommer jag inte ihåg på rak arm, utan det var 
någon liten detalj, men även det finns med på dom här videoupptagningarna.

Fhl Ja. Så det är dokumenterat.

AP Ja, ja.

Fhl Ja. Hade någonting med, med Christine Schürrer och göra eller?

AP Nej, det hade inte med Christine Schürrer och göra, men det hade någonting, nu 
kommer jag inte håg det. Det hade något…det var någon omständighet runt det 
hära som det hade varit bättre om hon inte hade fått reda på, men det var ingen 
stor grej.

Fhl Nej. Fick…du eller ni någon över huvud taget någon indikation på att hon hade 
fått för mycket, förutom den där detaljen då, information om…ehhh…Christine 
Schürrer eller annan viktigt information om utredningen?

AP Nej. När…ehh…vi höll ju henne isolerad…ehh…i efter att hon hade, hade blivit 
utskriven från lasarettet i cirka en och en halv vecka. Ehh…när vi beslutade att 
hon skulle få åka hem då…ehhh…så bestämde vi oss också i dialog med 
åklagaren, att nu skulle hon ju liksom…ehh…om man skulle uttrycka sig, släppas 
från oss då, släppas från det här och ut i det här enorma mediabruset 
då…ehh…och då uttryckte vi att då, då är det bättre att hon får…ehh…den 
information som vi känner att vi kan ge henne, att den kommer ifrån oss, så att 
den på något vis blir riktigt, den information som vi väljer att släppa då. Ehh…så 
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det delgavs hon innan vi lämnade det här anonyma platsen och då reagareade hon 
ju på att det var ju ditintills helt ovetande att vi hade en misstänkt och till och med 
en misstänkt, i det här fallet Christine Schürrer, som satt häktad för det här 
brottet. 

Fhl Vad, vad fick hon för information --------- Christina?

AP Jag var inte med vid, vid det tillfället, utan det var Stefan Forsberg som gav henne 
den informationen, men även den informationen finns dokumenterad.

Fhl Ja. 

AP Men…ja, vi, vi sa det att hon måste ju åtminstone få den informationen som hade 
stått i medierna va, så det var väl i princip det hon fick då, lite runt…vad som 
hade skett, hur barnen var skadade…ehh…om, ja att vi hade en misstänkt som 
satt för det här och vilken det var----

Fhl Hade ni gjort den bedömningen då att…ehh…hon var, ja…inte färdighörd, men 
hörd så, så gott det går, att ni kunde lämna den informationen då?

AP Ja, vi, vi…vi hade gärna kanske behållit henne opåverkad ytterligare några dagar, 
en vecka.

Fhl Ja.

AP Men det här var väldigt jobbigt och ansträngande för både henne och  Torgny och 
övriga familjen då. Dom vill hem, dom ville landa hemma  hos mamma och 
pappa och tyckte det här var jobbigt och….ehh…så, så vi gjorde den 
bedömningen att nu någonstans får vi ge oss va?

Fhl Kan du beskriva utan då att…ehh…avslöja då var det är för anonym plats hon var 
på, hur ni höll henne isolerad?

AP Mm.

Fhl På vilket sätt, om ni kunde hålla henne isolerad då från tidningar, radio, tv, 
massmedia, besökare och eventuellt något såntdär.

AP Om jag börjar med lasarettet då. Det är där när hon vart piggare så, så var det ju 
också en…ehh…jobbig tid för henne eftersom vi ville ha henne inne på rummet. 
Ehh…för att hon inte skulle träffa någon som hon skulle kunna få någon 
information ifrån då. Ehh…hon var ut vid ett par tillfällen, men då fick hon 
komma ut på två stycken promenader och det var då tillsammans med läkaren, 
Kenneth, som…var djupt medveten om det här att…så det var därför han tog på 
sig det att, att ta dom här promenaderna med henne, samtidigt så menade han på 
att det hade en helande effekt, att hon skulle börja få lite intryck utifrån och börja 
promenera, för hon hade ju svårt med bland annat gång från början. Ehh…där 
efter då så, när hon blir utskriven från lasarettet så åker vi till det här 
stället…ehh…det är ett pensionat då och det här var i…framåt mitten april. Det 
var…väldigt, väldigt lågfrekvent med gäster där…ehh…Vi bodde i en flygel och 
när jag säger vi, då var det jag, respektive Stefan Forsberg, som turades om i 
tvådygnsskift att vara där. Ehh…det var då också Emma och, och Torgny. Dom 
delade på ett rum. Det var hennes båda föräldrar, Roland och Eva och det var 
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hennes systrar Ida och Frida. Ehh…sen så var det ju ytterligare någon där och 
hälsade på. Det var Torgnys föräldrar en dag och det var Niklas och hans pappa. 
Man hade lite planering inför begravningen. Ehh…och vistelsen gick till så att vi 
vistades i den här flygelbyggnaden. Ehh…där var vi helt ensamma. På 
anläggningen i övrigt så, så var det hälften av nätterna så var det helt tomt. Det 
fanns inga andra gäster och vid ett par nätter så, så fanns det några andra gäster 
som bodde i någon annan byggnad. Ehh…vi åt alltid för oss själva. Var vi inte 
ensamma i matsalen, så satt vi i ett eget rum. Ehh…så fort Emma gick ut, så, så 
var jag eller Stefan med då, för att garantera det här, att det inte skedde kontakt 
med några andra. Ehh…det fanns en…ehh…tv där som vi försökte, tv:n fanns 
inte inkopplad så att det gick att titta på tv. Däremot så försökte vi ordna en dvd 
så man skulle kunna titta på dvd-filmer. Ehh…Emma var trött. Hon, hon orkade 
inte titta på någon film, men dom andra gjorde väl det i viss mån och sen så hade 
vi ett rum som vi hade ordningställt…ehh…där vi höll då, dom här förhören med 
Emma, med jämna mellanrum. 

Fhl Tidningar och sånt där, låg det framme så hon hade möjlighet att titta.

AP Nej, det fanns inga tidningar i…ehh…byggnaden över huvud taget och när vi 
gick till matsalen så gick jag, alltid jag och eller Stefan då före och tittade att det 
inte låg några tidningar framme så att hon eventuellt skulle få syn på någon 
förstasida eller någonting sånt här. Vi var inne vid två tillfällen tror jag, till ett 
litet samhälle. Gjorde ett besök på en bensinstation, så vi höll på och skoja och 
kallade för social träning med Emma och där så gjorde vi den kollen innan vi 
stannade på avstånd. Vi gick fram, tittade så att det inte fanns några löpsedlar och 
någonting sånt här va, innan hon fick komma ur bilen då så, in och köpte en glass 
eller någonting sånt där. 

Fhl Och radio fanns det….

AP Nej, nej.

Fhl -----

AP Fanns ingen radio.

Fhl Nej. Dom här förhören, dom dokumenterades på samma sätt…ehh…som du har 
berättat tidigare då…

AP Ja, ja.

Fhl Fanns även då målsägandebiträdet med vid samtliga förhör?

AP Nej. Ehh…fanns inte med på samtliga förhör. Dock på en del förhör, men, men…

Fhl Men det var du och Stefan och fotografen då?

AP Ja…ehh…när vi var på den där platsen så körde jag kameror. Jag respektive 
Stefan kameran, för att…

Fhl Så då var ni, ni tre då. Du och Stefan och Emma då.

AP Ja. Så var det ja.
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Fhl Ja. En annan fråga, när ni inte höll förhör och när ni, ni…ehh…var, ja åkte till 
bensinstationen, ja, ni pratade ju Emma då.

AP Mm.

Fhl Berördes…ehh…utredningen då i Arboga…ehh…vid tillfällen då det inte hölls 
förhör? När ni kallpratade eller?

AP Nej, utan det… Emma tog upp vid något tillfälle då och då, jag har kommit på en 
grej jag skulle vilja prata om. Jättebra, vi tar det vid förhörstillfället. Vi utrustade 
Emma med block där vi uppmanade henne att kommer du på någonting, skriv ner 
det här, vi tar det vid förhörstillfället, för vi ville få allting framför kameran va. I 
övrigt så ville inte vi prata med henne om…ehh…utredningen. 

Fhl Nej.

AP Ehh…utan…hon var lite så där att när hon kom på någonting om, liksom bubbla 
och ville berätta och för att vi skulle få allting dokumenterat eftersom det var så 
kinkig körning med nyanser och så vidare…ehhh…och att vi ville ha det här just 
opåverkat, att hon inte hade berättat det en gång och så…liksom bekräfta för sig 
själv vid andra tillfället. Vi ville ha det här första tillfället hon berättade framför 
kameran då. Inget prat på sidan av. 

Fhl Nej.

AP I övrigt så var…väldigt fint väder när vi var där så…det, det var dessemellan 
väldigt mycket rekreation va. Sitta utanför mot husväggen och dricka kaffe och 
sitta i solen.

Fhl Ja. Ehh…hur bedömer du möjligheten att någon över huvud taget skulle kunna 
fått information om dom, framförallt Christine Schürrer då, om 
utredningen…ehh…vid sidan om utan att hon har fått det via, i samband med 
förhören?

AP Via förhören så, så har hon inte fått någon information. I den mån som vi har 
ställt frågor så har det varit saker som hon har tagit upp då. Ehhh…tagit upp själv 
och när hon har pratat om dom här bitarna så har vi bett henne att utveckla saker 
och ting runt det här, men, men frågeställningarna har…..uhhh…varit…du säger 
dörren. Berätta, vad menar du? Vad pratar du om för dörr och så vidare och så 
vidare. 

Fhl Ja, ja.

AP Vi, vi har liksom hela tiden använt hennes egen berättelse och bett henne 
utveckla…ehh…bitar runt det hon själv har tagit upp. Och vi har ju inte gett 
någon information under förhören. Att hon skulle ha fått via media…ehh…jag 
pratar nu hela tiden om fram till denna punkten och då hon får komma hem då. 
Efter det har vi ingen kontroll alls, men fram till dess så vill jag påstå att…det 
finns inte. Hon, hon har inte fått någonting från media fram till dess. 
Ehh…huruvida hon har fått någon info från anhöriga. Som jag sa så är det vid, 
vid någon eller ett par tillfällen som hon nämner, då vi liksom skannar av henne i 
början av förhöret…
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Fhl Ja.

AP ….hon har frågat och så vidare då, det, det….smådetaljer. Ehh…jag kommer 
tyvärr inte ihåg nu va, men det finns dokumenterat. I övrigt så tror jag inte det, för 
alla var så väl inpräntade i det här då. Ehhh…av vilken stor vikt det var, för 
utredningen att inte Emma fick någon, någon som helst kunskap runt det här. 

Fhl Mm.

AP Ehh…liksom inte ens vad, var brottet hade skett någonstans va.

Fhl Nej.

AP Ehh…i, ingenting. Ehh…Emma har, av förståeliga skäl, ehh…varit nyfiken, ställt 
frågor, men det här har hon berättat för oss, just när vi har skannat av det här och 
vi har frågat om hon har fått någon information och då har hon kunnat sagt att jag 
frågade om det och det, nä, jag fick inget svar och dom sa, jag fick inte, vi får inte 
svara och så vidare. 

Fhl I övrigt här, har du någonting…jag har inga fler frågor, just nu vad jag kan 
komma på när det gäller den här biten. Är det någonting som du själv har funderat 
på och som just när det gäller det vi har pratat om nu? Som du vill tillägga i 
förhöret innan vi avslutar?

AP Ehh…nej, det är väl just det här att vi, vi har ju gjort precis allt vad vi har kunnat 
för att avskärma henne från information och det var ju just därför som vi tog 
henne till den här anonyma platsen och det var ju det hela upplägget, bars i, att 
hålla henne totalt avskärmad från att få någon information som helst. 

Fhl Ja, men då…du…ehh…avslutar vi förhöret klockan 12.54. Du har hört vad som 
har spelats in på ljudbandet, godkänner du detta till utskrift?

AP Ja.

Fhl Då avslutar vi förhöret nu.

AP Tack.
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Forsberg hörs på begäran av kammaråklagare Frida Gummesson och han ska höras angående 
omständigheterna kring hur förhören med målsägande Emma Jangestig gått till.
Detta är ett förhör i dialogform förhörsledare Emretsson = Fhl, Stefan Forsberg= SF.

Fhl Ja, Stefan ---- kallar dig Stefan…

SF Mm.

Fhl …då kan du berätta då hur du kom in i utredningen över huvud taget.

SF Ja. Ehh…det var…Per Malmkvist, som jobbar i Köping på krim där, som ringde 
till mig och undrade om jag kunde vara med och hålla förhör med målsäganden då, 
i samband med att…hon…låg på lasarettet i Uppsala. 

Fhl Vi pratar om målsäganden?

SF Emma Jangestig, ja. 

Fhl Ja.

SF Därför att man ville ha videoförhör med henne och eftersom Per och jag hade 
jobbat ihop mycket med barnutredningar tidigare och har hållit videoförhör ihop 



mycket då och ganska samspelta så tyckte vi, tyckte han då att han ville ha med 
mig och det var självklart för mig att, att göra det.

Fhl När var det här då i tid?

SF Ja…nu kommer jag inte ihåg exakt datum här, men det var någonstans i samband 
med att hon…ehh…uppvaknandet för henne i Uppsala där.

Fhl Ja, okej.

SF Några dagar innan kanske.

Fhl Mm.

SF Mm.

Fhl Ehh…det är några dagar efter händelsen då?

SF Ja, det är ju det, det måste ju ------- ganska länge efter det här va, så att…mm.

Fhl Någon gång i mars?

SF Ja, det, det måste det vara.

Fhl Ja.

SF Det måste det vara.

Fhl Kan du berätta då…ehh…hur du uppfattade henne? Träffade du henne, om vi säger 
så här, träffade du henne innan ni höll något regelrätt eller det första förhöret med 
henne?

SF Ehh…ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, jag såg henne, gjorde jag, på, på i 
Uppsala, på Akademiska där, när hon låg nersövd i respirator, men det kan man ju 
inte kalla för ett möte direkt, men däremot Per hade ju träffat henne innan. 

Fhl Ja.

SF Så han hade ju lite personkännedom så då. Så, att men jag hade inte träffat henne.

Fhl Men, men Per då, han träffade, var det, du säger innan…ehh…förhöret, men det 
var efter hon hade angripits då eller hade han haft med henne och göra i tidigare…

SF Ja.

Fhl …utredning?

SF Han hade haft en tidigare utredning.

Fhl Okej. Men när ni…ehh…träffade henne då…ehh…hade han träffat henne, vet 
du…ehh…innan själva förhöret efter, men efter hon hamnat på sjukhus så att säga.

SF Ehh…nej, det, det, alltså…det vet jag inte i och för sig, men hon har ju varit 
nersövd hela tiden, så han har ju inte pratat med henne i vart fall, så att han, från 
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det händelsen till hon vaknade i Uppsala så har ju hon varit nersövd då och inte 
kontaktbar va. Så att, men däremot i, innan, som jag förstår, måste ha varit under 
–07 förra året någon gång så var han, var ju hon målsägande i en utredning som 
han hade då. 

Fhl Ja, okej.

SF Mm.

Fhl Men, om jag uppfattar det rätt, det är ingen polis som har…ehh…pratat med henne 
innan ni, förhören med henne då?

SF Nej. Det kan det väl inte ha varit, nej, det skulle vi ha vetat i så fall alltså, det är, 
utan det är ju våran utredning så det, det förefaller otroligt att det skulle vara så.

Fhl Och första kontakten ni hade med henne, var det då första förhöret som ni pratade 
med henne…

SF Ja.

Fhl …när hon var vaken.

SF Ja, stämmer. Och jag tror att det var…Ja, det, det är om hon väcktes ena 
dagen….Jag kommer inte ihåg datumen nu, så var vi, vi var i Uppsala först en gång 
och hälsade på och tittade på lokaler och så här och hälsade på doktorn och gjorde 
oss lite bekanta däruppe så att säga.

Fhl Mm.

SF Sen var vi där i samband med att hon skulle väckas och…ehh…jag är lite osäker på 
om vi, om vi pratade med henne den dagen eller om vi kom tillbaka precis dagen 
efter då.

Fhl Mm.

SF Så att, då, i alla fall, det där någonstans där som…

Fhl Mm.

SF …första förhöret hålls med henne då.

Fhl Och det var du och Per?

SF Det var jag och Per, ja.

Fhl Lindqvist.

SF Malmkvist.

Fhl Malmkvist, förlåt.

SF Ja.

Fhl Kan du berätta då hur, hur förhöret gick till.
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SF Mm.

Fhl Vilka som var närvarande och hur det, ja, hur det helt enkelt gick till?

SF Ja, jodå, vi satt i ett besöksrum på Uppsala, på intensivvårdsavdelningen där. Och 
dom kom in med Emma i en rullstol, personalen där, och vi hade, det var jag och 
Per då då, så var målsägandebiträdet med.

Fhl Vad hette den personen?

SF Ehh…Maria…ehh…nu ska vi se…Mari…tappade bort namnet bara för det. Ja, en 
advokat ifrån---- det är målsägandebiträdet. Marie…ja, men jag har ju det i 
huvudet, men…

Fhl Ja, ja.

SF Hon var med i alla fall, sen var våran fotograf med också, Liselott Bergkvist heter 
hon, sen var professorn som hade hand om Emma däruppe. Han hette,  han heter 
Per Enlund eller någonting sånt.

Fhl Ja, jag träffade honom vid ett tillfälle -----

SF Ja, ja, okej. Mm.

Fhl Det var ni, ni då…

SF Ja, just det.

Fhl …som var närvarande.

SF Ja. Vid första tillfället, när vi var upp och bekanta oss på, i Uppsala och så, då, då 
var även Per Ingvar Ekblad med. Advokat, ---- advokaten då.

Fhl För Christine Schürrer.

SF Ja, just det.

Fhl Ja.

SF Men…i samband med att förhören satte igång, så vill jag minnas att han redan då 
hade åkt till Tyskland.

Fhl Om vi kan ta det då, försöka ta det i kronologisk ordning, när ni bekantade med 
henne när advokat Ekblad var med då…ehh…vad pratade ni om då?

SF Ehh….alltså, det, det var inget förhör då.

Fhl Nej.

SF Utan det var mer att vi hälsade på dokt…professorn där, sköterskorna, tittade på 
lokalerna och kollade hur, ja, förberedde oss för förhöret med henne som skulle 
komma sen då.
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Fhl Du sa att…ehhh…hälsade, vad jag förstår…

SF Mm.

Fhl …pratade med Emma Jangestig då.

SF Nej, nej. Nej.

Fhl Ni träffade aldrig….

SF Nej, nej. Utan det var då, då var hon fortfarande nedsövd alltså.

Fhl Okej.

SF Ja.

Fhl När advokaten var med…

SF Mm.

Fhl …var han med också då?

SF Ja. Ja.

Fhl Okej. Om vi återgår då till första förhörstillfället då…

SF Mm.

Fhl …som du berättade om då, där, när var det…ehh…

SF I tiden? Ja, du..

Fhl Ja, det finns ju dokumenterat.

SF Ja, jag har bandet ligger här så att säga, men dom, ja…törs inte riktigt svara på det, 
men det finns ju.

Fhl Vi kan lämna det….

SF Ja, men i vart fall så…ehh…vart ju det ett, ett ganska kort förhör för hon hade nyss 
vaknat, hade svårt och prata och…ehh…så vi satt, ja, ganska nära henne då och 
försökte ha en konversation, men hon, hon hostade och var, hade…ehhh…ganska 
svårt. Pratade väldigt tyst gjorde hon och så då.

Fhl Mm. Vilken information lämnades till henne då? Kommer du ihåg det?

SF Ehh…alltså det, det vi hade bestämt, som är inom förhören, det var att hon inte 
skulle få någon information alls, utan hon skulle själv få berätta ur sitt minne då, 
det hon kom ihåg.

Fhl Mm.

SF Och, så det finns ju dokumenterat, allting är ju filmat så det kan man ju titta på i 
och för sig va, men, men det enda som vi talade om för henne, det var att vi var 
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poliser, att vi ville prata med henne och då, dom två första förhören som vi höll 
med henne…kom det ingen information från henne alls egentligen då och vi gav 
ingen information heller till henne, utan bara liksom lyssnade av vad hon hade för 
tankar och funderingar och så då. 

Fhl Den andre då, hur, du prata om dokumentationen av förhören då, hur dokumenteras 
förhören då?

SF Dom videofilmas, allting har videofilmats, ja.

Fhl Och det användes då bandspelare eller togs det upp på kamera?

SF Ja, det togs via kameran.

Fhl Ja.

SF Så det, kameran spelade ju in ljudet och sen har man ju fört över det där, ja, 
kassettband. 

Fhl Hade ni nå, nå handlingar med er eller anteckningar som hon kanske på något sätt 
skulle kunna ha tagit del av, sett eller på annat sett…?

SF Nej, men vi…när Per och jag jobbar, då har vi inga anteckningar med oss, utan då 
kör vi ifrån huvudet alltså.

Fhl Ja, ja.

SF Så det ligger ingenting…ehh…finns ingenting med så alltså ----- eller något 
annat som…

Fhl Nej. Hur många förhör…har ni hållit med henne?

SF Ja…nu ska vi se…nu har…Anders Pommer och jag har ju förhört henne sen den, 
någon gång in i april där också då, så att det är ett femtontal säkert, skulle jag tro 
att det är. Senast igår. Då var inte jag med, men…

Fhl Hur många förhör har Per Malmkvist med på?

SF Ehh…det har jag för mig var två stycken.

Fhl Ja.

SF Dom två första i Uppsala, sen åkte han på semester och Pommer kom in där så att 
säga. 

Fhl ---

SF Ja, så jag vet att Pommer var den som tog emot henne när hon kom till Västerås 
och från och med det då så är Pommer med som förhörsledare.

Fhl Det andra förhöret som hölls med Emma då…

SF Mm.
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Fhl …som du och Per Malmkvist…ehh…lång, lång tid efter det första hölls det?

SF Mm…äh, man märker ju minnet är ju inte bra alltså, men det var ganska tätt inpå 
där, för att jag gick…mitt minne är att dom tyckte att hon vart ganska pigg snabbt 
där så att det kan ha varit ett par dagar efteråt bara som, som vi åkte dit igen då. 
Inte riktigt säker, men…

Fhl Var hölls det förhöret då?

SF Ja, det var också på intensivvårdsavdelningen i Akademiska, fast i ett annat rum då, 
för vi tyckte att det här rummet som vi var i först var, det var…mmm…ja, det gick 
folk förbi, det vart lite, vi vart störda tyckte vi då, så då fick vi låna ett annat 
rum…ehhh…Så att, men det är på samma avdelning, är det.

Fhl Ja.

SF Och det var även där samma människor med om jag minns det rätt alltså. Jag tror 
professorn också var med där.

Fhl Och målsägandebiträdet?

SF Ja, målsägandebiträdet ja. Mm..

Fhl -----

SF Ja.

Fhl Ehh…vilken information fick hon då eller hur…hur lades det förhöret upp?

SF Äh, det samma, samma sak där alltså, att vi, vi tala ju om att vi är poliser och frågar 
henne om hon känner igen oss, hur hon mår och så här då, men inget mera om, om 
vad vi egentligen vill ha fram av henne då, utan vi talar om att vi vill prata med 
henne bara och förutsättningslöst och att, att hon ska, ja inte känna någon press och 
så då och…ja, liksom tanka av henne hennes funderingar i stort sätt då, för man, 
när man kommer upp i den situationen så, så känns, så har man ju känsla av att den 
här…att Emma själv då skulle liksom ge, ge vad hon…

Fhl Mm.

SF …vad hon har för funderingar och tankar då, eftersom hon, ----- hon ligger på 
sjukhus och…

Fhl Mm.

SF …det, det borde ge sig självt va, varför vi vill prata med henne tänkte vi då då. 
Men hon var…ganska påverkad i början där, tyckte jag, så att det blev liksom, det 
blev ingenting egentligen. Man hörde inte vad hon sa i stort sett, åtminstone första.

Fhl Det andra förhöret, var det också ett kortare förhör?

SF Ja….ja, det var det. Det var inte nå långt alls.

Fhl Och det dokumenteras på samma sätt?
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SF Absolut. Det har alla förhör gjort. Alla förhör med Emma har gjorts så.

Fhl Ja.

SF Ja.

Fhl Och sen… berättar du då att…ifrån och med tredje förhöret då…

SF Mm.

Fhl …var hölls det då?

SF Jag är lite osäker på, men alltså, det är min känsla i alla fall, att vi höll två i 
Uppsala och att vi sen åkte till, att hon kom till Västerås. Hon piggnade, hon vart så 
pass återställd då så att de flyttade över henne till Västerås och att vi då höll 
förhören på intensivvårdsavdelningen i Västerås i stället och där lånade vi ett, 
någon slags personalrum av något slag där vi ställde upp kameran och gjorde 
ordning för förhöret då.

Fhl Men då var det du och…som höll förhöret, det var du och?

SF Jag och Anders Pommer.

Fhl Ja.

SF Ja.

Fhl Vilka var fler närvarande?

SF Ja, fotografen eller Liselott Bergkvist och målsägandebiträdet då. Och sen var även 
Per Ingvar Ekblad med någon stans där, undra om han var med redan från början i 
Västerås? Det minns jag faktiskt inte, men det finns också på film så att säga. Sen 
var det även en läkare med där, i Västerås också då. Den som var överläkare på 
avdelningen. Ehh…mm, det var dom som var med.

Fhl Ja, kan du berätta hur, hur dom förhören då, ifrån tredje ----- om ni 
förändrade…vilka frågor ställdes till henne? Kommer du ihåg det?

SF Nej, det gör jag inte alltså, det…det är jättesvårt och…men, men ju mera…ehh… 
pigg hon blev och hon kunde prata och man märkte att man fick kontakt med 
henne, så började man ju ställa lite frågor angående vet du varför du är här och vet 
du vad du har för slags skador och såna saker, försökte få in henne på spåret på det 
viset då. 

Fhl Ja.

SF Och…ehh…ja, så var det.

Fhl Ehh…var, hur, vid dom förhören i Västerås, hade ni samma…ehh… 
tillvägagångssätt då som i Uppsala eller hade ni…ehh…beträffande handlingar, 
anteckningar och sånt här.

SF Mm, mm. Ja, nej inga handlingar eller anteckningar eller sånt.
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Fhl -------möjlighet och kunna…ehh…suttit där och tittat…ehh…på något…

SF Nej, det, det har jag….

Fhl ---läser----

(här pratar de samtidigt, svårt att höra.)

SF ----det känner helt uteslutet alltså, det.

Fhl Nämndes den här tyska kvinnan Christine Schürrer…ehhh…vid namn någonting.

SF Nej. Nej, nej.

Fhl Har hon berörts i något förhör över huvud taget?

SF I ingenting? Nej, nej. Du menar från polisens sida?

Fhl Ja, ja.

SF Nej. Nej, nej. Nej, det var vi ju väldigt noga med att inte göra. Utan…ha en väldigt 
öppen dialog ------vidöppna frågor alltså. Dom var ju…vi har inte, vi har 
försökt och styra någonting då, så klart.

Fhl Har hon…ehh…fört henne på tal själv?

SF Ehh…ibörjan av förhören så pratade hon om olika kvinnor och relationer och att 
det…nämndes någonting om det hållet. Sen blev lite, ett uppehåll, men hon har inte 
pratat om den här tyska kvinnan, utan det var mera om andra kvinnor. Inte förrän vi 
kom på den här anonyma orten så att säga, då nämnde hon den här tyska kvinna, 
gjorde hon.

Fhl Vad, vad, vad avser du då för anonyma ort?

SF Ehh….vi, vi, när hon skrevs ut ifrån Västerås, så ville vi försöka hålla henne undan 
från media och uppmärksamhet och träffa andra människor, för att försöka få 
henne opåverkad.

Fhl Ja.

SF Mm. Så därför så fick hon åka till en, till en ort här i Sverige då, som vi, där vi 
tillbringade ett par veckor med henne, där vi bodde tillsammans med hon och 
hennes familj då, på en…ehh…ganska avskilt ställe.

Fhl Mm.

SF Och…

Fhl Både du och…

SF Jag och Pommer turades om att bo där då.

Fhl Så det var alltid någon av er där då, dygnet runt.
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SF Ja, jajamänsan, så.

Fhl Vilka mer fanns där?

SF Det var lite olika. Ehh…dels så var ju personalen som jobbade där då. Dom var där 
och det var inte alla…det var hon som ägde stället då, som visste vad det var, 
varför eller vad man ska säga då och någon ytterligare. Sen så var det ju andra 
människor som bodde på, på det här stället då. Alltså dom hyrde ju ut till andra 
sällskap och personer då och men det var ju våran uppgift då att se till att inte 
Emma hade någon kontakt med någon då och även att se till att det inte 
var…ehh…tidningar framme och när man skulle gå och äta och så, så gick vi alltid 
först och gömde undan tidningar om det nu låg någonting sånt framme då. Vi fick 
sitta i ett separat rum och äta och i det här huset där vi bodde, där var i, i Emma och 
Togges rum då, sambon här, så hade man tagit bort tv och radio och såna saker då 
så att det inte skulle vara någon…ehh…att dom skulle kunna titta på nyheter och så.

Fhl Ja.

SF Så att det….

Fhl Det är ----- när du nämner det då, så kan vi då över huvud taget då, ifrån tiden då 
på Akademiska sjukhuset via…ehh…Västerås…ehh…lasarettet eller sjukhuset i 
Västerås…

SF Mm.

Fhl …hade, som du vet, hon  tillgång någon gång till tidningar, tv eller radio?

SF Ehh…ja alltså på dom rummen som hon har bott, där har man tagit bort dom här 
grejorna då, så är det då.

Fhl Ja.

SF Och vi har ju pratat med henne och sagt till henne att du får inte på titta på tv 
liksom, att du…försök att hålla dig borta från det och det har hon varit med på. Det 
har inte varit något problem. Sen vet jag att det vid något tillfälle, när…---- vet 
inte om det var Anders som berättade det, han kom upp på lasarettet i Västerås, så 
hade hon setat i…i rummet vid, besöksrummet och då var tv:n på, men och det 
pratade, vi har pratat med henne om det här under förhören då och sagt till henne 
hela tiden att det är viktigt att hon håller sig borta ifrån dom och hon har varit med 
på det och själv varit aktiv, känns det som, att försöka hålla sig undan information. 
Och samtidigt så har vi talat om för henne att om det är så att hon får information 
av misstag eller av något annat slag då, så måste hon berätta det för oss, så att vi, 
att vi får klart för oss vad det är för slags information och hur hon har fått den och 
så vidare, så att vi liksom kan ha med det i beräkningen om ----i utredningen då.

Fhl Har hon vid något tillfälle berättat att hon har fått information från nåt håll?

SF Nej, vi, vi har ställt frågan till henne och det, det har hon inte, säger hon. 
Hon…ehh…nej, det kan man nog säga att hon inte har.

Fhl Vad jag förstår så har ju…ehh…hennes familj…ehhh…mer eller mindre bott hos 
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henne ifrån, ja, dom olika sjukhusen.

SF Ja, hela tiden.

Fhl Ja, vilka är det av dom som har…familjen?

SF Ja. Först är det ju sambon då, Togge. Han har varit med hela tiden vid ----

Fhl Och det är Torgny Hellberg.

SF Ja,------ Torgny Hellberg, ja. Han har varit med hela tiden vid hennes sida. Sen 
är det ju hennes mamma och pappa och…

Fhl Roland och…

SF Roland och Eva, ja. Och sen systrarna Frida och Ida.

Fhl Ja.

SF Dom har varit från och till.

Fhl Ja.

SF Och sen har ju även…ehh…Idas…ehh…pojkvän Christer var ju där, vid nåt 
tillfälle, bland annat uppe på den anonyma orten så bodde ju han under några nätter 
då och…Togges, Torgnys föräldrar har hälsat på vid något tillfälle vet jag. Det kan 
vara någon farmor och någon farfar. Allt det här finns ju dokumenterat i… och 
…mmmm…ja, så det finns ju människor runt omkring henne då, men dom som har 
varit med hela tiden och som har, det är ju främst…ehh…Roland och Eva och 
Torgny då, som har varit med.

Fhl Du säger att det finns dokumenterat, vad kan man se, hur dokumenteras det då? 
Om hon har lyckats ----

SF Ja, just det. När, när, i alla fall från vi…åkte till den här anonyma orten, så har vi 
skrivit en logg kan man säga.

Fhl Ja.

SF Där vi har beskrivit hur dagarna har gått till helt enkelt då, vilka människor som har 
varit med och så då. Så att där finns det ju.

Fhl En annan fråga, dom här personerna nu som har varit runt ikring henne, Togge då 
och hennes föräldrar bland annat. Har dom informerats och fått instruktioner hur de 
ska bete sig gentemot Emma då?

SF Ja, ja oh, ja.

Fhl När det gäller dom här sakerna?

SF Ja, det har dom.

Fhl Hur, hur, hur har dom informerats? Kan du berätta lite grann om?
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SF Ja, alltså det är vid flera tillfällen och bland annat då i samband med 
att…ehh…förhören började, så påtalade vi ju flera gånger att det var ju jätteviktigt. 
Vi hade bland annat innan vi började förhören med henne så träffade vi familjen 
och sa det till dom, bad om alltså att inte prata om det här, med henne då. Alltså 
lyssna om hon säger någonting, men ha, säg ingenting annat till henne då, utan 
ehh…ja, försök låta det vara så alltså. Ni får väl säga att vi kan tyvärr inte berätta 
eller någonting sånt va, men inte ge, ge Emma information om det här, utan det är 
hennes eget minne som ska fram då och det har ju dom också varit införstådda med 
och som vi tycker, har verka skött i alla fall då.

Fhl -- Inte fått någon känsla av att, att det har kommit någon…någon sido eller nåt av 
misstag, nån information?

SF Nej, det tycker jag inte, utan när vi har pratat med Emma så, så har jag själv fått en 
sån här känsla ibland, att hon vet ingenting. Det, det, den känslan har jag fått vid 
några tillfällen att hon vet ingenting om det här alltså. Att vi har lyckats hålla henne 
borta ifrån information. Det känslan har jag fått.

Fhl ----- Emma har själv inte…ehh…antytt eller…kommit med något, att, att någon 
har berättat för henne?

SF Nej. Däremot har hon sagt vid några tillfällen att, jag frågade, men det var…ingen 
sa någonting. Alltså det var, vid något tillfälle så undrade hon om någonting om 
media har spekulerat i om det finns någon misstänkt och … jag minns inte riktigt 
hur hon svarade då, men att, det är, det är en sån fråga som har kommit vid något 
tillfälle från henne då och men…men min uppfattning är alltså, den känslan jag har 
det är att hon inte har vetat någonting egentligen om vad som har hänt och att hon 
inte har fått någon information.

Fhl Så att hon….vad du, om jag har förstått dig rätt då, under av dom här förhören ni 
har hållit så har hon varit opåverkad då, utifrån…

SF Ja, det är min känsla.

Fhl Ja.

SF Det är min känsla.

Fhl Du, kan du berätta nu…ehh…du nämnde här tidigare om när ni kom till den där 
anonyma orten va?

SF Mm.

Fhl Att…ehh…av nån, förde då den här tyska kvinnan på tal vid något…att det var hon 
själv som…

SF Ja.

Fhl …spekulerade på något sätt. Kan du utveckla det?

SF Ja, just det. Jo, alltså det, det där var vi ju…vi, vi hade ju en känsla av då när, när 
hon nämnde…ehh…hon nämnde en, en situation som, som påminde 
om…ehh…den här relationen som Togge hade med den här, med Christine 
Schürrer då, med den här tyska kvinnan, men hon nämnde andra namn, vilket 
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gjorde att vi liksom, vi ville inte…alltså vara på henne och fråga mer om det, utan 
vi släppte det. Så försvann det här och sen kom det fram då i ett 
förhör…ehh…någon gång i mitten på april kanske, när hon…ehh…efter en 20 
minuter in i förhöret säger, hon pratar om någonting. Jag skrev sammanfattningen 
på det här igår då och då, och då så säger hon helt plötsligt att, jo det är en grej som 
jag skulle vilja att ni kollade upp, säger hon. Jaha, hur…vad är det du tänker på? 
Jo, det är så här att, och så berättar hon det att Torgny hade ett förhållande med en 
kvinna, en utländsk kvinna. Hon kom från Tyskland han hade träffa och så berätta 
hon hela historien om den, men hon säger att, hon, hon minns inte vad hon heter 
och så då, men att hon har sett den här kvinnan på Torgnys bilddagbok i, jag förstår 
i datorn här då.

Fhl Ja.

SF Vid något tillfälle och hon tycker liksom att det kan vara värt att kolla upp i alla 
fall. Det är så hon lägger fram det och så säger jag, det är självklart, ska vi göra det.

Fhl Ja.

SF Och…ehh…undrar samtidigt om det är någonting annat som hon liksom tycker att 
vi bör kolla upp då för att inte försöka leda henne att, just där också då, utan, men 
näe, det säger hon då att, nej, men just det här tycker jag liksom känns som att ni 
bör kolla upp då och det, det kommer helt spontant från henne då. Vi har inte velat 
föra det på tal någonting sånt.

Fhl Har ni i senare förhör över huvud taget nämnt den här tyska kvinnan, efter det att 
då…ehh…Christine Schürrer då,  om du har nämnt henne vid namn eller inte, efter 
det att Emma spontant har, vid senare förhör?

SF Sen har vi ju pratat, när hon själv har berättat om det här, så har vi försökt att 
utveckla det med henne då, men…ehh…vi har inte nämnt henne vid namn, utan det 
har hetat tjejen, kvinnan, tyska kvinnan och så vidare då.

Fhl Men det är hon som…ehh…som du….ja, minns det då har själv fört henne på tal 
då?

SF Ja, ja. Det är det.

Fhl ---- före detta då?

SF Ja, ja, det är, det är absolut så.

Fhl Ja. Och hur uppfattade du det, uppfattade du som att hon själv då har kommit på 
den ur minnet eller tror du att hon kan ha fått det från någon annan?

SF Ja, alltså det där är ju jättesvårt och svara på. Ehh…

Fhl Jag tänkte närmast på Togge ---

(Här pratar de samtidigt, svårt att höra.)

SF Naturligtvis så tänker ju jag också med de här uppgifterna kommer och det är det 
som har varit svårt med förhören med henne här då, jämfört med att höra någon 
som har klara minnesbilder eller i vart fall inte varit nersövd och skadad då…
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Fhl Ja.

SF …att vad är det som är minne och vad är det som är påverkan och så egentligen då, 
men jag tycker…nä, hon….för vi, vi fråga ju naturligtvis då, vad är det som gör att 
du tänker så här och har kommit på det här och då säger hon att det, nä, det var en 
sak jag tänkte på bara ----

Fhl Ja.

SF ….så att det. Ingenting att hon har fått det ifrån någon annan då, det är…

Fhl Annars när…ehh…emellan då förhören, då när ni har var på den där anonyma 
orten och …eh…om du träffade henne. Vad pratade ni om då, om ni kallpratade? 
Om jag säger så här, pratades det någonting om Arboga-utredningen då?

SF Ehh…nej…det undveks ju i största möjliga mån.

Fhl Ja.

SF Men det kan säkert ha nämnts någon gång, någonting angående utredningen alltså. 
Det är…men, men ingenting runt den här tyska kvinna eller nåt sånt där..

Fhl Nej.

SF Nej, utan det är i så fall andra saker om som kan kommit in på. Hon är ju, hon har 
ju, hon har ju förstått att hon får inte åka hem. 

Fhl Nej.

SF Till exempel då. Och då har hon ju snabbt själv räknat ut att det har hänt någonting 
i huset.

Fhl Ja.

SF Och…såna saker har liksom dykt upp och sen, ja, har man försökt låta bli och prata 
om det bara.

Fhl Ja.

SF Och redan där så känns det ju som att ett, ett att inte säga någonting är ju också ett 
sätt att liksom påverka ------ att man inte kan ge några klara svar menar jag.

Fhl Nej.

SF Så det har varit ganska knepigt liksom ibland. Jag inga konkreta exempel, men jag 
kan ju tänka mig hur familjen kan ha upplevt det då som träffar henne jämt då och 
inte kan prata om vissa saker. Det kan ha varit väldigt knepigt för dom.

Fhl Men…ehh…när ni inte har hållit förhör, ni har försökt och undvika…

SF Ja.

Fhl …och prata om utredningen?
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SF Ja, ja, absolut, utan det vi, det vi har sagt till henne det är att om det är någonting 
som du känner att du vill prata om, någonting du kommer på…

Fhl Ja.

SF Så tar vi det under förhören, så det är, det är väl några sådana tillfällen som hon har 
sagt att nu har jag någonting här. Ja, men då spar vi det och sen så har man tagit det 
under förhören i stället då. Så att…sen har ju Emma berättat för sina anhöriga om, 
om tankar och minnen och så. Det är, det har vi ju förstått alltså, men det är det 
som vi har bett dom att inte kommentera, utan lyssna bara i så fall. Att dom ska 
lyssna på det här och sedan låta det vara så i stort sätt. 

Fhl Ja, okej. Har hon efteråt kommit och berättat för er då…

SF Ja.

Fhl …om det har varit ----

SF Ja, det har varit vid något tillfälle som dom har sagt att hon berättade så här i, när 
hon vaknade till exempel. Och vet att i ett av förhören så ställer jag den frågan till 
henne, dina föräldrar berättade för mig att du hade sagt någonting när du vaknade 
och det kom hon inte håg då.

Fhl Nej, nej.

SF Hon hade inget minne av det så att vad det minnet var för någonting, det vet jag 
inte ens.

Fhl Då släppte du -----

SF ----- ingenting. Det vart inget mer då. Nä, jag ville inte gå in på det mera då.

Fhl Men om man då ska sammanfatta när det gäller den här tyska kvinnan då, Torgnys 
före detta…ehh…ifrån er sida då, så, under förhören, så har inte ni nämnt 
det…ehh…från början så att säga.

SF Nej, nej, det är min absoluta åsikt alltså. Det finns inspelat med och titta på, bara så 
att man…ehh…nä, det har vi försökt varit väldigt noga med att inte göra.

Fhl Ja. Och det har inte förkommit någonting då emellan…ehhh…förhören så att 
säga…ehh…nåt mer prat än vad du nämnde då tidigare?

SF Ja, nej, alltså vid dom tidpunkterna när vi har haft kontakt med Emma så har man 
inte diskuterat någonting sånt, utan …det är i så fall om dom har pratat familjen då, 
när vi inte har varit med, men det är ingenting som vi känner till då, men att det 
känns som att dom har varit med på banan när det gäller att försöka hålla undan 
information från henne då så att.

Fhl Har ni informerat familjen någonting om vad Emma har sagt i förhör?

SF Nej, det har vi inte gjort.

Fhl Nej.
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SF Nej, för det har vi sagt till familjen, att det är, det får dom respektera att det kan vi 
inte prata om alltså utan det är det är liksom förundersökning pågår och det ju helt 
omöjligt att prata om. Och det har dom också respekterat.

Fhl Så att den vägen kan dom…ehh…från det att…ehh…Emma då förde denna 
Togges före detta på tal…komma in på den här tyska kvinnan och…ehh…så 
det…information har inte kommit ifrån er till familjen då, att dom har pratat om?

SF Nej, det är, det kan jag säga att det inte är.

Fhl Nej.

SF Det, det, nej. Nej det känns inte så.

Fhl Nej. Är det någonting annat just i kring…ehh…den här förhören då med Emma 
som du tänker på? Som du vill nämna nu?

SF Ja, nej, nej, det är väl som jag nämnde förut va alltså, det har ju, det 
är…mmm…svårt att värdera uppgifterna tycker jag som hon lämnar, i och med att 
det är liksom inga klara minnen, att man säger så här är det, utan det hon pratar om 
minnen, känslor, kanske drömmar och så här va, det….det är ….eller inte. Hon 
pratar inte om drömmar, hon säger att det är ingen dröm, säger hon, men det är en 
känsla jag har och sen så berättar hon ganska detaljerat ibland om saker och ting 
va, så det är väldigt svårt att värdera, kan jag tycka att det känns som. Om man 
jämnför en vanlig målsägare eller vittne som kan säga olika saker och man kan 
kontrollera det så är det här ju väldigt svårt.

Fhl Och allt då som, som man har pratat om här, det finns dokumenterat i förhör då va?

SF ----Emma.

Fhl Med Emma…

SF Ja, Emma har sagt, det där filmat och inspelat.

Fhl Utan har hon fört någonting på tal så har hon, så har ni stoppat henne då helt enkelt 
och, och väntat till förhör.

SF Ja, ja.

Fhl Okej, jag har just nu i alla fall inga fler frågor utan har du någonting?

SF Nej, nej, det har jag inte.

Fhl Då kan vi avsluta förhöret klockan 09.53.

Fhl Du har hört vad vi har pratat om så du godkänner…

SF Ja, ja, självklart, absolut, absolut.

Allan Emretsson
Krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

LOA
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Roland
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis angående ev mord verktygsv 2B, Arboga 080317
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Cecilia Everstig
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

20:15
Förhör avslutat

20:25
Förhörsplats

Verktygsgatan, Arboga
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Roland är Emma Jangestigs pappa.

Fhls anteckningar: Roland vet inte vid detta tillfälle vad som skett och omfattningen.

Roland berättar att han och hans fru åkte till adressen efter att Emmas pojkvän Torgny ringt 
och berättat vad som hade hänt. Roland har inte varit på platsen och sett händelsen utan kom 
dit när ambulans och polis redan var på plats. 

På fråga berättar Roland att det varit problem med Emmas ex Niklas (barnens pappa). Roland 
berättar att Emma och Niklas skildes i maj-juni förra året och att det då i samband med 
separationen varit problem. Roland berättar att Niklas hotat både Emma samt Roland och 
hans fru. Dessa hot pågick under maj och juni men sedan lugnade det ner sig enligt Roland. 
Roland tror spontant att Niklas är inblandad i detta och Roland tror att Niklas kan ha lejt 
någon att utföra detta. Roland säger att Niklas har en storebror som kallas "Bubbas" som är 
aktiv i mc-klubben Fireball. Niklas har tidigare även han varit aktiv i klubben enligt Roland. 

På fråga om Niklas har några problem med narkotika eller alkohol så svarar Roland att Niklas 
inte tål sprit och att han blir tokig när han dricker alkohol. Roland säger att Niklas är kapabel 
till att göra vad som helst när han är full.

På fråga om Roland träffat eller sett Niklas i Arboga senaste tiden svarar han att han kanske 
sett Niklas idag på konsum. Roland berättar att han jobbar på konsum. Han förklarar att det 
finns en kille i Arboga som brukar handla på konsum som är mycket lik Niklas och att 
Roland ofta har blandat ihop dem när han sett dem. Roland är därför inte säker på om det var 



Niklas han såg på konsum men det var inte omöjligt säger han. Roland kände igen honom 
men vet inte om det var Niklas eller den andra mannen. Den personen som Roland såg i 
affären hade i vart fall svart jacka, svarta byxor och en svart mössa på huvudet.

Repeterat och Godkänt

Telnr: 0589-181 58
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Förhör
Förhör med målsägandens fader

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Roland
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående dottern Emmas tillstånd samt kontakter med Niklas den senaste tiden.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Sjöberg
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BH

Förhörssätt

Telefonförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Berättelse

Roland uppger på fråga att tillståndet för Emma för närvarande verkar vara något så när 
stabilt fast hon ligger fortfarande nedsövd. De uppgifter som Roland har fått angående 
Emmas tillstånd är att hon har en kraftig blödning på hjärnan, men den har stabiliserat sig och 
verkar inte utvidga sig. Vidare lär hon ha någon bruten arm samt eventuellt ett knivhugg/stick 
i huvudet. Han är dock osäker på den sista uppgiften. Emma ligger nedsövd på neurokirurgen 
i Uppsala. 

Roland tillfrågades om han hade haft någon kontakt med Niklas Jangestig den senaste tiden 
och han sade att han så sent som på kvällen den 17 mars 2008 hade pratat med Niklas via 
telefon. 

Niklas hade ringt vid två tillfällen och vid första tillfället var Roland inte hemma, men någon 
svarade och pratade med Niklas. Han vet inte om det var hans hustru eller om det var dotterns 
pojkvän Christer som pratade med Niklas. Han vet inte heller vilken telefon som Niklas 
ringde till. 

Senare efter det att Roland kommit hem så ringde Niklas på nytt och han minns inte om det 
var på det fasta telefonnumret eller om det var på hans egen mobiltelefon som Niklas ringde 
till. Niklas frågade vad som hade hänt och han frågade "är de i Örebro eller Västerås?". På 
detta hade Roland svarat någonting om att han ej visste var Emma och barnen var. Därefter 
hade Niklas sagt någonting om att han skulle kontakta polisen eller att polisen skulle kontakta 
honom. Roland ville dock inte ha något samtal med Niklas varför han ganska omgående lade 
på luren. 

På fråga om hur situationen har varit den senaste tiden så uppgav Roland att det har varit 



lugnt sedan sommaren –07. Han har knappt vid något tillfälle haft kontakt med Niklas och det 
har inte enligt Emma heller varit något bråk utan Emma och Niklas lär ha haft en bra relation 
vad Roland har fått reda på.

Roland berättade vidare att det finns någon uppgift som han har hört. Han kan inte på något 
sätt erinra sig hur han har fått reda på det eller vem som har sagt det, men Niklas har en bror 
som lär kallas för Bubbas och denne Bubbas har uttryckt sig att han eller någon annan skulle 
kunna fixa Emma. Roland uppger dock att hela denna informationen är som ett helt svart hål 
för honom och han kan för närvarande inte närmare redogöra för detta.

Roland fick även frågan om han sett Niklas i Arboga den senaste tiden och han sade då att 
han jobbar på Konsum i Arboga och på morgonen den 17 mars 2008 kom det in en kille 
någon gång mellan åtta och halv tio på morgonen som Roland direkt tyckte såg ut som 
Niklas. Killen hade svarta byxor, en svart luvjacka och glasögon och då Roland såg denne 
kille som han då direkt trodde var Niklas så gick han åt ett annat håll för att om möjligt 
försöka undvika att konfronteras med Niklas. Roland säger dock att han vet att det finns en 
annan kille i Arboga som är mycket lik Niklas och han har vid något annat tillfälle tagit fel på 
Niklas och denne Arbogabo. Han är därför inte säker på att det var Niklas som var inne i 
butiken.

Roland uppger dock att de har ett nytt kamerasystem på Konsum och att det förmodligen går 
att plocka fram bilder på denne kille som var inne på Konsum på morgonen. 

Roland uppger vidare att han känner sig mycket förvirrad och trött och något chockad, varför 
något ytterligare förhör inte hålls med honom utan ett sådant får hållas vid ett senare tillfälle.

Konceptanteckningarna upplästa och godkända.

Jan Sjöberg
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Förhör Signerat av

Helen Byggmästars
Signerat datum

2008-03-18 23:35Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Roland
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

pappa till målsägaren Emma
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tidigare samtal med dottern Emma.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Helen Byggmästars
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

21:00
Förhör avslutat

21:15
Förhörsplats

Katrinelundsvägen i Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Wiklert, Per

Berättelse

K08001-08U0620060.DSS

Roland berättar att för cirka en månad sedan berättade Emma för honom att hennes nuvarande 
pojkvän och sambo Torgny, tidigare hade haft en flickvän från Tyskland. I mars 2007 hade 
flickvännen försökt ta livet av sig, då befann hon sig i Sverige. Detta har även Torgny 
bekräftat för Roland, dagens datum, då de befann sig på lasarettet i Uppsala tillsammans. 
Torgny skulle då ha skjutsat den tyska flickvännen till flygplatsen för att hon skulle flyga 
tillbaka till Tyskland, detta skulle ha varit exakt ett år sedan, den 18 mars 2007. 

Emma berättade också vid samma tillfälle att tjejen skulle ha påstått att hon hade fött Torgnys 
barn. Detta skulle hon ha berättat via sms och mail. Barnet skulle hon ha fött i september eller 
oktober 2007. Torgny hade då berättat för henne att han hade blivit "platspappa". Tjejen hade 
då sagt något liknande att om han inte ville ha hennes barn skulle han heller inte ha några 
andras barn. Tidigare samma kväll berättade Emma också att tjejen hade skrivit något 
liknande "Får inte jag dig, ska ingen annan få dig" till Torgny. 

Roland uppfattade det dock som att Emma inte tog så allvarligt på det hela. Hon ville bara att 
Roland skulle veta. 

Förhörsanteckningar upplästa och godkända.

Helen Byggmästars/krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Roland
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eventuell identifiering av gärningsman genom att titta på fotografi / filmsekvens från Konsum på

Ahlövsgatan i Arboga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan-Ove Johansson
Förhörsdatum

2008-03-19
Förhör påbörjat

11:25
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

Krimjouren
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LD

Förhörssätt

Förhörsvittne

Gradin, Maria

Berättelse

K08001-08U2450122.DSS

Roland Jangestig förevisades bilder på en man som går in på Konsum i Arboga den 17 mars 
2008 klockan 08:27:52, och som sedan går ut samma dag klockan 08:30:45.

Roland tillfrågas om det var den personen han syftade på i tidigare förhör och som han då 
uppgett eventuellt vara Nicklas Jangestig.

Då Roland tittade på bild i samband med att mannen går ut från Konsum berättade Roland 
direkt att det var den personen han syftade på. Han var helt säker på att det var den personen 
han syftade på i tidigare förhör.

Roland Jangestig tittade först på sekvensen då mannen gick ut från affären. Roland berättade 
då att mannen liknande Nicklas. Han uppgav som han tidigare gjort i förhör att det endera var 
Nicklas eller också en annan kille som är otroligt lik Nicklas. Roland berättade att om man 
inte hade känt igen den andra killen så skulle han direkt kunna säga att det var Nicklas på 
bildsekvenserna. Han trodde att om hans döttrar och fru skulle titta på bilderna så skulle de 
direkt säga att det var Nicklas. Roland kunde dock inte säga det eftersom han visste att det 
fanns en annan kille som var otroligt lik Nicklas. Roland vet att Nicklas har lite längre hår än 
den andra killen. Den andra killen har mörkt, kort, snaggat hår och Nicklas har numera lite 
längre hår. I övrigt är de otroligt lika. Eftersom mannen på filmsekvenserna inne på Konsum 
hade mössa på sig, hade därför Roland svårt att säga vem utav de två det var. Roland är dock 
helt säker på att det är någon utav de två männen i filmsekvensen.



Beträffande den andra mannen så uppgav Roland att den mannen brukade vara inne på 
Konsum ett par till tre gånger i veckan för att handla. Roland visste dock inte namnet på 
mannen eller i övrigt var denne bodde. Mannen är oftast inne på förmiddagarna. Roland 
visste därför inte om mannen överhuvudtaget bodde i Arboga eller om mannen endast 
jobbade i Arboga och därför var inne och handlade på Konsum på förmiddagarna.

Efter det att Roland tittat på filmsekvenserna i samband med att mannen gick in i affären samt 
lämnade den, kunde Roland inte säga med säkerhet att det var Nicklas. Roland var dock helt 
säker på att det endera var Nicklas eller också den andra killen som var otroligt lik Nicklas. 
Roland skulle försöka få fram identiteten på den andra killen.

Förhöret övergår i dialogförhör.

Fhl. Ja Roland, vi har hållit förhör nu och du har tittat på de här filmsekvenserna.

RJ. Ja

Fhl. Stämmer det som jag har läst in på bandet, det du har uppgett för mig också?

RJ. Ja, det gör det.

Fhl. Ja, är det någonting annat du vill tillägga?

RJ. Nej

Fhl. Nej, då anser vi att förhöret är godkänt och det är slut klockan 11.40.

Jan-Ove Johansson, krinsp
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Förhör
Bekantskap med Lorena

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Roland
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

hörs ang sin ev bekantskap med Lorena
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Rune Engström
Förhörsdatum

2008-04-08
Förhör påbörjat

12:15
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats

polishuset  Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren får kontakt med Roland vilken sitter i bil på väg till sjukhuset för att hälsa på 
sin dotter Emma.

Roland upplyses om att i utredningen dyker det hela tiden upp namn på personer som på olika 
sätt förekommer i sammanhanget. För att uttömma alla möjligheter att få upplysningar som 
kan hjälpa till att lösa fallet så går polisen mycket grundligt tillväga. Vid varje nytt namn som 
nämns så görs kontroller på olika sätt för att kontrollera vad denna person kan ha för 
kunskaper om ärendet.

På fråga från förhörsledaren vad Roland känner till om en person som kallas för Lorena säger 
han att Lorena haft ett förhållande med hans bror Stefan.

Under troligen 1998 eller 1999 så hade Stefan och Lorena träffats via nätet. Stefan var vid det 
tillfället gift med samma kvinna som idag.  Under en helg så åkte Stefan till Barcelona för att 
besöka Lorena som var bosatt där. Roland tror att detta var under 1999. De träffade varandra 
under helgen varefter Stefan åkte hem till Sverige igen.

Lorena dök sedan upp i Sverige, Roland vet inte när detta var men tror att det var under 1999. 
Det visade sig då att hon var gravid och att Stefan var far till det väntade barnet.
Lorena blev kvar i Sverige där hon födde barnet, en flicka som fick namnet Amanda. Roland 
tror att barnet föddes i april men är inte säker.
Lorena bodde kvar i Sverige men Roland vet inte om hon och Stefan bodde tillsammans.

Stefan var vid tillfället då barnet föddes gift med Tove (kallas vanligtvis för Frida). Stefan är 
idag fortfarande gift med Tove.

Tove fick reda på att Lorena skulle föda ett barn med Stefan som far. Hon ville ha kvar Stefan 
som sin man och stred för detta. Lorena ville också fortsätta sin samvaro med Stefan. Roland 
har svårt att minnas vad som hände men vet att Stefan fortsatte med att vara gift med Tove.



Vid tillfället då Lorena födde barnet så arbetade Roland och Stefan i Arboga  i samma 
verksamhet, Roland hade en livsmedelsbutik, City, och Stefan drev ett internetcafé i samma 
lokaler.
Lorena kom att vistas mycket i dessa lokaler och det gjorde också Rolands dotter Emma. De 
två kom att lära känna varandra ganska bra.

Lorena bodde kvar i Arboga en tid, Roland vet inte hur länge. Lorena träffade sedan en kille 
efter en tid, de gifte sig och  flyttade till Fellingsbro.
Roland tillfrågas om han vet om Emma och Lorena har fortsatt att träffas med Roland vet inget 
om det.
Roland vet dock att några år efter att Lorena flyttat till Fellingsbro så hade Emma och Frida 
varit dit för att hälsa på och för att träffa sin kusin.

På fråga om Lorena besökt Emma någon gång efter flytten så säger Roland att såvitt han vet så 
har inte det hänt. Han har dock ett svagt minne av att Lorena varit i Arboga och på stan då 
träffat Emma. Han kan inte säga när det var men tror att Max då var född men troligen inte 
Saga.

Roland tror inte att Lorena och Stefan har träffats efter flytten till Fellingsbro. Beträffande sin 
kontakt med brodern Stefan säger Roland att de har bra kontakt med varandra.
På fråga från förhörsledaren var Lorena arbetar så säger han att han inte vet, hon hade i vart 
fall inget arbete när hon var tillsammans med Stefan.

Då förhörsledaren ber Roland beskriva Lorenas utseende så säger Roland: "Ganska roligt". På 
fråga från förhörsledaren vad han menar med detta säger Roland: "Titta på Christina". På fråga 
vem Christina är säger Roland: "tyskan".

Roland beskriver sedan utseendet på Lorena som hon såg ut då han träffade henne för 7-8 år 
sedan. Roland säger att hon inte är speciellt lång, ca 170 cm. Hon har långt rött krulligt hår 
som går nedanför axlarna. Roland har ett svagt minne av att han senast såg henne för ca 5 år 
sedan men fick då bara en skymt av henne.

Roland berättar vidare att Emma på sjukhuset i Uppsala pratat bland annat om Lorena. Hon 
har sagt att hon träffat Lorena på sjukhuset i Uppsala, Roland uppfattade det som att Lorena 
hade varit sjuksköterska. Emma hade sagt att hon ville presentera Torgny för Lorena men sen 
sagt att det behövs ju inte för ni känner ju varandra, ni har ju barn ihop.

Roland säger också att Emma på sjukhuset i Västerås har pratat om Lorena. Detta skedde 
söndag 6 april och Torgny har antecknat det Emma sagt för att sedan lämna över 
anteckningarna till polisen.
Roland minns inte vad Emma sa om Lorena. Han menar att Emma har svårt att hålla isär olika 
personer, hon har svårt att särskilja släktskap och liknandne. Han minns att Emma också pratat 
om "Lasse och Tina". På fråga från förhörsledaren säger Roland att Emma i trettonårsåldern 
var barnvakt åt deras tre barn.

Beträffande Christina säger Roland att han aldrig träffat henne men sett en bild på henne i en 
tidning, där hennes ansiktsdrag var översuddade. Han tycker dock att hennes utseende är 
påfallande likt Lorenas.

Förhörsanteckningar relaterade och godkända 

Västerås 2008-04-08

Rune Engström, krinsp
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Förhör Signerat av

Anders Pommer
Signerat datum

2008-05-27 12:58Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Roland
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter som Roland Jangestig lämnat i förhör den 18 mars -08 kl 21.15 till Polisen

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

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-05-26
Förhör påbörjat

12:15
Förhör avslutat

12:30
Förhörsplats

Grova brott, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Roland Jangestig tillfrågas av förhörsledaren huruvida han kan erinra sig det aktuella 
förhöret. Roland uppger att situationen vid det aktuella förhöret var kaotiskt p.g.a. allt som 
hade hänt kvällen innan i samband med det aktuella brottet, men att han kommer ihåg 
förhörstillfället.

Förhörsledaren läser efter detta upp det aktuella förhöret för Roland och efter detta ställer 
följdfrågan, huruvida det upplästa stämmer med vad Roland uppgav vid detta förhörstillfället.

Efter att Roland fått förhöret uppläst säger denne att förhöret stämmer med vad han sade vid 
detta förhör.

Förhörsledaren tillfrågar Roland om han kan erinra sig när och vart Emma berättade för 
honom att Torgnys tidigare tyska flickvän sagt följande: "Om inte Torgny inte ville ha hennes 
barn, så skulle han inte ha några andras barn / Får inte jag dig, ska ingen annan få dig".

Roland uppger att detta berättade Emma i samband med att han skjutsade henne till akuten i 
Köping ca 1 månad för det aktuella brottet. Roland säger att han tror att det var en söndag. De 
båda satt i väntrummet, då Emma började att berättade om ovan nämnda. De han dock inte 
prata klart om det i väntrummet, utan fortsatt att prata om det på hemvägen i bilen. 

Roland säger att han blev otroligt förvånad av uppgifterna. Emma verkade dock ta väldigt lätt 
på det som hon pratade om. En orsak till detta tror Roland var att Emma inte alls verkade tro 
på uppgifterna som kvinnan lämnat om att hon hade fött Torgnys barn.



Roland säger att han talat med både Torgny och Emma angående det som Emma sade till 
honom angående ovan nämnda citat. Emma och Torgny har då inte kunnat erinra sig att detta 
skulle ha sagts. Roland säger att detta naturligtvis gör honom lite osäker. Han säger dock att 
han är helt säker på att något med ovanstående "andemening" sades men är inte helt säker på 
att det var just den ordföljden, som han uppgivit i förhöret, som användes.

Konceptanteckningar upplästa och godkända

Västerås som ovan

Anders Pommer, insp

Förhör med Jangestig, Roland; 2008-05-26 12:15   diarienr: 1900-K8001-08
969



970

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Roland
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter som eventuellt kan sättas i samband med mord i Arboga den 17 mars -08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-06-03
Förhör påbörjat

14:43
Förhör avslutat

14:48
Förhörsplats

Katrinelundsvägen 4, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl Anders Pommer
RJ Roland Jangestig

Fhl Ja Roland, jag skulle vilja börja fråga dig när och vilka restriktioner du och din 
familj fick av polisen beträffande kontakten med Emma?

RJ Eh, vi fick ju i flera omgångar tänkte jag säga men eh, första, första restriktionerna 
fick vi i Uppsala. Dagen efter Emma väcktes upp tror jag, eller om det var samma 
dag. Det kan ha varit samma dag till och med.

Fhl Och vad gick de ut på?

RJ Ja, de gick ut på mer eller mindre att vi inte fick prata med Emma om annat än om 
att hon hade blivit utsatt för ett brott. Vi fick inte nämna någonting om vad som hade 
hänt egentligen. Nu kom jag på eller det var nog, det var nog till och med innan hon 
blev uppväckt. Det var nog dagen innan.

Fhl Okej. 

RJ Nej, och är lite osäker på riktigt när det var men alltså hon var ju inte vid 
medvetande i alla fall.

Fhl Var det här en fråga som togs upp av er eller polisen vid flera tillfällen under den här 
tidsperioden?



RJ Medan hon var i Uppsala eller? Under den tiden?

Fhl Avse---- det är tidsperioden från det hon vaknade upp till det att hon lämnade 
pensionatet?

RJ Ja, oh ja, vi pratade ju mycket med polisen om det hela så att säga, just för att få reda 
på vad får vi säga, vad får vi inte säga va. Oftast så innan vi sa någonting henne så 
frågade vi ofta--- polisen först får vi säga det här. Och det är var ju väldigt svårt 
alltså, när hon väl började prata och förstå lite vad vi sa så var det ju, vi pratade ju 
också bara om hennes tid i Uppsala. Om --- gjorde och --- inte gjorde och hur vi 
reagerade där. 

Fhl Mm. Hur var det här då, hur funkade det för er och liksom hålla sig till det här utan 
att prata om brottet?

RJ Det var ju jättesvårt. Alltså det var ju jätte, men vi gjorde det nog men det var ju 
jättesvårt att inte försäga sig. Vissa gånger försa man ju sig om vissa saker men alltså 
samtidigt (störning, eventuellt från mobiltelefon, ass anm) ---- --- pratade ----- 
----- ---- gjort och --- förstod ju ingenting ------. Men det är också väldigt 
svårt att hålla tyst och man måste hela tiden tänka sig för vad --- sa. Eftersom vi 
själva och pratade, --- ------ ------. Men när Emma var i närheten eller 
------------------------------------------------------------
-----------------------------------.

Fhl Kan du komma på något konkret exempel på ------?

EJ Ja, det var en gång vi satt, (störning upphör) hon bodde ju på pensionatet då ---- vi 
satt och pratade lite grann och så sa jag ju någonting om att ja, jag har blivit 
intervjuad av tidningen, eller tidning som ringde mig och blev intervjuad sen. En 
tysk tidning. Och då blev det så här, ah, och sen var det en engelsk tidning också, 
man fick liksom. Men alltså, Emma reagerade inte på det. 

Fhl Nej. Eh, när Emma började mer och mer komma tillbaka, frågade hon mycket runt 
vad som hade hänt henne?

RJ Ja, till att börja med så frågade hon ju väldigt mycket alltså. För hon hade ju ingen 
aning om, speciellt tiden i Upps-, eller i Västerås, då var det ju väldigt mycket 
frågor från henne, att vad hon hade råkat ut för. Eftersom hon inte själv visste det.

Fhl Nej.

RJ Och då var det ju mycket att, hon trodde ju att hon hade blivit påkörd, att hon hade 
kört av vägen med bil, och det var ju mycket såna dära, och det var ju väldigt mycket 
frågor hela tiden om vad som hade hänt och vi sa det, vi får inte säga någonting, det 
där får du ta med polisen.

Fhl Mm.

RJ Så att det var ju väldigt frustrerande.

Fhl Om vi pratar om den här tiden från att hon vaknade upp, hon var i lasarettet i 
Uppsala respektive Västerås, och senare så hamnade hon på det här pensionatet då. 
Där hon var drygt en vecka, en och en halv. Under den tidsperioden, har du någon 
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kännedom om hon, vid något tillfälle, tog del av media? Tidningar, radio, teve, 
internet?

RJ 99,9 procent säker, aldrig, ingenting. Vi hade ju varken, nej, ingenting.

Fhl Nej-

RJ Jag kan, jag skulle nästan kunna säga 100 procent där- 

Fhl Ah, okej.

RJ -absolut ingenting. Hon såg inte en tidning, hon lyssnade ju aldrig på radio och 
tittade inte på teve under hela tiden ------.

Fhl Ah, bra, Roland. Då tackar jag så mycket och vi avslutar förhöret. Och klockan har 
hunnit blivit 14:48.

(Slut.)
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Förhör
Bekantskap med Emma Jangestig

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pettersson, Lorena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs med anledning av att hon tidigare varit bekant med Emma Jangestig.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Rune Engström
Förhörsdatum

2008-04-15
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Polisstationen Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U2760082.DSS

Lorena, som har kallats till förhör, upplyses om att anledningen till förhöret är att hennes 
namn nämnts av andra personer som hörts i utredningen. Dessa personer har berättat att 
Lorena är eller har varit bekant med Emma Jangestig. 

Lorena upplyses om att alla de personer vars namn kommer fram i utredningen hörs, med 
tanke på att få eventuella pusselbitar för att så småningom kunna lösa brottet. 

Fhl ber Lorena berätta om sin bakgrund, hur hon kom till Sverige och de kontakter hon haft 
med Emma.

Lorena berättar att hon är född i Valencia, Spanien, och att hon i cirka 20 år var bosatt i 
Barcelona. 
Under, troligen, 1998, Lorena är något osäker på årtalet, träffade hon Stefan Jangestig över 
nätet. De kom också sedan så småningom att ha kontakt med varandra på telefon. De två kom 
överens om att Stefan skulle åka ner till Barcelona för att hälsa på henne. 

Detta hände 1998, och Stefan hade åkt ner till Barcelona och kom att vara kvar där i 4–5 
dagar. Under den tiden umgicks de två och därefter åkte Stefan hem till Sverige igen. I 
samband med sitt besök i Spanien hos Lorena, hade Stefan berättat att han hade separerat från 
sin fru och att han nu bodde ensam i en lägenhet i Sverige. Han hade också berättat att det 
hade varit i jobbigt i relationerna mellan honom och hans fru. Stefan hade berättat att de 
kunde knappast prata med varandra. Stefan hade också berättat att han hade två barn och att 
ett tredje var på väg, men att han inte visste riktigt om han var far till detta barn. 



Stefan hade också berättat att han tillsammans med sin bror var delägare i en affär belägen i 
en stad i Sverige som heter Arboga.
Efter att Stefan varit hos Lorena 4–5 dagar hade Stefan åkt hem till Sverige igen. Lorena och 
Stefan kom att ha fortsatt kontakt via nätet och även per telefon med varandra. 

Cirka 1–2 månader efter att Stefan hade åkt hem från första besöket i Barcelona hos Lorena, 
hade Lorena upptäckt att hon var gravid med Stefan som pappa till barnet. 
Hon hade då berättat detta för Stefan, som då hade sagt att han tyckte att hon skulle komma 
till Sverige.

Lorena åkte sedan till Sverige i januari 1999. Hon åkte till Arboga och bodde då tillsammans 
med Stefan i en lägenhet i Arboga. 
Stefan hade berättat att det hade varit något problem med hans egen lägenhet, det var någon 
form av reparation eller liknande som skulle göras. Av den anledningen kom Lorena och 
Stefan, under Lorenas första vistelse i Sverige som var cirka 1–2 veckor, att bo hos en kompis 
till Stefan. Denna kompis hette Lasse Andersson och han var tillsammans med en kvinna som 
hette Lana. Lorena uppger att Lana var ryska. 

Därefter hade Lorena och Stefan flyttat till Stefans lägenhet som låg på Herrgårdsgatan i 
Arboga. 

Under första tiden som Lorena var i Sverige och bodde tillsammans med Stefan, tyckte hon 
att han uppträdde underligt. Han ville bland annat inte att Lorena skulle träffa andra 
människor. Även på andra sätt tyckte Lorena att han uppträdde konstigt, men hon kan inte 
idag närmare beskriva hur detta yttrade sig. I varje fall upptäckte Lorena efter ett tag att 
Stefan hade flera andra kvinnor vid sidan om Lorena som han samtidigt umgicks med. 
Lorena fick reda på att han umgicks dels med sin före detta fru Tove, samt med två andra 
kvinnor som var bosatta i Köping. Lorena menar att Stefan samtidigt hade förhållande med 
flera andra kvinnor än hon själv.
När Lorena nu fick reda på detta, ville hon trots detta ha kvar Stefan och ville alltså fortsätta 
bo tillsammans och ha ett förhållande med Stefan. 
Stefan hade då sagt att han inte ville fortsätta förhållandet med Lorena. Han sa att han ville 
flytta till Köping och bo ensam där. 

Av den anledningen fick Lorena skriva på en handling  som senare visade sig vara en 
borgensförbindelse på lägenheten som Stefan skulle ha i Köping. När Lorena skrev på 
pappret visste hon inte vad pappret och hennes underskrift innebar. Stefan hade bara sagt att 
hon var tvungen att skriva på för att han skulle kunna få en lägenhet i Köping. Han hade först 
sagt att hans mamma skulle skriva på, men att hon inte kunde göra det på grund av att hon var 
bortrest. 
Så småningom visade det sig att den underskrift hon gjorde på pappret betydde att hon blev 
skyldig 50 000 kronor, på grund av en borgensförbindelse. Lorena berättar dock vid förhöret 
nu att det här problemet kunde lösas genom någon slags överenskommelse med 
Kronofogden. På så vis blev Lorena inte skyldig något, och gjorde inte någon förlust, i varje 
fall inte ekonomisk på den här underskriften. 

Lorena fortsätter att berätta att hon sedan födde barnet i september 1999. Lorena bodde då i 
en egen lägenhet på Österled i Arboga, och Stefan var bosatt i Köping. Lorena fick sedan veta 
att Stefan inte var bosatt i Köping, utan i själva verket var bosatt vid Brattberget i Arboga, 
tillsammans med sin före detta fru Tove. 

Innan Lorena hade fött barnet kom hon att vara mycket i den affär i Arboga som drevs av 
Stefan och hans bror Roland. Lorena hjälpte till i butiken, och det gjorde även Rolands dotter 
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Emma som också kom att vara mycket i butiken. På fråga uppger Lorena att Emma vid den 
här tiden var cirka 13–14 år gammal. Lorena och Emma kom att umgås med varandra, de 
pratade ofta med varandra eftersom de ofta vistades samtidigt i affären. 
Då Lorena sedan hade fött barnet, som kallades Amanda, hade Emma vid något tillfälle också 
ibland suttit barnvakt. 

Ett tag efter födseln träffade Lorena sedan en man, Mikael Pettersson. Hon flyttade i slutet på 
år 2000 till Fellingsbro, hem till Mikael i dennes lägenhet. Idag är hon gift med denne Mikael 
Pettersson.

På fråga från fhl om Emma och Lorena fortsatte att träffas, säger Lorena att Emma en gång 
har varit och hälsat på henne i Fellingsbro. Det var när Lorenas dotter Amanda fyllde 1 år.
Emma hade då vid besöket varit tillsammans med sin sambo Tommy Strand. Lorena berättar 
att Tommy Strand är bror till Stefans fru Tove. 
Lorena säger att hon inte vet om de bodde ihop eller om de flyttade ihop senare. I varje fall 
bodde de vid något tillfälle tillsammans i en lägenhet i Arboga vid en rondell vid Statoilmack 
i Arboga. Vid besöket i Fellingsbro var förutom Emma och Tommy också Emmas systrar 
Frida och Ida med. Även Stefan hade varit med vid det här besöket.

Lorena berättar vidare vid förhöret att hon mött Emma på stan i Arboga. Senaste gången var 
för cirka 3,5 år sedan. De sa då bara hej till varandra. De har inte haft någon kontakt med 
varandra på något annat sätt under åren som gått sedan Lorena flyttade till Fellingsbro. 
Lorena berättar dock att då hon gick på Komvux hade hon gått på samma skola som Emma. 
De hade då träffats någon gång, men bara hejat på varandra.

Lorena berättar vidare vid förhöret att hon inte vill träffa Stefan ensam. Hon är mycket 
besviken och arg på honom. Hon tycker att Stefan gör henne "liten". Lorena tycker att hon 
inte har någon makt när hon är tillsammans med Stefan, hon upplever att hon blir helt styrd 
av Stefan. På fråga uppger Lorena att Stefan aldrig har gjort henne illa fysiskt någon gång, 
däremot tycker hon att han genom sitt sätt att vara gentemot henne har skadat henne psykiskt. 
Lorena tycker att Stefan hela tiden dominerar över Lorena. 

Lorena säger att hon träffade Stefan senaste gången vid en vårdnadstvist som var för cirka 4 
år sedan. Därefter har hon sett Stefan på håll, och mycket beroende på att de är bosatta på 
samma ort. De har dock ingen kontakt med varandra, Stefan träffar inte heller dottern 
Amanda som han har gemensam vårdnad om tillsammans med Lorena.

På fråga från fhl hur Lorena fick reda på brottet i Arboga, säger hon att hon läste det som en 
rubrik i tidningen på morgonen. Sedan hade Mikaels syster ringt till Lorena och undrat om 
det var Jangestigs som det stod i tidningen om. Lorena misstänkte genast att det kunde vara 
Emma och hennes barn som det stod om i tidningen. Lorena säger att hon visste att Emma 
hade två barn, och att ett av barnen hade något fel på tarmarna som det hade stått också om i 
tidningen. Av den anledningen misstänkte eller förstod Lorena ganska tidigt att det var Emma 
och hennes barn som varit utsatta för brottet. 
Då Lorena läst om händelsen i tidningen hade hon gått ut på nätet för att få närmare uppgifter 
om vad som hade hänt.

På fråga från fhl om Lorena träffat Emmas barns pappa, säger Lorena att hon inte har gjort 
det. Hon har bara sett en bild på den personen i tidningen och hon tror att det var när Emma 
hade gift sig med den mannen. Hon är inte säker, men hon tror att det kan ha varit en sådan 
bild som hon har sett. I varje fall har hon aldrig träffat mannen. Hon har heller inte hört talas 
om denne vid något tillfälle. 
Vidare berättar Lorena att när hon läste om händelsen i tidningen hade hon varit hemma i sin 
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bostad. 

Beträffande sin anställning, säger Lorena att hon är timanställd på Arboga kommun. Hon 
arbetar på Strandgården i Arboga som är ett äldreboende. Där har hon tjänst som 
sjuksköterska. Hon har arbetat där sedan sommaren 2006. Före detta arbetade Lorena på 
Hällbacken i Arboga, som också är ett äldreboende.

På fråga från fhl om Lorena känner Emmas nuvarande sambo, säger Lorena att hon inte gör 
det. Hon visste inte att Emma inte längre var tillsammans med barnens far. Hon har dock läst 
detta i tidningen och på nätet. 

Lorena uppger att hon vid dagen för brottet hade befunnit sig hemma i sin bostad. Lorena tror 
att brottet hände en måndag, 16:e eller 17:e mars. Hon vet att hon var hemma på morgonen då 
hon läste om händelsen i tidningen. Hon vet också att hon var hemma i bostaden kvällen 
innan. Hon kan inte närmare minnas sina arbetstider för de här dagarna, eftersom tiderna 
skiftar väldigt mycket. Lorena säger dock att hon, om så behövs, närmare kan ta reda på 
arbetstiderna vid tiden för brottet. Lorena säger också att kvällen innan händelsen, alltså 
kvällen innan hon läste i tidningen på morgonen om brottet, hade hon varit hemma i bostaden 
och det hade även hennes man Mikael varit. Hon är således osäker på om hon jobbade på 
brottsdagen. 

På fråga från fhl om Lorena har förändrat sitt utseende, som hon ser ut idag jämfört med då 
hon födde barnet. Lorena säger då att hon har ändrat hårfärg. Lorena berättar att idag har hon 
i håret ljusa slingor. Håret är dock fortfarande lockigt som det alltid har varit. 
Lorena berättar att tidigare var hennes hår rött och lockigt, och hon har ungefär samma 
hårlängd nu som hon alltid har haft. Lorena berättar att hon ändrade hårfärg under våren 
2007, i samband med att hon då blev svensk medborgare. Hon bär alltid glasögon och det har 
hon gjort sedan hon var ungefär 7 år gammal. 

Lorena tillfrågas om hon har några tankar och funderingar på det som har hänt Emma, hur det 
har hänt och varför det har hänt just Emma.
Lorena säger att hon kan inte förstå varför detta har hänt. Hon har svårt att bilda sig någon 
uppfattning om varför det har hänt, eftersom hon inte längre känner Emma och inte har träffat 
henne på många år. 

Lorena säger också att hon vet inte vilka Emma umgås med idag. 

Förhörsanteckningarna relaterade och godkända.

Rune Engström/krinsp 

Förhör med Pettersson, Lorena; 2008-04-15 13:00   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Lorenas arbetstider

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pettersson, Lorena
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

kompletettering till tidigare förhör. Kompletteringen avser arbetstider för Lorena
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Rune Engström
Förhörsdatum

2008-05-09
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

polishuset Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren tar kontakt med Lorena med anledning av att i tidigare förhör har Lorena 
pratat om sitt arbete och då haft svårt att minnas vilka tider hon arbetat. Frågan gäller  vilka 
arbetstider Lorena haft dagarna kring 17 mars 2008.
Lorena har för att kunna påminna sig tiderna tittat i tjänstgöringslistor.

Lorena berättar att hon lördag 15 mars 2008 arbetade kl 7-16. Söndag 16 mars  var hon ledig. 
Måndag 17 mars var hon också ledig. Hon var också ledig tisdag och onsdag denna vecka. På 
torsdagen 20 mars hade hon arbetat mellan cirka 16-21.

Lorena berättar att hon har ingen fast anställning men att hon är timanställd på Arboga 
kommun där hon har sitt arbete på Strandgården som är ett äldreboende. 
När arbetsgivaren har arbete att erbjuda läggs detta ut på nätet och Lorena kan då via sin 
dator välja om hon vill ta dessa arbetspass eller inte.
Vid brådskande arbetspass kan arbetsgivaren istället ringa Lorena för att erbjuda arbetspass.

Lorenas arbetsuppgifter är av typ hemtjänst, dvs hjälp av olika slag till äldre. Lorena berättar 
att hon är undersköterska och att hon då ibland kan ge medicin och sprutor vid behov.

På fråga från förhörsledaren om Lorena arbetat på andra ställen inom sjuk/hemvården än 
Strandgården och Hällbacken som hon i tidigare förhör berättat om säger Lorena att hon vid 
ett tillfälle arbetat på lasarett.
Detta skedde under troligen 2003 och varade bara under 2 dagar. Hon arbetade då på 
Lindesbergs lasarettet men tyckte inte om arbetet varför hon valde att inte fortsätta där.



Anteckningarnar relaterade och godkända 

Västerås som ovan 

Rune Engström, krinsp

Förhör med Pettersson, Lorena; 2008-05-09 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående samtal som Nicklas Jangestig ringt till deras bostad 080317

Katrinelundsvägen 4  Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Leo
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva Jangestig ringdes upp av fhl A Leo och tillfrågades om de samtal som Nicklas Jangestig 
ringt till deras bostad under kvällen den 17 mars 2008.

Eva uppgav att samtalen som kommit under kvällen hade raderats från deras telefon och hon 
kunde därför inte berätta exakt tidpunkt. Eva berättade att det första samtalet inkom ca 20.30 
tiden och att det var hon som då svarade.

Nicklas hade då berättat att han fått samtal om att det hänt någonting med Emma och barnen 
och han undrade om de visste vad som hänt, och om de fått något nummer som man kunde 
fråga hur det var med dem o.s.v. Eva berättade att hon var väldigt upprörd och ville inte prata 
med honom då hon inte tycker om honom. Samtalet var ganska kort och vad han riktigt sa 
kommer Eva inte ihåg då hon var upprörd av det som hänt. 

Eva tror att Nicklas pratat om sin bror "Bubba" om det var han som ringt till Nicklas och 
berättat att det hänt något, men Eva kommer inte ihåg vad han sa och ville bara avsluta 
samtalet så fort som möjligt.

Det andra samtalet som kom från Nicklas var ca 20.50 och då svarade Evas man Roland i 
telefonen. Vad som sades då vet inte Eva men det var väldigt kort och Roland lade på luren 
och sa att han inte ville prata med honom.

Några fler samtal från Nicklas fick de sedan inte.

Ant upplästa och godkända. 
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Förhör Signerat av

Anders Pommer
Signerat datum

2008-05-20 09:30Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående eventuella iakttagelser i samband med mord på Verktygsgatan 2 B, Arboga, kvällen den

17 mars -08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-05-19
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats

Grova brott, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva som är mamma till Emma Jangestig, berättar att hon kom till Emmas och Torgnys bostad 
på Verktygsgatan 2 B i Arboga på kvällen den 17 mars –08, efter det att hennes man Roland 
fått ett telefonsamtal från Torgny om att denne funnit Emma och hennes båda barn 
Maxemilan och Saga liggande blodiga på golvet i deras bostad på den aktuella adressen. 

Eva och Roland åkte direkt och tillsammans till Emmas adress i deras bil d.v.s. en röd Volvo 
V 40. Då de kom till platsen såg Eva att de var en mängd både ambulanser och polisbilar på 
platsen, varför de parkerade sin bil en bit från den aktuella adressen. De ställde bilen på 
Verktygsgatan ca 75 meter från fastigheten. Eva och Roland blev stående på garageuppfarten 
till grannfastigheten. Eva beskriver att det är den fastighet som ligger på vänster sida om 
Emmas bostad, om man står och tittar på Emmas bostad. Eva säger att den som är boende i 
denna fastighet heter Britt-Marie. Även Britt-Marie var utanför sin sin bostad p.g.a. all den 
uppståndelse som var på gatan.

Enligt Eva var det en febril aktivitet med poliser och ambulansmän som befann sig på 
platsen. Eva säger att hon inte vågade gå närmare fastigheten, då hon var rädd för vad hon 
skulle få se. Då hon och Roland stått där en stund, såg hon dock hur Emma fördes ut på en 
bår till en av ambulanserna. Hon kunde då höra hur Emma kved och skrek på båren. Eva såg 
att Emma var mörk i ansiktet och fick för sig att hon var bränd. I efterhand säger Eva att hon 
förstod att det var blod som hon såg i Emmas ansikte.

I samband med att Emma bars ut på båren så ropade Eva något i stil med "Emma jag och 
pappa finns här, vi finns här för dig" Även Roland ropade något liknande till Emma. Eva 
säger att de ville göra Emma uppmärksam på att de båda fanns på platsen om det kunde vara 



något stöd för Emma i den aktuella situationen.

För ca 1 vecka sedan så kom detta på tal hemma hos familjen Jangestig. Eva kan inte erinra 
sig huruvida det var hon själv eller Emma som förde på tal om vad som hade hänt i samband 
med att Emma fördes ut till den väntande ambulansen. I samband med att det talade om detta 
så uppgav dock Emma att hon hade minnesbilder av att just ovan nämnda ropats till henne 
vid något tillfälle under den tid som var skadad.

Konceptanteckningar upplästa och godkända

Västerås som ovan

Anders Pommer, insp

Förhör med Jangestig, Eva; 2008-05-19 15:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser som eventuellt kan sättas i samband med mord i Arboga den 17 mars -08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-06-03
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats

Katrinelundsvägen 4, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl Anders Pommer
EJ Eva Jangestig

Fhl Okej Eva, efter det här aktuella brottet, kommer du ungefär när du hade första 
dialogen med Emma efter att hon vaknade upp?

EJ Oj. Nu måste jag faktiskt tänka efter lite grann. Nej, nej, när skulle det ha kunnat 
vara?

Fhl Okej, om vi-

EJ Ja, det var ju på Uppsala, alltså det var ju efter några dagar men nej, hon var, låg ju 
nersövd så länge. Jag kan inte påminna mig vilken dag det var.

Fhl Nej. Fick du några restriktioner av polisen beträffande kontakten med Emma?

EJ Ja, det var ju om hon då skulle fråga. För det första, ja, vad som har hänt henne och 
så här, vi fick ju inte säga så mycket om det, det lilla vi visste själva. Och fick ju inte 
säga någonting om vad som har stått i tidningar eller på datorn, något sånt. Så det 
lilla hon frågade liksom, det var så att ja, man blev bara tyst eller också började man 
prata om någonting annat.

Fhl Mm. Det här med vad ni fick säga och helst inte säga till Emma, var det någonting 
som togs upp vid flera gånger i kontakten med polisen?



EJ Ah, det, varje gång man pratade med polisen så sa de ju någonting sånt där att inte få 
säga någonting liksom, det lilla vi vet och om vi vet något, vem det är eller hur det 
har gått till eller något sånt, det vart man ju påmind om, ja.

Fhl Hur funkar det för er då eller för dig att hålla er till det här, var det svårt eller?

EJ Ah, det var svårt faktiskt. Man har ju svårt och ljuga och så där och inför 
familjemedlemmar och sånt då men man visste ju att det var ju så noga i alla fall 
med att man inte fick säga någonting så visst, man var ju tyst eller inte sa någonting 
när hon frågade någonting och, ibland så började man ju prata om någonting annat 
då. Ja, så det var.

Fhl Frågade Emma mycket runt vad som hade hänt?

EJ Ja, det gjorde hon ju. Hon började ju själv ofta säga men att ja, jag tror att jag har 
varit med om en bilolycka, det måste ju ha varit en bilolycka för, jag skulle väl till 
Örebro eller någonting så här för hon svamlade om att, och då hade jag säkert barnen 
med mig och det är därför inte barnen finns och så hon var ju inne mycket på 
bilolycka.

Fhl Okej.

EJ Så det, och sen att pratade hon mycket om barnen och att, ah, jag måste åka hämta 
barnen på dagis och jag måste hem och bada barnen och så här.

Fhl Mm.

EJ Och då, ja, eftersom man inte fick säga så mycket men att, hur vi kom in på det, det 
vet jag inte riktigt men när vi i alla fall sa det att nej, men barnen finns ju inte längre 
då, hon, hon förstod ju inte riktigt det så att, ja, men de är uppe hos gammelmo-, eh, 
eller mormor Kajsa i himlen sa vi ju så där, de är i himlen, hos Kajsa i himlen. 
Mormor Kajsa, det är ju Rolands mormor och-

Fhl Mm.

EJ -varit död sedan några år. Och visst, på något sätt så förstod man liksom eller, ah, att 
det gick in att de är där uppe men samtidigt, några sekunder efteråt så fanns det inte 
utan att hon fortsatte att tjata om barnen och så där. 

Fhl Okej. Eh, kommer du ihåg ifall du gjorde några misstag, berättade saker för henne 
som du kom på i efterhand att det här inte kanske var så bra?

EJ Nu ska vi se, nej. Jag vet ju när jag har lagt märke till när andra har gjort misstag, 
eller ja, misstag, men kanske sagt någonting lite för mycket så har man bara mm, det 
där skulle nog inte den ha sagt så här va. Men själv, mm, nej, man bet sig i tungan 
innan man sa någonting så man var väl på väg så här men, nej, man får inte, nej, jag 
tror inte att jag har sagt någonting för mycket.

Fhl Nej. Eh, Emma befann sig ju på lasarettet i några veckor och därefter så flyttade vi ju 
henne till ett pensionat. Och syftet, för det vet du ju, det var ju att vi ville försöka 
hålla henne avskild från ytterligare information då. Under den tiden tills vistelsen på 
pensionatet avslutades, vet du om hon någon gång under den tiden tog del av media? 
Tidningar, teve, internet eller hade kontakt med några helt utomstående?

Förhör med Jangestig, Eva; 2008-06-03 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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EJ Nej, absolut inte. Hon hade inte, hon hade inte teve, inte tidningar, inte internet. 
Absolut ingenting sånt där är jag säker på.

Fhl Mm.

EJ Mm. För vi var liksom hela tiden runt omkring henne, någon av oss i alla fall, hela 
tiden. Och det var så här om hon bara skulle liksom nudda eller gå förbi datorn, då 
var man liksom så här, den där är inte på så att det står någonting där men. Man var 
ju så på-, påpasslig hela tiden så här då. 

Fhl Mm.

EJ Men nej, det vet jag att hon fick ingen information där.

Fhl Nej.

EJ Hon pratade ju då med sin kompis Mickis en gång på telefon. Och då ringde ju då 
Stefan upp henne först och pratade, och jag vet inte vad de pratade om men det är 
liksom om det skulle vara något att hon har fått någonting från henne, absolut inte, 
det tror jag inte.

Fhl Nej.

EJ För hon visste ju exakt också vad hon fick säga och inte säga och så här så att det 
pratade ju Stefan med henne först om.

Fhl Ja. Okej Eva-

EJ Mm.

Fhl -då tackar jag så mycket. Och då avslutas förhöret och klockan är 14:40.

(Slut.)

Förhör med Jangestig, Eva; 2008-06-03 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Ida
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Syster till målsägande
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-23
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren frågar Ida om hon innan brottet mot sin syster Emma och hennes barn hade 
hört talas om den tyska tjejen som Torgny varit tillsamman med. Ida hade aldrig hört ett ord 
om den tjejen varken från Torgny eller Emma.

Det var första gången när hon läste om det i tidningen som hon såg namnet och att Torgny 
tidigare haft en tjej från Tyskland. Ida har aldrig tidigare hört namnet Kristine. 

Ida har tidigare blivit förhörd av polisen och hon kan inte komma på något som hon har glömt 
att säga. 

Hon berättar att det inte var något konstigt med Emma när de pratade med varandra på MSN 
på måndagskvällen, det var Emma som hade börjat att skriva till Ida och det var samma glada 
Emma som vanligt. Emma skrev mycket och de höll på i cirka 20 minuter och slutade strax 
efter klockan 19.

Ida får frågan om hon uppfattat något hot mot Emma men det har hon inte.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform. 
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Förhör Signerat av

Rune Engström
Signerat datum

2008-03-27 11:22Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Ida
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs med anledning av mord 080317 i Arboga. Förhöret avser Idas chatt kontakt med Emma 080317.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Rune Engström
Förhörsdatum

2008-03-26
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:45
Förhörsplats

Polishuset Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Jessi

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ida Jangestig uppger på fråga att hon är född 1985. Hennes syster Emma är född 1984. De två 
har under uppväxttiden bott tillsammans och haft mycket bra kontakt med varandra. 
I januari år 2005 så  flyttade Ida till egen lägenhet i Köping. Hon flyttade in i denna lägenhet 
tillsammans med sin sambo Christer Ström. 

Ida berättar att hon och Emma under alla år haft mycket bra kontakt med varandra och utbytt 
förtroligheter mellan varandra. 
På fråga från fhl om Emma anförtrott sig till Ida ang de problem som varit mellan Niklas och 
Emma under deras tid som de bodde tillsammans så säger Ida att Emma har berättat om dessa 
besvärligheter som var. Ibland så hade Emma berättat direkt när det var aktuellt med 
besvärligheter och ibland så har Emma i efterhand berättat om de problem som har varit 
mellan henne och Niklas. 

Beträffande måndagen den 17 mars så berättar Ida att hon strax före kl 19,00 hade börjat 
chatta med Emma via MSN. Ida berättar att hon bestämmer tiden till strax före kl 19,00 med 
anledning av att hon vet att hon strax efter hade avslutat samtalet började att laga mat. 

Ida befann sig vid det här tillfället hemma i sin bostad i Köping. Ida kunde också se på 
skärmen att även Emma var hemma hos sig. Ida säger att pga att det blev en speciell bild vid 
chattningen så kunde hon avgöra att Emma var hemma i sin egen bostad.

Ida berättar att det var Emma som tog kontakt med Ida via MSN. Samtalet dem emellan hade 
börjat med att Emma hade frågat hur det var. Ida hade då skrivit tillbaka att hon kände sig 
sjuk att hon var förkyld. Emma hade sedan berättat att hon och Togge (på fråga uppger Ida att 
Togge är Emmas sambo Torgny). De planerade en inflyttningsfest på lördag den 22. Festen 



skulle vara hemma hos Emma och Torgny. Ida och hennes sambo hade varit bjudna dit sedan 
tidigare, Emma hade nu sagt att de inte behövde äta innan de kom eftersom de skulle bli 
bjudna på mat. Emma hade också sagt att de kunde komma dit vid sex tiden. 

De hade sedan fortsatt att prata och Ida kan komma ihåg att Emma hade frågat vilka dagar 
som Ida ville ta hand om Emmas barn. Vid förhöret så berättar nu Ida att de två tidigare pratat 
om att Ida skulle ta barnen några dagar för att avlasta Emma. Emma hade också berättat att 
Torgny hade planerat att ta semester under vecka 13 och att de två hade för avsikt att vara 
tillsammans utan barn under några dagar. 

Ida berättar vidare att hon minns att hon frågade Emma om de hade planerat något speciellt 
under dom här dagarna. Emma hade svarat att beträffande barnvakten så hade hon tänkt att 
Ida skulle ta barnen kanske framför allt under torsdagen och fredagen. Ida hade då svarat att 
hon tyvärr inte kunde det eftersom hon hade en tenta på måndag. Hon hade då planerat att 
träffa sina kompisar för att prata om tentan, detta skulle alltså ske under torsdagen och 
fredagen. 
Ida hade också frågat när barnen skulle komma hem från Niklas. Hon visste att de skulle vara 
där från troligen lördag till och med måndag, hon hade då fått till svar att barnen skulle 
komma hem måndagen den 24, i vart fall så har Ida för sig att svaret blev detta. 

Beträffande vilka dagar som Ida kunde tänka sig ta hand om barnen så hade hon sedan sagt 
att hon tyckte att måndag till tisdag skulle passa henne bra. De två kom dock inte fram till 
någon speciell dag som Ida skulle ta hand om barnen. Ida minns att det också var prat dem 
emellan om att kanske föräldrarna deras skulle kunna ta hand om barnen över helgen. 

Ida minns också att Emma hade skrivit att vi kan väl höras mer om detta lite senare. Emma 
hade också i detta sammanhang berättat att hon nu skulle lägga barnen eftersom dom var 
trötta. 
Ida tror att hon i det sammanhanget hade tittat på sin klocka och hon tror att den var 19,05 
men hon är inte riktigt säker på detta. Ida berättar att hon vet att Emma brukar lägga barnet 
Saga kl 19,30 för att då koppla på droppet. På fråga från fhl vad som menas med detta så 
säger Ida att Saga hade något fel på sin tunntarm och måste därför få näring genom dropp då 
hon sov. Därefter så hade Emma skrivit ha det bra, Kram. Ida hade svarat något liknande som 
att hon var ledsen för att hon hade strulat till det beträffande dagarna då hon skulle kunna ta 
barnen. 
Ida säger nu vid förhöret att hon då hade förväntat sig att få ett svar på detta från Emma, men 
det kom dock inget svar. Ida kan inte förklara riktigt varför det inte kom något svar. Hon 
säger att Emma brukar vara intill datorn och höra när meddelanden kommer. Ida menar att det 
sista som hon själv skrev till Emma var i omedelbart eller näst intill omedelbart sammanhang 
som deras långa samtal och Emma borde inte hunnit så långt ifrån datorn så att hon inte 
skulle kunna höra att det kom ytterligare ett meddelande. 
Ida säger vid förhöret att hon tror att det då kan ha varit något som hänt hemma hos Emma 
som gör att hon inte kunde svara, Ida säger att det t.e.x kan ha ringt på dörren och därför 
svarar inte Emma. 
Ida säger vidare att även om Emma har gått ifrån datorn och de avslutat samtalet så skulle 
hon ha svarat i vart fall när hon uppfattar att det hade kommit ett nytt meddelande. 
Ida tror att samtalet slutade ca 19,10. Hon vet att hon direkt efter samtalet lagade mat och tror 
därför att klockan var ungefär 19,10-19,15 när samtalet avslutades. 
Ida säger vidare att hon vet att Emma brukar lägga Saga ungefär kl 19,30 för att då koppla på 
droppet. 

På fråga från fhl när Ida fick reda på vad som hade hänt så säger hon att det var ungefär vid 
20-tiden på måndagskvällen. Hon hade då fått reda på det genom sin svärmor. Svärmodern i 
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sin tur hade blivit kontaktad av Idas pappa som berättat vad som hade hänt. 

På fråga från fhl om hur hon uppfattade Niklas och om denne skulle kunna tänkas ha 
någonting med denna gärning att göra så säger hon att Niklas är svartsjuk och att hon skulle 
kunna tänka sig att Niklas skulle kunna göra så som har skett. 
Ida har också funderingar på att Niklas kanske kan ha lejt någon att utföra den här gärningen. 
Ida berättar att Emma vid något tillfälle har berättat att Niklas har sagt till Emma at om du 
inte är snäll så skickar jag någon för att skada dig. Ida kan inte påminna sig att hon hört 
någonting av Emma om att Niklas sagt någonting om att barnen skulle kunna skadas. 

På fråga från fhl om det finns någon annan omständighet i de här händelserna som skulle 
kunna förklara vad som hade hänt så säger Ida att hon inte kan tänka sig något annat än att det 
är Niklas som har gjort gärningen. 

Beträffande konversationen som skedde över datorerna mellan Emma och Ida så säger Ida att 
hon vet att Emma sparar all sin konversation. Därför bör den finnas kvar i Emmas dator och 
Ida tycker att polisen borde ta Emmas dator och undersöka denna för att få fram exakt vad 
som sades dem emellan och exakt vilka tider som de var uppkopplade mot varandra. 

Ida säger också att polisen gärna får undersöka hennes dator även om hon inte tror att det 
finns något kvar i denna dator från deras konversation. 

Förhörsanteckningarna är relaterade och godkända under förhöret. 

Förhöret är hållet på mobiltelefon med ibland dålig mottagningskvalitet vidare fanns Ida 
under förhöret i en bil där också andra personer färdades. Det kan vara värdefullt att försöka 
få till stånd ett nytt förhör med Ida under mera normala samtalsförhållanden. 

Västerås som ovan
Rune Engström
Krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Ida
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hennes konversation på MSN med målsägande Emma Jangestig
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-26
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats

Polisstationen Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ida uppger att hon pratade med sin syster Emma på MSN på kvällen den 17 mars. Det var 
Emma som började att skriva till Ida och de skrev i början allmänt till varandra om hur de 
mådde.

Emma skrev sedan att hon skulle ha inflyttningsfest på lördag och festen skulle börja runt 
klockan sex.

De skrev om att Ida skulle vara barnvakt vecka 13 för Ida hade frågat om det gällde vecka 13 
eller vecka 14. Ida frågade sedan när barnen skulle komma hem från Niklas. Emma svarade 
att de skulle komma hem på måndag.

De pratade också om att Togge skulle ha semester nästa vecka.

Ida skrev om sin tenta, hon kunde inte ha barnen torsdag eller fredag för då skulle hon plugga 
till tentan.

Bland det sista som Emma skrev var att hon skulle lägga barnen, båda barnen var trötta. Ida 
tittade då på klockan och den var över 19 men Ida vet inte om klockan var 1 minut över eller 
10 minuter över.

Det sista Ida skrev var: Förlåt att jag krånglade till det. Kram kram. Ida fick inget svar på sin 
sista mening.

Ida har skrivit ner konversationen och kommer ner med den till polisen.



Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Ida
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bilder/foton som funnits på Emmas dator den 17 mars.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katarina Fager
Förhörsdatum

2008-04-03
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Polishuset i Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ida kommer till polisstationen i Köping enligt överrenskommelse.

Hon får se på fem stycken bilder/foton som tagits fram från Emmas dator från den 17 mars. 

Bild 1 (visar en kille på ett foto): Ida känner inte igen killen och har aldrig sett honom tidigare.

Bild 2 (visar en kille som sitter ned): Ida tror att det kan vara någon av "Togges" kompisar. 
Hon tror att bilden kan vara från Arboga Medborgarhus från en revy som gick där.

Bild 3 (visar en tjej som ligger ned på mage): Ida vet inte vem hon är men att det kan vara 
Fridas kompis som heter Emma Johansson.

Bild 4 (en solnedgång) Ida vet att det är Fridas s k "visningsbild" på MSN.

Bild 5 (gul tecknad figur): Det är en figur som vem som helst/alla kan skicka.

Repeterat och godkänt.
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Förhör Signerat av

Anders Pommer
Signerat datum

2008-06-09 11:01Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Ida
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser som eventuellt kan sättas i samband med mord i Arboga den 17 mars -08
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-06-09
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Grova Brott, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ida Jangestig, som är syster till Emma Jangestig, berättar att hon fanns i Emmas närhet efter 
att Emma blivit skadad i samband med det aktuella brottet.

Under den tid som Emma fanns på sjukhuset i Uppsala, så var Ida på besök ungefär varannan 
dag. Emellertid så var Ida mest ute i anhörigrummet, då hon tyckte att det var jobbigt att vara 
inne hos Emma och se hur svårt skadad hon var. Innan Emma väcktes ur den narkos som var 
nersövd i under drygt en vecka, instruerade polisen Ida och de övriga familjemedlemmarna 
om att de inte fick berätta något för Emma om vad som hade hänt. De fick bara lyssna på 
Emma men inte under några omständigheter berätta för henne om något alls av det som hade 
inträffat. 

Emma blev också snart själv medveten om att de inte fick berätta något för henne, varför hon 
ej heller frågade så mycket. 

Ida säger att hon i början fick tänka sig för så att hon inte försade sig. Emellertid så tyckte Ida 
att det gick bra då hon talade om allt annat, d.v.s. rent vardagliga saker.

Ida berättar vidare att det under Emmas sjukhusvistelse både i Uppsala och Västerås, fanns en 
vakt utanför Emmas rum. Denne vakt lät bara familjen komma in till Emma. De fick även 
legitimera sig för vakten, för att inte några obehöriga skulle kunna ta sig in till Emma. Vakten 
hade i sin tur fått instruktioner av polisen, vilka som fick komma in till Emma.

Efter att Emma blev utskriven från lasarettet i Västerås åkte familjen till ett pensionat på 
hemlig ort. Familjen och polisen följde med till detta pensionat. Anledningen till att Emma 
skulle vistas på pensionatet, var att polisen skulle kunna fortsätta att förhöra Emma, utan att 



hon blev påverkad av vad som sades och skrevs i media. Poliserna som förhörde Emma 
talade om vid ett flertal tillfällen om hur viktigt det var att familjen inte berättade något som 
helst om det aktuella brottet eller vad som stod i tidningarna eller sade om brottet i radio och 
Tv.

Ida säger att familjen och Emma var medveten hela tiden, efter instruktioner från polisen, att 
Emma inte fick ta del av media. Familjen hade därför aldrig med sig några tidningar till 
Emma under det att hon låg på lasarettet. Emma hade ej heller tillgång till Tv, radio eller 
Internet. Hon träffade heller aldrig några utomstående.

Samma restrektioner rådde på pensionatet, där Emma vistades drygt en vecka. Ida säger att 
Emma aldrig tog del av någon som helst media, förrän hon kom hem till mamma och pappa 
efter pensionatvisstelsen. 

Konceptanteckningar upplästa och godkända

Västerås som ovan

Anders Pommer, insp
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Förhör Signerat av

Anders Pommer
Signerat datum

2008-06-09 14:44Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Ström, Christer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående omständigheter som eventuellt kan sättas i samband med mord i Arboga den 17 mars

-08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-06-09
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:17
Förhörsplats

Grova Brott, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Christer Ström berättar att han är sammanboende med Ida Jangestig, d.v.s. Emma Jangestigs 
syster.

Första gången som Christer hade kontakt med Emma efter det aktuella brottet, var först ett 
par dagar efter att Emma hade hamnat på sjukhuset i Uppsala. Emma var då fortfarande 
nedsövd. Emma hölls nedsövd under ca 1½ vecka i Uppsala. Innan Emma skulle väckas upp 
blev Christer och de övriga anhöriga instruerade av polisen att de ej fick svara om Emma 
ställde några frågor om vad som hade hänt. De fick ej heller inte berätta något för Emma om 
det aktuella brottet eller några detaljer alls om vad som hade hänt. De fick ej heller ha med 
sig några tidningar till Emma då hon inte fick ta del av media över huvud taget. Emma fick ej 
heller ha tillgång till Tv, radio eller Internet.

Christer säger att Emma till och börja med hade mycket frågor angående barnen. De första 
dygnen efter uppvaknandet var Emma dock så pass förvirrad att hon ställde om samma frågor 
gång på gång. Både Christer och de andra anhöriga gav dock Emma samma svar hela tiden 
d.v.s. "vi vet inte eller vi får inte svara". Efter några dygn blev hon dock medveten om att de 
anhöriga ej fick svara på hennes frågor. 

Både under lasarettsvistelsen i Uppsala och Västerås, så hade Emma en ordningsvakt som satt 
utanför hennes rum. Denne släppte endast in de anhöriga, som hade blivit godkända av 
polisen, till Emma. Christer och de andra fick legitimera sig då de skulle gå in till Emma. 
Emma fick ej heller lämna sin sjuksal där hon låg som ensam patient.

Christer var också med några dygn efter att Emma flyttades till ett pensionat på hemlig ort. 



Även polisen var hela tiden med på detta pensionat. Även under pensionatsvistelsen gällde 
samma instruktioner som under sjukhusvistelsen. Christer anser att det inte var några problem 
att efterfölja dessa instruktioner.

Under den tiden som Christer hade kontakt med Emma så tog hon inte någon del av media. 
Christer säger att han inte försade sig någon gång under kontakten med Emma, d.v.s. sade 
något sådant som hade med brottet att göra. 

De aktuella instruktionerna från polisen sida gällde fram till dess att Emma lämnade 
pensionatet. Efter detta så har familjen diskuterat det aktuella brottet med Emma.

Konceptanteckningar upplästa och godkända

Västerås som ovan

Anders Pommer, insp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Frida
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Syster till målsägande
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-23
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Frida får frågan om har hört talas om tjej från Tyskland som heter Kristine och har varit ihop 
med Emma pojkvän Torgny.

Frida fick för först gången reda på namnet i tisdags dagen efter brottet mot hennes syster, det 
var Emmas kompis Mikaela som berättade om den tyska tjejen. Det kom som en chock 
eftersom hon aldrig hade hört talas om henne.

Frida har varit i Sälen under vinter men har haft kontakt med Emma via telefon och på MSN. 
Frida har inte märkt något ovanligt när hon haft kontakt med Emma. Frida var hemma för tre 
veckor sedan och då träffade hon Emma och Torgny och hon märkte inget som var något 
annorlunda med de mot tidigare.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Anders Pommer
Signerat datum

2008-06-05 12:20Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Frida
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iaktttagelser som eventuellt kan sättas i samband med mord i Arboga den 17 mar -08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-06-04
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Grova brott, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Frida Jangestig, som är syster till Emma Jangestig, berättar att hon i princip umgåtts dagligen 
med Emma sedan det aktuella brottsdatumet. Under den tid som Emma tillbringade på 
sjukhuset och sedan på ett pensionat, var Frida väldigt mycket närvarande hos Emma och 
bodde bl.a. tillsammans med henne under tiden som hon vistades på pensionatet. 

På fråga berättar Frida att hon och de övriga familjemedlemmarna blev instruerade av 
polisen, då det började att bli aktuellt att väcka upp Emma ur narkosen, om hur de skulle 
förhålla sig i samtalen med Emma. De instruktioner som de fick av polisen var att de inte fick 
tala med Emma angående det aktuella brottet. De fick inte berätta någonting och fick inte 
heller svara på Emmas frågor om det gällde det aktuella brottet. Initialt fick de heller inte 
berätta att de båda barnen var döda.

Frida säger att det har varit jobbigt att inte kunna prata om det inträffade med Emma, men att 
det har gått bra. Hon säger att alla familjemedlemmarna varit väldigt motiverade att efterfölja 
polisens instruktioner eftersom de fick vetskap om att det kunde skada utredning om så ej 
skedde. Frida säger vidare att det inte varit särskilt svårt att efterleva instruktionerna, eftersom 
Emma själv väldigt snart efter uppvaknandet även hon fick kunskap om att inte någon fick 
prata om det som drabbat henne, förutom polisen. Emma var själv noggrann med att hon inte 
ville veta något angående det som hon hade blivit utsatt för.

Emma spekulerade dock en del själv om vad som hade kunnat hänt henne. Initialt så talade 
Emma om huruvida det kunde vara en bilolycka som hade drabbat henne, men hon släppte 
detta ganska snabbt.

Frida säger att Emma inte tog del av media d.v.s. tidningar, Tv, radio eller Internet fram tills 



att hon lämnade pensionatet. Frida säger att hon initialt glömde att nämna detta. Dessa 
instruktioner ingick nämligen i polisens instruktioner redan från början att Emma inte fick ta 
del av Media och att de anhöriga ej heller fick tala med Emma om vad som sades i media 
angående det aktuella brottet. Emma hade aldrig tillgång till någon media under sin tid på 
lasarettet eller pensionatet. Det fanns inte varken Tv, radio eller tidningar i närheten av Emma.

På fråga säger Frida att hon aldrig under tiden som Emma fanns på lasarettet respektive 
pensionatet, för sa sig till Emma och nämnda något om brottet. Frida säger att hon ej heller 
hörde någon av de andra familjemedlemmarna som sa något till Emma angående det aktuella 
brottet under den aktuella tidsperioden.

Efter att Emma lämnade pensionatet, så har de dock pratat om brottet med Emma.

Konceptanteckningar upplästa och godkända

Västerås som ovan

Anders Pommer, insp
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Berättelse

Dimitrios Stenos uppger att han i unga år bestämde sig för att bli läkare. Han uppger att han 
studerade i Grekland, i Tjeckien och därefter åter i Grekland, där han kom att praktisera en 
kort tid. Hans karriär tog dock inte fart i Grekland på grund av att det var långa väntetider för 
att komma in på rätt utbildning/vidareutbildning varpå han sökte sig till Sverige och det med 
anledning av att Sverige låg väl framme i forskning beträffande neurologi, vilket intresserade 
honom.

Han berättar att han kom till Sverige den 17 mars 2007 och anledningen var att han ville få 
fart på sin utbildning och sin karriär som läkare. Han hade bestämt sig för att åka till Sverige 
för att kontrollera hur landet var och vilka möjligheter det fanns för honom i det aktuella 
landet. Han minns datumet, att det var den 17 mars han kom, men kan inte specificera varför 
han minns det. Han berättar vidare att han bodde första natten på Nelson Hotel i Gamla stan 
och att han följande nätter, tre – fyra stycken, bodde på Zinkensdamms vandrarhem. Efter 
dessa nätter kom han att flytta vidare till ett ställe som heter Backpackers Inn, vilket ligger 
centralt i närheten av klubben Aladin. Han beskriver att Aladin ligger norrut på 
Drottninggatan. Där bodde han under 10 – 14 dagar. Han hade i och med detta bestämt sig för 
att ge Sverige en chans.

Han minns att han tänkte att han ville komma igång med sina studier omgående och han 
minns att han den 19 mars anmälde sig till Folkuniversitetet i Stockholm, vilket ligger nära 
Drottninggatan upp emot Odenplan i Stockholm. Där läste han flera kurser.

Han kan inte datera dagen då han första gången träffade Christine Schürrer mer än att det var 
under den tid han bodde på Backpackers Inn, kring den 20 mars fram till slutet av mars. Han 
säger att han kom i kontakt med henne i samband med att hon satt med någon belgisk kille 



och följde en fotbollsmatch där, som han minns det, Turkiet var inblandade och man kom att 
konversera en del. Han minns att hon berättade att hon hade bott i Grekland under ett års tid 
då hon var 18 eller 19 år gammal och att hon även hade besökt Grekland under olympiska 
spelen. Han uppfattade henne som att hon var lätt att prata med och hade ett ganska bra 
allmänkunnande utan att han kan precisera det. Han beskriver bara att hon verkar intresserad 
av saker och ting och, som han säger, hängde med.

Han själv hade absolut inget intresse av något förhållande med Christine och han tycker att 
det är oklart om hon var intresserad eller ej, men de har i vart fall inte haft något förhållande. 

Han vet att han ställde frågan varför hon hade kommit till Sverige och hon svarade då att hon 
ville resa runt för att se sig lite ikring i landet och med anledning av det så hade hon hyrt 
någon bil. I övrigt så är det ganska oklart varför hon befann sig i Sverige tycker Dimitrios. 
Han minns att hon nämnde ett slott vid namn som skulle ligga vid Mälaren och att hon hade 
varit där. Vad slottet heter känner han inte till. Han vet ej heller när i tid det skulle ha legat, d 
v s besöket vid det här slottet.

Samma kväll som första mötet var så gick man ut på en pub och drack öl och han minns att 
Christine visade på den här bilen som hon hade hyrt, men han minns vare sig färg eller 
modell på det här fordonet. Med vid det här tillfället så var det Dimitrios, Christine, en 
belgisk kille och två finska tjejer, vilka samtliga bodde på Backpackers Inn. 

Dimitrios uppger att han själv inte hade några bekanta i landet så att han tyckte det var kul att 
ha några personer att umgås med.

Han minns att man växlade telefonnummer och mailadresser.

Cirka två månader efter första mötet så fick Dimitrios ett mail eller om det var SMS, han 
minns inte, han fick i alla fall ett meddelande. Christine skrev att hon skulle komma till 
Sverige för att bo här och söka arbete. Dimitrios uppfattade informationen som att den kom 
plötsligt, men han minns ändå att han blev glad för att det skulle komma en person som han 
kände sedan tidigare då han själv var ganska ny i landet.

Dimitrios minns att han introducerade Christine för sin vän som heter Andy Cars, eller 
Andreas Cars som är hans fullständiga namn. Som han minns det så hade Christine inte så 
många kontakter i Sverige utan Andy blev också en vän. 

Någon gång månadsskiftet maj – juni 2007 så berättade hon att hon tidigare haft en svensk 
kille, vilket var en mycket oklar information vid det här tillfället. Hon berättade dock att hon 
ringt honom och försökt få kontakt och att hon även träffat honom. Hon uppgav att han var 
ledsen för hans nya flickvän inte mådde så bra, som Dimitrios uppfattade det så var den här 
nya flickvännen ledsen över något som Dimitrios inte känner till och det förtydligades inte 
heller av Christine. 

Han säger att han i det här skedet började tänka tankar som att kan det vara så att Christine 
kom till landet för den här före detta pojkvännen, men samtidigt kände han att hon inte var 
fixerad vid den här killen utan det verkade som att hon ville göra lite annat också, söka jobb 
och dylikt.  

Dimitrios tillägger att hon uppgav att hon träffat den före detta killen dagen innan han fick 
den här informationen av henne.

Som Dimitrios uppfattade det under juni månad så verkade det som att Christine ville göra 
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sitt liv i Sverige. Hon ville bo i Stockholm och han uppfattade det som att hon var ganska full 
av energi och att hon verkade må bra helt enkelt. När det gäller hans egen person så säger han 
att han inte trivdes riktigt. Han säger dock att han hittade en lägenhet i Tyresö och han kände 
att han ville komma i gång med svenskan ordentligt och var stressad över att hitta jobb. Han 
beskriver vidare att han verkligen ville komma igång med sin läkarkarriär och det var där han 
hade sina tankar. Han berättar vidare att han i det här läget kom att prata med en del andra 
greker.

Under juli månad så kunde han konstatera att Christine inte lyckats hitta något jobb under 
hela juni och han beskriver att Christine började må lite sämre och vara lite deppig och som 
han uppfattade det så var hon periodvis under juli inte i Sverige. Varför han säger så kan han 
inte precisera, men det var dåligt med kontakt under första hälften av juli. 

Han säger att de återigen kontaktade varandra i slutet av juli och han beskriver att det var en 
personlig kontakt när man befann sig tillsammans på stan och återigen säger han att hon vid 
det här tillfället inte mådde bra och det verkade inte som att Christine hade någon plan för 
vare sig resor eller någonting annat i livet. Han själv ville till Grekland för att få ljus på sig då 
han hade haft en jobbig period i Sverige och han planerade en resa på 10 – 12 dagar för att 
koppla av och hälsa på släktingar. Det blev som så att han erbjöd Christine att följa med på 
den här resan och när väl resan blev av så stannade man i 20 dagar i Grekland. Resan gjordes 
över månadsskiftet juli – augusti och Dimitrios kan troligtvis plocka fram exakta datum för 
resan. 

Han beskriver att man träffade släkt tillsammans och att Christine till en början verkade glad 
och normal i början. Därefter så åkte man ut till en ö som heter Siroz, där en vän hade hus 
och man bodde hos honom. I det här skedet så verkade Christine vara ganska ledsen och hon 
verkade inte heller trivas. Även Dimitrios började bli lite stressad över sin karriär. Christine 
sa vid något tillfälle att hon skulle åka vidare i Grekland och Dimitrios beskriver att han fick 
känslor som att det var han som nästan tvingade iväg henne. Han uppger att i det här skedet 
så var man i början av augusti och han säger att han trivdes inte med Christine vid sin sida. 
Det var inget speciellt som hände utan det var bara att det kändes deppigt alltihopa med tanke 
på att hon själv också var deppig. 

Han beskriver en natt som han tillbringade på en strand i Grekland på den här ön Siroz, 
fortfarande förtydligar han och säger att de absolut inte har haft något sexuellt förhållande 
utan de har varit vänner. Han minns att han den här morgonen var ute och gick en promenad 
och kom tillbaka till det stället där de hade sovit. Då satt Christine och, som han minns det, 
pratade i telefon och hon var ledsen och grät. När samtalet avslutades så berättade hon att en 
väninnas pojkvän hade dött då denne var och klättrade i berg. Vad den här väninnan heter vet 
inte Dimitrios, men han minns att han stöttade Christine vid det här tillfället. 

För att ytterligare beskriva henne under den här perioden så säger han att hon var ganska 
glömsk och lite slarvig, utan att kunna precisera det ytterligare. 

Han vet att Christine åkte vidare till Aten för att där träffa en tysk väninna, okänt namn, 
vilken höll till i en lägenhet i Pireus. Han vet att hon bodde där några dagar för man träffades 
kort i Pireus och med kort så säger Dimitrios att det var ett möte under tre minuter där 
Christine i stort sett lämnade över en sovsäck, man sa hej och hejdå. 

Beskriver att det blev så kort för att kanske båda var lite trötta på varandra utan att på något 
sätt vara osams.

Han åkte tillbaka till Sverige runt den 20 augusti någon gång utan att han kan precisera exakt 
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datum.

Förhörsledaren frågar Dimitrios om Christine nämnt något om barn. Han svarar att han inte 
på något sätt har hört Christine nämna någonting om barn och hon har inte på något sätt pratat 
om att hon skulle vara gravid eller ens sett gravid ut så att Dimitrios har tänkt tanken. Han 
säger dock att rent fysiskt så kanske hon skulle kunna vara i andra, tredje månaden med tanke 
på bröststorlek och då menar han att hon har ganska stora bröst, men återigen han har inte på 
något vis reagerat för att hon skulle vara gravid då han tittat på henne och hon har absolut inte 
vid något tillfälle sagt att hon varit gravid, och då när han säger det menar han under hela 
perioden som han har känt henne.

Som Dimitrios minns det så blev det ett litet uppehåll i umgänget och nästa tillfälle han minns 
det var att Christine hyrde rum hos en man på Södermalm, adressen minns han inte vid 
tillfället, men hon hade i alla fall ett party i lägenheten. De som var i lägenheten var förutom 
Dimitrios och Christine även Andy Cars och dennes flickvän Linda, en fransksvensk flicka 
som enligt Dimitrios uppfattning träffat Christine endast vid ett eller två tillfällen. Han 
nämner även att Pavlos Vlahogiannis samt ett annat par, vilka utbildar sig till läkare och är 
från Cypern, var där. Dimitrios säger att det var han som bjöd dit dem och tanken var att det 
skulle vara lite folk på den här lilla tillställningen.

Han säger att Christine under det här partyt började att prata om den här före detta svenska 
killen och hon visade för Dimitrios bilder på sin dator där hon själv och den här svenska 
killen var med. Han säger att bilderna var enligt Christine tagna på södra Kreta någonstans. 
Dimitrios förtydligar och säger att partyt kan ha varit i slutet av september eller i början av 
oktober. Under den här bildvisningen så fick Dimitrios klart för sig att Christine hade trivts 
mycket bra under den här Kretasemestern och hon berättade att de hade gjort det och de hade 
gjort det och de hade haft det jättebra. Som han förstod det så befann sig Christine på Kreta 
under två eller tre månader och att resan gick av stapeln under 2005 eller 2006. Det var något 
av de åren, exakt vet han inte. 

Dimitrios säger här att han är en misstänksam person och att han började återigen fundera på 
om det kanske fanns en liten fixering vid den här före detta pojkvännen. Han funderar lite att 
hon hade trots allt läst nordisk historia plus att hon kunde runskrift, men hon hade fortfarande 
inget jobb och kanske var det så att det var den här killen som var dragningen för henne för 
att vara i Sverige.

Förhörsledaren frågar om Dimitrios har någon uppgift om att Christine träffat den aktuella 
killen sista tiden. Han säger att han är lite osäker, men att hon kanske hade träffat honom vid 
ett tillfälle, men han är högst osäker på den uppgiften och kan inte säga i tid när det skulle ha 
varit, han vill lämna uppgiften helt öppen.

Han själv började inom psykiatrin på Uppsala akademiska den 8 oktober och han säger att 
han under ungefär en månad inte hade någon kontakt med Christine under den här delen av 
året. Han säger att genom telefonkontakt så kunde han konstatera att hon befann sig ofta 
hemma i lägenheten i Skarpnäck och att hon drack öl och tittade mycket på film. Han säger 
att Christine under den här hösten blev ur form och med det menar han att hon inte tog sig tid 
att hålla kroppen i bra trim. Han tänker även att det kan ha att göra med att hon inte mådde 
bra också.

Han säger att han själv var ganska uppe i sig själv med tanke på att han ville komma vidare i 
sin egen karriär och att han inte riktigt hade tid med Christine under den här perioden. Han 
kände dock att han var tvungen att bry sig på något sätt och för att bryta hennes beteende så 
bjöd han ut henne. Det blev dock ingen kontakt och de hade inte kontakt på, som han 
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uppskattar, ett par veckor efter det.

Efter en dag på arbetet på Uppsala akademiska där han hade pratat svenska hela dagen och 
var mitt uppe i sitt arbete så fick han SMS av Christine. Dimitrios förtydligar och säger att det 
var första helgen efter den 8 oktober, han uppskattar att det var kanske den 12, 13 oktober 
utan att ha tittat i en kalender. Datumet minns han i och med att han började på psykiatriska 
enheten. Han berättar att han hade varit ute på fredagskvällen och att han kom hem på natten 
vid 02.30-tiden. Han vill minnas att det ringde på mobilen och att han inte kom att svara med 
anledning av att han var otroligt trött, men han minns att han vaknade och tittade sedan på sin 
mobil då han hade missat samtal från Christine och även något SMS som han inte ordagrant 
kan återge, men att han minns att det var lite blandade bokstäver i SMS:et som att det var små 
stavfel och att det innehöll något i stil med att jag kan inte röra mig, hjälp o s v varpå 
Dimitrios blev mycket orolig. SMS:et måste även ha innehållit platsen där Christine befann 
sig, Södersjukhuset toalett.

Han såg även att han hade missat samtal från Pavlos och när man pratade med varann så 
insåg man att man hade fått samma SMS och att hon hade försökt ringa vid 21.30-tiden. 
Efter det så kontaktade man Södersjukhuset och framförde sitt budskap att man ville att man 
skulle söka igenom sjukhusets toaletter i och med det SMS man mottagit. Man talade också 
om att den kvinna som kunde ha skadat sig själv heter Christine Schürrer. Man fick sedan 
besked om att de hade hittat henne på en toalett och att hon hade skadat sig genom att hon 
hade skurit sig i en arm. 

Dimitrios uppger att man begav sig till Södersjukhuset och att Christine under hela lördagen 
sov och vilade otroligt mycket, hon hade trots allt tappat mycket blod, men att man under 
söndagen kunde besöka henne. De som besökte henne var förutom Dimitrios Pavlos och 
ytterligare en grekisk läkarstuderande i form av  Michailis Kitos, vilken för närvarande 
befinner sig i Karlstad. Dimitrios säger att det här var sista gången som Michailis träffade 
Christine. Michailis har umgåtts sporadiskt med Christine under året genom Dimitrios. Efter 
att de tre suttit hos henne en stund så blev Dimitrios själv med Christine och han fick en 
uppgift om att hon hade varit så kall som 26 grader i kroppen efter att tappat så mycket blod. 
Han fick även veta att hon hade skurit sig och som han tror var det djupt ner i en artär i ett av 
armvecken. Han kan inte redogöra för om det var höger eller vänster armveck och att 
Christine skulle ha blött under lång tid.

Dimitrios har funderat på om det här var ett allvarligt försök att ta livet av sig eller om det var 
mer som rop på hjälp. Med anledning av den plats hon hade valt så går hans tankar mer åt det 
hållet att det var ett rop på hjälp och att hon ville ha någon form av uppmärksamhet. Han 
menar på att om hon verkligen hade velat ta livet av sig så skulle hon inte ha skurit sig på 
sjukhus utan på en annan plats långt från sjukhus. 

Under den här stunden som han var själv med Christine så uppfattade han henne som extremt 
trött och under slutet av deras allmänt hållna samtal så ställde sig Dimitrios frågan varför hon 
hade gjort på det här viset. Christine började gråta och sa att det berodde på den här svenska 
killen som hon tidigare varit tillsammans med och hon sa också att hon fortfarande älskade 
honom. Hon var ledsen vid tillfället då hon yttrade detta. Dimitrios är säker på att Christine 
syftade på den här svenska killen som hon hade träffat på Kreta tidigare. Han berättar att han 
inte ville grotta, eller som han säger, gå djupare in på ämnet utan det blev kort att Christine 
framförde detta och därefter så fanns Dimitrios bara där som ett stöd. Han uttrycker att han 
kände sig lite ansvarig över Christine i och med att hon befann sig i ett annat land och inte 
hade så mycket vänner.

Som han förstår det så måste Christine ha känt att hon varit dumpad av den här killen och att 
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inget annat fungerade, hon hade inget jobb o s v. Han uppfattade på något vis att hon var 
ganska deprimerad. Han minns att han tänkte att han måste motivera henne för att ta sig 
tillbaka till Tyskland där hon har sin familj. 

Ganska nära i anslutning till suicidförsöket så kontaktade Dimitrios Christines syster i 
Tyskland. Vad han vet så har Christine bara en syster och denna berättade då att Christine i 
februari under 2007 varit vid en psykiatrisk klinik i Tyskland och att Christine gått ner i vikt 
på grund av en depression. Det här var något som Christine själv inte ville prata om då 
Dimitrios förde det lite på tal. Han fick känslan av att Christine inte hade någon bra kontakt 
med sin mamma och inte heller någon riktigt bra kontakt med sin syster. Han fick även klart 
för sig att hennes far hade försvunnit i tonåren för att under året återigen dyka upp i familjen 
på något vis, okänt hur. Som Dimitrios kände spontant så var det att Christine inte hade haft 
det helt lätt kring sin familj. 

Han försökte dock att övertala Christine att åka till Tyskland och det verkade som att hon 
skulle göra det då hon efter några dagar hade bestämt sig för att precis tvärtom stanna i 
Sverige. Han vet också att Christine då började med någon form av terapeutisk behandling i 
södra Stockholm någonstans.

Dimitrios säger att han var mitt uppe i en hektisk period av sitt liv för sin karriär som läkare 
och han hade jobbigt i veckan men att han försökte på något vis kontakta Christine på 
helgerna. Cirka två – tre veckor efter suicidförsöket så kände han att han inte rådde på 
Christine och med det menar han att han kände att han inte kunde dra henne ur den här 
situationen hon hamnat i med den depression hon fallit i.

Han säger att Christine efter den här händelsen inte har pratat något mer om pojkvännen och 
den händelse han syftar på är det samtalet man hade på söndagen på Södersjukhuset då hon 
var ledsen och sa att hon fortfarande älskade den här killen. Dimitrios känner dock att han 
blev mer klar i sin känsla att det var den här killen som drog Christine till Sverige. Och med 
det menar han inte att det var killen som drog in henne mot landet utan att det var Christine 
som ville vara i Sverige för att killen fanns här. Dimitrios försökte dock stödja Christine på 
bästa sätt men han gick inte närmare in på problematiken i och med att hon hade en terapeut.

I november 2007 så blev kontakten mellan dem lite sämre och här kände han bestämt att han 
inte orkade lösa hennes livssituation. Han säger att hon var hemma mycket i lägenheten i 
Skarpnäck och det verkade som att hon inte på något vis försökte leta jobb utan hon gjorde 
ingenting. Inte heller Christine var kontaktsökande vid det här tillfället. Dimitrios funderar 
om den tjej som hade lägenheten i Skarpnäck, om hon hade tagit över Dimitrios roll lite grann 
som stödjande person men det vet han inget om. 

När det gäller umgänge i december så kan det vara så att man har träffats någon eller ett par 
gånger, men han vet i alla fall att man träffades innan julhelgen vid ett tillfälle. Han beskriver 
att Christine då kändes lite bättre och att hon inte var så deppig. Därefter så har man haft 
kontakt via Facebook med lite allmänt hållna mail samt några få SMS. Han minns att han 
hela tiden tänkte på att han skulle undvika att fråga hur hon mådde då han bara ville ha en 
allmänt hållen konversation med Christine. 

Nästa gång han träffade henne så var man på datumet 16 mars och platsen för mötet var i 
Kungsträdgården på ett café som heter Piccolina eller något liknande. Som han minns det så 
träffade han Andy, d v s Andreas Cars cirka 11.30 och därefter så kom Christine till platsen. 
Dimitrios vill minnas att det var Christine som hade kontaktat Andy och frågat om man 
kunde träffas och med anledning av det där så kom mötet till stånd. Han beskriver att man 
fikade och att det var en allmän konversation om allt möjligt och att Dimitrios och Christine 

Förhör med Stenos, Dimitrios; 2008-03-24 18:50   diarienr: 1900-K8001-08
1004



skojade lite med Andy om att denne hela tiden hade någon affärsidé på gång, ett beteende 
som han har haft tidigare. Trots detta så vill han beskriva mötet som att det var lite 
avvaktande atmosfär och han säger vidare att Andy och Christine var glada för Dimitrios 
skull då denne hade kommit igång med sin karriär. Samtalena över fikastunden här var inte 
på något sätt djupa, men trots det så vill Dimitrios säga att Christine verkade något bättre. Det 
relaterar han till hur han sett att hon har mått under hösten. Andy berättade också att Christine 
hade tagit kontakt med någon turguidesfirma för något eventuellt jobb, något som Dimitrios 
inte kan något mer om.

När man hade fikat klart så gick man en promenad på stan och man besökte bl a 
Akademibokhandeln där Dimitrios köpte några böcker. Han kan inte minnas att Christine 
handlade något. Vid 15-tiden så lämnade Andy dem och som Dimitrios minns det så skulle 
Andy hem för han höll på att skriva på en bok om musikindustrin. Christine och Dimitrios 
gick direkt vidare till en bar som heter Pickwick pub, vilken ligger på Drottninggatan, ett 
ställe där han och Christine har ätit vid några tillfällen tidigare, två gånger tidigare vill han 
minnas. Dimitrios åt, men Christine ville inte ha någon mat, däremot så drack hon vatten.

Lite tidigare under dagen hade Christine berättat att hon skulle till Tyskland under tisdagen, 
kommande tisdag, och att hon skulle söka något form av arbete som journalist. Dimitrios ville 
inte fråga henne något mer om det och tränga djupare in på området. Som han minns det så 
skulle hon ha en intervju under onsdagen i Wien och att det gällde någon form av arbete kring 
Europamästerskapen i fotboll under sommaren. Hon uttryckte även att hon kanske inte skulle 
orka med att ta sig till den här intervjun varpå Dimitrios försökte att övertala henne att 
genomföra den, men hon var ganska negativ så han gav upp i sina övertalningsförsök.

Trots att han kände att Christine var något bättre än under hösten så fick han inte den här 
riktigt bra känslan angående henne. Han upplevde som att hon inte hade någon styrka i sig 
och han beskriver henne som att det var vanliga Christine men inte på ett så bra sätt. Något 
tillbakadragande. 

Hon kom dock att gå med Dimitrios till centralen och man sa farväl där då han tog tåget till 
Uppsala. Därefter så har man inte haft någon kontakt och han säger att det kändes inte riktigt 
bra vid avskedet, inget speciellt som han kan ta på, men han kände bara att han ville bort och 
komma hem och att han inte orkade att diskutera så mycket med henne. Det behöver inte ha 
varit något speciellt, men det var bara den känslan han hade och som han vill förmedla. 

När det gäller kläder gällande Christine Schürrer så säger han att hon under söndagen var 
iklädd en krämfärgad jacka, en jacka som hon har använt mycket under hösten och som hon 
verkade gilla. Generellt sett så beskriver han att Christine har en bohemisk stil som är trendig 
men inte dyr. När det gäller ytterligare klädesplagg så har han mycket svårt att beskriva henne 
i andra kläder än den här krämfärgade täckjackan hon har brukat. Han kan inte heller beskriva 
riktigt modellen mer än att den är krämfärgad. När han tänker tillbaka så säger han att hon har 
använt flera jackor, men han kan inte beskriva någon av dem i detalj eller ens färgsättning.

Förhörsledaren förevisar Dimitrios bilder från Skavsta tagna den 18 mars. Han säger direkt att 
kvinnan i den ljusa långa täckjackan är Christine Schürrer. Han säger dock att han tänkte på 
en annan jacka då han beskrev henne hur hon var klädd under söndagen. Han säger dock att 
den andra jackan  är mycket lik och att han inte kan precisera den andra jackan mer än att den 
liknar den här jackan hon har på bilden.

Dimitrios förevisas bilder tagna på T-centralen den 17 mars runt klockan 13.30. Han tittar på 
kvinnan som är svartklädd och har en sjal runt halsen samt en huva på jackan och Dimitrios 
känsla säger att det där till 100 % inte är Christine Schürrer. Han har svårt att precisera varför 
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inte Christine Schürrer, men pekar på att kvinnan upplevs som kort, vilket Christine Schürrer 
inte är, samt att den här kvinnan är för mycket kobent. Några andra detaljer runt kvinnan på 
T-centralen kan han inte säga, han har dock en bestämd känsla av att det inte är Christine 
Schürrer. 

Han berättar vidare att han pratade med sin grekiske vän Pavlos under dagen och denne 
uppgav då att han hade pratat med Christine i fredags, d v s den 14 mars, och att han hade 
mött henne på tunnelbanan någonstans, okänt var. Pavlos hade då fått klart för sig att 
Christine hade varit på landet någonstans och att hon eventuellt hade åkt tåg. Dimitrios säger 
dock att det får vi prata med Pavlos om. Han säger vidare att Pavlos även lånade ut pengar till 
Christine under måndagen den 17 mars på förmiddagen någon gång och det ska ha rört sig 
om ett lån på tusen kronor och som Christine bett om några dagar tidigare. Dimitrios kan inga 
detaljer här utan det får Pavlos redogöra för själv.

Dimitrios berättar att han under dagen, d v s måndagen den 24 mars, öppnade ett mail. Han 
förtydligar och säger att han tidigare haft en annons ute angående att han söker en mera 
centralt belägen lägenhet i Uppsala. Han fick ett svar på mailen och det gällde inte någon 
lägenhet utan bara en rad där det stod något i stil med att vet du att din kompis Christine 
Schürrer är misstänkt för Arbogamorden. Vem som skrivit till honom vet han inte, men när 
han tittar på mailavsändare så fick han fram att det var en person med mailadress 
teresaumea@hotmail.com, med förbehåll för stavningen på Teresa uppger Dimitrios. Hur den 
personen fått fram Dimitrios mailadress vet han inte, men han har gått i tankarna om att 
personen varit inne på Facebook när det gäller Christine Schürrer och där sett att han är vän 
till henne. Han minns att han tänkte tanken att det var en journalist som skrev till honom, men 
varför han tänkte så vet han inte.

Med anledning av det här svaret på mailet så gick han in på tidningar på Internet och läste om 
den hemska händelsen. Med anledning av vad han läst så kom han att kontakta Andreas Cars 
och denne svarade då att han hade pratat med polisen redan och fått redogöra för sina 
kontakter med Christine. Dimitrios ringde även Pavlos, vilken då berättade om de här 
tillfällena han senast träffat Christine, d v s 14 mars och 17 mars, då hon lånade pengar. När 
det gäller Pavlos så upplevde han Pavlos som extremt förvånad över det som Dimitrios 
berättade för honom. Pavlos lät hälsa till Dimitrios att polisen var välkomna att kontakta 
honom så skulle han berätta vad han visste.

Dimitrios tillfrågas om hur han skulle beskriva Christines kroppshållning. Han uppger att hon 
är en lång person, lite längre än 180 cm, att hon har ganska stora bröst och att hon när hon 
sitter är något ihopsjunken, med det menar han att framförallt när hon sitter så är hon 
ihopsjunken, att det inte är lika mycket när hon går. Han beskriver att hon har en bra 
uppbyggnad i sin kropp, att överkroppen inte är speciellt vältränad men att hon är ganska 
stark i benen. Han beskriver att hon har ett sätt att gå när hon vet vart hon ska, d v s när hon 
går bestämt att hon då använder sina långa ben för att sträcka ut sin gång. När hon funderar 
och går framåt eller när hon inte har så bråttom så att säga så säger han att hon lägger bena 
över varandra lite grann, d v s i linje, högerbenet och vänsterbenet  går i linje, och att hon ofta 
har händerna i fickorna och axlarna framtryckta, något ihopsjunket. 

Han tillfrågas om han vid något tillfälle har besökt henne i Skarpnäck, vilket han bekräftar 
och säger att han har varit där en gång och att det var efter Greklandssemestern någon gång 
då hon var ganska nyinflyttad i Skarpnäck. Anledningen till besöket var att han och Andreas 
Cars hjälpte henne med en dator som han skänkt henne, en dator av äldre modell.

Vad gäller mediciner som hon brukar så har Dimitrios inte fått något besked på vilka 
mediciner hon fått utskrivet utan han uppfattar att hon har varit ganska avvikande när sådana 
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frågor har kommit på tal.

När det gäller hennes umgänge i Sverige så kan han bara räkna upp de namn som hon har på 
Facebook, d v s Dimitrios, Andy, Pavlos och Michailis, den sistnämnde en läkarstuderande 
grek som numera håller till i Karlstad. Som han sa tidigare i förhöret så sist Michailis såg 
Christine så var det på Södersjukhuset efter händelsen som inträffade där. Han berättar vidare 
att de här tre vännerna har lärt känna Christine genom honom, d v s Dimitrios.

Han beskriver att Christine aldrig uttryckt agg eller hat mot någon person och han har aldrig 
uppfattat att Christine har tvingat någon till något och han skulle inte kunna tänka sig att 
Christine skulle vilja göra någon person illa. Han säger dock att Christine inte har haft så bra 
kontakt med verkligheten förutom under maj – juni och första delen av juli då hon verkade 
må ganska bra. När han säger att hon inte har haft kontakt med verkligheten så menar han att 
hon har varit lite inaktiv i att ta sig för saker och ting. Hon har inte varit så jätteaktiv i att söka 
jobb och kanske är det den här pojkvännen som har dragit henne till Sverige. Han menar 
också på att det inte gick att ha logiska samtal med henne då hon mådde dåligt här under 
hösten och som han berättat tidigare så gick det inte att bryta igenom hennes beteende utan 
han är av den uppfattningen att hon hade en lång depression under hösten och som kanske 
fortskred även under sista tiden som de umgicks. 

När det gäller tillgång till fordon för Christines del så är det inget som Dimitrios känner till, 
han vet inte att hon har brukat något fordon sista tiden. Det enda han minns är att hon då de 
träffades mars 2007 hade tillgång till en hyrbil som han inte minns modell på. 

Dimitrios tillägger och säger att det verkade som att Christine inte hade någon riktig plan för 
vad hon skulle ta sig för i Sverige. På fråga om han uppfattat att Christine vid något tillfälle 
ljugit så svarar han nej, däremot så har hon undvikit att svara på frågor. Han uppfattar det 
som att Christine har litat på honom och att han varit någon form av trygghet för henne.

För att beskriva hennes intressen i livet så säger han att hon är ganska välinformerad när det 
gäller sport och då vill han nämna all sport. Hon hade idrottat själv tidigare i livet, men inget 
under sista delen här då han har umgåtts med henne och under hösten anser han att hon var 
ganska mycket ur form. Han berättar vidare att hon under tio års tid i sitt liv haft kontakt med 
hästar, något som låg några år tillbaka i tiden dock. 

Förhöret slut klockan 21.00

Thomas Backman
Krimrotel, Köping
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stenos, Dimitrios
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-03-25
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BH

Förhörssätt

Telefonförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Berättelse

Tid som ovan kontaktar Dimitrios Stenos förhörsledaren och vill tillägga uppgifter från det 
tidigare hållna förhöret.

Han uppger att han minns att Christine tappat plånboken vid två tillfällen, dels ganska tidigt 
då de träffades, d v s under mars 2007, men att det även hände för någon vecka sedan. Han 
beskriver att hon vid båda tillfällena har tappat plånbok och i vart fall vid första tillfället 
någon form av körkort. 

Han berättar också att Christine för honom uppgivit att när hon befann sig i Pireus under 
semester i augusti 2007 och det var under den här perioden när han och Christine var ifrån 
varandra i Grekland att hon då hade vaknat på en terrass i Pireus helt naken och att hon själv 
inte visste hur det hade gått till. Detsamma gäller förlusterna av de här plånböckerna. 
Dimitrios har inte fått någon förklaring till hur det hade gått till när hon förlorade plånboken, 
dels i mars 2007 eller ens vid det här sista tillfället. Han tycker att det verkar lite konstigt då 
hon inte har kunnat beskriva hur detta har gått till. 

Dimitrios ville dock att polisen skulle känna till det här. 

Förhöret slut klockan 16.20.

Thomas Backman, krinsp
Krimrotel, Köping 
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Förhör
Stenos, DIMITRIOS

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stenos, Dimitrios
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-04-23
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Dimitrios Stenos tillfrågas om han kan påminna sig vad för slags skor/ stövlar som Christine 
Schurrer använt sig av då de umgåtts.

Han uppger att han minns att hon hade ett par textilskor som var mörkblå eller svarta. Dessa 
skor hade en vit gummikant runt skon som uppskattningsvis hade en höjd på ca. två cm. Han 
beskriver vidare att skorna hade snörning i form av vita skosnören.

Han säger vidare att det kan vara någon form av Nikemärke på skon och då menar han att det 
inte är texten "Nike" utan deras lilla svängda logga. Han är dock inte alls säker på att det är en 
Nikesko.

Dimitrios har en känsla av att Christine hade dessa skor på sig då de umgicks den 16 mars, i 
samband med att man gick runt i bokhandelsaffärer samt åt på ett ställe på Drottninggatan. 
Han vill även minnas att Christine använde sig av dessa skor då de var i Grekland under 
sommaren 2007.

Han kommer att undersöka om han har bilder sparade på Christine.

Förhöret slut kl. 10.15.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping
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Förhör
Stenos, Dimitrios.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stenos, Dimitrios
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. Christine Schurrers intressen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-05-12
Förhör påbörjat

15:10
Förhör avslutat

15:23
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Dimitrios Stenos uppger att Christine är allmänt sportintresserad. Han säger att hon tidigare 
har ridit och att hästar var av intresse.

Vad gäller resor ut i landet sista tiden, d.v.s. veckan då de träffades, 16 mars, eller tidigare så 
har Christine inte berättat om några sådana. Hon har ej heller pratat om några fornminnen av 
något slag. Han minns att Pavlos nämde något om att Christine varit på något tåg i anlsutning 
till träffen den 16 mars. Vad det var vet Dimitrios inget om.

Han säger att han känner till att hon har intresse av fornminnen, men det var mycket länge 
sedan Christine pratade om det. Han minns att hon var intresserad av runskrift.

Förhöret slut kl. 15.23.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping
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Förhör
Stenos, Dimitrios

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stenos, Dimitrios
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förevisad bilder från Arboga järnvägsstation med datum 12/3, 14/3 och 17/3 2008. Bilderna är från

övervakningskameran, Arboga järnvägsstation
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-06-03
Förhör påbörjat

19:25
Förhör avslutat

20:55
Förhörsplats

Polishuset Uppsala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Höglund, Göran

Berättelse

K08001-08U0360023.DSS

Dimitrios Stenos delges att han ska ta del av övervakningsbilder från tre datum, den 12 mars, 
den 14 mars och den 17 mars, bilder från Arboga järnvägsstation. Han delges vidare att han 
får ta god tid på sig, att han ska vara noggrann och att han ska pausa och spela tillbaka om det 
är något som han är osäker på. Han delges vidare att syftet med förevisningen är att Stenos 
ska få tillfälle att eventuellt, om han känner igen någon person, kunna peka ut Christine 
Schürrer.

 Sekvens ett.

Stenos har inga frågor om detta utan börjar med att titta på sekvens ett, vilket innefattar bilder 
över aktuell plats från den 12 mars 2008, klockan 12.10 till 12.52. 

Stenos vill titta på en kvinna i en ljus jacka vid kameratid 12.43.19, varpå han backar för att 
se detta moment ytterligare en gång. Han säger att klädseln stämmer inte på något vis med 
Christine Schürrer. Det enda som kan stämma är propotionen, huvudets storlek i förhållandet 
till kroppen, men han tror inte att det är Christine. 

När kamerauret visar 12.46.37 vill han pausa bilden och när detta är gjort så säger han att han 
känner igen skorna som en person har, vilken står innanför dörrarna i perronghuset. Han 
säger vidare om skorna att det är de skorna som han nämnt i tidigare förhör. En tygsko med 
en vit kant på. Han säger vidare att han känner igen de utsvängda jeansen, vilket han 
beskriver som typiska 70-tals jeans. Han fortsätter sedan att säga att det här är en typisk 



klädsel för Christine Schürrer. Han säger vidare att det är en liknande klädsel som Christine 
haft vid flera tillfällen tidigare. 
Han uppger dock att han inte med hundra procents säkerhet kan säga att personen är Christine 
Schürrer då han inte kan se ansiktet på bilden. Han kommenterar även jackan och säger att 
han inte kan känna igen den. Stenos säger vidare att den här personen gjorde något med håret 
vilket Christine inte brukar göra, men det kan vara så att håret fastnade i jackan och att hon 
lyfte upp det helt enkelt.

Stenos säger återigen att byxor och skor är "jättetypiskt" för Christine. Vad gäller 
kroppshållningen så tycker han att det är lite svårt att säga, men han säger att sättet som den 
här personen tar steget, på bilden, stämmer väl överens med hur Christine Schürrer rör sig. 

Stenos säger att har umgåtts med henne en hel del och att det känns som att det är hon på 
bilden. 

Efter att ha tittat på hela sekvens ett så säger Stenos att om det är så att Christine Schürrer har 
passerat så skulle han vilja säga att det är den personen som kommer 12.46.37. 

Stenos ställer en fråga till förhörsledaren om Christine Schürrer själv har berättat att hon har 
varit på den här platsen vid de här aktuella tidpunkterna. Förhörsledaren upplyser då Stenos 
att så är fallet. 

 Sekvens två.

Stenos tittar på sekvens två vilket innefattar 12/3 2008, tidpunkten 16.22 till 16.50.

Stenos uppger att han inte kan säga något om någon person under sekvens två, det vill säga 
han vill inte pausa på någon person där. 

 Sekvens tre till sex.

Sekvens tre till sex innefattar den 14 mars 2008, klockan 16.39 till 18.32.

Stenos uppger att han vill pausa vid 16.53.20. När han gör detta så säger han spontant "Nej, 
det var en man och det är inte alls Christine."
Han gör en paus vid kameratid 17.43.50 och säger "Nej, inget. Det var en kvinna i en mörk 
jacka, men det var inte hon, nej."
Han pausar vidare vid klockan 17.54.05 och säger inget, men nickar nekande med huvudet.

 Sekvens sju.

Innefattar 14/3 2008, klockan 19.34 till 19.56.
Under sekvens sju så finns det ingen person som Stenos vill pausa på. Ingen som han säger 
liknar Schürrer vad han kan se.

 Sekvens åtta till tolv.

Innefattar personer på Arboga järnvägsstation den 17/3 2008, mellan klockan 17.03 till 19.59.

Stenos pausar på kameratid 17.04.19 och där säger han att han tror inte det är Christine 
Schürrer och när han har tittat ytterligare en gång så säger han "Nej, det är inte hon. Den här 
kvinnan är för bred för att vara Christine Schürrer."

Stenos pausar vid 17.41.00 och det är då en person med ljus jacka med luva kommer och han 
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säger "Nej,  det är inte Christine. Finns inget som känns som att det skulle vara hon."

När det kommer fram till en sekvens som är klockan 18.30 kameratid, så säger Stenos att det 
blir svårare i och med att det är mörkare bild och lite svårare att tyda saker och ting. 

I sista sekvensen, det vill säga nummer 12, den 17 mars 2008, så säger han igen att det är 
svårt då det är mörkt utanför den aktuella perrongbyggnaden, men han stannar på kameratid 
19.52.35 och säger att han inte kan utesluta denna person som Christine Schürrer. Han säger 
att det stämmer storleksmässigt och vad gäller gångstil. Trots att det bara är bilder med två 
sekunders mellanrum, så säger han att gångstilen stämmer. Han säger att det är något med 
benen, hur byxorna faller över benen och så säger han att Christine Schürrer går på ett 
ovanligt sätt, vilket verkar stämma med den här personen på de aktuella bilderna. Stenos 
säger också att han vet att han letar efter Christine Schürrer och det är också en anledning till 
att han fastnar för den här personen och han utvecklar sin uppfattning ang. hennes gångstil 
och säger att det är det första steget ner i trappan som han reagerar för, isättningen där och 
sättet hon tar steget upp i trapporna, lite bred gång. Helt enkelt en gångstil som passar väl på 
Christine Schürrer. "Det kan vara hon", säger Stenos. 

Han uppger att han har haft möjlighet att backa och pausa, vilket han också gjort och han 
tycker inte att ytterligare visning av bildmaterialet skulle ge något. Han uppger att han försökt 
hjälpa till och att han varit uppriktig när han uttalat vad han känt.

Förhöret avslutas klockan 20.55.

Thomas Backman
Krinsp, Krim, Köping
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Vlachogiannis, Pavlos
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

sina kontakter med Christine Schurrer
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Dovholt
Förhörsdatum

2008-03-25
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Hållsvik-Gustafsson, Åsa

Berättelse

Pavlos uppger att han talar och förstår svenska och att han under gårdagen blivit uppringd av 
sin kompis, Dimitros, som nu bor i Uppsala.
Denne talade om att deras gemensamme bekant Christine Schurrer var misstänkt för 
dubbelmord någonstans i Sverige. Polisen hade hört honom
i anledning av detta.

Pavlos är till synes mycket tagen över detta faktum och säger själv att han är helt förskräckt 
och chockad över detta besked.

Han lärde känna Christine genom Dimitros och de har träffats vid kanske 4 eller 5 tillfällen 
efter det att Dimitros flyttat till Uppsala. Hon har vid ett par tillfällen besökt honom hemma i 
bostaden i Kista där de tittat på TV samt att de varit ute och fikat på stan. De har ingen 
djupare relation.
Han känner till att hon bor i ett hyresrum ute i Skarpnäck men har aldrig besökt henne där. 
Vid något tillfälle har Christine sagt att hon arbetar som översättare på något kontor men har 
aldrig nämnt något namn. Hon har inte heller någon gång pratat om sitt tidigare liv eller 
tidigare relationer och han har aldrig frågt om detta.

I oktober 2007 får både han och Dimitros SMS från Christine där hon skriver att hon försökt 
ta livet av sig på en toalett på Södersjukhuset.
Dimitros tar kontakt med personalen (både han och D är läkarstuderande) och de, personalen, 
hittar henne på en toalett och lyckas rädda livet på henne.

Han och Dimitros och ytterligare en kompis Miklos besöker därefter Christine på 
Södersjukhuset. Därefter har de haft kontakt som han beskriver här ovan.



Fredagen den 14 mars 2008 får han ett SMS från Christine som undrar om han vill följa med 
henne och några vänner ut på någon restaurang på Söder senare på kvällen. Han är inte säker 
men tror att klockan är runt 20.30 tiden på fredagskvällen. Han försöker att ringa henne men 
får ingen kontakt med hennes mobil utan får ytterligare ett SMS där det står att hon sitter på 
ett tåg och inte har någon signal på mobilen.

Något senare får de kontakt och de träffas vid T-banestationen på Slussen. Klockan är då 
21.10 - 21.15 och Christine är inte alls ihop med några vänner och ser inte ut att vara på väg 
ut för att festa. Hon ser trött och sliten ut och har en knälång beige jacka med huva, troligen 
blå jeans och en axelremsväska som är mörk till färgen hängande över jackan. Hon säger att 
hon varit ute i landet på engelska och han frågar inget mera.

De åker på samma tåg ut mot Skarpnäck och Pavlos kliver av vid Gullmarsplan medan 
Christine fortsätter i riktning mot Skarpnäck.

Pavlos har inga SMS sparade i sin mobil som har nr. 073 7284572.

Någon gång under natten mellan lördag och söndag får han ett nytt SMS från Christine som 
talar om att hon förlorat sin plånbok med pengar och kort i samband med att hon varit ute och 
festat och ville långa pengar av honom. Seddan tidigare visste han att hon skulle åka till 
Tyskland och hälsa på sin mamma.

I anledning av detta tar han telefonkontakt med henne och får reda på hon var i behov av en 
tusenlapp för den kommande resan och lovar att hon kan få låna en tusenlappav honom. 
Under förmiddagen på måndagen den 17 mars 2008 ringer hon när han sitter i rondmöte ute 
på Danderyds sjukhus och han säger att han är upptagen fram till kl 11.00 men att hon kan 
komma till fastigheten nr 42 så skall han få pengarna av honom.

Han vet att mötet är slut kl 11.00 och att det sedan tar kanske 10 minuter för honom att ta sig 
till den aktuella mötesplatsen.

De träffas utanför hus 42 och Christine får två 500:-s sedlar av honom och hon frågar om hon 
skall skicka pengar från Tyskland men han svarar att det inte var någon brådska. Hon skulle 
enligt egen uppgift vara i Tyskland i tre veckor och han kunde vänta på pengarna.

Christine är iklädd samma beige knälånga jacka med huva, en mörk axelremsväska och det är 
förmodligen samma väska som hon hade haft vid deras möte på fredagskvällen på Slussen. 
Han kan inte säga något om övrig klädsel men hon såg piggare ut vid detta möte än vid mötet 
på Slussen.

Den här axelremsväskan är av lite större modell och svart eller mörkblå till färgen. Mötet 
utanför 42:an varade i 3 till 4 minuter.

Uppläst från gjorda anteckningar och godkänt.

Förhör med Vlachogiannis, Pavlos; 2008-03-25 12:25   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Vlachogiannis, Pavlos
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör avseende Pavlos kontakter med Christine Schürrer
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-05
Förhör påbörjat

17:12
Förhör avslutat

Förhörsplats

i tjänstebil ORY543 utanför ing. 43
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS33064_Pavlos.DSS

Vlachogiannis, Pavlos, i fortsättningen kallad Pavlos, uppger inledningsvis vid förhöret att 
han kom att träffa Christine Schürrer första gången för cirka ett år sedan. Det var någon gång 
under våren, förmodligen maj eller juni månad 2007. Det var genom en kamrat som heter 
Dimitirios. På fråga på hur Dimitrios kom att bli bekant med Christine Schürrer så uppger 
Pavlos att Dimitirios uppgivit att han träffade henne på ett hotell första gången som Dimitrios 
kom till Stockholm. Det var i mars månad 2007. Pavlos kommer nu vid förhöret inte ihåg vad 
hotellet hette, men det var någonstans i Stockholm.

På fråga så säger Pavlos, vad han känner till, så var det en ren slump att Dimitrios och 
Christine Schürrer träffades i lobbyn på det aktuella hotellet. Man började att prata med 
varandra och ingen av dem kände några. De var nykomna till Stockholm. Sedan åkte 
Christine Schürrer tillbaka till Tyskland och var borta en eller två månader och kom tillbaka i 
maj månad 2007. På fråga så säger Pavlos att han inte minns i vilket sammanhang han första 
gången träffade Christine Schürrer annat än att hon var i sällskap med Dimitrios. Det var på 
någon restaurang i Stockholm, men när exakt, annat än att det var i maj månad 2007, kan inte 
Pavlos ange och han minns inte heller restaurangens namn. Pavlos säger att det kan vara både 
restaurang/klubb, något nöjesställe i Stockholm.

Pavlos uppger att han träffade Christine Schürrer några gånger under sommaren 2007 och det 
var ute på stan i Stockholm, på olika caféer, bland annat ett café som kallas för Muggen, som 
ligger vid Slussen. De träffades ensamma, Pavlos och Christine, men ibland var det några 
andra personer med, bland annat Dimitiros. 



Pavlos uppger vidare att från och med september månad 2007 så träffades han och Christine 
Schürrer mer frekvent. Man träffades bland annat ute på stan, på olika caféer tillsammans. På 
fråga om man träffats hemma hos varandra så säger Pavlos att han aldrig varit hem till den 
bostad där Christine Schürrer bodde i Skarpnäck. Åtminstone bodde hon sista tiden i 
Skarpnäck, som Pavlos känner till. Han har aldrig varit hem till Schürrers bostad. Däremot så 
har hon vid tre tillfällen varit hem och besökt Pavlos i hans bostad på Trondheimsgatan i 
Kista. Samtliga tillfällen var skälet att man skulle titta på fotboll, matcher från Champions 
Leuage. Det första tillfället var i slutet av september månad 2007 och då var Pavlos kamrat 
Dimitiros med och tittade på matchen. Det andra tillfället var den 11 eller 12 december 2007 
och då var Pavlos och Christine Schürrer ensamma när man tittade på fotbollsmatchen. Det 
tredje tillfället som hon varit hem till Pavlos var i mitten på februari månad 2008 och då var 
en annan kamrat till Pavlos med som heter Keriakos, som var på tillfällig besök i Sverige och 
som för närvarande bor i Tyskland.

På fråga vad Pavlos känner till om Christine så säger han att det han vet, det har han fått reda 
på av sin kamrat Dimitrios. Han hade bättre kontakt med Christine Schürrer och för honom 
har hon berättat att hon hade en pojkvän i Sverige, som hon hade varit förälskad i, men att de 
hade skilts sig och att hon var lite ledsen och nere efter skilsmässan. Hon har aldrig för Pavlos 
berättat någonting om sitt privatliv och med pojkvännen och Pavlos har heller inte frågat. Han 
tyckte att det var privat, för privat eftersom hon inte förde frågan på tal.

På fråga så säger Pavlos att han vet att Christine för honom berättat att hon jobbat med bland 
annat översättningar, men var hon jobbade känner Pavlos inte till. Hon berättade väldigt lite 
om sitt privatliv för Pavlos. Han säger att han har förstått att hon har haft någon form av 
problem i Tyskland med familjen, med vad vet inte Pavlos, han ville inte fråga. Han tyckte 
det var lite konstigt, även om det förklarade anledningen till att Christine var i Sverige, om 
hon nu hade problem med familjen i Tyskland, men han tyckte det var konstigt att hon inte 
fick något riktigt jobb och inte någon planering för framtiden.

Pavlos tillfrågas om han haft någon sexuell relation till Christine Schürrer, men det säger 
Pavlos det har han inte haft. 

Pavlos tillfrågas om den händelsen fredagen den 14 mars 2008 och han berättar då att han i 
tidigare förhör lämnat en historia om händelsen, men han berättar nu vid förhöret att han 
någon gång på fredagskvällen den 14 mars 2008, runt klockan 20.00, fått ett sms från 
Christine Schürrers mobiltelefon. Hon hade frågat Pavlos om han ville följa med på en 
restaurang som ligger på Söder, någonstans i närheten av Mariatorget, restaurangen hette 
Marie Leveau. Som Pavlos uppfattade det så skulle flera med till restaurangen, men vilka vet 
han inte. Eftersom hon i sms:et hade skrivit "vi" så utgick Pavlos från att hon inte ensam 
skulle åka till restaurangen. 

Pavlos försökte då att ringa till Christine Schürrer, till hennes mobiltelefon. Samtalet gick 
fram, men det var så dålig mottagning så att det gick inte att höra vad hon sa. Samtalet 
avslutades därför och strax efteråt så skickade Christine Schürrer ett sms till Pavlos där det 
stod att hon satt på ett tåg, det var därför det var dålig kontakt/täckning och att hon skulle 
höra av sig senare. Hon hade skrivit på engelska språket. Pavlos tog då för givet att hon suttit 
på tunnelbanetåget från Skarpnäck in till Slussen. 

När Christine Schürrer ringer vid cirka 20.45-tiden eller 21-tiden, någonstans där emellan, 
uppger hon att hon sitter på tåget och är på väg till Skarpnäck. Pavlos befinner sig då vid 
Slussen och han hoppar då på samma tåg som Christine Schürrer kommer med och träffar 
henne och åker med henne till Gullmarsplan, där Pavlos lämnar tåget och åker tillbaka in mot 
stan. Christine Schürrer skulle hem och duscha och byta kläder och komma senare på kvällen. 
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Pavlos tillfrågas om vad han och Christine Schürrer pratade om mellan Slussen och 
Gullmarsplan och han säger då att han frågade Christine vad hon hade gjort och hon hade då 
svarat att hon hade varit på landet. De hade pratat engelska med varandra. Pavlos frågade då 
igen vad hon menade, vad hon hade gjort och då hade hon på nytt svarat att hon hade varit på 
landet med några vänner. Det var allt. Pavlos frågade inte vilka hon hade varit tillsammans 
med. Hon hade heller inte närmare preciserat var hon hade varit någonstans och med vilka 
personer hon varit tillsammans med. 

På fråga hur Pavlos uppfattade Christine Schürrer vid det här tillfället och han säger då att 
hon såg lite trött ut, men annars var hon lugn och hon var som vanligt. På fråga hur hon varit 
klädd så säger Pavlos att hon hade blå jeans och han har en minnesbild av att hon inte hade 
haft den vanliga beiga jackan, men han är lite osäker på den uppgiften. Om hon inte bar den 
vanliga beiga jacka som hon hade så hade hon en mörk midjelång jacka. Hon hade också en 
axelremsväska med sig, mörkblå till färgen. Vad det var för material i väskan, det kan Pavlos 
inte svara på. Det var ingen vanlig handväska, utan det var mer en väska som både killar och 
tjejer kan använda. 

Pavlos åker hem till sin bostad och han vet inte om Schürrer, vad hon gjorde sedan, om hon 
åkte hem till bostaden eller vad hon gjorde när de hade skilts åt vid Gullmarsplan. 

Pavlos berättar vidare att han klockan 02.00, natten mot lördagen den 15 mars, senare då på 
fredagsnatten mot lördagen, så får han ett sms från Christine. Han ligger och sover då, och 
han läser sms:et efteråt, på morgonen när han vaknar. På engelska skriver då Christine att hon 
hade förlorat plånbok och pengar och hoppas att Pavlos kväll varit bättre. Pavlos hade ringt 
till Christines mobil någon gång på lördag eftermiddag och frågade hur det var. Hon hade 
varit lite arg och ledsen för att hon hade förlorat plånboken och pengarna. Han hade frågat om 
hon ville följa med ut på kvällen, eftersom han inte hade planerat någonting, men hon hade 
sagt till Pavlos att hon inte kände sig riktigt bra och ville inte följa med ut.

Pavlos berättar vidare att han vid 17-tiden på söndagseftermiddagen den 16 mars 2008 blev 
uppringd av Christine Schürrer, som frågade hur det var, hur han mådde och frågade om hon 
fick be om en tjänst. Hon behövde låna lite pengar till en resa som hon skulle företa på 
tisdagen den 18 mars 2008. Den resan hade hon berättat om för Pavlos vid något tidigare 
tillfälle, att hon skulle åka till Tyskland. Hon skulle träffa sin mor som uppenbarligen var sjuk 
vid den tiden. Christine frågade om Pavlos hade råd och han sa att det beror på hur mycket 
pengar hon behövde låna. Pavlos hade då sagt om 1000 kronor var okej och då hade Christine 
svarat att det var mer än okej. Det bestämdes under telefonsamtalet att hon skulle komma på 
förmiddagen till Danderyds sjukhus där Pavlos arbetar, vid cirka 11.00-tiden så skulle hon få 
pengarna. På fråga hur Pavlos uppfattade Christine Schürrer vid telefonsamtalet på 
söndagseftermiddagen så säger han att hon lät normal på rösten. Något mer hade inte blivit 
sagt och samtalet avslutades.

Pavlos berättar vidare, som han uppgivit i tidigare förhör, att han träffade Christine Schürrer 
utanför hus nummer 42 vid Danderyds sjukhus. Klockan var strax före 11.00, cirka tio 
minuter före 11 på måndagsförmiddagen den 17 mars 2008. Man pratar engelska med 
varandra som man alltid brukar göra och Pavlos frågade då hur hon mådde och vad hon 
skulle göra och Christine Schürrer hade då sagt att hon hade en del ärenden att uträtta på stan. 
Hon hade fått 1000 kronor i två 500-kronors sedlar av Pavlos. På fråga hur Pavlos uppfattade 
henne och han uppfattade henne som helt normal i sitt uppträdande. Hon verkade inte stressad 
på något sätt, utan var son hon brukade vara vid de tillfällen som Pavlos träffat henne. Det var 
ett väldigt kort möte, 2-3 minuter kanske, säger Pavlos. Han är säker på att Christine hade 
haft den beiga, långa jackan som hon oftast brukar bära på sig. På fråga om det finns en huva 
på jackan, så säger Pavlos att det tror han att det finns, men att hon inte hade den uppfälld när 
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hon träffade Pavlos. Hon hade även den mörka/mörkblå axelremsväskan på sig. På fråga så 
säger Pavlos att Christine inte sagt vilken typ av ärenden hon skulle uträtta, men för Pavlos 
lät det rimligt att hon hade en del ärenden att uträtta inför resan till Tyskland dagen efter. 

Beträffande Christine Schürrers umgänge så säger Pavlos att han vet att hon träffat en kamrat 
till Pavlos och Dimitrios som heter Andreas. Han kallas för "Andy" och bor någonstans på 
Östermalm. Hon har även träffat "Andys" flickvän som heter Linda. Pavlos känner inte till 
hennes efternamn. Vem den svenske pojkvännen var som Christine Schürrer hade ett 
förhållande med, som tog slut, känner inte Pavlos till. Han vet inte vem det är.

Pavlos tillfrågas om Christine Schürrer lämnat några saker hemma hos Pavlos, nycklar, 
väskor eller liknande, personliga tillhörigheter, men det har hon inte, säger Pavlos. På fråga 
om Pavlos känner till om hon hos till exempel Dimitirs eller Andys, om hon har lämnat några 
tillhörigheter hos dem, men det tror inte Pavlos. Han vet inte någonting  om detta.

Pavlos tillfrågas avslutningsvis vid förhöret om han kan erinra sig vilken typ av skor som 
Christine Schürrer hade på sig fredagen den 14 mars 2008 respektive måndagen den 17 mars 
2008, när Pavlos träffat henne. Beträffande fredagen den 14 mars så säger Pavlos att han inte 
minns vad Christine Schürrer hade för skor på sig. Avseende måndagen den 17 mars 2008 så 
säger Pavlos att han inte helt säker, men han tror att Christine Schürrer haft ett par mörka 
tygskor med något vitt inslag, typ promenadskor, på sig när han träffade henne utanför 
Danderyds sjukhus måndagen den 17 mars 2008. Han kan inte närmare beskriva skorna än så.

Eftersom Pavlos inte har något mer att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 18.10.
Pavlos har varit närvarande under det att förhöret dikteras in på ljudfilen och han godkänner 
detta för utskrift.

Danderyd den 5 maj 2008.

Allan Emretsson
Krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Vlachogiannis, Pavlos
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-14
Förhör påbörjat

15:53
Förhör avslutat

15:58
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Vlachogiannis, Pavlos i fortsättningen kallad Pavlos tillfrågas om han kan erinra sig hur 
Christine Schyrer var klädd på kvällen den 14 mars 2008 när han träffade henne som 
hastigast i Stockholm. Han vid håller vad han sagt i tidigare förhör att han har en minnesbild 
av att hon inte var klädd i den vanliga bege knälånga kappa som hon för det mesta använde. 
Han har en känsla/minnesbild av att hon hade varit iklädd en midjelång mörk jacka. Han kan 
inte säga om det fanns en huva på jackan. I övrigt kan han inte beskriva hennes klädsel 
närmare.

På fråga om Pavlos sett Christine vara iklädd den midjelånga jackan vid något annat tillfälle, 
exempelvis när hon varit hemma hos honom på Trondheimsgatan i Kista för att titta på 
fotboll, men Pavlos kan inte erinra sig att hon varit iklädd den mörka jackan vid dessa 
tillfällen. Han kan heller inte erinra sig att hon haft den mörka jackan vid några andra 
tillfällen som han träffat henne i Stockholm möjligen då frånsett den 14 mars 2008.

Pavlos säger att Christine för det mesta burit den bege knälånga kappan.

På fråga om Pavlos tagit något fotografi på Christine i något sammanhang med en kamera 
eller mobiltelefon så säger Pavlos att han inte har tagit något fotografi på henne,. Däremot så 
vet att han kamrat Dimitris fotograferat Christine och att han i ett tidigt skede lämnat 
fotografierna till polisen. Pavlos har själv  inga fotografier på henne.

Förhöret uppläst i konceptform och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Chitas, Michail
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Chitas hörs bland annat om sin eventuella bekantskap med en tysk kvinna som för närvarande sitter

häktad misstänkt på sannolika skäl för dubbelmordet samt mordförsöket i Arboga måndagen den 17

mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-15
Förhör påbörjat

17:23
Förhör avslutat

19:13
Förhörsplats

Kriminalavd, polishuset i Karlstad
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Beträffande sin egen bakgrund så uppger Chitas att han är född i en stad i Grekland som heter 
Arta och är uppväxt i en stad som heter Odessa i närheten av Tessanoliki. Han har utbildat sig 
till läkare bland annat tre år i Grekland samt tre år i Italien. Han kom till Sverige första 
gången i april månad 2007 och han skulle då läsa svenska och hans avsikt var att börja arbeta 
som läkare i Sverige.

Chitas berättar vidare att han bokat via Internet ett hotell i centrala Stockholm för sex nätter 
ifrån Grekland. Han minns nu vid förhöret inte hotellets namn, men det hade legat någonstans 
i centrala Stockholm. Han fick sedan via någon webbsida på Internet tag i två rum som han 
hyrde i Hägersten. Han hyrde två rum i en villa där en svensk familj bodde. Villan var 
belägen på Pettersbergsvägen 31 i Hägersten. 

Chitas berättar vidare att han den 14 april hade han anlänt till Stockholm, 14 april 2007 var en 
lördag. Han hade inte träffat några personer första dagarna han var i Stockholm och på 
måndagen den 16 april 2007 så började han att läsa svenska på Folkuniversitetet i Stockholm. 
Han säger vidare att han efter ca en månad, i mitten på maj 2007, så träffade han en landsman 
som heter Dimitrios Stenos. Han träffade honom första gången utanför Socialstyrelsen och 
man började då att prata med varandra. Sedan träffade Chitas honom också på 
Folkuniversitetet eftersom Dimitrios Stenos också läste svenska på Folkuniversitetet. 



Chitas tillfrågas vidare om han kommer ihåg var och när han träffade den tyska kvinnan och 
han säger då att han minns nu inte vid förhöret exakt datum, det kan ha varit under maj 
månad men även under juni månad 2007. Han hade träffat henne första gången på 
Folkuniversitetet och det var genom Chitas kamrat Dimitrios Stenos, han hade varit bekant 
med henne sedan tidigare. Dimitrios hade varit i Sverige en månad längre än Chitas. På fråga 
om Chitas kommer ihåg vad den tyska kvinnan heter och då säger han att han minns att hon 
heter Christina i förnamn och efternamnet börjar på bokstaven S, men han kommer inte ihåg 
efternamnet. Han visste inte så mycket om henne till att börja med, men sedan hörde han att 
hon skulle läsa svenska på Folkuniversitetet och att hon inte hade något arbete i Sverige. 
Chitas säger också på fråga att han sett henne på raster flera gånger på Folkuniversitetet så 
han antog att hon verkligen studerade där. 

Chitas berättar vidare att de som studerade på Folkuniversitetet, eller många av dem, brukade 
gå ut och äta och dricka tillsammans på restaurant och han och Dimitrios Stenos och 
Christina hade bland annat gått ut på restaurant. Det var ett större sällskap och det var 
studerande både ifrån Nya Zeeland och USA och Storbritannien. Han kommer nu inte ihåg 
namnen på de personerna. Beträffande Christina så säger Chitas att han pratat med henne, 
men inte velat fråga henne närmare om vad hon gjorde i Sverige eller om hon hade pojkvän 
och om privata saker utan man pratade mest allmänt, han frågade bland annat om var hon 
bodde i Tyskland. Nu minns inte Chitas vid förhöret vad hon hade svarat. Chitas hade via sin 
kamrat Dimitrios fått reda på att Christina inte vid den tiden haft någon pojkvän.

Chitas ombeds att beskriva hur han uppfattade Christina, den tyska kvinnan, och han säger att 
han upplevde det inte som det var någonting speciellt med henne. Hon var ganska alldaglig, 
hon var lätt att prata med, hon svarade på tilltal och ganska social. Han säger att han pratade 
mest engelska med henne, men han försökte prata svenska med henne eftersom hon var 
duktigare på svenska än vad Chitas var vid tillfället. Han beskriver Christina såsom längre än 
Chitas, som är ca 174 cm lång, och han vet inte hennes ålder men han bedömde att hon var i 
Chitas ålder, i 30-årsåldern. Hon hade långt mörkt hår som gick ner över axlarna och hon 
hade normal kroppsbyggnad, var varken tjock eller smal. På fråga om Chitas kommer ihåg 
hur Christina var klädd vid de olika tillfällena när han träffade henne så säger Chitas att han 
nu vid förhöret inte kommer ihåg hennes klädsel. Han får frågan om hon hade någon speciell 
jacka eller kappa som hon brukade använda, men Chitas säger att han inte noterat detta och 
inte kommer ihåg detta nu vid förhöret. Hon hade ingen anmärkningsvärd klädsel som Chitas 
uppfattade det.

Chitas tillfrågas vidare vid förhöret om hur ofta han träffade Christina och han säger då att 
någon gång i juli månad 2007 så började han att studera tillsammans med Dimitrios och 
började då att umgås mer med honom och på så sätt så kom han att träffa Christina oftare. De 
träffades oftast i centrala Stockholm på något café vid Slussen eller Medborgarplatsen. Han 
får frågan om Christina vid något tillfälle varit hemma hos Chitas i Hägersten, men han säger 
att hon aldrig varit hem till den bostaden som han hade i Hägersten. 

Däremot så har Chitas vid ett tillfälle, han tror att det har varit i september månad 2007, 
åtminstone har det varit efter sommaren, så har han vid ett tillfälle varit hem till den bostad 
som Christina då disponerade. Han vet inte var bostaden är belägen annat än att det var i 
närheten av Slussen eller möjligen Medborgarplatsen. Christina hade ett party och med på 
partyt var förutom då  Christina och Dimitrios Stenos och Chitas en person som Chitas bara 
känner till smeknamnet "Andy" och dennes flickvän. Flickvännen känner inte Chitas till 
namn eller han kommer inte ihåg henens namn. Han vet inte om Andy och hans flickvän är 
bosatta i Stockholm eller var de är bosatta. Vidare på partyt så var det en läkare som är bosatt 
i Umeå och hans grekiska flickvän med. Chitas minns nu inte vid förhöret läkarens namn och 
inte heller flickvännens namn. Han har det uppskrivet i sin Facebook och kan ta fram det vid 
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behov. Partyt som Christina anordnade var ingenting speciellt utan det var en vanlig fest och 
man hade trevligt. Anledningen till att Chitas inte kände till namnen på de andra personerna 
är att han inte umgåtts med dem utan han umgicks mest med Dimitrios och andras personer.

Chitas tillfrågas vidare om han varit hemma hos Dimitrios och han säger vid ett tillfälle så har 
han varit hem till Dimitrios och besökt honom och då var Christina inte med. Dimitrios bodde 
då i ett studentrum någonstans i Stockholm, var minns nu inte Chitas. 

Chitas uppger vidare vid förhöret att han och Christina hjälpte Dimitrios att flytta ifrån 
studentrummet i Stockholm till Uppsala någon gång under hösten 2007, exakt när minns nu 
inte Chitas vid förhöret. Dimitrios hade hyrt en bil på någon bensinstation i Stockholm, var 
minns inte Chitas. Han minns heller inte vad det var för bil som hyrdes annat än att det var en 
personbil. Dimitrios hade fått ett vikariat som psykiatriker på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Chitas säger att han inte vet var, adressen eller statsdelen eller området i Uppsala 
som Dimitrios flyttade till. Han och Christina hjälpte Dimitrios att flytta, Dimitrios saker. 
Chitas har sedan vid ett tillfälle efteråt, i januari månad 2008, besökt Dimitrios i Uppsala och 
då var inte Christina med.

Chitas berättar vidare om det senaste tillfället som han träffat Christina, den tyska kvinnan, 
och han plockar då fram det SMS som han fått ifrån Christina skickat till sin mobiltelefon. 
Det var i oktober månad 2007 på natten mellan klockan ett och två. SMS:et som är skickat 
den 13 oktober 2007 klockan 01.25, skickat ifrån Christinas mobiltelefon till Chitas 
mobiltelefon lyder "I am at the Söder hospita. toilet. Help call I them. Can't move." Chitas 
hade befunnit sig i sin bostad i Hägersten när han fått SMS:et. 

Chitas säger att eftersom han inte kände Christina närmare och inte umgicks med henne så 
visste han inte hur han skulle tolka det meddelande han hade fått, om det var ett 
självmordsförsök eller vad hon menade. Chitas minns nu inte om han skickade SMS till 
Christina eller om han ringde, att han ringde det är han säker på men han fick då inget svar. 
Christina skickade då ett nytt SMS som är daterat den 13 oktober 2007 klockan 01.34 och det 
är skickat från Christinas mobiltelefon till Chitas mobiltelefon och det lyder "Call the Söders 
sjukbur emergency I'm in the main building I'm in a toilet". 

Chitas säger då att han ringde till Dimitrios Stenos i Uppsala och berättade om de SMS som 
Chitas fått ifrån Christina. Då berättade Dimitrios att han också fått liknande eller samma 
SMS-meddelande på sin mobiltelefon. Efter det att Chitas pratat med Dimitrios, ca en timme 
efter det att han fått första SMS:et, så ringer Chitas till Södersjukhuset och han tror det var en 
sköterska som svarade och han tror att han pratade engelska med henne och försökte förklara 
att han hade fått de aktuella meddelandena från en kvinnlig bekant som skulle befinna sig på 
någon toalett då på Södersjukhuset och eventuellt försökt att ta livet av sig. 

Chitas ringer igen till Dimitrios i Uppsala och då får han reda på av Dimitrios att en annan 
landsman till Chitas och Dimitrios som hette Pavlos och som är läkare på Danderyds sjukhus 
i Stockholm också fått likande meddelande ifrån Christina.

Chitas berättar också att Dimitrios berättat för honom att Pavlos också ringt till 
Södersjukhuset angående de SMS:n som Christina skickat.

Efteråt  så hade Dimitrios efter det att han ringt till Södersjukhuset så hade han fått reda på att 
Christina hade påträffats på någon toalett på Södersjukhuset och att hon hade gjort något 
självmordsförsök. Dagen efter så har Chitas ånyo kontakt med Dimitrios och man bestämmer 
sig för att åka och hälsa på Christina som då var inlagd på Södersjukhuset. Man kommer dit 
och även Pavlos är med och man stannar kanske ca tjugo minuter inne hos Christina och man 
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pratar ingenting om självmordsförsöket utan man pratar om allmänna saker, om hur hon mår 
och så vidare. Chitas säger att han och Pavlos lämnar sedan Dimitrios ensam med Christina 
kvar på rummet eftersom de var närmare bekanta och att de skulle få prata själva. 

Chitas säger att det efter besöket på Södersjukhuset dagen efter självmordsförsöket så har han 
inte varken träffat eller sett Christina. Efteråt så hade Dimitrios berättat lite grann för Chitas 
om att Christine hade problem och förmodligen gjort självmordsförsöket på grund av någon 
tidigare pojkvän som hon haft ett förhållande med som tagit slut. Chitas är nu osäker vid 
förhöret om Dimitrios har berättat för honom, han tror att det är så men han kan också ha läst 
i tidningen efter händelsen i Arboga att Christina hade träffat expojkvännen i Grekland. Vem 
Christinas expojkvän, som hon då var deprimerad över att förhållandet tagit slut, är känner 
inte Chitas till. Han vet inte vem personen är eller vad han heter eller var han kommer ifrån, 
vilket land o s v.

Chitas tillfrågas vidare om han har varit hemma hos Pavlos lägenhet i Stockholm. Chitas 
minns inte vad bostadsområdet heter. Han säger att i samband med att man har hjälpt 
Dimitrios att flytta till Uppsala, när man kommit tillbaka till Stockholm så hade man åkt förbi 
Pavlos bostad och Pavlos hade kastat ner nycklarna till Pavlos lägenhet eftersom Dimitrios 
skulle sova över i Pavlos lägenhet. Chitas, Christina och Dimitrios hade åkt vidare till en 
restaurant för att äta. Chitas hade således inte varit upp till lägenheten utan enbart befunnit sig 
nere på gatan. Man hade åkt till en restaurant, restaurantens namn minns nu inte Chitas annat 
än att den har varit belägen fyra eller fem tunnelbanestationer ifrån Mälarhöjden in mot 
centrala Stockholm. Man hade åkt i hyrbilen och man hade ätit mat. Sedan hade Dimitrios 
och Christina åkt med Chitas till Chitas bostad där han blivit avsläppt och Christina och 
Dimitrios hade åkt vidare i bilen. På fråga om Chitas kommer ihåg hur Christina var klädd 
vid det tillfället så säger han att det har han glömt, det kommer han nu vid förhöret inte ihåg.

Chitas tillfrågas vidare om han har haft något sexuellt förhållande med Christina, den tyska 
kvinnan, men han säger att det har han inte haft utan hon har varit en ytligt bekant kamrat till 
honom. På fråga om Pavlos eller Dimitrios haft något sexuellt förhållande med Christina så 
säger Chitas att han tror inte detta. Man har inte pratat om det och killar brukar prata om 
sådana saker, men han vet inte säger han. 

På fråga om Chitas om han har några fotografier tagna på den tyska kvinnan Christina så 
säger han att det har han inte. Han äger ingen kamera och han har visserligen kamera i sin 
mobil, men han har inte tagit några fotografier på Christina med sin mobilkamera. Han har 
heller inte fått några fotografier av några andra personer, fotografier ifrån, tagna på Christina. 

Chitas berättar att han eftersom han var vän till Christina så har han varit in och tittat i hennes 
Facebook och han har sett då på ett fotoprofil en ansiktsbild på Christina som var inlagd i 
Facebooken. Det är det enda fotografi som han sett på henne. Han har inte sett några andra 
fotografier i hennes Facebook. Han hade reagerat över att det funnits väldigt mycket skrivet i 
hennes Facebook, men han kan ju vid förhöret inte erinra sig det han läste i hennes Facebook, 
vad det handlat om.

Chitas berättar att efter självmordsförsöket som Christina gjort på Södersjukhuset i oktober 
2007 så hade han inte träffat henne sedan dess eftersom han inte ville umgås med henne efter 
detta. Han får också frågan om han har någon uppfattning om vilken typ av skor som 
Christina haft på sig när Chitas träffat henne, men han kan inte beskriva varken skor eller 
annan klädsel som Christina burit vid de olika tillfällen som han träffat henne. 

Chitas erinrar sig också vid förhöret att han fått två meddelanden på sin Facebook ifrån den 
tyska kvinnan Christina. Han minns nu inte exakt datum annat än att det hade varit under 
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2008. Chitas flyttade till Karlstad den 4 januari 2008 och det första meddelandet hade kommit 
till Chitas Facebook efter det att han flyttat till Karlstad och det han minns nu av Christinas 
meddelande var någonting om hur mår du och hur trivs du i Karlstad eller någonting 
liknande. Eftersom Chitas inte ville ha någon kontakt med Christina efter hennes 
självmordsförsök så svarade han inte på detta meddelande och han säger att han fått 
ytterligare ett meddelande ifrån Christina till sin Facebook. Han hade heller inte svarat på 
detta meddelande eftersom han inte vill ha någon kontakt med Christina. Hur långt det var 
emellan de två meddelandena det kan inte Chitas säga eftersom han inte kommer ihåg detta 
nu vid förhöret. Han upplevde det dock att det inte var så tätt emellan dem. Han kan heller 
inte säga om det var i det första eller andra meddelandet som Christina hade skrivit och frågat 
hur Chitas mådde och om han trivdes i Karlstad. I övrigt vad hon skrivit i de två 
meddelandena det kommer Chitas nu vid förhöret inte ihåg.

Chitas säger att han själv inte läst och tittat så mycket på TV och han hade därför inte noterat 
händelsen i Arboga den 17 mars 2008. Det var först när Dimitrios ringt honom och berättat 
att Christina, den tyska kvinnan, skulle vara involverad i dubbelmorden och mordförsöket i 
Arboga på något sätt. Chitas hade blivit väldigt överraskad och han hade direkt gått till 
ICA-affären och köpt en kvällstidning, han tror det var Expressen. Chitas vill göra ett 
förtydligande och säga att han åkte inte till ICA-affären enbart för att köpa tidningen utan 
han skulle handla andra varor och i samband med detta så köpte han tidningen. Han kunde då 
konstatera att det fanns en bild på, som han har förstått, Christina eftersom han fått samtalet 
ifrån Dimitrios. Bilden på som han uppfattade det Christina, hennes ansikte var retuscherat så 
man kunde inte se själva ansiktet på henne. Han hade också efteråt gått in på Expressens 
hemsida och läst om Arbogahändelsen. Han säger att han blev väldigt överraskad när han fick 
höra att Christina skulle varit misstänkt för händelsen i Arboga, han hade svårt att tro att hon 
skulle kunna göra något sådant. 

Tillfrågad därom så säger Chitas att han när han studerat svenska på Folkuniversitetet så var 
det fyraveckorskurser. Han hade gått tre kurser, han började i april månad 2007 och sen 
gjorde han ett uppehåll på en tio dagar i juni månad och sedan i början på juli så fortsatte han 
att läsa svenska. I slutet på juli så hade han avslutat den tredje kursen och sedan tog han 
privatlektioner i svenska språket. Han fick också frågan om han kan säga var 
Folkuniversitetet hade sina lokaler, men han säger att man började på en lokal på en plats i 
city, centrala Stockholm, och sedan efter ett tag så flyttade man till en annan lokal på en 
annan plats i närheten, den låg också i city, men Chitas kan inte ange stadsdel eller gatuadress 
annat än att det var i city.

Beträffande Christina, den tyska kvinnan, så träffade han henne som han tidigare berättat om i 
förhöret efter ca en månad och han hade fått det intrycket att Christina börjat att studera på 
Folkuniversitetet tidigare än Chitas. Han vet att hon studerade svenska, men om hon studerat 
några andra kurser det kan inte Chitas uttala sig om för det känner han inte till.

Chitas tillfrågas igen om han kan beskriva vad han och Christina pratat om när de träffats. 
Han har tidigare i förhöret sagt att hon var lätt att prata med, men som Chitas minns det så 
pratade de mest om allmänna saker. På frågan om Christina nämnt någonting om sina 
intressen, men Chitas kommer nu vid förhöret inte ihåg om hon pratat om sina intressen,          
 /////////////                 hon pratade överhuvudtaget inte så mycket om sig själv. Man pratade 
mer om det var svårt att hitta jobb och göra gott på intervjuer och sådant. Vad Christina 
skulle göra i Sverige det kan inte Chitas svara på för det känner han inte till. Han får frågan 
om han vet var Christina bott i Tyskland och han säger att hon har nämnt detta, men han 
kommer inte nu vid förhöret ihåg platsen. Han har någon minnesbild av att Christinas tyska 
vänner hade velat att hon skulle stanna i Tyskland och inte åka till Sverige, men anledningen 
till detta det känner Chitas inte till.
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Chitas tillfrågas om hans uppfattning om Christina överhuvudtaget drack alkohol och han 
säger då att hon drack alkohol, men inte varken anmärkningsvärt mycket eller lite. Han har 
fått den uppfattningen att hon drack ganska normalt. Han får frågan om vad hon drack och 
som han minns det så tror han eller tycker han sig minnas att hon tyckte om öl. Det var inget 
anmärkningsvärt med hennes drickande, hon var aldrig full eller berusad vid de tillfällena 
som Chitas var med henne på restaurant eller på fest. Han får också frågan om hon ändrat 
beteende eller uppträdande i samband med att hon druckit alkohol, men Chitas kan inte säga 
att han märkt någon skillnad på hennes uppträdande. Det enda lite avvikande beteende som 
Chitas kan erinra sig är att ibland när han frågat Dimitrios var Christina varit så hade han sagt 
att hon varit hemma ensam. Vad hon hade gjort hemma känner Chitas inte till. Han hade 
reagerat att hon ofta var ensam hemma. I övrigt så kan han inte erinra sig att hon hade något 
överhuvudtaget avvikande beteende som han känner till om man nu kan kalla det för 
avvikande.

Han får också frågan om han reagerat på om Christina använt några andra droger, typ 
narkotika, läkemedel, lugnande medel eller liknande, men det är ingenting som Chitas 
reagerat på. Han säger också på fråga att han skulle förmodligen ha reagerat på om Christina 
stått under medicinering. 

Chitas tillfrågas om han fått någon känsla av att Christina ville umgås med honom och Chitas 
kamrater eftersom många av dem var läkare, att det var det som gjorde att hon ville umgås 
med dem, men Chitas hade inte fått den känslan att det var därför som hon ville träffa dem 
och umgås med dem. Hon visade inget särskilt intresse för Chitas, för att han eller hans 
kamrater varit läkare och frågat någonting speciellt om deras yrke, om medicinering eller 
liknande.

Chitas tillfrågas avslutningsvis vid förhöret om det är någonting som han funderat på som han 
kommit på, men han säger att det enda som han nu kan erinra sig är i augusti 2007 så hade 
Christina lånat hans mobiltelefon eftersom det var något problem med hennes eftersom hon 
skulle ringa sin hyresvärd och Christina skulle flytta. Vad det berodde på att hon skulle flytta, 
om det var problem med Christina eller med hyresvärden, det känner Chitas inte till. I övrigt 
så har han ingenting mer att tillägga i sak.

Eftersom Chitas inte har något mer att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 19.13.

Chitas har varit närvarande under det att förhöret dikterats in på ljudfilen och han godkänner 
detta för utskrift.

Karlstad den 15 maj 2008 

Allan Emretsson               Sten Warmland
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Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lundgrens eventuella kännedom om en händelse i Arboga under 2008 i samband med att en person

rastat en hund i ett skogsparti i Arbogatrakten och även träffat och samtalat med en tysktalande kvinna.

Lundgren hörs i utredningen agående dubbelmord samt mordförsöke på  Verktygsgatan 2B i Arboga

måndagen den 17 mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
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Joakim Lundgren uppger inledningsvis vid förhöret att han av sin far Bertil Lundgren har fått 
berättat att Bertil Lundgren i samband med att han rastade en hund  stötte ihop med en 
tysktalande kvinna bakom gamla motellet Nalles som är beläget efter ---- 18 i Arboga. 
Tillfrågad när Joakim Lundgren fått det berättat för av sin far så säger Joakim att det har varit 
i anslutning till att den tyska kvinnan blivit aktuell i mordutredningen samt mordförsöket i 
Arboga den 17 mars 2008. Exakt när kan inte Joakim erinra sig om nu. Det bör ha varit någon 
eller några dagar före påsk. 

Det som Joakim har fått berättat för sig av sin far Bertil Lundgren är att Bertil hade varit ut 
och rastat familjens hund, vilken dag eller datum, det känner inte Joakim till .Det hade varit 
cirka, som Joakim Lundgren uppfattade det, en månad innan dubbelmordet och mordförsöket 
i Arboga. Det vill säga någon gång i mitten av februari månad 2008 som händelsen inträffat. 
Som Joakim uppfattade det så hade det vart ljust ute och det som Joakim fått berättat för sig 
det är att i samband med att hans far rastat hunden bakom Nalles i Arboga så hade han stött 
ihop med en kvinna och hon hade brutit på tyska. Huruvida hon pratade tyska eller svenska, 
det känner inte Joakim Lundgren till.

I samband med att den tyska kvinnan blivit aktuell i mordutredningen så erinrade sig Joakim 
Lundgrens far Bertil händelsen och han hade mailat uppgifter om detta till polisen eller 



mordutredarna angående mordet i Arboga. På påskaftonen så hade någon polis hört av sig och 
det bestämdes att på påskdagen så skulle Bertil Lundgren förevisa platsen där mötet skett. 
Själv var Joakim inte då med utan han hade legat och sovit så han vet ingenting närmare om 
när det var exakt på påskdagen.

Joakim Lundgrens far har också till Joakim Lundgren berättat att han set bild på någon 
internetsida på den tyska kvinnan där hennes ansikte varit oredigerat och han hade då tyckt 
sig känna igen henne, att det  var samma kvinna som han sett vid skogspartiet. Det var både 
utseendet, kroppshållningen och benen som skulle ha stämts överens. Någon närmare 
beskrivning på hur kvinnan ska ha sett ut har inte Joakim Lundgren fått av sin far annat än att 
det var någonting med benen. Det hade stämt in på något sätt men exakt närmare kan Joakim 
Lundgren inte uppge.

Tillfrågad vad Joakim Lundgren känner till om dubbelmordet och mordförsöket i Arboga så 
säger han att det han känner till är det som han tagit del av i massmedia och på internet. Det 
han har tagit del av är att Emma Jangestigs före detta pojkvän Niklas Jangestig skulle först ha 
varit misstänkt och sedan är det någon tysk kvinna som har blivit aktuell och som han har läst 
i tidningen skulle ha haft ihjäl barnen och misshandlat Emma med någon hammare men något 
närmare kring det känner inte Lundgren till om det mer än det som står i tidningarna och på 
internet.

Beträffande Emma Jangestig så säger Joakim Lundgren att han vet vem hon är men det är 
ingen som han har umgåtts med däremot är hans syster Jessica Lundgren född 1979 kamrat 
till Emma Jangestig. Jessica Lundgren har telefonnummer 0589-13234. Även Jessica 
Lundgrens nuvarande pojkvän Tommy Strand född 1978 är tidigare pojkvän till Emma 
Jangestig.

Beträffande Niklas Jangestig så vet Joakim Lundgren vem det är, de har gått i samma skola 
men de har inte pratat med varandra men däremot så trodde Joakim Lundgren att Niklas hette 
Larsson i efternamn. Joakim Lundgren vill också ha tillagt att han inte bott i Sverige de 
senaste fyra åren eftersom att han studerat Italienska i Italien och tävlingscyklat där.

På fråga om Joakim Lundgren sett bild på den tyska kvinna som är misstänkt för 
dubbelmordet och mordförsöket i Arboga på internet så säger Joakim att han sett bild på 
kvinnan men han kan inte erinra sig att han sett henne vid något tillfälle i Arboga. Joakim 
Lundgren säger att han cyklar ofta  där kvinnan skulle ha varit iakttagen av hans far men 
Joakim har aldrig sett kvinnan vad han kan erinra sig.

Joakim Lundgren tillfrågas om han förutom det som han far Bertil har berättat, om någon 
annan person eller han själv träffat någon tysk- eller engelsktalande kvinna eller även om han 
sett någon som har uppträtt underligt i Arboga den sista månaden men det är ingenting som 
hankan erinra sig.

I övrigt så säger han att han inte har några egna teorier om vad eller vem som kan ligga 
bakom dubbelmordet och mordförsöket i Arboga.

Joakim Lundgren har varit närvarande under det att förhöret dikterats in på ljudfilen och han 
godkänner detta för utskrift.

Förhöret avslutas klockan 16.20

Allan Emretsson.
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Bertil Lundgren uppger inledningsvis vid förhöret att det måste ha varit som han minns det, 
efter det att Emma Jangestigs före detta pojkvän avförts från polisutredningen så som 
misstänkt för dubbelmordet och mordförsöket i Arboga, som han i samband med att ha suttit 
hemma hos familjen och fört den tysktalande kvinnan på tal. Det måste ha varit efter det att 
hon blivit aktuell i mordutredningen. Han minns inte exakt när han tror det var. Det kan ha 
varit på långfredagen. 

Han hade suttit hemma hos familjen tillsammans med sin sambo Anette Lundgren och deras 
dotter Jessica Lundgren och dennes pojkvän Tommy Strand. Huruvida sonen Joakim 
Lundgren var närvarande kommer inte Bertil Lundgren ihåg. 

I vilket fall så berättar Bertil Lundgren att han på skoj eller mest på skämt berättat om att han 
för cirka en månad innan dubbelmordet och mordförsöket i Arboga, invid ett skogsparti, 
träffat på en kvinna som brutit på tyska som han hade växlat några få ord med. Något mer 
hade inte blivit sagt. Han hade beskrivit hur kvinnan sett ut, men övrigt hade han inte det inte 
blivit sagt något mer vid det tillfället än hur mötet hade gått till. 

Tillfrågad så säger Bertil Lundgren att han inte minns exakt tidpunkten när han förde den 
tysktalande kvinnan på tal på Långfredagen, men han tror att det kan ha varit någon gång 
mellan klockan 19.00 och 21.00 på kvällen. Bertil Lundgren berättar också att dottern Jessica 
Lundgren är väninna till Emma Jangestig, hon som överlevde mordförsöket i Arboga den 17 
mars 2008. Efter det att Jessica Lundgren och pojkvännen Tommy Strand lämnat Bertil 
Lundgrens bostad och åkt hem till sig så hade, som Bertil Lundgren tror det, Jessica, dottern 



Jessica hört av sig på telefon. Det var Bertils sambo Anette Lundgren som svarat och det 
framgick då av samtalet att Jessica Lundgren och Tommy Strand varit i kontakt med Emma 
Jangestigs mamma och berättat om händelsen i skogen med den tysktalande kvinnan och 
även beskrivit hur kvinnan sett ut. Huruvida de ringt till Emma Jangestigs mamma och 
berättat om mötet i skogen som Bertil Lundgren haft eller om de har kontaktat Emmas 
Jangestigs mamma via Internet, det känner inte Bertil Lundgren till. I vilket fall så hade 
Jessica Lundgren framfört att Emma Jangestigs mamma tyckte att Bertil Lundgren skulle 
kontakta polisen.

Bertil Lundgren berättar att som han uppskattar det, så åkte Jessica Lundgren och Tommy 
Strand hem någon gång efter klockan 21.00 på Långfredagskvällen och cirka 45 minuter till 
en timme senare så hörde Jessica Lundgren av sig per telefon och det var då Anette Lundgren 
svarade och hon meddelade att hon varit i kontakt med Emma Jangestigs mamma, som tyckte 
att Bertil Lundgren skulle ta kontakt med polisen och meddela angående mötet med den 
tysktalande kvinnan. 

Senare, ytterligare senare på kvällen. Bertil Lundgren berättade att han beslutat sig för att 
skriva ner händelsen på sin dator, vilket han gjorde och det tog någon timme att sammanställa 
uppgifterna han skrev då, vad som hade hänt i mötet mellan den tysktalande kvinna och han 
hade också beskrivit hur hon sett ut. Han skickat e-postbrevet någon gång runt midnatt, vid 
24-tiden på Långfredagskvällen eller natten. Han e-postade det till polisen, som hade angivit 
någon tipstelefon och någon e-postadress. Om det var polisen i Västerås eller i Arboga eller 
Köping, det kan inte Bertil Lundgren erinra sig. I e-postbrevet så beskrev han händelsen 
ganska ingående och även kvinnans utseende/signalement. 

Bertil Lundgren berättar vidare att han blivit kontaktad av polisen och först blev han lite 
osäker på vilken dag som det var, men han minns sedan när han fått tänka lite, att det varit på 
påskafton, någon gång mellan klockan 17.00 och 18.00-tiden när han och hans sambo Anette 
Lundgren varit på väg hem från påskmiddag som de varit på. Det hade varit Bertil Lundgrens 
mor som de hade varit hemma hos på påskmiddag. I bilen på väg hem till bostaden så hade 
Bertil Lundgren blivit uppringd av en polis som hade presenterat sig vid namn. Namnet 
kommer nu Bertil Lundgren vid förhöret inte ihåg. Polisen hade också presenterat sig med 
titeln. Bertil Lundgren tror att han hade kallat sig kriminalinspektör. Huruvida han ingick i 
mordutredningen eller inte, det kan inte Bertil Lundgren svara på. Den polis som ringde ville 
att Bertil Lundgren skulle visa den plats där han cirka en månad innan dubbelmordet och 
mordförsöket, träffat den tysktalande kvinnan. Den polis som ringde frågade om Bertil 
Lundgren kunde på förmiddagen dagen efter visa platsen, det vill säga på påskdagen. Det 
bestämdes så att polisen skulle höra av sig på påskdagens förmiddag till Bertil Lundgren för 
att han då skulle kunna visa polisen den plats där han mötte och växlade några ord med den 
tysktalande kvinnan. Bertil Lundgren tillfrågas om den polis, den kriminalinspektör som 
ringde honom, ställt några frågor angående mötet med den tyska kvinnan, eventuellt hennes 
signalement och frågat honom närmare om händelsen, men Lundgren säger att några sådana 
frågor hade han inte fått. Polismannen som ringde upp hade enbart velat höra om Lundgren 
kunde ställa upp och visa platsen dagen efter. 

Bertil Lundgren uppger att han blev uppringd någon gång mellan klockan 10.00 – 11.00 på 
förmiddagen på påskdagen av en polis som ville träffa Lundgren för att denne skulle förevisa 
platsen där han sammanträffade med den tysktalande kvinnan. Det bestämdes att man skulle 
träffas vid Nalles, vid det gamla motellet, efter gamla E18 i Arboga. Tiden när han 
sammanträffade med polismannen var någon gång mellan klockan 10.00 – 11.00 på 
förmiddagen, påskdagen. Det hade varit en hundförare i uniform som kommit i målad bil. Det 
hade varit en polisman i bilen, en hundförare. Namnet på polismannen kommer inte Lundgren 
ihåg. Han tror att de hade presenterat sig enbart med förnamn när man hälsat. 
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Bertil Lundgren berättar vidare att när han träffat polismannen så hade Lundgren med sig en 
orienteringskarta där han satt ut ett antal kryss där han markerat dels platsen där han mötte 
kvinnan, den tysktalande kvinnan och dels platsen där han sett ett trasigt klädesplagg. Han 
uppfattade att det var någon typ av sportplagg som legat kastat. Klädesplagget har legat efter 
en mindre bilväg som Bertil Lundgren brukar använda när han är ute och rastar hunden. 

Han markerade också med ett kryss på en plats där Lundgrens hund hade reagerat och skällt 
under vintern när de passerat. Bertil Lundgren beskriver den plats hunden reagerat som cirka 
ett par hundra meter ovanför den plats där han mötte den tysktalande kvinnan och det är ute i 
själva skogen. Hans hund reagerade enbart vid det tillfället när han mötte kvinnan. Efter det 
de hade mötts så gick man vidare och passerade den aktuella platsen. Efteråt så har hunden 
inte reagerat. Om det beror på att kvinnan uppehållit sig där eller om det är något djur som 
hans hund skällt på, det kan inte Lundgren med säkerhet säga, men han ville nämna det för 
polismannen. Han vill också nämna klädesplagget, det trasiga, som han beskriver som svart 
till färgen, lite tjockare än cykelkläder. Som Bertil Lundgren uppfattar det så är det en tröja 
eller möjligen någon jacka av något slag, sportjacka, lite tjockare tyg så som cykelkläderna 
brukar vara. Han ville visa krysset där klädesplagget legat för polismannen. Om polismannen 
varit förbi och tittat på klädesplagget och på den plats där hunden reagerat, det kan inte 
Lundgren svara på. Han har i vilket fall sett att klädesplagget legat kvar under föregående 
helg när han varit och gått förbi platsen med sin hund. 

Bertil Lundgren berättar att hundföraren hade sagt att han ville vara själv när han sökte av 
området med sin hund och han hade därför fått kartan med de utmärkta kryssen och begivit 
sig upp i skogspartiet. Bertil Lundgren hade själv då hoppat in i sin bil och åkt hem till 
bostaden. Lundgren vet därför inte exakt var polismannen har sökt, om han har varit på de 
platser där Lundgren markerat med kryss på kartan. 

Bertil Lundgren berättar vidare att han också märkt ut på kartan en koja som han sett i 
området. En gammal koja som under vintern 2008 byggts till med nya störar och där också 
löv hade placerats sig. Han vet inte om det har någonting med kvinnan att göra. Han har 
funderat på om det barn eller uteliggare som använt kojan, men han ville vända det för 
polismannen, hundföraren och han har också markerat med kryss på kartan där kojan är 
belägen.

Bertil Lundgren ombeds beskriva det skogsområde där kojan är belägen, så åker man från 
Nalles, gamla E18 in mot Arboga, i första rondellen svänger man vänster och åker norrut 
cirka 50-60 meter och så svänger man vänster igen och åker på gamla, gamla E18 österut 
cirka 20-30 meter och där är kojan belägen. Den ligger cirka 40-50 meter efter en stig i 
skogen från där man parkerat bilen.

Bertil Lundgren ombeds beskriva det skogsparti, plats där han mötte den tysktalande kvinnan 
och han ritar ut på en karta som förhörsledaren har med sig, att den ligger mellan gamla 
motellet Nalles och Ärholmsvägen. Det går en mindre stig mittemot kraftstationen som är 
belägen i närheten och man går den rakt söderut från kraftstationen, upp för en brant backe ett 
par 100 meter. Bertil Lundgren har på kartan med ett kryss markerat där han bedömer att han 
mött kvinnan. Ifrån den platsen är det inte så långt ner till Arbogaån och närmaste bron är 
Västerbron som är den bro där det finns trafikljus som reglerar trafiken. Det finns också en 
gångbro längre nordväst, ett område som kallas för Höjen och en gångbro som är belägen vid 
några dammluckor, som man kan ta sig över och då kommer fram vid Ärholmsvägen. Platsen 
kallas för Höjen. Det är inte så långt till det bostadsområde där dubbelmordet och 
mordförsöket inträffade den 17 mars 2008. Kryss är också utmärkt på kartan ungefär där 
fastigheten är belägen.
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Bertil Lundgren tillfrågas angående mötet med den tysktalande kvinnan och han berättar då 
att det skedde som han bedömde det, cirka en månad innan dubbelmordet och mordförsöket i 
Arboga plus/minus en till två veckor. Närmare kan han inte i tid precisera mötet. Han säger 
att det hade varit en lördag eller söndag, eftersom vintertid så är det bara på lördagar och 
söndagar som han rastar hunden eftersom det bara är ljust på lördagar och söndagar. När han 
kommer hem från jobbet så är det mörkt. Beträffande tiden så säger han att det bör ha varit 
någon gång mellan klockan 11.00 och 13.00, det vill säga runt lunchtid eftersom han alltid 
brukar gå ut och rasta hunden vid den tiden. Hunden är en border collie som är svart med vita 
inslag och som är ett år gammal. Hunden lystrar till namnet Orrie. På fråga så säger Bertil 
Lundgren att han alltid åker bil med hunden till platsen, även om det går att gå, beroende på 
att hans hund är en border collie och den försöker valla alla djur och sånt som de ser. För det 
mesta så parkerar Bertil Lundgren bilen där vid gamla gamla E18, där han tidigare i förhöret 
beskrivit var kojan är belägen och han gjorde det förmodligen denna aktuella dag också. 

Bertil Lundgren berättar vidare att han varit ute och motionerat sin hund i området och han 
hade hunden lösspringande eftersom han ville motionera hunden och det är en bra plats att 
motionera hunden, eftersom det är väldigt lite folk, speciellt för den årstiden. Det är mycket 
skog och så vidare. Han hade kommit gående ner för en brant, ganska lång backe. Det var 
skog på båda sidor om stigen. Lundgren uppger att klockan är någon gång mellan klockan 
11.00 – 13.00 som han nämnt tidigare i förhöret, när han plötsligt får se hur hans hund 
stannar till och gör något som han aldrig tidigare har gjort. Plötsligt så börjar hunden springa 
och Lundgren ser då hur hunden springer fram och ställer sig cirka 10 meter från en kvinna 
som kommer från en stig som går nästan parallellt med den stig som Lundgren går på. 
Hunden ställer sig cirka 10 meter från kvinnan och börjar att skälla ut henne. Lundgren ser att 
kvinnan tittar snett mot hunden och sedan börjar hon gå på samma stig som Lundgren går på, 
fast hon går ifrån Lundgren. Lundgren skriker till sin hund att han ska sitta och den sätter sig 
då och stannar kvar. Lundgren kommer fram till sin hund och kopplar den och han gick sedan 
efter kvinnan. Eftersom Lundgren normalt sett går ganska snabbt så var det inga problem att 
gå ifatt kvinnan som hade gått ganska långsamt. 

När Bertil Lundgren kommit ifatt kvinnan så stannar kvinnan till och hon vänder sig mot 
Lundgren och Lundgren ber då om ursäkt. Han pratar svenska och frågade om kvinnan blivit 
rädd. Lundgren tror då att kvinnan svarade något liknande "Jag det blev jag faktiskt." På fråga 
så säger Lundgren att kvinnan svarat på svenska, men väldigt bruten svenska och Lundgren 
uppfattade det som kvinnan bröt på tyska, fast hon pratade svenska och att kvinnan var 
tysktalande. Lundgren bad kvinnan om ursäkt igen och om kvinnan svarade och sa någonting 
mer, det kommer Lundgren nu vid förhöret inte ihåg. Sedan skiljdes man åt. Lundgren tog en 
stig som gick österut där han hade bilen parkerad och var kvinnan tagit vägen kan Lundgren 
säga för det hade han inte noterat. 

Bertil Lundgren ombeds beskriva kvinnans utseende och signalement och han säger att det är 
väldigt svårt att beskriva kvinnans ålder, men han uppfattade henne som varande mellan 30 
och 40 år gammal. Beträffande längden så säger han när han jämför med sin egen längd och 
han är cirka 177 till 178 cm lång och hon var ungefär lika lång eller som i Lundgrens längd. 
Hon hade smal kroppsbyggnad och breda markerade höfter. Hon hade långt hår som var 
utsläppt och gick ner mitt på ryggen. Hon hade inga glasögon som Lundgren minns det. 
Beträffande klädsel så var kvinnan iklädd ett par mörkgröna eller mellangröna gummistövlar 
med skaft som gick ungefär mitt på smalbenet. Det var inte de allra längsta stövelskaften, 
men inte heller de riktigt korta. Hon hade ett par blå jeans på sig, mellanblå. På överkroppen 
så är Lundgren lite osäker. Hans första intryck var att hon hade haft en grön Fjällräven-jacka 
eller en jacka liknande en Fjällräven-jacka, som gick ner i längd till svanskotan. Han är dock 
väldigt osäker när det gäller färgen på jackan. Han har inget minne av att jackan hade haft 
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någon huva. På fråga om kvinnan burit mössa så säger Lundgren att hon inte hade någon 
mössa på sig. 

Lundgren ombeds beskriva om det var något speciellt med kvinnans sätt att gå, men inte som 
han kan erinra sig. Det var ingen vaggande gång eller något liknande. Däremot så gick hon 
som Lundgren, lite hopsjunken, som hon hade tungt, som hon gick och grubblade eller 
funderade på något. Det var ingen motionär som han ofta brukar möta, som går med spänstiga 
steg, utan  hon gick sakta, hopsjunken, precis som sinnet var tungt. Lundgren har efteråt 
funderat mycket, när det blev aktuellt med den tyska kvinnan och han tyckte att hon inte 
stämde in bland de vanliga som promenerade i området. Han säger att han inte sett kvinnan 
på platsen eller på något annat ställe i Arboga, varken före eller efter händelsen. 

Bertil Lundgren tillfrågas om han sett bilder på den tyska kvinnan som är misstänkt i 
polisutredningen för dubbelmordet och mordförsöket i Arboga, den kvinna som nu sitter 
gripen i Tyskland. Han säger att han redan samma kväll, på långfredagen när det fördes på 
tal, mötet med den tyska kvinnan, så hade Tommy Strand tagit fram några bilder på Internet, 
på kvinnan. Det var ansiktsbilder. Vad det var för typ av bilder vet inte Lundgren. Han tror att 
de förmodligen plockats från Flashback. När han sett ansiktsbilderna så kunde han inte känna 
igen den kvinna så som den som han mötte på skogspartiet tidigare i år.

Han säger att efter det senaste sista gripandet av kvinnan i Tyskland så har  han på, antingen 
Aftonbladets hemsida eller Expressens hemsida på deras webb-tv, sett bilder på kvinnan när 
hon blivit gripen. Hon har gått ifrån någon Volkswagen-buss in i någon lokal. Han vet inte i 
vilket sammanhang det rörde sig om. Hon hade haft någon filt eller liknande över huvudet så 
man inte kunde se ansiktet. När han sett henne gå hade han sett henne bakifrån, så hade han 
sagt till sin sambo Anette Lundgren att det mycket väl kunde ha varit samma kvinna som han 
mötte i skogen. Han säger dock att han inte med säkerhet kan säga detta. Lundgren kan inte 
säga exakt vad det var som han tyckte han kände igen från kvinnan eftersom han inte sett 
ansiktet på henne, om det var hennes sätt att gå eller kroppshållningen eller liknande. 
Någonting tyckte han verkade bekant. 

Lundgren berättar också att den känsla han fick när han mötte henne, när han iakttagit henne 
som kille, så var det inget som han tyckte var snygg eller såg bra ut, men det är en subjektiv 
bedömning, säger Lundgren, men det var hans uppfattning. 

Tillfrågad om Lundgren känner igen Emma Jangestig, som överlevt mordförsöket, säger han 
att han har inget minne av att han träffat henne, men hans sambo Anette påstår att han skulle 
ha träffat henne vid något födelsedagskalas under hösten 2007, men det är ingenting som 
Lundgren minns någonting av. Frågad om han känner igen Niklas Jangestig, Emmas tidigare 
pojkvän eller en av hennes tidigare pojkvänner, men Lundgren säger att han inte känner igen 
honom, men han skulle tydligen också varit med vid samma kalas, men det är ingenting som 
Lundgren minns något av. 

Beträffande Emma Jangestigs nuvarande pojkvän så är det ingen person som Lundgren 
känner igen och som han aldrig har träffat.

Eftersom Lundgren inte har något mer att tillägga sak så avslutas förhöret klockan 18.00

Lundgren har varit närvarande under det att förhöret dikterats in på ljudfilen och han 
godkänner detta för utskrift. 

Allan Emretsson

Förhör med Lundgren, Bertil; 2008-04-02 16:30   diarienr: 1900-K8001-08
1033



 Tillägg

Bertil Lundgren ringdes upp på telefon klockan 18.20 onsdagen den 2 april 2008 av 
undertecknad för en kompletterande fråga. Lundgren tillfrågades om den tysktalande kvinna 
som han mött i skogspartiet i Arboga, som han berättat om tidigare i förhöret. Han tillfrågas 
om han kan erinra sig om kvinnan haft någon handväska, annan väska, bärkassar i plast eller 
papper eller dylikt i händerna när han mötte henne. Lundgren säger att han inte har något 
minne av att kvinnan bar någonting i händerna, har inget minne av väska eller handväska 
eller liknande. Han säger att han  har någon svag minnesbild eller någon aning om att hon kan 
eventuellt haft en liten ryggsäck, men han är väldigt, väldigt osäker på den uppgiften. Han 
kan inte ge någon som helst beskrivning på ryggsäcken. 

Lundgren har delgivits det kompletteringen som talats in på ljudfilen och lämnat denna 
komplettering utan erinran. 

Allan Emretsson

Förhör med Lundgren, Bertil; 2008-04-02 16:30   diarienr: 1900-K8001-08
1034
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Förhör
Konfrontation

Signerat av

Jan Sjöberg
Signerat datum

2008-04-16 15:53Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Lundgren, Bertil
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang ev konfrontation med mt gm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Sjöberg
Förhörsdatum

2008-04-07
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:25
Förhörsplats

Skogsparti Norr om Nalles Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Backman, Thomas

Berättelse

I samband med att Lundgren visade på en tröja som han sett i skogen, beslag BG 1093-08, 
tillfrågades han om han ev skulle kunna peka ut den kvinna som han såg i skogen, se tidigare 
förhör med Lundgren.

Lundgren sade då att han inte med säkerhet skulle kunna peka ut kvinnan på en bild men han 
sade att om han fick se kvinnan i helfigur och ev gående skulle han troligen kunna peka ut 
henne.

Jan Sjöberg, krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Persson, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

SIn kännedom om förhållandet mellan Emma och Niklas Jangestig.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Authén
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

22:15
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Lå

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K8001-08U0300122.DSS

Malin berättade att hon tidigare har bott i Arboga men att hon numera bor i Göteborg. Då hon 
bodde i Arboga så jobbade hon bland annat på magasin 24 som reporter. Magasin 24 är både 
en pappers och en nät tidning. För cirka ett och ett halvt år sedan gjorde Malin ett reportage 
om Emmas dotter Saga som föddes med ett fel på tarmarna. 

Under reportaget blev hon väldigt bra kompis med Emma och Malin säger att de blev bästa 
kompisar och efter påsken 2007 så flyttade Malin hem till Emma och hennes två barn. Emma 
bodde då på Sofiedalsgatan 16F i Arboga. 

Emma berättade att hon hade skilt sig från barnens fader Niklas strax innan reportaget för ett 
och ett halvt år sedan men att de sedan blev tillsammans igen. Emma hade berättat för Malin 
att det hade varit av och till med deras förhållande, det hade tagit helt slut dem emellan julen 
2006 och i oktober 2007 gick deras skilsmässa igenom. 

Malin visste vem Niklas var redan innan hon träffade Emma. Niklas var tidigare tillsammans 
med en kamrat till Malin som heter Emily och han blev även dömd för att ha misshandlat 
henne. Niklas dömdes för misshandel av Emily samt av en killkompis till henne och vid ett 
annat tillfälle hade han misshandlat en ambulansman. 

För detta dömdes Niklas till samhällstjänst och den som tog hand om Niklas under 
samhällstjänsten hette Torgny. Under sommaren 2007 blev sedan Emma tillsammans med 
Torgny och hon flyttade sedan tillsammans med Torgny till den nya adressen Verktygsgatan 
2B, i slutet på februari 2008. I samband med detta flyttade Niklas ner till Motala och 



anledningen tror Malin var att han sa att han hade träffat en tjej därnere.

När Niklas fick reda på att Emma hade blivit tillsammans med Torgny hade han blivit helt 
galen och hade börjat att skicka sms och msn där han hotade både Emma och Torgny. Malin 
själv har aldrig hört då Niklas har hotat Emma eller Torgny men hon har sett vad Niklas har 
skrivit via msn, bland annat har hon sett att han har skrivit "jävla slampa och jävla hora". Han 
har även sagt att han ska förstöra Emmas liv och han ska se till att hon får ett helvete. Han har 
även skrivit att hon aldrig ska få ha det bra. Allt detta ska Emma ha sparat i sin dator. 

Niklas har även hotat hennes föräldrar och han har även hotat hennes pappa att han skulle 
misshandla honom. Detta skulle han dock inte göra själv då han var villkorligt frigiven utan 
skulle ta hjälp av sin bror som kallas för "Bubbas". Enligt Malin är denne med i ett mc-gäng i 
Arboga, det var tydligen vanligt att Niklas brukade hota med honom och att han hade 
kontakter med mc-gäng.

Malin har aldrig sett då Niklas har slagit Emma men vid ett tillfälle, maj 2007, kom hon hem 
till Emma då polisen var där. Då hade Niklas slängt in Emma i väggen. Då Malin bodde 
tillsammans med Emma på Sofiedalsgatan så har hon själv sett flera gånger att Niklas smög 
runt huset och kikade in genom fönstrena, hon har även hört från grannar att han hade varit 
där klockan 4 på natten och tittat in genom fönstren. 

En som vet mycket om detta är en granne som kallas för Bosse och som enligt uppgift har 
pratat väldigt mycket med Niklas. Malin vet inte vad Bosse heter i efternamn. 

Malin säger själv att hon är rädd för Niklas, hon har sett hur hans ögon förändras då han blir 
riktigt förbannad, hur ögonen liksom brinner och han verkar inte ha någon spärr. 
Trots detta har hon svårt för att se att han skulle kunna skada sina egna barn. 

Malin är mycket upprörd under förhöret och hon gråter så gott som hela tiden. 

Förhöret är icke uppläst och godkänt.

Förhör med Persson, Malin; 2008-03-17 22:15   diarienr: 1900-K8001-08
1037
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Persson, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Väninnamed målsägande Emma Jangestig.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-23
Förhör påbörjat

12:20
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malin uppger att hon lärde känna Torgny genom Emma Jangestig. Torgny och Malin hade 
mycket kontakt via MSN och de umgicks mycket. När de umgicks så var det innan Emma 
och Torgny blev ett par, Malin och Torgny har aldrig varit tillsammans utan hela tiden varit 
vänner.

Torgny berättade för Malin om den tyska tjejen i mars/april 2007, han berättade att han 
träffade tyskan i Grekland sommaren 2006. Malin minns inte var i Grekland men Torgny 
visade en massa kort från semestern. Torgny tyckte att han och Malin kunde göra en liknande 
resa eftersom de hade trevligt tillsammans och även kunde klara sig på egen hand. Malin 
uppfattade inte att det var ett seriöst förslag utan att det var mest prat från Torgnys sida.

Torgny sa till Malin att han tyckte tyskan var trevlig när han hade träffat henne på semestern 
och hon kom och hälsade på Torgny under hösten 2006.Torgny hade då berättat för henne att 
han inte ville vara tillsammans med henne och när han hade berättat det så blev hon jobbig 
och hon försökte övertala honom att de skulle vara tillsammans.

Torgny berättade för Malin att tyskan dök upp en gång utan att hon sagt något och Malin 
kommer inte ihåg om det var den gången eller första gången som tyskan försvann. Den 
gången som hon försvann så hade hon åkt från Torgny på morgonen i en bil och sedan ringde 
från någonstans som Malin inte vet var det var och Torgny åkte då och hämtade tyskan. 

Tyskan fick då sova över hos Torgny och dagen efter så skjutsade Torgny tyskan till 
flygplatsen, en tjej som heter Ina följde då med Torgny till flygplatsen. Ina har en pojkvän 
som heter Johnny och Malin tror att han bor i Arboga och att Ina är från Stockholm. Både Ina 
och Johnny har träffat tyskan.



Malin vet om att tyskan varit i Arboga två gånger men vet inte om hon varit där flera gånger. 
Torgny har sagt till Malin att tyskan hört av sig flera gånger via dator och Malin uppfattade 
att Torgny blev skrämd av att tyskan sökt kontakt med honom. Torgny har sagt till Malin att 
hann tyckte det var otäckt när tyskan dök upp hemma hos honom utan att ha sagt något innan. 
Torgny har fått reda på att tyskan var i Sverige och det har han tyckt varit obehagligt.

Malin bodde med Emma och hennes barn i Arboga från april till augusti 2007, Torgny var då 
där väldigt ofta och Emma och Torgny blev ett par i juli, två dagar efter Power meet. Emma 
berättade för Malin att hon tidigt hade en massa känslor för Torgny men Torgny hade först 
tvekat innan han blev tillsammans med Emma. Han pratade mycket med Malin om hur han 
kände. 

Malin har inte pratat något med Emma om tyskan, Emma är en tjej som vill leva i nuet och 
hon bryr sig inte om det förflutna.

Sista tiden så har inte Malin haft så mycket kontakt med Emma eftersom Malin pluggat 
mycket. Malin så fram emot att åka hem till påsk och träffa Emma, dagarna innan morden så 
började Malin att må dåligt så hon tänkte åka hem på tisdagen. 

På måndagkvällen så skickade hon ett SMS till Emma men hon fick inget svar, hon provade 
att ringa till Torgny och Emma men fick inget svar. Malin var då i Göteborg och lite senare så 
ringde en kompis och berättade vad som hade hänt.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Persson, Malin; 2008-03-23 12:20   diarienr: 1900-K8001-08
1039



1040

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Persson, Malin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående förhållandet mellan Torgny och Christine
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-04-09
Förhör påbörjat

17:04
Förhör avslutat

17:28
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malin tillfrågas om det som hon nämnt i tidigare förhör, att Torgny uttalat att han känt 
obehag och tyckt att tyskan uppträtt otäckt, om Malin kan berätta på vilket sätt som Torgny 
talat om detta.

Malin säger då direkt att Torgny aldrig sagt att han varit rädd för att Christine ska göra något 
fysiskt mot honom. Han har dock reagerat på det sätt som hon haft.
Bl a nämner Malin det tillfälle då Christine  hälsade på hos Torgny, bara dök upp utan att han 
visste om det och att hon sedan ringde till honom ett par dagar senare och sa att han skulle 
komma och hämta henne. Torgny hade efter det sagt till Malin att han tyckte att det var ett 
konstigt beteende av Christine, att säga att hon ska åka tillbaka till Tyskland och sedan ringa 
och säga att hon är i Sverige. Malin har för sig att Christines föräldrar kontaktade Torgny i 
samband med detta och undrade var Christine var men Malin är inte riktigt säker på att hon 
minns rätt. 

Malin berättar vidare om ett tillfälle i somras då Christine skickade mail till Torgny och 
talade om att hon sett "dem", dvs Torgny och Malin på Peace and Love-festivalen. Malin 
minns att hon då frågade Torgny om vilka som Christine kunde ha varit där med. Torgny 
hade då svarat att Christine inte hade några vänner som hon kunde åka på sånt med. Han 
trodde att Christine åkt dit för att hon visste att Torgny skulle dit och han sa också att han 
tyckte det var konstigt att hon inte hade kommit fram och hälsat på honom när hon hade sett 
honom.

Torgny har tyckt att det varit jobbigt att Christine inte velat acceptera att deras förhållande var 
slut och han ville inte såra Christine. Som Malin uppfattat det så har Christine aldrig hotat 
Torgny för att få honom tillbaka utan har mest tjatat på honom.



Malin kände inte Torgny när han träffade Christine men som Malin uppfattat det så hade de 
inget riktigt förhållande utan de träffades bara några gånger och sedan ville Torgny bryta.

Vad Malin minns så har de pratat om det här med att Christine inte vill släppa Torgny och då 
har Emma också varit med. Malin tror inte att hon och Torgny pratat om detta, bara de två, 
någon gång efter det att Emma och Torgny blivit ihop utan Emma har varit närvarande när de 
diskuterat Christine.

Förhöret uppläst och godkänt

Malin frågar om vi känner till att hon ringt in en kväll och anmält att hon fått en massa 
otrevliga mail från en okänd person. Det började ca två dagar efter morden och höll sedan på 
fram till hon spärrade alla sina konton efter någon vecka. I första mailet stod "känner du 
tyskan". Sedan stod något om att "Torgny och tyskan har ett förhållande". Sedan skrev den 
här okända personen något om att Torgny gillar bröst och att han har en banan mellan benen 
och Tarzan i sängen.

Sedan kom mail där det stod "du är helt jävla störd" och även där det stod " det är du som har 
gjort det". 

Den här personen kom även in på Malins Facebook trots att det krävs lösen för det. Av det 
som Malin läst så uppfattar hon det som att den här okända personen känner Christine. 
Malin nämner en signatur "Flashback MG". 
Förhörsledaren frågar Malin om det finns bilder på henne och Torgny tillsammans på hennes 
Facebook. Malin svarar att det gör det.

Malin har inte svarat på dessa mail. Förhörsledaren avslutar förhöret och talar om för Malin 
att om det anses av vikt för utredningen så kommer någon kunnig på detta område att ta 
kontakt med henne för att om möjligt kunna spåra avsändaren av mailen. Malin känner 
obehag av mailen eftersom hon uppfattar det som att det är en bekant till Christine som 
skickat dem.

Denna del är ej uppläst och godkänd.

 

Förhör med Persson, Malin; 2008-04-09 17:04   diarienr: 1900-K8001-08
1041
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jakobsson, Micaela
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vän till mä Emma
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning om information Torgnys f.d.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

17:42
Förhör avslutat

18:03
Förhörsplats

Katrinelundsvägen 4, ARBOGA
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Micael är bekant med Emma sedan många år tillbaka och de har täta kontakter via msn och 
telefon. Micaela bor numera i Kungälv men när hon fick veta vad som hänt Emma åkte hon 
idag upp till Arboga och har varit tillsammans med Emmas familj och vänner. När de satt och 
pratade förstod Micael att Emma berättat något för henne som ingen annan i hennes närhet 
kände till och därför tog Micaela kontakt med polisen.

Micaela börjar med att överlämna en utskrift från datorn( inscannat dokument)  som hon tagit 
fram och som rör det hon känner till.

För ca tre veckor sedan, Micaela är ej riktigt säker på tiden, så berättade Emma i telefon för 
Micaela att Togge fått ett brev från sin f.d flickvän. Som Micaela uppfattade det så var brevet 
skickat till Togges gamla adress, alltså INTE till Verktygsgatan. Flickvännen ska ha skrivit 
att hon fött ett barn som var Togges och som hon sedan hade adopterat bort. Micaela 
uppfattade det som att både Emma men framförallt Togge var chockade över vad som stod i 
brevet och att Togge inte var säker på om allt var sant. 

Micaela fick sedan reda på att Togge, som en följd av brevet hade skrivit en "Tråd" på www. 
familjeliv.se (ovan nämnda utskrift) där han tog upp sina funderingar runt det som hänt.
Micaela sammanfattar för förhörsledaren  vad som står i brevet och att, som hon uppfattar 
det, så bor den från ursprunget tyska ex-flickvännen i Stockholm nu. 

Som Micaela uppfattat det så har ex-flickvännen velat ha tillbaka Togge, både innan och 
efter han träffade Emma. 

Micael tillfrågas om hon vet om Emma träffat ex-flickvännen eller haft kontakt med henne. 



Hon svarar att hon inte uppfattat det så. Emma har inte heller sagt något om några hotelser 
mot henne från ex-flickvännen.

Micaela vet ej vad flickvännen heter och det hon berättar om är sånt som står i det bifogade 
brevet.

Micaela tillfrågas vidare om hon märkt om Emma mått annorlunda på sistone. Micael svarar 
att Emma varit som vanligt. 

Hon tillfrågas vidare om hon vet hur Emmas förhållande med Niklas varit på sistone. Micaela 
svarar att hon har uppfattat det som att det varit ganska bra. Micaela var hemma i Arboga för 
två veckor sedan och då berättade Emma att hon fått brev om att utredningen hos polisen var 
nedlagd. Emma hade själv uppfattat det som att alla brott var nedlagda och hon hade då ringt 
till Niklas och meddelat honom detta. De hade då varit överens om att detta var ganska bra, 
att de hade ett bra förhållande nu så det var skönt att det inte blev någon rättegång. 
Niklas hade sedan ringt upp Emma igen och sagt att det inte var så som hon sagt, utan att bara 
"sex-brotten" var nedlagda. Niklas bad då Emma att prata med sin pappa om det som han 
anmält Niklas för så att det också kunde bli nedlagt. Emma hade då sagt att hon bara kunde 
prata för egen del och att hon inte ville påverka sin pappa. Niklas hade då sagt något om att 
hon då fick förstå att deras, dvs Emmas och Niklas, förhållande skulle bli sämre om hon inte 
pratade med pappan. När Emma berättade detta för Micaela så sa hon, något i stil med att, 
"det skulle ju kunna uppfattas som ett hot men jag uppfattade det inte så" . Emma hade också 
varit glad över att barnen hade sovit hemma hos deras pappa i Motala och att allt hade gått 
bra.

Micaela tillfrågas när hon hade sin sista kontakt med Emma. Hon svarar att det var någon 
gång i början eller slutet av den här helgen, hon är ej säker.

Micaela tillfrågas om Emma haft någon annan pojkvän mellan Niklas och Togge. Det känner 
inte Micaela till. Micael tillfrågas om Emma haft någon annan pojkvän som har gjort henne 
illa eller hotat henne. Micael svarar att hon vet att killen innan Niklas också behandlade 
Emma illa men det var inget som Emma anmälde. Micaela vet att de två haft sms-kontakt, 
hon tror att det var efter att det var slut med Niklas, men att det är ganska länge sedan och att 
de två numera är kompisar. Den pojkvännen heter Joakim Johansson och Micaela tror att han 
bor någonstans i Götlunda. 

Förhöret relaterat från anteckningar och godkänt.

   

Förhör med Jakobsson, Micaela; 2008-03-18 17:42   diarienr: 1900-K8001-08
1043
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jakobsson, Micaela
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Väninnan till målsägande Emma Jangsetig
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-23
Förhör påbörjat

15:10
Förhör avslutat

15:52
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren frågar Mikaela vad hon vet om den tyska tjejen som Torgnu varit bekant med.

Mikaela uppger att i slutet av januari 2008 så träffade hon Emma och en kompis som heter 
Sofia hemma hos Emma. De träffades i Emmas gamla lägenhet och emma berättade att den 
tyska tjejen hade mailat mycket till Torgny, under sommaren 2207 så hade tyskan hört av sig 
till Torgny hon hade då åkt till något slott någonstans i Sverige och därifrån ringt Torgny.

Tyskan hade då druckit flytande Valium och Torgny hade åkt och hämtat henne och hon hade 
då sovit en eller två nätter hos Torgny. Torgny tog kontakt med hennes vänner i Tyskland så 
att de kunde ta emot henne, han åkte med tyskan till Arlanda och lämnade henne där. Hon 
klev aldrig på planet och Emma berättade att tyskan blev efterlyst som försvunnen både i 
Tyskland och Sverige.

Tyskan var borta i cirka två veckor och hon har enligt Emma fått psykologhjälp i Sverige vid 
den här tidpunkten, Mikaela vet inte om det var före eller efter försvinnandet. Tyskan 
återvände sedan till Tyskland, Mikaela vet inte hur hon åkte dit eller om Torgny var 
inblandad i resan.

Tyskan fortsatte att maila Torgny, hon hade svårt att släppa honom, Emma uppgav att tyskan 
ibland skrev att livet var värdelöst när Torgny kommit in i hennes liv. Ibland svarade Torgny 
på tyskans mail och han skrev då att han inte ville ha med henne att göra.

Torgny skrev ett mail till tyskan och berättade att han hade skaffat en ny familj, Emma sa inte 
exakt när det var men Mikaela uppfattade det som att det var i början eller mitten av 
december 2007.



Mikaela, Emma och Sofia satt och i stort sett skrattade åt tyskan, de tyckte hon var patetisk. 
Mikaela tyckte inte att Emma upplevde det som obehagligt.

Efter att Emma och Torgny hade flyttat in i huset så ringde Emma och berättade att den tyska 
tjejen skickat ett brev. I brevet stod det att tyskan hade adopterat bort ett barn som var 
Torgnys. Mikaela och Emma diskuterade om det var möjligt att tyskan vid den tiden varit 
gravid, Emma trodde inte på det eftersom det lät så osannolikt att adoptionen skulle ha gått 
igenom  utan Torgnys underskrift.

Emma har aldrig uttryckt något obehag över tyskan utan det som Emma tyckt varit obehagligt 
var att Torgny kunde ha en son utan att veta om det. Emma berättade också att Torgny fått ett 
mail av tyskan att hon hade sett honom på Love and Peace festivalen i Sverige. Hon hade 
aldrig gått fram till Torgny och han hade inte sett henne på festivalen, skulle det ha stämt med 
graviditeten så skulle den ha varit långt framskriden.

Barnet skulle ha varit fött i början av september och Emma berättade att Torgny hade sett på 
internet att tyskan varit ute och rest under 1 månad i juli/augusti. Emma och Torgny tyckte 
det var osannolikt att hon skulle varit ute och rest samtidigt som hon var höggravid. Tyskan 
hade lagt ut bilder på internet och Torgny kände igen kompisar till henne på bilderna men såg 
aldrig tyskan.  Emma uppfattade det som det kändes mer sannolikt att hon ljög om 
graviditeten istället för att ljuga om resan. Torgny skrev och frågade tyskan var hon fött 
barnet men han fick inget svar.

Två veckor efter att Emma och Mikaela pratade med varandra så hade Torgny fått ett brev 
eller mail från någon som påstod sig vara adoptivpappan. I mailet eller brevet stod det att den 
tyska tjejen tagit väldigt illa vid sig  och att kontakten i fortsättningen skulle hållas igenom 
adoptivpappan.

Mikaela tror inte att det framgick något namn på adoptivpappan och Torgny vet inte om att 
Mikaela vet om det här med adoptionen. Emma har tyckt att det var alldeles för mycket för  
att det kunde vara sant och Emma kände sig lugnare angående adoptionen.

Mikaela uppfattade att Emma inte tyckte det var obehagligt utan att hon var trött på tyskan. 
Emma har aldrig träffat tyskan och Mikaela tror att Emma inte heller sett kort på tyskan. 

Torgny har skrivit ett brev till adoptivpappan och han skrev att han ville ha kontakt med 
adoptionsbyrån så att kunde lämna ett faderskapstest.

Mikaela och Emma har inte efter det här samtalet pratat något om tyskan.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Jakobsson, Micaela; 2008-03-23 15:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Wolf, Kristine
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter samt data
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sin kännedom om Torgny Hellbergs umgänge med Christine, som Torgny träffat i Grekland

på en resa.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Ekholm
Förhörsdatum

2008-03-24
Förhör påbörjat

10:01
Förhör avslutat

10:32
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristine Wolf uppgav att hon blev bekant med Torgny Hellberg då hon flyttade till Arboga i 
dec 2005. Wolf lärde känna Torgny genom gemensamma bekanta och blev kompis med 
honom.

Wolf uppgav vidare att Torgny hade berättat för henne att han hade träffat en tysk kvinna 
som heter Christine under en resa till Grekland, sommaren 2006. Torgny fick besök av 
Christine i nov 2006 och dec 2006 i Arboga. Vid bägge tillfällena så var Torgny och 
Christine på ett kortare besök hemma hos Wolf i Arboga. Wolf uppfattade Christine som tyst 
och inåtvänd. De gånger som de bägge pratade med varandra så skedde detta på engelska. 
Wolf vet även att Torgny och Christine hade mycket kontakt med varandra via sms och mail 
förutom de besök som Christine gjorde i Arboga, vilket Torgny berättat för Wolf. Torgny 
nämnde dock inget konkret om dessa sms och mail och Wolf har heller inte fått sett några 
sms eller mail.

Wolf uppgav vidare att efter det besök som Christine gjorde i dec 2006 i Arboga så hade 
Torgny sagt till Wolf att det kommer inte bli något mellan Torgny och Christine. Torgny 
hade sagt att han och Christine inte hade några gemensamma intressen överhuvudtaget. 
Torgny ville inte heller flytta till Tyskland och Christine ville heller inte flytta till Sverige. 
Wolf hade då sagt åt Torgny att han måste berätta för Christine att han inte längre ville ha 
något ev. förhållande med henne. 

Wolf uppgav vidare att Torgny hade försökte ringa till Christine och berätta att han inte ville 
ha något förhållande med henne. Torgny fick dock inga svar och hade tills slut tvingats att 
maila till Christine för att berättade detta. Wolf vet att Christine sedan skickade mail och sms 



till Torgny men Torgny har inte sagt något konkret om dessa. Torgny berättade dock att 
Christine skulle göra en resa till Sverige tillsammans med vänner från Tyskland.

Wolf uppgav vidare att hon den 28 mars 2007, enligt hennes anteckningar i kalender, blev 
uppringd av Torgny. Torgny ville ha hjälp med en resa till Arlanda. Torgny var fåordig men 
sa sedan att Christine var hemma hos honom och att han behövde hjälp med skjuts till 
Arlanda för att sätta henne på ett flygplan till Tyskland. De skulle först åka till Gripsholms 
slott i Mariefred för att hämta en hyrbil som Christine ställt där. Christine hade tappat sin 
plånbok och alla pengar och varit tvungen att ställa sin hyrbil vid Gripsholms slott då det var 
slut på bensin. Torgny hade hämtat Christine vid Gripsholms slott dagen innan han ringde till 
Wolf. De skulle även hämta en flygbiljett på järnvägsstationen i Södertälje. Efter att hämtat 
hyrbilen och flygbiljeten åkte de fyra i två bilar mot Arlanda. Då de fyra kom till Arlanda 
hade Torgny fixat betalningen med hyrbilen vid en OK/Q8 mack vid Arlanda City. Sedan 
åkte alla fyra till terminalen vid flygplatsen där alla sa hej till Christine utanför terminalen 
och lät Christine gå in ensam på terminalen. Efter det åkte sällskapet hemåt igen efter att först 
åkt till Wolf mamma i Åkersberga då Torgny inte mådde så bra.  

Wolf uppgav vidare att under vägen hem från Åkersberga till Arboga hade Torgny fått ett 
sms från Christines vänner i Tyskland om att Christine inte var med på flygplanet. Wolf fick 
sedan höra från Torgny att Christine hade missat flygplanet och tagit ett annat flygplan dagen 
efter från Skavsta till Tyskland.

Wolf uppgav vidare att Torgny berättade på vägen hem från Arlanda att Christine dagen 
innan ringt till Torgny och sagt att hon försökt ta livet av sig genom att dricka något med 
valium men misslyckats och att hon befann sig vid Gripsholms slott. Torgny hade då varit 
och hämtat Christine och tagit med henne hem till Arboga. Torgny hade sedan ringt till 
Christines vänner som hade köpt en flygbiljett till Christine. Torgny hade även berättat att 
Christine sagt att hon ljugit att hon skulle komma till Sverige med vänner. Syftet hade varit 
att komma ensam till Torgny och bo hos honom i två veckor för att visa att hon hörde ihop 
med Torgny. 

Wolf uppgav vidare att Torgny sedan hade fått sms eller mail från Christine men Torgny hade 
inte sagt något konkret om dessa sms och mail. Under sommaren 2007 eller ev. på slutat av 
sommaren hade Torgny sagt till Wolf: "Vet du vem som ska flytta till Sverige" Wolf hade 
genast svarat "Tyskan". Wolf hade själv tyckt att detta var konstigt då Christine hade tidigare 
vägrat att flytta till Sverige. Torgny hade själv endast sagt något om att det var ok bara hon 
inte dyker upp hemma hos mig. Enligt Wolf så har Torgny aldrig trott något ont om någon 
människa utan alltid varit positiv mot andra människor.

Wolf uppgav vidare att efter att Christine berättat att hon flyttat till Sverige så hade Torgny 
fått sms eller mail från Christine. Enligt Wolf så skulle Torgny fått sms eller mail ibland flera 
under en månad och ibland var det helt lugnt under en månad. Enligt Torgny hade det var 
mest i form av sms. Torgny hade sagt till Wolf att han kände att dessa sms eller mail var 
obehagliga men inte att han kände att de var hotfulla. Torgny hade berättat för Wolf att 
Christine hade i sina sms eller mail bl.a. anklagat Torgny att det var hans fel att Christines liv 
var förstört. Det var mest sms som kom från Christine och dessa hade kommit tidigt på 
morgonen enligt Torgny. Wolf kom ihåg att Torgny berättat om sådana sms vid flera 
tillfällen, mer än två gånger. Dessa sms hade gått ut på att det var Torgnys fel att det var fel i 
Christines liv osv, enligt vad Torgny berättat för Wolf. Wolf har själv inte sett några sms eller 
mail utan litat på Torgny ang. det.

Wolf uppgav vidare att Torgny berättat för henne om brevet som kom i feb 2007 ang. att 
Christine hade fött Torgnys son och adopterat bort barnet. Wolf försökte då få Torgny att 
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förstå allvaret och att något var fel. Wolf sa åt Torgny att anmäla brevet till polisen och att 
Torgny skulle försöka få reda på om det låg någon sanning bakom brevet. Christine hade 
tidigare ljugit för Torgny bl.a. vid händelsen för det påstådda självmordsförsöket. Enligt Wolf 
så kunde Torgny fortfarande inte tro att Christine skulle kunna dyka upp i Arboga och att 
Christine skulle kunna göra något mot Torgny.

Förhöret slut kl 10.30.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Wolf, Kristine; 2008-03-24 10:01   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Olofsson, Johnny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Olofsson hörs bland annat om sin eventuella bekantskap med Christine Schürrer, den tyska kvinna som

för närvarande sitter häktad misstänkt för dubbelmordet samt mordförsöket i Arboga måndagen den 17

mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-14
Förhör påbörjat

10:09
Förhör avslutat

11:37
Förhörsplats

Polisstationen i Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BH

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Warmland, Sten

Berättelse

K08001-08DS330069.DSS

Olofsson uppger inledningsvis vid förhöret beträffande sin egen bakgrund att han är född i 
Västerås, uppväxt i Ramnäs i Surahammars kommun. Han har gått en industriutbildning, 
3-årig gymnasieutbildning med inriktning maskin- och underhållsreparatör. Han är bosatt i 
Arboga sedan ca två år tillbaka. Det var på sensommaren eller tidig höst 2006 som han 
flyttade till Arboga. Han flyttade till en lägenhet vid Österleden 25 A i Arboga. Han bodde 
själv i lägenheten i ca en månad, sedan träffade han sin flickvän Christin Wolf och han 
flyttade då till hennes lägenhet, belägen på Österleden 27 A i Arboga. Sedan i början på år 
2008 så är man särbo, man bor inte tillsammans, men man har fortfarande ett förhållande 
tillsammans.

Beträffande vilket umgänge som Olofsson har haft under de senaste åren så säger han att han 
mest umgåtts med ett par som han bara känner till förnamnen och det är Nina och Lars. De är 
bosatta i Lilla Sanda utanför Järnäs ca en mil väster om Arboga. Han har inte något 
telefonnummer till Nina och Lars. Nina och Lars är i 30 – 35-årsåldern. På fråga om de 
känner "Togge", d v s Torgny Hellberg, så säger Olofsson att han vet att de vet vilken Torgny 
Hellberg är men att de inte umgås.

Olofsson berättar vidare att han också är bekant med Emma Jangestig och Torgny Hellberg. 
Torgny Hellberg har han känt ungefär lika länge som han känt sin flickvän Christin Wolf och 
det är genom Christin Wolf som Olofsson blivit bekant med Torgny Hellberg. Beträffande 



Emma Jangestig så har han känt henne under ca ett års tid och det är också genom 
flickvännen Christin Wolf som hade börjat att chatta på nätet med Emma Jangestig och de 
först blivit bekanta och sedan har Olofsson träffat henne också. 

Olofsson erinrar sig vidare att han också brukar umgås med ett par som heter Ann-Charlotte 
och Anders, efternamnen känner han inte till. Ann-Charlotte har bott i Arboga hela sitt liv 
och Anders, som är tillsamman med Ann- Charlotte, är nyinflyttad ifrån Stockholm. Han vet 
att de bor i Vasastan i Arboga och han har ett mobiltelefonnummer till Anders som är 
073-753 52 37. 

Olofsson tillfrågas vidare om på vilket sätt man umgås och han säger det att man träffas 
hemma hos varandra eller på stan och fikar och pratar om gemensamma intressen, bilar, 
datorer och sådana saker. Den som han har mest gemensamt med är Anders som har samma 
bilintresse som Olofsson och det är att styla då vanliga personbilar. Olofsson säger också att 
de personer han nyss nämnt det är då personer han lärt känna igenom sin flickvän Christin 
Wolf.

När det gäller Torgny Hellberg så har han varit hem till honom innan han blivit tillsammans 
med Emma Jangestig. Då har Olofsson varit hem till Torgny Hellberg och man  suttit och 
fikat och pratat. På fråga vilka flickvänner som Torgny Hellberg haft innan Emma Jangestig 
så känner Olofsson egentligen inte till någon annan än den tyska som Torgny Hellberg känt 
en kortare tid, Olofsson vill inte kalla det direkt som något förhållande. Han får frågan om 
han hört talats om eller att Torgny Hellberg berättat för Olofsson om att Hellberg skulle ha i 
samband med att han skulle ha gjort slut med tidigare flickvänner att någon eller några av 
dem skulle ha varit efterhängsna och inte velat acceptera att förhållandet tagit slut, men det är 
ingenting som Olofsson överhuvudtaget har hört Hellberg berätta någonting om och det har 
han aldrig hört talats om att någon tidigare flickvän skulle ha förföljt Hellberg eller varit 
efterhängsen.

Beträffande den tyska kvinna som Torgny Hellberg träffat så säger Olofsson att vad han vet 
så träffade Torgny Hellberg den tyska kvinnan utomlands när Hellberg varit ute och rest. När 
det var kommer Olofsson nu vid förhöret inte ihåg och han kommer heller inte ihåg i vilket 
land Hellberg och den tyska kvinna träffats. Han får frågan om han känner till den tyska 
kvinnans namn och han säger att det enda han kommer ihåg är att hon heter Christine i 
förnamn.

Olofsson berättar vidare att det Hellberg berättat för honom om sitt förhållande eller s k 
förhållande med den tyska kvinnan var att efter det att hon besökt Hellberg i Arboga efter 
första besöket som Olofsson åtminstone känner till så har Hellberg berättat för Olofsson att 
han inte ville fortsätta ha något förhållande med den tyska kvinnan. När detta var i tid det 
kommer Olofsson nu vid förhöret inte ihåg. Som Olofsson uppfattar det så hade Hellberg 
ingenting emot ha kontakt med den tyska kvinnan men att eventuellt träffa henne men att han 
inte ville ha något förhållande med henne. Vilka kontakter som Hellberg haft med den tyska 
kvinnan, som Olofsson känner till, är via MSN och telefon. Hur de olika turerna gått när 
Hellberg eventuellt försökt förklara för den tyska kvinnan sin inställning det känner inte 
Olofsson till.

Olofsson tillfrågas om han träffat den tyska kvinnan Christine och han säger då att han träffat 
henne vid två tillfällen. Första tillfället hade varit i Olofssons och hans flickvän Christin 
Wolfs dåvarande bostad på Österleden 27 A i Arboga, och han tror att det kan ha varit under 
sommaren 2007 men han är väldigt osäker på uppgiften. Han har väldigt dåligt minne, säger 
han. Torgny Hellberg hade ringt före och frågat om han och den tyska kvinnan han var 
tillsammans med, Christine, om de fick komma på besök, vilket de också hade fått. På fråga 
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så säger Olofsson att han uppfattar inte som att Hellberg och den tyska kvinnan Christine var 
tillsammans utan han fick den uppfattningen att Hellberg ville träffa Christine och se hur hon 
var som person innan han ville kanske inleda något förhållande med henne. 

De hade kommit till lägenheten och man hade suttit och pratat och druckit kaffe under någon 
timmes tid. Några andra i lägenheten förutom Olofsson, hans flickvän Christin Wolf och den 
tyska kvinnan Christine och Torgny Hellberg hade inte varit i lägenheten vid tillfället i fråga. 
Olofsson säger att han eftersom han inte pratar så bra engelska så hade han hejat på Christine, 
hälsat på henne, men inte pratat med henne själv. Han hade suttit mer och lyssnat och 
iakttagit. Hans flickvän Christin Wolf hade pratat engelska med den tyska kvinnan Christine. 
Han kommer nu vid förhöret inte ihåg vad man pratat om annat än att det varit om allt 
möjligt, om alldagliga saker. 

På fråga vilken uppfattning Olofsson fått om den tyska kvinnan Christine så säger han att han 
uppfattade henne som väldigt trevlig men tillbakadragen och en person som inte lade sig i de 
diskussioner som eventuellt fördes i rummet. Hon var inte spontan. Han tyckte hon var trevlig 
och uppträdde normalt och inget konstigt med henne. På fråga om Olofsson känner till hur 
lång tid Christine varit i Arboga hos Hellberg så säger han att det hade varit några veckor 
men något närmare kan han inte i tid ange. Han tillfrågas om han kan närmare precisera tiden 
men han säger att han kan inte göra detta annat än att det hade gått ytterligare någon månad 
innan han träffade den tyska kvinnan Christine igen tillsammans med Hellberg. 

På fråga om Olofsson fått någon uppfattning om hur tyska kvinnan Christine rest till Sverige 
så tror han att hon nog flugit, förmodligen till Arlanda eller möjligen Skavsta flygplats 
utanför Nyköping, och sedan åkt tåg till Arboga vid båda de tillfällen som Olofsson känner 
till att hon besökt Sverige och Arboga.

Beträffande det andra tillfället som Olofsson träffat den tyska kvinnan Christine så berättar 
han, som han tidigare sagt vid förhöret, att det var minst en månad efter det första tillfället. 
Han kan inte närmare i tid ange när det var annat än att det varit en vardag. Torgny Hellberg 
hade ringt till Christin Wolf och frågat om hon och Olofsson kunde hjälpa till att köra en 
hyrbil som den tyska kvinnan Christine hade hyrt och som stått någonstans och köra den till 
hyrfirman. Olofsson säger att man ställde upp för att hjälpa till och han och Christin Wolf 
hade gått till utanför Hellbergs bostad, där Hellberg och den tyska kvinnan Christine mötte 
upp. Olofsson säger att Hellberg då inte berättat vad som hänt och anledningen till att man 
skulle hämta hyrbilen utan det berättade Hellberg senare.

Ifrån Arboga åkte man i Hellbergs bil som var en Ford Scorpio, mörkblå till färgen, någon av 
årsmodellerna från 1987 till 1993 eller 1994, regnumret kommer Olofsson vid förhöret inte 
ihåg. Det var Torgny Hellberg som körde bilen och i fram satt den tyska kvinnan Christine 
och i baksätet satt Christin Wolf och Olofsson.

Olofsson berättar vidare att man hade åkt till den plats där hyrbilen stått parkerad, han minns 
nu vid förhöret inte vad platsen hette och hur långt det var ifrån Arboga. Han kommer ihåg att 
man åkte mot Eskilstuna, men han är osäker på om man hade passerat Eskilstuna. Han minns 
att det fanns ett slott och minnet utav vatten på den plats där hyrbilen var parkerad. Hyrbilen 
var en mindre modell, den minsta som Olofsson har kört säger han, grå till färgen, han 
kommer inte ihåg fabrikat eller registreringsnummer. Han vet att den var hyrd på någon 
bensinstation OKQ8 vid Arlanda. Olofsson hade själv kört hyrbilen och hans flickvän 
Christin Wolf hade suttit i framsätet och åkt med i hyrbilen under det att Hellberg och den 
tyska kvinnan Christine åkt i Hellbergs bil.

Olofsson berättar vidare att man hade åkt till närmaste bensinstation, han minns nu inte vad 
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det var för typ av bensinstation, där hyrbilen tankades upp. Det var Torgny Hellberg som 
betalade för bensinen. Därifrån hade man åkt i två bilar, som Olofsson berättat tidigare i 
förhöret Olofsson och Wolf i hyrbilen och Torgny Hellberg och den tyska kvinnan Christine i 
Togges bil, mot Stockholm. Man stannade till i Södertälje antingen vid tågstation eller 
tunnelbanestation, det var en mindre station, säger Olofsson, där den tyska kvinnan Christine 
antingen skulle hämta pengar eller flygbiljett. 

Olofsson berättar vidare att efter det att den tyska kvinnan Christine hämtat pengarna eller 
möjligen flygbiljetten i Södertälje så hade man åkt då i två bilar E20 mot Stockholm, vidare 
Essingeleden och E4:an till OKQ8 vid Arlanda. Där lämnades hyrbilen till hyrfirman och 
Olofsson och hans flickvän Christin Wolf hade då åkt i baksätet på Torgny Hellbergs bil 
under det att den tyska kvinnan Christine fortfarande suttit i framsätet och man åkte till 
Arlanda flygplats.

Ifrån OKQ8 Arlanda så åkte man mot Arlanda flygplats och lämnade av den tyska kvinnan 
Christine vid en av terminalerna, vilken kommer Olofsson nu vid förhöret inte ihåg. På fråga 
hur han uppfattade Christine, den tyska kvinnan, vid tillfället ifråga så säger han att hon 
pratade med Torgny Hellberg, men om vad uppfattade inte Olofsson då. Efteråt så har 
Hellberg berättat för honom att den tyska kvinnan Christine inte hade velat flyga tillbaka till 
Tyskland. Åtminstone som Olofsson uppfattade det så skulle hon flyga tillbaka till Tyskland. 
Olofsson har inte någon aning om var i Tyskland Christine är bosatt. 

Efter det att man lämnat av henne utanför terminalen, man hade inte följt med den tyska 
kvinnan Christine in på terminalen, så hade man åkt till en kursgård utanför Åkersberga som 
hette Runö, där Christin Wolfs mamma arbetar, där man ätit och suttit och pratat. Hellberg 
hade druckit en eller två öl och han hade berättat lite grann om bakgrunden till det som hänt. 

På fråga vad Torgny Hellberg berättat för Olofsson om bakgrunden så, såsom Olofsson nu 
minns det, så skulle den tyska kvinnan Christine ha hyrt en bil för att åka runt i Sverige och 
av någon anledning försökt ta livet av sig, tagit tabletter, och hamnat på något sjukhus. Hon 
skulle på något sätt ha blivit hittad, hur känner inte Olofsson till. Hon har sedan hamnat 
hemma hos Torgny Hellberg i Arboga, men på vilket sätt det kommer Olofsson vid förhöret 
inte ihåg. Beträffande hyrbilen så säger Olofsson att den skulle den tyska kvinnan Christine 
ha kört då till den plats där den hämtades upp senare av Olofsson med sällskap. Hur hon tagit 
sig därifrån det kommer Olofsson vid förhöret inte ihåg, det är möjligt att Hellberg berättat 
för Olofsson om detta men att han nu vid förhöret inte kommer ihåg det. 

Olofsson berättar vidare vid förhöret om en känsla som han fått och signaler som han tyckte 
var lite oroväckande i samband med att Torgny Hellberg fått ett SMS eller ett telefonsamtal 
om att den tyska kvinnan Christine inte varit med på det aktuella flygplanet till Tyskland där 
man lämnat av henne vid Arlanda flygplats. Olofsson har visserligen inte varit på Arlanda 
men vad han ha hört så är det inte så stort att på den tid som hon hade på sig så borde hon inte 
ha missat planet, hon hade ca en timme, mellan en halvtimme och en timmes tid på sig och 
som Olofsson uppfattade det så lämnades hon av precis utanför gaten. Olofsson fick då en 
känsla av att den tyska kvinnan Christine medvetet valt att inte åka med flygplanet.

Den andra signalen som Olofsson reagerat över det är när Torgny Hellberg berättat att den 
tyska kvinnan Christine påstått att hon fått ett barn tillsammans med Hellberg och att hon 
adopterat bort barnet. Varför Hellberg inte reagerat på samma sätt som Olofsson säger 
Olofsson förmodligen att "Togge" är "Togge" och med det menar Olofsson att Torgny 
Hellberg är en person som tror gott om alla människor och har svårt att se sådana saker eller 
varningssignaler som Olofsson då reagerat över. Som Olofsson uppfattade det så vill Hellberg 
att alla ska vara vänner och som sagt han ser gott i alla människor. 
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På fråga vilken tanke Olofsson fått när dubbelmordet och mordförsöket i Arboga inträffade 
måndagen den 17 mars 2008 så säger han att han fick direkt ingen tanke på någon person som 
han misstänkte. Han får frågan om han inte hade misstankar mot barnens far Nicklas 
Jangestig tidigare make till Emma, men Olofsson säger att han visserligen inte träffat Nicklas 
men hört gott om honom och han har väldigt svårt att tro att han skulle skada sina egna barn. 

Ca en vecka efter händelsen den 17 mars så när Olofsson och hans flickvän Christin Wolf 
börjat att diskutera händelsen i Arboga mer och mer och när man kommit in på den tyska 
kvinnan Christine så fick han mer känsla av att hon eventuellt skulle kunna vara involverad 
på något sätt i händelsen den 17 mars. Det var inga konkreta saker som Olofsson och Christin 
Wolf reagerat över utan det är väl hennes beteende då bland annat när man hämtade hyrbilen 
och det som Olofsson hört ifrån Torgny Hellberg. När Olofsson och Christin Wolf börjat 
prata om och misstänka den tyska kvinnan det var, som han uppfattade det, innan hon blev 
aktuell i utredningen, åtminstone innan hon figurerade i massmedia. 

På fråga så säger Olofsson att han själv inte pratat med Torgny Hellberg efter händelsen den 
17 mars. Däremot så har Christin Wolf, Olofssons flickvän, pratat med Hellberg efter 
händelsen den 17 mars, men vad de pratat om det känner inte Olofsson till. 

Olofsson får frågan om han har sett eller träffat den tyska kvinnan Christine efter det att hon 
lämnats av på Arlanda flygplats och Olofsson säger att han har varken sett eller träffat henne 
efter den händelsen. Han får frågan om han sett henne i Arboga eller på något annat ställe, 
men han har inte sett henne efter att hon lämnats av på Arlanda flygplats. På fråga om hon 
försökt kontakta Olofsson på telefon eller på annat sätt via Internet så säger Olofsson att det 
har hon inte gjort, åtminstone vad Olofsson känner till. Han säger också på särskild fråga att 
han inte har den tyska kvinnan Christines mobiltelefonnummer. Om hon skulle ha försökt 
kontakta Christin Wolf och Wolf då fått klart för sig att det varit den tyska kvinnan Christine 
så är Olofsson helt säker på att hans flickvän skulle berättat det för honom.

Han säger också att om det vore så att den tyska kvinnan Christine besökt Arboga så är det 
troligt att hon varit i sådana områden där Olofsson inte rör sig och när han tillfrågas vilka 
områden som han då avser så säger han att det är runt Vasagymnasiet. Där brukar aldrig 
Olofsson uppehålla sig, röra sig i det området. 

Varför Olofsson då skulle misstänka att om den tyska kvinnan Christine besökt Arboga och 
hon skulle uppehålla sig i området runt Vasagymnasiet det är att Torgny Hellberg bor i det 
området och det enda skälet till, som Olofsson ser det, att hon skulle besöka Arboga är för att 
söka kontakt med Torgny Hellberg.

Olofsson tillfrågas vidare om han kan beskriva vilken klädsel den tyska kvinnan Christine 
haft vid de två tillfällen som Olofsson träffat henne och han säger det enda han minns är att 
hon hade byxor och tröja på sig. Han kan inte beskriva varken färg eller typ av byxor eller 
tröjor. Han kommer inte ihåg vilket eller vilka ytterplagg som hon hade på sig vid de två 
tillfällena han träffat henne.

På fråga om han sett  //////////////// fotografier på henne och då säger Olofsson att det är 
ansiktsbilder han sett via Internet och det är en bild där både Torgny Hellberg och den tyska 
kvinnan Christine är med på samma bild och som Olofsson uppfattade det så var det när de 
träffades utomlands. På fråga var han sett på Internet så är det någon bloggsida säger han och 
när förhörsledaren frågar då om han varit in och tittat på Torgny Hellbergs facebook så säger 
Olofsson att det var den, det var där han sett bilden. Han har inte sett några bilder som 
publicerats i någon tidning, varken omaskerad eller maskerade bilder. 
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På fråga om Olofsson tagit några egna bilder i samband med att han träffade den tyska 
kvinnan Christine så säger han att han själv inte tagit några bilder på henne. Huruvida hans 
flickvän Christin Wolf tagit några bilder det känner han inte till, åtminstone har Olofsson inte 
sett några bilder så därför tror han inte hon har gjort detta, men han har inte frågat henne och 
heller inte sett några sådana bilder. På fråga om Christin Wolf har träffat den tyska kvinnan 
Christine vid något tillfälle när Olofsson inte varit närvarande så säger Olofsson att det 
känner han inte till, det är inte någonting som han har hört att Christin Wolf berättat om i 
vilket fall.

Eftersom Olofsson inte har något mer att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 11.37.

Olofsson har varit närvarande under det att förhöret dikterats in på ljudfilen och han 
godkänner detta för utskrift.

Arboga den 14 maj 2008 

Allan Emretsson             Sten Warmland
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hansson, Linda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i utredningen avseende dubbelmordet samt mordeförsöket i Arboga måndagen

den 17 mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-28
Förhör påbörjat

16:10
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

På begäran av kammaråklagare Frieda Gummesson skall ett alibiförhör hållas med Linda 
Hansson avseende vad hon gjorde på kvällen måndagen den 17 mars 2008. Vid 
telefonkontakt med Hansson så uppgav hon följande:

Beträffande måndagen den 17 mars 2008 så hade hon om hon minns rätt varit på 
dansundervisning vid dansverkstaden belägen vid centralstationen i Västerås. Hon har gått en 
danskurs varje måndag tillsammans med en kamrat vid namn Matilda Stenhag tfn 070-29 64 
443. Dansen kallas för DANCE HALL eller "RAGGA" som är en afrikanskinspirerad dans. 
Danskursen äger rum varje måndag under terminen mellan klockan 19.15-20.15.

Hansson säger dock att om hennes kamrat Stenhag hade varit på en semesterresa till Egypten 
vid den tiden men att hon nu inte minns om det var den veckan som började med måndagen 
den 17 mars eller om det var någon vecka tidigare eller senare. Om det var så att hennes 
kamrat varit på semester den veckan så hade hon inte själv gått till danslektionen.

Hon hade i så fall befunnit sig hemma i bostaden i Västerås tillsammans med sin sambo 
Magnus Ottosson tfn 070-30 80 868.  I så fall hade Ottosson även sin sexåriga dotter Isa som 
fyller sju år i juni hemma eftersom det var jämn vecka måndagen den 17 mars, vecka 12, och 
han har vårdnaden om henne varje jämn vecka. Dottern Isa har han från ett tidigare 
förhållande.

Hansson har vid förhörstillfället inte sin almanacka tillgänglig varför hon kommer att ringa 
undertecknad under morgondagen när hon tittat i den och ge besked.



I övrigt när det gäller hennes förhållande med Torgny Hellberg så är det som hon tidigare 
berättat i förhör att hon blivit ledsen när förhållande tagit slut men att hon inte på något sätt 
förföljt honom och hon har inte heller hört talas om att någon annan av hans tidigare 
flickvänner förföljt honom efter det att förhållanden tagit slut. Hon säger också att de umgåtts 
lite grann efter det att förhållandet tagit slut bl a så hade Hellberg varit på hennes 
födelsedagskalas. 

Hon betecknar sitt förhållande med Hellberg som en kortare förälskelse. Dessutom så träffade 
hon sin nuvarande pojkvän ganska kort tid efter det att förhållandet med Hellberg tagit slut 
varför hon inte hade något behov att träffa Hellberg.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Annan
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Förhörsledare
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Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hansson ringde undertecknad och meddelade att hon har pratat med sin pojkvän Magnus 
Ottosson och han erinrade sig att Hansson hade missat två danslektioner efter varandra i 
början på mars 2008, den 3 och 10 mars. Hon erinrade sig att hon varit sjuk den 10 mars och 
att hon med största sannolikhet hade gått på den aktuella danskursen måndagen den 17 mars 
2008. Hon uppgav också att det inte var troligt att hon och hennes väninna skulle ha missat 
tre lektioner efter varandra.

Hon uppger också att det är så att om hennes väninna Matilda Stenhag missar en lektion som 
hon gjorde när hon varit på semester så går inte Hansson ensam till danslektionen. Det är 
samma sak med Stenhag som inte heller går ensam till danslektionen vilket hon inte gjort 
måndagen den 10 mars 2008 när Hansson varit sjuk.

Hansson uppgav också att hon inte varit eller frånvarande av annan orsak från danslektionen 
den 17 mars.

Upplästa och godkänt

Allan Emretsson/krinsp
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Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
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Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kartläggningsförhör , nära kompis till Torgny Hellberg.

Linda uppger sig själv varit flickvän till Torgny Hellberg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
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Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U1960119.DSS
 Linda inkom på kallelse. Kallelsetid enl överenskommelse per telefon.

Linda uppger, att hon "varit i valet och kvalet" om hon själv skulle maila till polisen och 
berättat att hon varit tillsammans med Torgny Hellberg, "men det har sedan inte blivit av".
De två var tillsammans sedan början - mitten av februari 2007 till slutet av april 2007.

Linda uppger att från början är "Togge" Torgny  kompis till en kompis David Wievegg, till 
henne. Linda förklarar, att hon spelade med i en band, Ghostnail. Torgny och David är nära 
vänner.  

Linda uppger på fråga, att detta är i tiden för cirka 3,5 år sedan, i slutet av år 2006, alternativt 
i början av år 2007. 

Linda uppger, att Togge kom och tittade på dem när de spelade i bandet. Linda spelar 
keyboard för egen del. Bandet bestod av 6 personer. Linda fick höra att Togge var och tittade 
på när de spelade, samt att han ofta deltog i deras efterfester. På så sätt blev hon bekant med 
honom. 

Torgny fanns med bland kamratkretsen hela tiden. I början av februari, alternativt i mitten av 
februari år 2007 blev Torgny tillsammans med Linda Hansson. Linda Hansson är för egen del 
född och uppvuxen i Västerås. Först bodde familjen på Bäckby, sedan på Viksäng och 



därefter Enhagen och Stohagen.

Under andra året på gymnasiet flyttade Linda själv till Kristianstad och gick C4-gymnasiet 
där, vilket är ett musikgymnasium. Hon gick gymnasiet i Kristianstad, andra och tredje året 
där för att sedan åter flytta tillbaka till Västerås och till egen bostad på Förstadsvägen. 

Numera bor Linda på Hammarby i Västerås. Linda tillfrågas angående sin egen situation för 
närvarande, varvid hon uppger att hon läser till förskollärare och har en termin kvar.

Linda uppger, att i samband med att hon började att dejta Togge, (Torgny Hellberg), vilket 
skedde på bådas initiativ, kom hon från ett 3-årigt fast förhållande med Nils Jobring. Linda 
Hansson förklarar att hon tror att även Togge kom från ett längre förhållande, och hon uppger 
att det verkade som, "att båda två behövde varandra". Detta för att komma över sina längre 
förhållanden. 

Linda uppger, att hon och Togge var passionerat förälskade i varandra. Dock tog deras 
förhållande slut, troligen i slutet av april 2007. Linda uppger att hon och Togge inte älskade 
varandra, utan de var bara passionerat förälskade efter deras båda separationer och de 
behövde varandra därför "som lite tröst". 

Både hon och Togge var helt överens om att deras känslor för varandra inte var någonting att 
bygga vidare på. Därför slutade de två att träffas. Linda uppger emellertid, att hon var mycket 
ledsen över att det hela tog slut med Togge. Detta var för att hon själv inte kommit till samma 
insikt som Togge, att de inte hade riktiga känslor för varandra. Senare insåg Linda detta. 

Linda uppger, att den 17 maj träffade hon sin nuvarande sambo Magnus Ottosson. "Därmed 
var det hela över med Togge". 

Linda tillfrågas hur ofta hon träffat Togge efter det att de blev slut mellan dem.
Linda uppger, att under de första två åren, således under år 2006 och 2007, hade de mycket 
spelningar. Spelningarna avtog emellertid efter hand och i januari 2008 slutade Linda i 
bandet. 

Linda uppger, att Togge kom på hennes födelsedagskalas den 12 juni 2007. Vid tillfället var 
han tillsammans med deras gemensamma kamrater från bandet Ghostnails tid. 

Linda tillfrågas ang namnen på bandets medlemmar, varvid hon uppger att bandet bestod av 
David Wievegg, Erika Stenberg, Andreas Vest-----(någonting). 
Erika och Andreas är tillsammans. Vidare bestod bandet av Oskar Johansson och Mattias 
Nilsson. 

Mattias, Oskar och Linda är bosatta i Västerås. David, Erika och Andreas är bosatta i Köping. 
Linda tror att David, Erika och Andreas har gått i samma gymnasium som Togge.

Linda uppger, att hon och Togge kunde prata väldigt bra under den tid de var tillsammans. 
Efter det att förhållandet tog slut hoppades Linda, de två pratade även om detta, att de skulle 
fortsätta att vara kompisar. 

Emellertid avtog kontakten med Torgny. Han hörde inte av sig, vilket Linda blev sur över. 
Linda bestämde sig därför för, "att hon inte heller skulle bry sig om honom".  Linda kan ej 
heller minnas, att de två hade kontakt via sms eller via telefon. 

Linda har träffat Togge vid ett tillfälle sedan det blev slut mellan dem. Det var när han 
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besökte henne på hennes födelsedagkalas i juni 2006. 

Här erinrar sig emellertid Linda, att hon har träffat Torgny vid ytterligare ett tillfälle efter det 
att de blev slut mellan dem. Det var när de hade spelning i Köping under hösten 2007. Linda 
vill minnas, att det var i början av december månad 2007 som Togge kom och tittade på dem 
när de spelade. Vid detta tillfälle hade han sällskap med Emma, vilken då inte visste hennes 
efternamn.

Linda uppger vidare en händelse som hon nu, just kom på.
Under tiden hon och Togge var tillsammans, således från februari till april 2007, berättade 
Togge att han hade haft en tjej, Emma, vilken hade sovit över hemma hos honom i hans 
bostad i Arboga. 

Tjejen, vilken heter Emma i förnamn, hade bråkat med sin kille eller man, Niklas. Togge 
berättade att  Emma hade tagit kontakt med honom och att hon sov över hos honom, så att 
inte Niklas skulle kunna bråka mer med henne. 

Vid besöket på spelningen i december 2007 förstod Linda, att det var den Emma som hade 
sovit över hos honom vid tillfället under våren 2007, som Togge hade berättat om. Linda 
förstod då i december 2007, att Emma och Togge var tillsammans. 

Under tiden Linda och Togge var tillsammans berättade Togge endast att Emma var en 
kompis till honom. Mer än så var det inte, vad Linda då kände till.

Linda tillfrågas hur hon fick kännedom om händelsen måndagen den 17 mars 2008. 
Linda uppger, att hon fick antingen höra talas om händelsen via radio, teve eller tidningar. 
Detta var dagen efter händelsen, tisdagen den 18 mars. 

Linda förklarar, att hon hade Togges (Torgny) med på sin lista på internets Bilddagboken.se. 
Linda gick in på Togges sida och tittade i bilddagboken. Där läste Linda att Emma hade 
flyttat tillsammans med Togge och tillsammans med Emmas bar Max och Saga. 

"De hade tagit fotografi på huset och lagt ut på sin sida", varvid Linda såg, att det var samma 
hus som förekom i tidningar. 

Därefter sände Linda Hansson ett sms till David Wievegg, och frågade om det var Emma och 
Togge detta gällde, varvid  David svarade, att det var Emma och Togge saken gällde. 

Linda uppger, att det första hon tänkte på då var, att hon misstänkte att det var Emmas före 
detta kille Niklas som gjort detta, således pappan till barnen. Linda uppger att, detta var 
beroende på, att hon kände till att Niklas bråkat med Emma, då genom Togge tidigare. Niklas 
hade även vid något tillfälle, inte direkt hotat men något liknande, det var något bråk med 
Togge inblandad. 

Därefter, då Niklas blev friad från misstankar på grund av att han hade alibi tänkte Linda, "att 
det måste vara någon som har gjort detta som fått ett spontant infall". 

Linda uppger, "att sedan  kom uppgiften i media angående Christine fram" och Linda uppger 
vidare, "att hon fanns ju med i bilden då" och menar att det var under tiden när hon och 
Togge var tillsammans. 

Angående detta berättar Linda Hansson följande. 
Någon gång under februari eller mars månad 2007 berättade Togge för henne, att han träffat 
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en tjej vid förnamn Christine på en Greklandsresa. Denna Christine hade svårt att släppa 
honom. 
 Någon gång under mars månad 2007 fick även Linda läsa ett brev som tyska Christine 
hade skrivit till Torgny Hellberg. Linda såg ej kuvertet men brevet, vilket hon läste. 

Brevet var skrivet på engelska. Linda förklarar, att brevet var uppdelat i tre olika delar. I 
första delen var hon arg, i stycke nummer två var hon ledsen och i stycke tre förklarade hon 
sin kärlek till Torgny. 

Vad det direkt stod i brevet uppger Linda, att hon inte minns någonting av. Det Linda minns 
var hur kvinnan förmedlade känslan av, att hon verkligen tyckte om Torgny. Det var det som 
hon kommer ihåg. 

Linda uppger att såsom tyska Christine beskrev det hela, var det en känsla som hon kände 
igen från sig själv, att det är så man kan reagera i en sådan här situation.

Linda uppger vidare, "att därefter kom den incidenten att Christine kom hem till Togge och 
ville sova över hos honom". 
Någon gång under mars/april månad 2007 besökte Linda Hansson Togge i hans bostad i 
Arboga. Christine ringde då och frågade om hon fick komma och hälsa på honom. 

Linda uppger, att hon sa ifrån detta. Hon tyckte inte att Togges ex skulle komma dit och sova 
över hos honom, eftersom de två var tillsammans. Linda uppger, att inte heller Torgny ville 
att hon skulle sova där, varför de diskuterade detta. 

Linda förklarar, att de två kom överens om i vart fall att Togge skulle träffa Christine Det 
hela rörde sig om som Linda uppfattade det, att Togge tyckte synd om Christine och han 
skulle försöka hjälpa henne, "att komma över det hela och så att  hon skulle försöka komma 
vidare". 

Därför bestämde de två, att Togge i vart fall kunde träffa Christine. Någon plats avtalades 
inte. Linda uppfattade det som, att de skulle ta en fika någonstans, antingen i Stockholm eller 
Arboga. 

Vidare uppger Linda, att Togge berättade för henne, att Christine hade ringt honom och han 
hittade henne på en väg i bilen, antingen tablett- eller spritpåverkad eller både och, och att 
det hela hade handlat om ett självmordsförsök eller liknande. 

Linda har inte alla detaljer klart för sig men såsom Togge berättade det, hade Christine 
meddelat honom, att hon ville att det var han som skulle hitta henne i detta skick. Christine 
ville, att Togge då skulle ta hand om henne, såsom Linda förstod det hela. 

När detta var tiden kan dock inte Linda påminna sig exakt, men det var under mars eller april 
månad 2007. Därefter sov Christine hemma i Togges bostad i Arboga under två nätter, såsom 
Linda minns det hela. 

Torgny har därefter berättat, att sen försökte han få Christine att åka hem till Tyskland. 
Huruvida han lyckades med detta eller inte vet inte Linda. Linda vet inte om Christine 
eventuellt åkte hem till Stockholm. 

Om Linda minns rätt träffades hon och Togge några dagar efter händelsen, och det var då 
Torgny berättade om detta med Christine. Christine var då inte kvar i hans bostad. 
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Linda uppger, att det var då hon förstod att Christine inte mådde så bra. Linda uppger, att då 
Togge berättade detaljerna omkring Christine, blev Lindas uppfattning att Christine "inte 
framstod som psykiskt frisk". Emellertid pratade inte hon och Togge om detta. 

Linda vet inte Togges uppfattning angående det d.v.s Christines psykiska hälsa. Linda uppger 
dock, att hon fick den uppfattningen att Togge fortfarande tyckte synd om Christine. Några 
andra känslor tror inte Linda att Togge hade för henne, vid tillfället. 

Därefter minns Linda att antingen fick Togge ett sms eller ytterligare ett brev, där Christine 
skrev, att hon hade önskat att Togge inte hade räddat hennes liv vid ett tidigare tillfälle, utan 
att hon lika gärna kunde ha fått dö. 

Detta var i tiden samma veva som när det blev slut mellan Togge och Linda, således i april 
månad 2007. Därefter vet inte Linda något mer angående Christine. Torgny har ej heller 
därefter berättat något mer om Christine för Linda. 

Linda tillfrågas angående om hon har något ytterligare att berätta angående Christine, varvid 
hon uppger, att Torgny har visat henne semesterkort från Grekland, där han träffade på 
Christine. 

Linda uppger, att hon av korten inte direkt kunde se, att de två var tillsammans. Inget kort 
pussades eller kramades de på utan det var mer av typen turistkort och att det såg ut som att 
de två var vänner. Linda minns, att Togge beskrev Christine "som en semesterflört". 

Vidare berättade Torgny för Linda, att Christine under hösten 2006 varit till Arboga och 
hälsat på honom. När detta var i tiden under hösten 2006, har Linda ingen aning om. Linda 
vet ej heller hur lång tid Christine stannade i Arboga. 

Sammantaget, där Linda känner till att Christine har hälsat på Torgny, är vid två tillfällen, 
hösten 2006 samt ett tillfälle under våren 2008. 

Under perioden mars/april 2007 berättade även Togge för Linda att Christine hade pratat om, 
att hon skulle flytta till Stockholm, från Tyskland. När Christine hade tänkt flytta till 
Stockholm från Tyskland, har dock Linda ingen uppfattning om. 

Linda vill ha med ett tillägg till förhöret:
Det är angående, om det hon har berättat tidigare i detta förhör. 

 I samband med de brev hon läste som Christine skrivit, och "att hon kunde förstå hennes 
känsla", reflekterade hon dock samtidigt över detta, "då hon tyckte det hela var så dramatiskt 
skrivit" och hon sa spontant till Togge: "Men hon är ju störd". 

Linda uppger, att hon även fick en känsla av det vid detta tillfället, att Christine "var störd". 
Linda glömde säga det vid tidigare tillfälle i förhöret, då hon berättade om brevet.

Linda uppger, att då hon via media fick upp namnet Christine från Tyskland,  tänkte hon 
direkt: "Oj, var det så illa." Linda förklarar, att hon därvid tänkte på Christines psykiska 
status. 

Linda uppger, att hon blev helt skakad inombords själv av den insikten, att Christine var så 
illa störd, så att hon kunde ge sig på och döda två barn och försöka att döda Emma. 

Linda uppger att i detta sammanhang hade hon sitt stöd i sin nuvarande sambo, Magnus 
Ottosson. 
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Linda uppger, att hennes uppfattning angående Christine är att hon verkligen var kär i Togge. 
Hon verkade inte kunna släppa honom i sina tankar. Detta med anledning av att hon för 
Linda, "framstod som lite stalker". 

Detta genom att försöka få kontakt med Togge via telefon, brev och genom att agera, som 
hon gjorde som hon gjorde vid tillfället då hon försökte, troligen, "begå självmord eller vad 
det var". 

Linda tillfrågas om hon lade ut bilder på sig själv och Togge på Bilddagboken, varvid hon 
uppger, att hon gjorde detta vid ett tillfälle. 
Linda besökte Togge i Arboga och de tog en promenad i omgivningarna och tog lite 
fotografier, varvid hon lade ut dessa på Bilddagboken. Bilderna hon la ut var av 
kamratskapskaraktär. Linda lade aldrig ut några bilder på när de pussades eller liknande.

Linda uppger, att gemensamma kompisar till henne har eventuellt tagit fotografier på henne 
och Togge och möjligen lagt ut på Bilddagboken. Där kan det vara bilder på henne och 
Togge som de eventuellt kan ha pussats på. Linda vet ej. 

Fhls anm. Här erinrar sig Linda, genom att säga "ja, just det", att det var så jag fick veta att 
Togge och Emma var tillsammans. 
Linda uppger, att det berodde på, att hon på Bilddagboken såg att Togge hade lagt ut bilder 
på Emma och honom tillsammans, där de pussades och det i klartext framstod, att de var ett 
par,  att de två var tillsammans. Det var då först även Linda förstod detta. 

När detta var i tiden kan Linda inte exakt erinra sig. Linda uppger att det står i Bilddagboken 
vilket datum man lägger ut bilderna. 

Linda uppger, att det var även genom Bilddagboken som hon fick veta att Togge och Emma 
hade flyttat tillsammans i aktuellt hus. Huset förekom på bilder i media efter händelsen.  

Linda tillfrågas om hon har något ytterligare att berätta, varvid hon uppger att hon inte kan 
komma på det vid förhörstillfället.

Linda har följt med under inspelningen och har inget att erinra mot denna.

Majvor Hedlund/krinsp
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Stenberg uppger inledningsvis beträffande sin bakgrund att hon är född och uppväxt i Köping 
och på fråga om hon känner "Togge", d v s Torgny Hellberg, så uppger hon att hon har känt 
honom sedan hon var i tonårsåldern. Hon blev bekant med Hellberg genom att Christine 
Stenbergs syster Erika Stenberg var bekant med Hellberg från början eftersom de gick i 
samma skola. Beträffande Hellberg så säger Stenberg vidare att hon känner honom inte 
närmare annat än att man festar ihop eller är på samma fester, men att man sitter aldrig och 
pratar om djupare saker och hon kan därför inte uttala sig något närmare om honom. Övrigt, 
de bekanta som Stenberg har umgåtts med de senaste åren är bland annat Gustav Andersson 
och David Wievegg och Davids flickvän som Stenberg bara vet förnamnet på, hon heter 
Ulrika. Vidare så umgås hon med sin systers pojkvän Andy, d v s Andreas Väst. Även 
Stenbergs pojkvän Joakim Hammarström är bekant med Torgny Hellberg och känner honom 
egentligen lite bättre än vad Stenberg själv gör. Hon känner också de som är engagerade i 
Smedjan i Köping, bland annat Sabine Olivi. På fråga om Stenberg själv är engagerad i 
Smedjan så säger hon att det är hon inte, men hon brukar ofta vara där. 

Stenberg ombeds beskriva hur hon uppfattar Torgny Hellberg som person och hon säger att 
han är rolig och underhållande och trevlig person som är allmänt omtyckt. Beträffande de 
flickvänner som Hellberg har haft som Stenberg känner till så är det bland annat en flicka 
som heter Anna och Stenberg tror att hon heter Englund i efternamn, men det är ganska länge 
sedan. Vidare så har Hellberg haft något kortare förhållande med någon Linda ifrån Västerås, 
efternamnet känner inte Stenberg till. Linda spelade i samma band som Stenbergs syster Erika 



Stenberg. På fråga om Stenberg hört det pratats ifrån något håll eller rykten om att tidigare 
flickvänner till Torgny Hellberg skulle ha svårt att acceptera om ett förhållande tagit slut och 
att man har varit efterhängsen och förföljt Hellberg så säger Stenberg att hon har inte hört 
några sådana rykten eller någon nämnt något om sådant, det är ingenting hon känner till 
någonting om.

Stenberg tillfrågas vidare om hon träffat den tyska kvinna som för närvarande är häktad 
misstänkt för dubbelmordet samt mordförsöket i Arboga den 17 mars 2008 och Stenberg 
säger då att hon träffat henne vid ett tillfälle. Hon tillfrågas om hon känner igen kvinnans 
namn och hon vet att hon hette Christine i förnamn och efternamnet börjar på S. 

Stenberg säger att hon träffade henne i Köping i november 2006 på restaurant Ögir. Stenberg 
var ute med sina kamrater, bland annat sin syster Erika Stenberg och hon minns inte riktigt 
vilka övriga som var med, hon kan tänka sig att Gustav Andersson var med eftersom han ofta 
brukar vara med ute. Andy, d v s Andreas Väst, var med med sin dåvarande flickvän som 
hette Linda i förnamn, efternamnet minns nu inte Stenberg vid förhöret, men hon var dotter 
till gitarrdoktorn, han som har en musikaffär i centrala Köping. På fråga om Stenberg kommit 
till restauranten i sällskap med den tyska kvinnan och Torgny Hellberg, men Stenberg säger 
att hon träffade dem på restauranten. 

Stenberg tillfrågas om hon kommer ihåg vem som först kommit till restauranten om det var 
Stenberg och hennes sällskap eller om det varit Torgny Hellberg och den tyska kvinnan, men 
hon minns nu inte detta vid förhöret. Hon kommer ihåg att hon pratat med Hellberg om den 
tyska kvinnan och frågat vem det var, om de hade haft något förhållande, men de svar som 
Stenberg fått var lite luddiga så hon fick aldrig klart för sig riktigt huruvida Hellberg och den 
tyska kvinnan Christine hade något förhållande eller om de enbart var kompisar. Stenberg 
säger också att hon först inte kommer ihåg att hon träffat den tyska kvinnan Christine på 
restaurant Ögir, det var först efter hon började tänka efter. Om det varit fler i sällskap med 
den tyska kvinnan Christine och Torgny Hellberg det kommer inte Stenberg ihåg, men hon 
kan tänka sig att det var flera som var i sällskapet, det är möjligt att David Wievegg och 
Ulrika varit där, men hon minns det nu inte vid förhöret. 

Tillfrågad om Stenberg pratade med den tyska kvinnan Christine så säger hon att hon inte 
minns detta vid förhöret, det är möjligt att hon försökte prata tyska med henne eftersom 
Stenberg läst tyska i skolan, men hon kommer inte ihåg detta nu vid förhöret. Hon kommer 
överhuvudtaget inte ihåg om någon pratade med den tyska kvinnan, nu när hon tänker efter. 
Hon säger också att hon fick en uppfattning att den tyska kvinnan Christine var väldigt 
tystlåten, tillbakadragen, nästan blyg och nästan lite asocial i sin framtoning. Hon säger att 
det kan ha berott på att hon kanske inte kunde svenska och känt sig då utanför. Hon 
uppfattade henne som normal, väldigt alldagligt utseende, hon har svårt att minnas nu efteråt 
hur hon sett ut. Hon beskriver att hon minns att hon hade långt brunt hår och inte var så smal. 
I övrigt så hade hon inget onormalt beteende. 

Som Stenberg nu kommer ihåg det så har hon träffat den tyska kvinnan Christine endast vid 
detta tillfälle i november 2006 på restaurant Ögir i Köping. Hon minns inte om man lämnade 
restauranten tillsammans eller inte. På fråga om Stenberg sett den här tyska kvinnan efteråt så 
säger Stenberg inte vad hon kan erinra sig. Men eftersom hon inte minns hennes utseende så 
kan hon ha sett henne vid något tillfälle utan att hon har reagerat över detta. Hon är dock 
säker på att hon träffat den här kvinnan på restaurant Ögir eftersom man reagerat då på att 
hon var från Tyskland och att hon funderade på vad hon gjorde där. På fråga om hon pratat 
med Hellberg vid detta tillfälle om kvinnan så säger Stenberg att det hade hon inte gjort. 

Stenberg tillfrågas vidare om hon med Torgny Hellberg pratat om den tyska kvinnan, men 
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hon kan inte erinra sig att de har pratat någonting om henne. Hon har hört ifrån andra 
personer som skall ha pratat med Torgny om den tyska kvinnan, men hon är lite osäker på om 
det är först efter den 17 mars när händelsen i Arboga inträffade som hon har hört ifrån flera 
personer, bland annat att Gustav  Andersson skulle ha pratat med Torgny Hellberg om den 
tyska kvinnan. Hon är också osäker på en annan person, det är möjligt att en kamrat till 
Stenberg som heter Kajsa Runeteg kan ha pratat med Torgny Hellberg om den tyska kvinnan. 
Kajsa Runeteg är ett år äldre än Stenberg och var mycket med i Arboga – Köping och festade 
vid den tiden, d v s 2006, och det är möjligt att hon kan ha pratat med Hellberg. Kajsa 
Runeteg är för närvarande bosatt i Stockholm, i Huddinge, och bor tillsammans med sin 
pojkvän Eddy. Närmare gatuadress känner inte Stenberg till, men hon har både 
hemtelefonnummer och Kajsas mobilnummer och hemtelefonnumret till Kajsa i Huddinge är 
08-711 06 10 samt Kajsas mobiltelefonnummer är 076-228 15 53.

På fråga om vad Stenberg hört om den tyska kvinnan så säger hon att det är en del saker hon 
hört, men det är först efter händelsen den 17 mars 2008. Hon kommer nu inte ihåg vem som 
har berättat för henne, det är flera personer som har pratat om att den tyska kvinnan bland 
annat hade dykt upp hemma hos Torgny Hellberg utan att han ville att hon skulle komma och 
att hon också hört av sig från Stockholm eller Västerås och att hon även skulle ha tagit livet 
av sig eller försökt att tagit livet av sig och att Hellberg hjälpt till att skicka hem henne till 
Tyskland, men Stenberg säger att hon vet inte något närmare om detta och hon kan inte nu 
erinra sig vilka som har berättat vad för henne, men det är först efter händelsen som hon hört 
detta. På fråga om Stenberg vet var den tyska kvinnan är bosatt i Tyskland så säger Stenberg 
att det känner hon inte till.

Tillfrågad om Stenberg har tagit några fotografier i samband med att hon träffat den tyska 
kvinnan på restaurant Ögir i november 2006 så säger hon att det har hon inte gjort. Hon har 
däremot varit in på restaurant Ögirs hemsida och tittat om det fanns några bilder på den tyska 
kvinnan, men hon var inte med på några bilder, däremot var flera av Stenbergs kamrater med 
på bilder som har tagits från den aktuella kvällen. Stenberg tror att det kan ha varit 17 eller 18 
november 2006 som hon varit på restaurant Ögir och träffat den tyska kvinnan. 

Däremot så har hon varit in och tittat i Torgny Hellbergs bilddagbok och där konstaterat att 
Hellberg hade bilder, dels ifrån kvällen på restaurant Ögir november 2006, där fanns inte den 
tyska kvinnan med, men däremot fanns det någon bild som eventuellt kan ha tagits dagen 
eller dagarna efter, åtminstone tror Stenberg att det var taget i den veva som den tyska 
kvinnan var och besökte Hellberg i november 2006. Tillfrågad om Stenberg har hört om 
några andra personer träffat den tyska kvinnan vid flera tillfällen eller vid andra tillfällen så 
säger Stenberg att hon har inte hört eller känner till någon person som träffat henne vid andra 
tillfällen. Hon har heller inte hört att någon skulle ha sett henne i Arboga under sista året. På 
fråga om Stenberg kan erinra sig hur den tyska kvinnan var klädd på restaurant Ögir 
november 2006 så säger Stenberg att hon tror att den tyska kvinnan kan ha varit iklädd jeans, 
hon var åtminstone väldigt alldagligt klädd, men något närmare beträffande klädseln minns 
inte Stenberg.

Stenberg tillfrågas om vad hennes tankar var om vem som eventuellt skulle kunna ligga 
bakom dubbelmordet och mordförsöket i Arboga den 17 mars 2008 och hennes första tanke 
var då att det var Emmas före detta pojkvän som skulle ha kunnat ligga bakom det eftersom 
hon har hört att han tidigare har hotat eller misshandlat henne. På fråga så säger Stenberg att 
hon vet inte vem Emmas tidigare pojkvän är, hon har inte träffat honom vad hon vet och 
umgås heller inte med honom. Hon har inte haft en tanke på att den tyska kvinnan skulle vara 
intressant i utredningen som gärningsman, hon hade överhuvudtaget inte tänkt på henne 
eftersom hon hade glömt bort henne efter det att hon träffat henne på restaurant Ögir.

Förhör med Stenberg, Christine; 2008-05-14 14:35   diarienr: 1900-K8001-08
1066



Stenberg tillfrågas om hon sett några andra bilder på den tyska kvinnan på Internet eller på 
andra ställen än de bilder hon sett när hon varit in på Torgnys bilddagbok. Hon får frågan om 
hon kände igen kvinnan såsom den som hon träffade på restaurant Ögir i november 2006 och 
när hon fick se bilden så tyckte hon att det stämde, hon hade långt mörkt hår och inte var så 
smal. 

Stenberg tillfrågas om hon har något annat att tillägga, men hon säger då att eftersom hon inte 
kände igen den tyska kvinnan och har tänkt på henne överhuvudtaget som gärningsman så är 
det möjligt att hon kan, om hon skulle ha sett henne i Köping eller Arboga, så är det mycket 
troligt att hon inte skulle känna igen henne. 

Stenberg tillfrågas om hon känner till hur många gånger som den tyska kvinnan har varit och 
besökt Torgny Hellberg i Arboga. Hon säger då att vad hon vet så är det bara vid det tillfället 
när hon träffade henne på restaurant Ögir. Hon har inte hört några andra pratat om den tyska 
kvinnan, att hon skulle varit på besök förutom då David Wievegg och hans flickvän Ulrika, 
som kallas för Ullis, men om det var samma kväll som restaurant Ögir kan Stenberg inte 
uttala sig om. Det är möjligt säger hon att de kan ha varit hemma hos David och Ullis, d v s 
Hellberg och den tyska kvinnan, att det var det tillfället, men det kan också vara något 
ytterligare tillfälle, det känner hon inte till. Hon nämner att hon har sett på bilddagboken 
några bilder på Hellberg och den tyska kvinnan som hon har fått uppfattningen har tagits 
utomlands på sommaren 2006 och som Stenberg uppfattade det så hade Hellberg träffat den 
tyska kvinnan utomlands. Hon säger också att Gustav Andersson pratat eller nämnt för 
Stenberg att han i samband med att han och Hellberg varit på Peace and Love-festivalen i 
Dalarna juli eller augusti 2006 så hade Hellberg pratat om den tyska kvinnan. Stenberg säger 
att hon minns inte vad Gustav nämnde om vad Hellberg pratat med Gustav Andersson om 
den tyska kvinnan. Först trodde Stenberg att det var festivalen 2007 som avsågs, men sen 
förstod hon att det var redan festivalen 2006. Stenberg säger också att hon trodde först då när 
hon träffade den tyska kvinnan och Hellberg på restaurant Ögir att de nyligen hade träffats 
eftersom det var så osäkert, som hon hade uppfattat det, att om de var tillsammans eller inte, 
om de hade ett förhållande eller om de var enbart kompisar. Det är först efteråt som Stenberg 
fått klart för sig då att den tyska kvinnan och Hellberg har träffats tidigare, någon gång under 
2006.

Eftersom Stenberg inte har något att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 15.26.

Stenberg har varit närvarande under det att förhöret talats in på ljudfilen och hon godkänner 
detta för utskrift.

Köping den 14 maj 2008 

Allan Emretsson         Sten Warmland

Förhör med Stenberg, Christine; 2008-05-14 14:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hjälmgården, Ulrika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

bland annat Ulrika Hjälmgårdens bekantskap med Torgny Hellberg, kallad "Togge" och hon hörs i

utredningen avseende dubbelmorden samt mordförsöket på Verktygsgatan 2B i Arboga måndagen den

17 mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-04-24
Förhör påbörjat

13:32
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polishuset Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS33063_Hjalmgarden_Ulrika.DSS

Hjälmgården uppger inledningsvis vid förhöret gällande sin bekantskap med Torgny 
Hellberg, så uppger hon att hon träffade honom för cirka 12-13 år sedan i samband med att 
de konfirmerades. Hon och bland annat Torgny Hellberg höll till vid en ungdomsgård som 
leds i kyrkans regi. Det var så hon lärde känna Torgny Hellberg. Dessutom så är 
Hjälmgårdens nuvarande pojkvän David Wieveg väldigt bra kompis med Torgny Hellberg, 
vilket gör att man träffas på fester och liknande.

Hjälmgården tillfrågas om vilket umgänge som hon känner till att Torgny Hellberg har och då 
nämner hon då, förutom sin pojkvän Daniel Wieveg, en annan kamrat till Hjälmgården som 
heter Karl Wong och som ursprungligen kommer från Köping, som har bott i Falun, men nu 
har flyttat till Arboga. Sedan är det ett flertal personer som är engagerade i Smedjan, bland 
annat Dennis Nylund, en flicka som heter Sabine och Mia, efternamnet på dem kommer inte 
Hjälmgården vid förhöret inte ihåg.

Beträffande flickvän till Torgny Hellberg så uppger Hjälmgården att för närvarande är 
Hellberg tillsammans med en kvinna som heter Emma Jangestig, innan dess en tysk kvinna. 
Namnet kommer hon inte vid förhöret inte ihåg, hon kallade henne för den tyska kvinnan 
eller tyskan och innan dess en flicka som heter Linda Hansson från Västerås och vidare en 
flicka som heter Anna. Efternamnet minns inte Hjälmgården och Anna kommer från Köping 
och Eva kommer från Hallsberg och då är det flera år sedan Hellberg hade varit tillsammans 



med den kvinnan.

På fråga om Hjälmgården är engagerad i Smedjan i Köping så säger hon att inte direkt, men i 
och med att hennes pojkvän David Wieveg är med och jobbar ideellt och är med och 
arrangerar konserter och liknande så brukar även Hjälmgården gå dit när pojkvännen jobbar. 
Det kan vara om det är något speciellt som hon vill lyssna på och ibland så brukar hon hjälpa 
till att jobba, stå i kassan. 

Beträffande Smedjan så säger Hjälmgården att de har inte någon egen hemsida, men de 
känner till att Facebook. Själv har inte Hjälmgården varit in och tittat där, men hon får sin 
information om de arrangemang som Smedjan arrangerar genom sin pojkvän David Wieveg. 

Beträffande arrangemangen på Smedjan så tillfrågas Hjälmgården om hon har varit på några 
arrangemang under de senaste månaderna och hon säger då att så sent som i lördags, den 19 
april, så var hon på en "Guitar hero"-turnering. Hon har också varit tidigare på någon 
hip-hop-kväll som arrangerats. Hon kommer nu inte exakt ihåg när detta var, men de 
arrangemangen som hon har varit på, de har varit på helger och med helger menar 
Hjälmgården antingen fredag eller lördag. Hon tillfrågas om arrangemang som ha anordnats 
under 2008, där publiken inbjudes att själv uppträda och hon kommer ihåg arrangemanget 
och vad hon minns så var hennes pojkvän David Wieveg var med och arrangerade detta, men 
själv var Hjälmgården inte nere vid Smedjan vid det tillfället vad hon nu vid förhöret kan 
erinra sig. Hon minns inte när just detta arrangemang gick av stapeln.

Hjälmgården erinrar sig vid förhöret att det arrangemang där publiken själv fick uppträda, 
hade varit någon gång i mars månad 2008. Närmare kan hon inte ange tid. Hon kommer ihåg 
att hon gått ner till Smedjan efter det att arrangemanget varit slut och hon och pojkvännen 
David Wieveg hade efteråt gått hem till Dennis Nylund. På fråga när arrangemangen börjar 
och slutar, så brukar de börja omkring klockan 19.00 och hålla på ungefär fram till 
22-23-tiden på kvällen. Det specifika arrangemanget där publiken själv fick vara med och 
uppträda, tror hon slutade någon gång vid 22-23-tiden på kvällen. Beträffande veckodag så 
säger Hjälmgården att det har varit en helgdag, fredag eller lördag, troligen fredag. 

Beträffande den tyska kvinnan som Torgny Hellberg  haft ett förhållande med så tillfrågas 
Hjälmgården om hon träffat den tyska kvinnan och hon säger då att hon har gjort detta vid ett 
tillfälle. Hon har efteråt, på Flashback, både läst vad kvinnan hette och sett ett fotografi på 
henne. Hon vet att hon heter Christine i förnamn. När hon tittat på Flashback och sett 
fotografiet på Christine så kände hon igen att det var samma kvinna som hon träffade vid ett 
tillfälle och som då var tillsammans med Torgny Hellberg. Hon beskriver kvinnan som 
ganska lång och Hjälmgården är 172 cm lång, så hon bedömde att hon var minst 180 cm lång. 
Normal kroppsbyggnad åt det smala hållet. Hon hade lång hår som var uppsatt i en knut i 
nacken. Hon var då iklädd en mörk polotröja, randig i färgerna rött eller brunt och vanliga blå 
jeans. Beträffande Christines ålder så säger Hjälmgården att hon bedömde att hon var något 
eller några år äldre än Hjälmgården. 

Hjälmgården uppger att hon träffat den tyska kvinnan Christine vid ett tillfälle och hon är lite 
osäker om det var för ett eller två år sedan. Det var på hösten eller vintern. Det var en fest 
som var hemma hos Carl Wong, som då bodde på Furuvägen i Köping. Numret kommer 
Hjälmgården vid förhöret inte ihåg. Med på festen var förutom Christine, även Torgny 
Hellberg, David Wieveg, Ulrika Hjälmgården och eventuellt Mia, efternamnet kommer 
Hjälmgården vid förhöret inte på, men Mia var då Carl Wongs dåvarande flickvän. 

Hjälmgården tillfrågas vidare om hon pratade med Christine någonting och hon säger då att 
hon försökte föra något samtal med henne och man pratade då på engelska, men Christine var 

Förhör med Hjälmgården, Ulrika; 2008-04-24 13:32   diarienr: 1900-K8001-08
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mer intresserad av att prata med Carl Wong och de diskutera bland andra världskriget. 
Hjälmgården säger på fråga att hon inte fick klart för sig vid samtalet med Christine vad hon 
gjorde/sysslade med och eller var hon bodde någonstans.  Hon visste att hon var någonstans 
ifrån Tyskland. Festen hölls som tidigare sagts i Carl Wongs lägenhet och som Hjälmgården 
minns det så hade man inte lämnat lägenheten och gått ut på någon restaurang. Tillfrågad om 
Hjälmgården känner till huruvida Christine, den tyska kvinnan, hade några andra bekanta 
förutom Torgny Hellberg i Arboga- eller Köpingsområdet, så säger Hjälmgården att det har 
hon ingen uppfattning om. Det kände hon inte till någonting om.

Hjälmgården berättar också att hon pratat med Torgny Hellberg om den tyska kvinnan 
Christine och Torgny har då berättat för Hjälmgården att han hade ett förhållande med den 
tyska kvinnan, men att han väl berättat när förhållandet tog slut, att Christine var mer 
intresserad av och leva loppan och resa runt i Europa ------Torgny Hellberg ville ha ett 
mer seriöst förhållande och det var anledningen till att förhållandet tog slut. Han har också 
berättat vid ett annat tillfälle, tidpunkten är Hjälmgården osäker på, kan ha varit för ett år 
sedan, så har Torgny Hellberg berättat att han varit tvungen att hämta Christine någonstans i 
Sverige. Var minns inte Hjälmgården. Christine hade suttit i en hyrbil och inte kunnat ta sig 
någonstans och hon hade även velat övernatta eller bo hos Torgny Hellberg, men denne ville 
inte ha henne boende hos sig och hade därefter satt henne på ett plan tillbaka till Tyskland. 
Hjälmgården säger på fråga att efteråt har hon ju läst på Flashback att Christine vid det 
aktuella tillfället försökt tagit livet av sig, men hon minns inte huruvida Torgny Hellberg, vid 
tillfället då han berättade om händelsen för Hjälmgården, om han då också nämnde att 
Christine försökt ta livet av sig eller om hon läst detta i efterhand på Flashback.

På fråga om vilken uppfattning Hjälmgården fått av Christine som person så säger hon att hon 
uppfattade henne som normal. Hon svarade på tilltal och tyckte inte att det var något konstigt 
med henne då. Hon säger att hon träffat Christine bara vid ett tillfälle. På särskild fråga så 
säger Hjälmgården att hon inte efter festen hemma  hos Carl Wong, så har hon inte träffat 
eller sett Christine, varken i Köping, Arboga eller något annat ställe. 

På fråga så säger Hjälmgården att hon inte har hört att någon annan person har sett eller 
träffat Christine i Arboga eller Köping efteråt, under det senaste året. Hjälmgården har haft 
----- den uppfattningen att Christine hade varit bosatt i Tyskland. 

På fråga om Hjälmgården känner till när Torgny Hellberg senast haft kontakt, träffat eller på 
annat sätt haft kontakt med Christine, den tyska kvinnan, kontakt via telefon, sms, chat eller 
liknande, så säger Hjälmgården att hon har haft den uppfattningen att Torgny Hellberg inte 
haft någon mer kontakt med den tyska kvinnan Christine, efter det att han skjutsat henne till 
Arlanda. Hon har fått berättat av Hellberg att Christine inte kommit med det planet, utan 
kommit iväg med något senare plan någon dag senare. Torgny Hellberg har i vilket fall inte 
för Hjälmgården berättat att han haft någon kontakt med Christine efter den händelsen, som 
bör ha inträffat för cirka ett år sedan eller däromkring. 

Hjälmgården får igen frågan om vilken uppfattning hon fått av Christine som person, men 
hon har svårt att besvara frågan. Hon pratade lite grann med Christine, hon pratade engelska 
med henne och Christine har säker sagt lite grann eller berättat lite om sig själv, men det är 
ingenting som Hjälmgården nu vid förhöret kommer ihåg någonting av. Hon har någon 
minnesbild av att hon pratat någonting om att hon varit resande. Hjälmgården får frågan om 
hon fått uppfattningen att Christine pratat svenska. Hon tror inte att Christine kunde någon 
svenska och tror inte heller att hon förstod svenska över huvud taget eller speciellt bra. De 
flesta pratade engelska med Christine på festen. Carl Wong hade pratat lite tyska med henne. 

Eftersom Hjälmgården inte har något mer att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 14.14.

Förhör med Hjälmgården, Ulrika; 2008-04-24 13:32   diarienr: 1900-K8001-08
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Hjälmgården har varit närvarande under det att förhöret dikterats på bandet och hon 
godkänner detta för utskrift.

Köping den 24 april 2008-06-02

Allan Emretsson
Krinsp, RKP

Förhör med Hjälmgården, Ulrika; 2008-04-24 13:32   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stenhag, Matilda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i utredningen om dubbelmordet och mordförsöket i Arboga måndagen den 17

mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-28
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Matilda Stenhag underrättas inledningsvis vid förhöret att hennes väninna Linda Hansson har 
i förhör uppgivit att Stenhag kan lämna upplysningar om vad hon och Hansson gjorde 
måndagen den 17 mars 2008.

Stenhag tillfrågas om hon kommer ihåg när hon åkte till Egypten på semester under vintern 
2008 och hon säger spontant att det var en fredag i slutet av februari månad antingen den 28 
eller 29. Efter att ha tittat i sin almanacka så kunde se att hon noterat att det varit fredagen den 
29 februari 2008 som hon och hennes pojkvän Mikael Ohukainen åkte på en veckas semester 
till Egypten och att det återkom till Sverige fredagen den 7 mars.

På fråga om hon går någon danskurs så uppger Stenhag att hon och hennes väninna Linda 
Hanssson sedan flera terminer varje måndag gått och går på en danskurs vid dansverkstaden 
belägen vid centralstationen i Västerås. Det lär sig en afrikanskinspirerad dans som heter 
DANCE HALL eller "RAGGA". Efter att ha tittat igen i sin almanacka så kunde hon 
konstatera att det funnits en notering att de varit på danskursen måndagen den 17 mars 2008..

Stenhag är också säker på att det verkligen gått på kursen den 17 mars 2008 eftersom Stenhag 
missade måndagen den 3 mars och även måndagen den 10 mars eftersom Linda Hansson då 
var sjuk och Stenhag och Hansson alltid går tillsammans till kursen. Är någon av dem borta 
så går inte den andre vilket också gjort att Hansson  missat måndagen den 3 mars. De ville 
inte missa ytterligare en danslektion och därför är Stenhag säker på att hon och Hansson gick 
på danskursen måndagen den 17 mars. Stenhag är säker på att varken hon eller Hansson varit 
sjuk eller borta från danslektionen av någon annan anledning måndagen den 17 mars. 



På fråga under vilken tid som danskursen pågår så uppger Stenhag att den börjar kl 19.15 och 
pågår en timme till kl 20.15. Och Stenhag uppger att de alltid träffas lite före det börjar för att 
prata lite eftersom de inte ses så ofta. De brukar träffas mellan klockan 18.45 och 19.00. 
Stenhag uppger att hon och Hansson också brukar stanna kvar ca 15-20 minuter efter det att 
danslektionen är slut för att fortsätta att prata lite, vilket innebär att de brukar lämna 
dansverkstaden vid ca 20.30-20.35-tiden,  och så gjorde de även måndagen den 17 mars 
2008.

Förhöret uppläst och godkänt. 

Förhör med Stenhag, Matilda; 2008-05-28 17:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Olivi, Sabine
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sabine Olivis bekantskap med Torgny Hellberg, kallas "Togge" och förhöret ingår i utredningen av

dubbelmordet samt mordförsöket i en villa på Verktygsgatan 2B i Arboga måndagen den 17 mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-04-24
Förhör påbörjat

15:53
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polishuset, Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS330064_Olivi_Sabine.DSS

Beträffade sin egen bakgrund så uppger Olivi att hon är född i Falun, men uppväxt i 
Munktorp utanför Köping. Hon har genomgått 9-årig grundskola samt genomgått en 
utbildning på estetiska linjen, inriktning musik i Köping, samt gått en utbildning som 
undersköterska. Hon har bott i Köping sedan hon var 15 eller 16 år. 

På fråga hur Olivi blivit bekant med Torgny Hellberg så berättar hon om att någon gång –93 
– 94, när hon hållit på med teater och musik, så var det ett gäng som umgicks, som hade 
samma intresse och det var David Wieveg, som bor för närvarande i Köping och Madeleine 
Söderberg och Lena Fredriksson, båda bor numera i Örebro. De bor ihop och båda kan nås på 
Madeleines mobiltelefonnummer 0735-6025065. Även Erika Stenberg, bosatt i Köping var 
också en person som ingick i den umgängeskretsen. Hon bor i Köping och har telefon 
0221-628254 och mobiltelefon 073-3813590. Numera så umgås hon regelbundet med David 
Wieveg och Erika Stenberg. Madeleine Söderberg och Lena Fredriksson träffar hon mer 
sporadiskt. 

När det gäller Torgny Hellberg så uppger Olivi att hon kommer ifrån honom under några år, 
men sedan 2005 så har man jobbat ihop vid Smedjan i Köping med att arrangera spelningar 
och det är sedan 2005. 

De arrangemang, sång och spelningar som Olivi är med och arrangerar vid Smedjan, sker 
företrädesvis på helgerna och med helger menar Olivi fredag- eller lördagskvällar. Det är 
spelningar då med olika band som uppträder. Man träffas också varje onsdag klockan 18.00 



och det är öppna möten. Det är styrelsen för Smedjan som träffas där Olivi ingår, men efter 
detta möte så får vem som helst komma och mötena brukar normalt sett pågå under cirka två 
timmars tid. På de mötena brukar Togge vara med.

Olivi tillfrågas vidare om hon och Torgny Hellberg arrangerat någon spelning eller annat 
arrangemang före den 17 mars 2008 och hon erinrar sig då att fredagen innan så hade man ett 
arrangemang som kallas för "Öppen scen" vilket innebar att vem som helst från allmänheten 
kunde komma och gå upp på scen och spela och sjunga. Arrangemanget skedde fredagen den 
14 mars 2008 och som Olivi nu minns det så hade Togge och Emma kommit förbi innan 
arrangemanget börjar, hon tror att det kan ha varit någon gång vid 16.00- 17.00-tiden, men 
om hon minns rätt, så var Torgny Hellberg sjuk och han hade sagt att han eventuellt skulle 
komma senare på kvällen och spela, men han hade sedan inte dykt upp. Man hade också lånat 
instrument ifrån ABF i Arboga, där Torgny Hellberg är anställd. Det var bland annat trummor 
och gitarrförstärkare. Instrumenten och förstärkarna hade kommit till Smedjan tidigare på 
fredagen. Olivi var själv då inte närvarande, däremot när de packades ihop och skulle köras 
iväg några dagar senare, var hon närvarande. 

Tillfrågad om hur arrangemanget marknadsfördes så säger Olivi att man tryckte upp affischer 
som sattes upp på skolor och andra ställen. Man annonserade i lokaltidning som heter 
Magazinet och även på Facebook. Det som stod om arrangemanget var vad det handlade om 
och vilka som arrangerade och då stod det Stadskulturstudion Smedjan. Det stod inga namn, 
så varken Olivi eller Torgny Hellbergs namn fanns med på affischerna eller i den 
marknadsföring som genomfördes. 

Tillfrågad hur många arrangemang som Olivi och Torgny Hellberg varit med och arrangerat 
tillsammans sista halvåret, så säger hon att man har haft arrangemang cirka en till två gånger i 
månaden. Hur många gånger som Torgny Hellberg varit med kan hon inte säga, men oftast så 
dök  han upp och hjälpte till under kvällarna. På fråga vilka arbetsuppgifter som man hjälptes 
åt med så rörde det sig om att sitta i entrén och i kassan, hjälpa till vid caféet, sköta tekniken, 
det vill säga ljus och ljud. 

Olivi tillfrågas vidare om vid de tillfällen som hon har befunnit sig vid Smedjan, om hon har 
svarat i den telefon som finns där och det har varit någon tysk- eller engelsktalande kvinna 
eller någon som har pratat dålig svenska som har sökt Torgny, men det har inte skett när Olivi 
har varit där. Hon har heller inte hört att någon annan berätta om att någon sådan person sökt 
Torgny under sista året eller över huvud taget. Den telefon som finns vid Smedjan är en fast 
telefon, numret kommer inte Olivi inte ihåg i huvudet. Det är inte så ofta telefonen används 
eftersom det är inte folk normalt vid Smedjan annat än när det är arrangemang och vid de 
möten som är varje onsdag klockan 18. 

Olivi tillfrågas vidare om den tyska kvinna som haft ett förhållande med Torgny Hellberg och 
som för närvarande sitter häktad i Tyskland misstänkt för dubbelmordet och mordförsöket i 
Arboga den 17 mars 2008, om Olivi har träffat kvinnan ifråga, men Olivi säger att hon har 
inte träffat den aktuella kvinnan. På fråga så säger hon att någon gång under hösten 2007, i 
samband med att man hade pratat om olika förhållanden, så hade Torgny Hellberg berättat för 
Olivi om sitt förhållande med den tyska kvinnan. Han hade bland annat berättat om att 
kvinnan vid något tillfälle hade tagit sig till Sverige och hon hade försökt tagit livet av sig, 
tagit piller och liknande och att Torgny varit tvungen att hämta henne. Han hade säkert nämnt 
kvinnans namn, men Olivi kommer nu vid förhöret inte ihåg vad kvinnan hette, utan han hade 
nämnt hennes förnamn. Hon kommer heller inte ihåg när Torgny Hellberg hade sagt att det 
inträffat, om det hade varit för något eller några år sedan, hon minns inte. 

På fråga om Olivi känner till att någon annan person i hennes bekantskapskrets som har 
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träffat den tyska kvinnan, men Olivi säger att det är ingen som hon känner som åtminstone 
har berättat för henne, som skulle ha träffat den tyska kvinnan. 

När det gäller den tyska kvinnan så uppger Olivi att Torgny Hellberg berättat för henne säkert 
andra saker om sitt förhållande med tyskan, men att Olivi nu vid förhöret inte kommer ihåg 
vad Torgny berätta. Olivi säger att hon inte vet var i Tyskland var bosatt eller var hon kom 
ifrån. Hon känner inte heller till om den tyska kvinnan hade någon bostad eller bodde hos 
någon i Sverige och är inte heller om hon hade några andra bekanta i Sverige, i Arboga eller 
Köping eller på andra ställen än Torgny Hellberg.

I övrig när det gäller Torgny Hellberg så känner Olivi till att han är tillsammans med Emma 
och Emma kände Olivi till och visste vem hon var och vad hon hette, men det var ingen som 
tillhörde Olivis umgängeskrets. Hon har träffat Emma i samband med att hon kommit till 
Smedjan och då i sällskap med Torgny Hellberg. Man var också bjuden till den 
inflyttningsfest som skulle ha skett under påskhelgen i Torgny och Emmas nyinflyttade hus. 
Olivi säger på fråga att hon inte vet någonting närmare om Torgny och Emmas förhållande 
annat än det fanns barn i familjen. 

Olivi säger att eftersom hon aldrig har träffat den tyska kvinnan så har hon heller inte sett 
henne i andra sammanhang, varken i Köping eller Arboga. 

Olivi tillfrågas om man ska söka på Facebook och MySpace, vad sidan kallas och på 
Facebook så söker man på Smedjan, Stadskulturstudion och på MySpace söker man enbart på 
Stadskulturstudion. På fråga vad som läggs ut på dessa så säger Olivi att man lägger ut 
live-bilder då på konserter som har hållits och på kommande arrangemang och namn på 
styrelsen för Stadskulturstudion Smedjan. Olivi säger att Torgny Hellberg av misstag hade 
satts upp som styrelsemedlem av någon som trodde att Torgny Hellberg suttit i styrelsen, 
vilken han inte gjorde. Hans namn togs bort efter det årsmöte eller styrelsemöte som man 
hade annandag påsk. Innan då annandag påsk så fanns Torgny Hellbergs namn med, 
åtminstone på Facebook, uppsatt som styrelsemedlem. 

Olivi berättar också att Magazin, som nämndes tidigare i förhöret, är dels en gratistidning, en 
papperstidning som trycks upp, men det finns också en hemsida och där läggs också ut olika 
arrangemang som Smedjan arrangerar. Man skriver ut namnen på de som arrangerar och 
Olivis namn kan ha stått där och även Torgny Hellbergs namn kan ha stått i både själva 
tidningen och på hemsidan. 

Olivi tillfrågas också om hon iakttagit någon kvinna som stått eller annan person som stått 
utanför Smedjan och som inte verkat höra hemma där månaderna innan händelsen den 17 
mars 2008. Olivi säger att det är väldigt svårt eftersom det rör sig mycket folk som hon inte 
känner, men hon han inte erinra sig att hon har reagerat på någon person som stått och 
uppehållit sig och stått och iakttagit mot Smedjan. Hon har heller inte hört att någon annan 
person som är engagerad i Smedjan skulle ha gjort en sådan iakttagelse. 

Olivi tillfrågas avslutnings vid förhöret om hon har sett bild på den tyska kvinna som sitter 
häktad i  Tyskland misstänkt för dubbelmordet och mordförsöket i Arboga den 17 mars 2008, 
men Olivi säger att hon har läst mycket om dessa saker i tidningar, om händelsen, men har 
inte sett någon av de bilder som har publicerats på Flashback och andra ställen i massmedia. 
Hon vet därför inte hur kvinnan ser ut. 

Eftersom Olivi inte har något mer att tillägga så avslutas förhöret klockan 16.36. 

Olivi har varit närvarande under det att förhöret dikterats in på ljudfilen och hon godkänner 
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detta för utskrift.

Köping den 24 april 2008-06-02

Allan Emretsson
Krinsp, RKP

Förhör med Olivi, Sabine; 2008-04-24 15:53   diarienr: 1900-K8001-08
1077



1078
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Englund, Anna
Personnummer
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Annan
ID Styrkt

Nej
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Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-29
Förhör påbörjat

15:50
Förhör avslutat

16:14
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna Englund underrättas inledningsvis vid förhöret att hon samt Torgny Hellbergs andra 
tidigare flickvänner skall på kammaråklagare Frieda Gummessons begäran höras om sina 
förehavanden måndagen den 17 mars 2008. Englund ber att förhörsledaren ringer upp henne 
efter fem minuter eftersom hon i sin mobiltelefon har en kalender där hon brukar anteckna 
om hon gör något speciellt. 

Efter fem minuter ringer undertecknad upp Englund igen och hon har då kontrollerat i sin 
kalender och konstaterat att det inte finns några noteringar om att hon gjort någonting 
speciellt måndagen den 17 mars 2008. Hon berättar också att hon hunnit ringa till sin väninna 
Maria Karlsson och frågat henne om hon minns något från den 17 mars. Karlsson hade då 
berättat för Englund att hon kommit ihåg att hon och Lin Pettersson kommit hem till 
Englunds bostad i Köping någon gång mellan kl 21.00-23.00 den 17 mars 2008 och att 
Englund då verkat nyvaken och nyuppstigen.

Englund har i tidigare förhör redogjort för besöket som Maria Karlsson och Lin Pettersson 
gjort hemma hos Englund på måndagskvällen den 17 mars 2008. Med anledning av dessa 
uppgifter så säger Englund att som hon minns det så var  måndagen den 17 mars  en s.k. 
"kaosdag" som hon tillbringat hemma i sin bostad förmodligen sovandes större delen av 
dagen och kvällen. Englund uppger att hon var då sjukskriven och fortfarande är sjukskriven 
för bl.a.  panikångest och depressioner. Englund har dock ingen som kan intyga att hon varit i 
sin bostad i Köping hela dagen och kvällen förrän Karlsson och Pettersson anländer sent på 
måndagskvällen.

Beträffande Englunds förhållande med Torgny Hellberg så uppger hon att de varit 
tillsammans till och från under flera år. Man hade varit tillsammans och sedan hade 



förhållandet tagit slut och sedan hade man blivit tillsammans igen. Tredje och senaste gången 
som förhållandet tagit slut så var det Hellberg som gjort slut. Det var på nyårsdagen för ca 4 
år sedan hon minns inte exakt år.

Efter ca en månad så beslutade Englund och Hellberg att det skulle umgås enbart som vänner, 
men på hösten samma år så ville inte Englund att hon och Hellberg skulle umgås alls 
eftersom hon märkte att Hellberg fortfarande hade känslor för henne under det att hon inte 
hade några känslor kvar för honom. Efter det så har man sprungit på varann på stan och man 
har då hejat på varandra. Vid ett sådant tillfälle så hade Hellberg berättat att han träffat en 
tysk kvinna på någon semester resa  och att han funderat på att åka och hälsa på henne. 
Hellberg hade inte nämnt den tyska kvinnans namn och Englund känner inte till huruvida 
Hellberg vid något tillfälle verkligen besökt  kvinnan ifråga. Englund känner heller inte till 
huruvida den tyska kvinnan besökt Hellberg i Sverige eller inte. Englund uppger att hon i 
tidigare förhör berättat om detta.

Det är uteslutet säger Englund att hon skulle ha förföljt Hellberg när deras förhållande tagit 
slut eftersom det var hon som bröt kontakten och inte ens ville umgås med Hellberg som 
"kompis". På fråga så uppger Englund att hon aldrig från Hellberg hört att någon av hans 
tidigare flickvänner förföljt honom efter det att ett förhållande tagit slut.

Förhöret uppläst och godkänt

Allan Emretsson/krinsp
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Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
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K08001-08DS330045_Wång, Carl.DSS

Wång uppger inledningsvis vid förhöret på fråga beträffande sin bakgrund är han född på BB 
på Köpings lasarett och uppvuxen utanför Kolsva. Han har gått nioårig grundskola samt 
gymnasium med Samhällsvetenskaplig inriktning. De senaste året har han studerat två 
terminer på Högskolan Dalarna i Falun med inriktning mot lärare först mot låg- och 
mellanstadiet och sedan som gymnasielärare. Han avbröt studierna och flyttade från Falun till 
sin nuvarande bostad i Arboga fredagen den 28 mars 2008. 

Wång tillfrågas om han är bekant med Torgny Hellberg kallad "Togge" och han säger då att 
det är en kompis till honom. Han berättar att han känt till eller känt igen Torgny Hellberg 
sedan man gått i skolan. Det var sedan på högstadiet som man började träffas i samband med 
att man spelade olika rollspel. Wång tillhörde Köpingsklubben Optimus ---- och Hellberg 
spelade med olika kompisar i ---- lokal i Kolsva. Man kom att spela rollspel tillsammans 
och på så sätt började man att träffas ibland. Wång kommer nu inte ihåg exakt årtal men sen 
kom man att mer och mer träffas eftersom många av Wångs kompisar flyttade från Köping 
och då blev det mer naturligt att Wång kom att börja träffa och umgås med Hellberg eftersom 
de kom bra överens. Han tror att det var strax innan han gjorde sin militärtjänstgöring 
omkring 2002 som Wång och Hellberg kom att börja umgås oftare. 

Wång säger att det var rollspelen som förde honom och Hellberg tillsammans sedan var det 
inget speciellt man gjorde utan eftersom man kommit bra överens så träffades man hos 
varandra lagade mat tillsammans var ute och festade på krogen. Man tittade på filmer hemma 
hos varandra, man kom helt enkelt bra överens. Wång beskriver sin relation till Hellberg som 



en bra öppen kompisrelation. 

Wång ombeds beskriva hur han uppfattar Torgny Hellberg som person och han beskriver 
honom som väldigt öppen, vänlig och social omtänksam person. Han är också väldigt 
godtrogen och tror gott om de personer han tycker om. Han har aldrig sett Hellberg vara 
våldsam mot någon person, aldrig varit ute och slagits och hotat varken kvinnor eller män. 
Han har aldrig hört talas om att Hellberg vid något tillfälle burit hand mot någon kvinna eller 
varit hotfull. På fråga om Wång känner till vilka förhållanden som Hellberg haft så nämner 
han en Anna Englund som Hellberg hade ett längre förhållande med för cirka 5-6 år sedan 
han minns inte exakt. Hellberg och Englund bodde också tillsammans en kortare tid. Anna 
Englund har mobiltelefon 073-831 98 21. Vad det berodde på att förhållandet tog slut mellan 
Hellberg och Englund känner inte Wång till. På fråga hur Hellberg är som person när han 
dricker alkohol så säger Wång att Hellberg är en väldigt glad person och Wång uppfattar att 
Hellberg har ett väldigt bra ölsinne och blir aldrig bråkig eller våldsam när han dricker. 

Wång säger vidare på fråga att han kan erinra sig att Hellberg haft ytterligare något 
förhållande längre tillbaka i tiden med någon flicka som Wång bara vet kallas för M. Det var 
ganska många år sedan när Hellberg gick på gymnasiet. Wång säger också att Hellberg är en 
sådan person som bryr sig och om det blir exempelvis bråk på någon fest så drar han sig inte 
för att gå emellan. 

Wång tillfrågas vidare om han känner Emma Jangestig och om han känner till att hon har ett 
förhållande med Torgny Hellberg och det säger Wång att han givetvis känner till. Han har 
träffat Emma någon gång sommaren eller hösten 2007 innan Torgny Hellberg och Emma 
Jangestig blev ett par. Det var vid ett par tillfällen som Wång tillsammans med Torgny 
Hellberg och ytterligare 4-5 personer som Wång uppfattade det som bekanta till Emma, det 
var fyra tjejbekanta samt en kille. Man hade suttit hemma i Emmas dåvarande bostad Wång 
kan inte nu erinra sig adressen men det var i den lägenhet som Emma bodde i innan hon och 
Torgny flyttade till sin nuvarande bostad på Verktygsgatan 2B i Arboga. Man hade suttit 
hemma hos Emma man hade lagat mat och druckit vin och spelat sällskapsspel. Han 
uppfattade Emma som en väldigt glad person. 

På fråga hur Wång uppfattade Torgny och Emmas förhållande så uppfattade Wång det som 
att de var väldigt lyckliga tillsammans och att de passade väldigt bra ihop. Wång uppfattade 
Torgny som att vara glad att träffat Emma och att det var värt att satsa på ett förhållande med 
henne trots att hon hade två barn sedan tidigare. 

Wång säger att efter att ha funderat så tror han att de här två tillfällena som man varit hemma 
hos Emma måste ha varit någon gång under våren 2007 eftersom det hade varit innan Torgny 
hade varit och hälsat på Wång i Falun. På fråga så säger Wång att som han uppfattade det 
fungerade det jättebra mellan Torgny och Emmas barn. 

Wång säger också att eftersom han det senaste året befunnit sig i Falun större delen av tiden 
så har han inte träffat Torgny så ofta. Torgny har varit uppe och hälsat på Wång i Falun. 

Wång säger tillfrågad om att som han minns det så har Torgny varit och hälsat på honom i 
Falun vid två tillfällen under den tid som Wång bott i Falun. Det första tillfället var --- 
minifestival som kallas för Seaside i Falun den brukar normalt sätt vara tidigt på hösten men 
han tror att 2007 hade man festen på försommaren någon gång, exakt datum kommer Wång 
inte ihåg. Sedan har Torgny Hellberg varit och  hälsat på Wång under ett tillfälle under 
oktober månad 2007 när en gemensam bekant till dem som heter Anders Erbertsson telefon 
023-64112 fyllde år. Exakt datum minns inte Wång men Erbertsson fyller år den sjätte 
oktober så det var antingen helgen innan eller helgen efter den sjätte oktober 2007 som 
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Torgny varit på besök. 

Övrigt så har Wång haft mycket telefonkontakt med Torgny och i samband med att han ring 
och sökt Torgny så har Emma svarat vid några tillfällen och då har Wång pratat med Emma 
och hon har verkat glad och trevlig. Senast tillfället innan händelsen i Arboga som Wång 
hade haft telefonkontakt med Torgny och Emma var veckan innan händelsen det vill säga 
morden i Arboga. Det hade varit Wång som hade ringt och sökt Torgny som då förmodligen 
varit på sitt arbete när Emma hade svarat. Wång hade pratat först med Emma. Sedan tror 
Wång att antingen har han ringt till Torgnys arbetsplats eller också ringt hem till Emma och 
Torgny senare på kvällen och pratat med Torgny. Wång uppfattade det då som att allt var bra 
mellan Torgny och Emma och man diskuterade då den inflyttningsfest som Torgny och 
Emma skulle ha under påskhelgen i sin nya bostad. Båda två ville att Wång skulle komma 
och vara med på inflyttningsfesten. 

Wång tillfrågas vidare om han haft MSN kontakter via Internet med Torgny men Wång säger 
att han försöker hålla sig undan Internet så mycket som möjligt och de kontakter han har haft 
med Torgny och Emma har varit via telefon. Han får också frågan om han har något 
Facebook konto men Wång säger att det har han inte. 

Wång tillfrågas vidare om han känner till vilka kompisar som Torgny Hellberg brukar umgås 
med. Han säger att eftersom han bott i Falun under det sista året så har han ganska dålig koll 
på vilka Torgny umgåtts med. Han vet dock att han brukar träffa eller umgås med David 
Viveg som ursprungligen kommer från Kolsva, utanför Kolsva, och Ulrika Jälmgården de är 
sambos och bor i Köping. Det är gemensamma bekanta som Wång och Hellberg har. David 
Viveg har telefon 070-509 95 83 och Ulrika Jälmgården har 070-260 55 78 och deras 
hemtelefon till Köping är 0221-155 90. 

På fråga om Wång har någon uppfattning om vilka Torgny umgåtts med innan Wång flyttade 
till Falun så säger han att de han nu i förhöret kan erinra sig är en person som heter Emil 
Nerpin som förmodligen för tillfället arbetar som kock i fjällen. Han säsongsarbetar som kock 
antingen i fjällen eller i skärgården. Wång har ett mobiltelefonnummer till Emil men Wång är 
osäker på om numret fortfarande är aktuellt men numret är 070-201 99 77. Wång erinrar sig 
också att det fanns någon tjejkompis som Torgny umgicks med tidigare åtminstone som heter 
Anette i förnamn. Han kan nu i förhöret inte erinra sig efternamnet och han har inte Anettes 
telefonnummer. 

Wång erinrar sig också en kvinna som heter René Nyberg som åtminstone tidigare har bott i 
Köping, han är lite osäker på om hon eventuellt nu kan ha flyttat till Örebro. Det är också en 
barndomskamrat. Det är en person som Torgny lärt känna vid sitt arbete vid ABF. Wång har 
inte René Nybergs telefonnummer.

Beträffande Emmas bekantskapskrets så känner Wång inte till vilka kompisar som Emma har 
och vilka personer Torgny har träffat genom Emma och som de umgås med.

Wång tillfrågas vidare om han känner till huruvida Torgny haft någon utländsk kvinna på 
besök eller känt någon utländsk kvinna. Wång säger då att han vet att Torgny träffat en tysk 
kvinna på en utlandssemester på Kreta 2006. Kvinnan heter Kristin, efternamnet kommer 
Wång inte ihåg. Han berättar vidare att han träffat Kristin vid två tillfällen och det måste ha 
varit under år 2006 eftersom han flyttade till Falun omkring den 20 januari 2007 och det var 
innan Wång flyttade till Falun så någon gång under 2006 men exakt datum minns han inte. 

Första tillfället var en fredag eller lördag som Torgny kommit på besök och då haft Kristin i 
sällskap till Wångs dåvarande bostad på Furuvägen 14 i Köping. Han minns inte datum. Man 
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hade suttit och druckit vin och pratat och sedan hade man gått till restaurang eller puben 
Lunkans i Köping där man bland annat sjungit karaoke. På fråga säger Wång att han är lite 
osäker på hur Torgny och Kristin kommit till Köping. Förmodligen har man åkt i den bil som 
Torgny då disponerade eller ägde, Wång minns inte nu bilens registreringsnummer eller 
fabrikat men det bör ha varit en Ford eftersom Torgny kör mest Ford. Men förmodligen är det 
någon bil han haft innan den han nu äger. På fråga säger Wång att han tror det kan ha varit en 
Ford Scorpio färgen var förmodligen svart eller mörkgrå eftersom det är de färgerna Torgny 
brukar ha på sina bilar. 

Tillfrågad om så säger Wång att Torgny och Kristin hade sovit över hemma hos Wång på 
natten. Sedan tror han att Kristin och Torgny åkt till Arboga dagen efter men han minns inte 
vad han gjorde dagen efter. Han säger också att när Torgny träffat Kristin så hade det varit 
innan han blivit tillsammans med Emma. På fråga hur Kristin tagit sig till Sverige så tror 
Wång att hon flugit till Stockholm från Tyskland. På fråga om Wång känner till var Kristin 
bodde i Tyskland så säger han att han inte känner till detta. Det han hört från Torgny var att 
Kristin skulle ha bott hos olika vänner och bekanta i Tyskland men var känner Wång inte till. 

Wång berättar vidare att han träffat Kristin vid ytterligare ett tillfälle. Som han minns det så 
var det i nära anslutning till det första tillfället det bör ha varit inom samma vecka. Som han 
minns det så hade inte Kristin åkt tillbaka till Tyskland och sedan kommit på nytt på besök 
utan det var vid samma besök som hon gjort hos Torgny. Wång berättar att han och hans 
dåvarande flickvän Maria Karlsson telefonnummer 070-290 91 84 som han tror fortfarande 
är bosatt i Köping hade begivit sig tillsammans antingen med tåg eller med Wångs dåvarande 
personbil som han ägde, en BMW modell 518 av 1985 årsmodell vit till färgen med 
registreringsnummer LBP och siffrorna antingen 563 eller 653. Man hade besökt Torgny i 
hans lägenhet, nu är Wång väldigt osäker på huruvida det var hans insatslägenhet på 
Kapellgatan i Arboga eller om det var lägenheten som han bodde i innan i Arboga. Man hade 
då besökt Torgny som hade Kristin på besök och man hade som Wång minns det suttit och 
tittat på någon DVD-film och pratat och eventuellt ätit mat. Besöket varade över kvällen 
några timmar och sedan åkte Wång och hans flickvän tillbaka till Köping. 

Wång ombeds beskriva hur han uppfattade Kristin. Han uppfattade henne som väldigt 
intelligent, lätt att prata med, och utan att hon avslöjade någonting om sig själv och sitt 
privata liv. Han uppfattade inte henne som direkt hetlevrad och ganska medgörlig och 
medhållande när man diskuterade olika saker. Han berättar bland annat att när man hade varit 
på krogen så hade man diskuterat historia och politiska infallsvinklar och då var hon 
medhållande ----- sina egna ståndpunkter. När hon var hemma hos Torgny vid det tillfället 
så uppfattade Wång henne som lite blyg och tystlåten och att hon tydde sig till Torgny. 

På fråga hur man konverserade så säger Wång att de pratade tyska och engelska med 
varandra. Som han uppfattade det så förstod Kristin svenska men när hon konverserade så 
pratade man antingen tyska eller engelska. 

Wång ombeds beskriv Kristin hur hon sett ut och han säger då att beträffande hennes ålder så 
bör hon som han uppfattar det vara mellan 3-5 år äldre än han själv och han fyller 26 år i år. 
Han beskriver henne som någonstans mellan 165-175 cm lång. Wång tillfrågas hur lång han 
själv är och han säger att han är omkring 175 cm lång och han uppfattade nog att Kristin var i 
hans längd. Han uppfattade hennes kroppsbyggnad som lite lätt mullig men inte tjock. Hon 
hade långt hår som gick ner på ryggen nedanför axlarna, råttfärgat eller mörkblont. Hon var 
då iklädd när han träffade henne i blå jeans och någon grå "ful" tröja antingen en fleecetröja 
eller möjligen någon tjockare vävd grå tröja. Wång minns inte vad Kristin hade för ytterplagg 
vid de här två tillfällena som han träffade henne.

Förhör med Wång, Carl; 2008-03-30 10:40   diarienr: 1900-K8001-08
1083



Wång tillfrågas om han pratat med Kristin per telefon eller via Internet men det har inte han 
gjort. Han har endast träffat Kristin vid de två tillfällen som han nämnt i förhöret och sedan 
har han fått berättat av Torgny lite mer om Kristin. 

Wång ombeds beskriva hur han uppfattar Torgny och Kristins förhållande. Han uppfattar det 
mer som en sommar- semesterromans och att hon ville ha mer eller ett längre förhållande 
vilket Torgny inte ville ha. 

Wång ombeds berätta vad Torgny Hellberg berättat för honom avseende Kristin. Han säger 
att han är inte säker om det var vid samma tillfälle under den vistelsen när hon var och 
hälsade på Torgny och när Wång hade träffat henne eller om hon hade hunnit åkt hem till 
Tyskland och kommit och besöket Torgny en andra gång, han tror att det var så att hon 
kommit och besökt Torgny en andra gång. I vilket fall så hade som Torgny berättat för Wång 
varit meningen att Kristin skulle åka tillbaka till Tyskland men att Torgny blivit uppringd av 
Kristin som befunnit sig någonstans i Sverige, han vet inte eller minns inte nu var hon hade 
varit, möjligen Varberg men han är väldigt osäker på den uppgiften. Torgny hade berättat att 
när Kristin ringt så hade hon berättat att hon  hade hyrt en bil och hon hade sluddrat och sagt 
att hon druckit en hel flaska valium. Wång har själv inte varit involverad i händelsen och 
exempelvis hjälpt Wång på något sätt utan det har varit så att Torgny hade ringt Wång och 
velat prata av sig och berättat om händelsen. 

Wång berättar vidare att Torgny hade sagt att han hade varit tvungen att hämta Kristin där 
hon hade befunnit sig och hon hade fått sova en natt hemma i Torgnys lägenhet i Arboga. På 
något sätt hade Torgny etablerat kontakt med någon eller några bekanta till Kristin i Tyskland 
och han hade sedan sett till att hon kommit till Arlanda och kunnat flyga hem till Tyskland. 
Tillfrågad så säger Wång att han inte kommer ihåg om Torgny haft hjälp av några personer 
när han hämtat Kristin och bilen och sedan skjutsat henne till Arlanda som han minns det så 
hade Torgny ordnat allt själv. 

Wång berättar vidare att någon gång under sista kvartalet 2007 han minns inte exakt när så 
har Torgny berättat för Wång att han fått ett brev från Kristin från Tyskland där hon påstått 
att Torgny blivit pappa att hon adopterat bort ett barn som hon fött nio månader efter sista 
besöket i Sverige där Torgny skulle varit pappa. På fråga säger Wång att Torgny försökt både 
med svenska och tyska myndigheter för att undersöka om det var möjligt att adoptera bort ett 
barn utan att fadern skulle bli kontaktad och som Wång uppfattar det så hade det i Sverige 
varit helt omöjligt och han tror också att Torgny fått besked om att det inte gick i Tyskland. 
Han hade också varit i kontakt, om Wång minns rätt, med tyska ambassaden. Torgny hade 
också tyckt att det låtit väldigt osannolikt eftersom Kristin skulle ha flugit till Kreta alldeles i 
slutet av den eventuella graviditeten i åttonde nionde månaden och det vore väldigt osannolikt 
att hon överhuvudtaget skulle fått flyga när hon var så höggravid. 

Wång berättar också att Torgny berättat att han skulle ha blivit kontaktat av någon bekant till 
Kristin eller någon person bosatt i Tyskland som eventuellt kan ha hetat någonting liknande 
Fredrik Embrecht. Wång är lite osäker på namnet.

Förhöret avslutas
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Wieveg uppger inledningsvis vid förhöret att han är född i Fellingsbro, uppvuxen i Västra 
Skedvi som är beläget strax norr om Kolsva. Han flyttade 1997 till Köping där han bott på 
olika adressen och sedan 2005 så har han varit bosatt på sin nuvarande adress i Köping. Han 
är sambo med Ulrika Jämboren sedan cirka 6 år. Han arbetar för närvarande som 
servicetekniker vid ett företag som heter Balder Computer i Köping sedan september 2007. 
Tidigare arbetade han vid ett företag som heter Transcom i Kungsör som 
kommunikatör/datasupport via telefon under tre års tid. 

Wieveg tillfrågas om han känner någon person som heter Torgny Hellberg, kallad "Togge" 
och han uppger då att han är kompis med Hellberg och de träffades första gången när Wieveg 
började i sjunde klass vid Malmaskolan i Kolsva. Hellberg, som är ett år äldre än Wieveg 
skulle då börja  i åttonde klass. Man hade ett musikintresse gemensamt och man spelade då i 
en grupp tillsammans, lite olika typer av musik, bland annat i Brukskyrkan i Kolsva. 
Tillfrågad om vad för typ av instrument som Wieveg spelar så säger han att hans främsta 
instrument är gitarr, men han spelar på det mesta typer av instrument. 

Wieveg tillfrågas om hur Torgny Hellberg är som person och han beskriver honom lite som 
en "pajas". Han är ganska lik Wieveg själv, säger Wieveg. Båda tycker om att spela teater, 
spela upptåg. Han beskriver vidare Torgny som väldigt lugn, har humor och brukar aldrig 
vara inblandad i något bråk. Beträffande flickvänner så säger Wieveg, som alla pappor så har 
Torgny haft ett antal flickvänner under årens lopp och vad han känner till så har det aldrig 
varit några problem i de förhållandena, att Torgny eventuellt skulle vara hotfull eller på något 



sätt mot de flickvänner han varit tillsammans med. 

Wieveg berättar vidare att man umgås fortfarande. Ibland kan det gå månader innan man 
umgås och ibland så träffas man oftare. Man har oftast kontakt på telefon, men även att man 
träffas ibland. För närvarande är man båda engagerade i en kulturförening i Köping som 
kallas för Stadskultstudion Smedjan i Köping, som sysslar med musik, film och teater. 

Wieveg tillfrågas om han känner till vilka personer som Torgny umgåtts med under de 
senaste åren och han säger då att förutom Wieveg själv och hans flickvän Ulrika 
Hjälmgården, så bland annat ett par personer som är engagerade i Stadskultstudion Smedjan. 
En som heter Dennis Nylund, telefon 073-6674758, som är bosatt i Köping, samt en kvinna 
som heter Sabine Olivi, telefon 076-1460500, också bosatt i Köping.

Wieveg berättar att han och Torgny Hellberg har många gemensamma bekanta och Torgny 
har även tidigare bott i Köping. Sedan flyttade han till Arboga och började arbeta med musik 
inom ABF:s regi. En person ifrån Köping som Wieveg vet att Torgny brukar umgås är en 
kvinna som heter Erika Stenberg, telefonnummer 073-3813590. Ytterligare en person som 
Wieveg vet att Torgny Hellberg känner, är en kvinna som heter Anna Englund, bosatt i 
Köping. Hennes telefonnummer har inte Wieveg. Torgny hade tidigare ett förhållande med 
Englund, som också är engagerad i Stadskultstudion Smedjan. Vad Wieveg känner till så 
umgås inte Torgny och Anna Englund numera. 

Wieveg tillfrågas om han känner eller är bekant med Torgny Hellbergs nuvarande flickvän 
Emma Jangestig och han säger att han träffat henne kanske vid ett tiotal tillfällen under 2007. 
Det har dels varit i samband med att hon kommit till Smedjan när det har varit arrangemang 
eller verksamhet, men han säger också att han och hans flickvän varit hemma på fest hos 
Emma Jangestig, i hennes dåvarande lägenhet i Arboga. Wieveg kommer nu ihåg var 
adressen där lägenheten var belägen annat än den ligger i närheten av biblioteket i Arboga. 
Det är den lägenhet som Emma och Torgny bodde i innan de flyttade till sin nuvarande 
bostad, villan på Verktygsgatan i Arboga. Tillfrågad om Wieveg varit hemma hos Torgny och 
Emma i deras nuvarande bostad på Verktygsgatan i Arboga, så säger han att det har de inte. 
Det var meningen att de skulle medverka vid en inflyttningsfest som skulle ägt rum lördagen 
efter morden och mordförsöken i Arboga. 

Wieveg berättar vidare att han lärt känna Emma Jangestig genom Wievegs kamrat Torgny 
Hellberg. Wieveg kände inte Emma sedan tidigare. 

Wieveg tillfrågas vidare om vilka som varit hemma hos Torgny och Emma när Wieveg varit 
bjuden på fest, så berättar Wieveg förutom han och hans flickvän Ulrika Hjälmgården ,så var 
det en kamrat till Wieveg som heter Karl Wång och dennes nuvarande flickvän som heter 
Camilla. Efternamnet känner Wieveg inte till. Dessutom så fanns det vänner till Emma 
Jangestig. Det var mest tjejer. Möjligen att det kan ha varit någon kille, men som Wieveg 
minns det så var det mest tjejer och han kommer nu  inte ihåg några namn på de personerna. 

Wieveg tillfrågas om hur han har uppfattat Torgny och Emma Jangestigs förhållande och han 
har uppfattat så att de trivs väldigt bra och var lyckliga tillsammans och att de, som Wieveg 
uppfattat det, passat väldigt bra ihop. Han har inte hört att det skulle vara några 
misshälligheter dem emellan. Torgny har berättat för Wieveg att Emmas tre tidigare 
ex-pojkvänner inte varit så snälla mot Emma. De har hotat eller misshandlat henne. Den enda 
pojkvännen som Wieveg känner till namn är Niklas Jangestig. Han har inte känt honom innan 
händelsen i Arboga. Wieveg menar att han av Torgny fått berättat som Niklas Jangestig, som 
tidigare varit gift med Emma, att förutom att han hotat och misshandlat henne, så har han 
varit involverad i någon form av överfall eller misshandel på någon ambulansman i Arboga. 
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Wieveg säger att han är lite osäker på om det är Niklas, eftersom Torgny berättat att det varit 
tre tidigare ex-pojkvänner till Emma som varit elaka mot henne på något sätt. 

Wieveg tillfrågas om han känner till om Torgny har haft kontakt med någon utländsk kvinna 
och Wieveg säger då att förhörsledaren förmodligen menar Christine och Wieveg uppmanas 
att berätta om alla utländska kvinnor som Torgny eventuellt har haft kontakt med. Wieveg 
säger att det är bara en utländsk kvinna som han vet att Torgny haft kontakt med och hon var 
från Tyskland. De var, vad Wieveg har fått reda på av Torgny, så hade de träffats på en 
semesterresa på Kreta, förmodligen sommaren 2006, och att de sedan umgåtts lite grann. På 
fråga om Wieveg vet var i Tyskland kvinnan kommer ifrån, så säger han att när han träffat 
henne, vilket han gjort vid ett tillfälle, så visste han inte var i Tyskland hon kom ifrån, men 
efter händelsen i Arboga när det skrivs i massmedia om den tyska kvinna som Wieveg antar 
är samma Christine som han träffat vid ett tillfälle, så har det stått att hon kommit från 
Hannover. 

På fråga när Wieveg träffat den tyska kvinnan Christine, så säger han att det måste ha varit 
2006, förmodligen på hösten, i samband med att Wieveg och hans fästmö Ulrika 
Hjälmgården blivit bjudna till Karl Wångs dåvarande bostad, en lägenhet på Furuvägen i 
Köping. Till festen var också Torgny Hellberg och dennes tyska bekanta Christine bjudna. 

Tillfrågad om vad man gjorde på festen  så säger Wieveg att det var en lugn tillställning. Man 
hade suttit och druckit vin och pratat och på fråga om man hela tiden varit i lägenheten eller 
gått ut på någon lokal på stan, så säger han att som han kom ihåg så var man hela tiden 
hemma hos Karl Wång. På fråga hur länge festen pågått så säger Wieveg som han minns det 
så hade han och  Ulrika varit på festen mellan 19.00 och 24.00 på kvällen och de hade varit 
de som hade gått först ifrån festen. Eftersom man bodde i närheten så gick man ifrån Wångs 
bostad hem. När Wieveg och hans flickvän lämnat festen så fanns Torgny Hellberg och hans 
tyska kvinna Christine kvar hos Karl Wång.

Wieveg uppmanas att beskriva hur han uppfattade Christine när han träffade henne hemma 
hos Karl Wång på den aktuella festen och han beskriver henne som ganska lugn och öppen 
och hade gjort ett ganska gott intryck. På fråga så säger Wieveg att han och hans flickvän 
Ulrika och Torgny Hellberg pratade engelska med Christine under det att Karl Wång, som 
kunde tyska, pratade tyska med henne. Wieveg minns nu inte vid förhöret vad man pratade 
om och om Christine berättade någonting speciellt om sig själv. Det var så länge sedan, säger 
Wieveg.

Wieveg säger tillfrågad om, att det är det enda tillfället som han träffat Christine. Han har inte 
heller haft någon som helst telefonkontakt eller kontakt via Internet med henne och inte heller 
Wievegs flickvän Ulrika. 

Wieveg ombeds att beskriva hur han  uppfattade Torgny och den tyska kvinna Christines 
eventuella förhållande. Som Wieveg uppfattade det så hade de åtminstone haft ett försök till 
förhållande. Som Wieveg säger också vid den tiden när Torgny träffade Christine så hade han 
nyligen flyttat till Arboga och hade inte så mycket kontakt med Torgny vid den tiden. Torgny 
har dock berättat för Wieveg att Christine inte ville ha något fastare förhållande, utan lite mer 
lössläppt, de skulle träffas lite då och då och som Wieveg uppfattade det så hade Christine 
rest ganska mycket. Enligt som Wieveg uppfattade det så ville Torgny ha ett mer fast 
förhållande, att han sökte efter något fastare förhållande och därför hade han gjort slut med 
Christine. Åtminstone så har Torgny berättat så för Wieveg att han gjort slut med Christine, 
att de inte skulle träffas.

Wieveg berättar vidare att Torgny för honom sagt att Torgny och den tyska kvinnan Christine 
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sammanlagt träffats under 10 dagars tid, under hela tiden som man haft det som eventuellt var 
ett förhållande. Det var 5 dagar på semestern på Kreta samt de andra 5 dagarna skulle ha skett 
vid olika tillfällen och inte sammanhängande. 

Wieveg tillfrågas vidare om han känner till om Christine besökte Torgny Hellberg vid något 
annat tillfälle förutom det tillfället som hon och Torgny varit på festen hemma hos Karl 
Wång. Wieveg berättar då att Torgny berättat för honom att, som Wieveg uppfattat det, så 
hade Christine kommit oanmäld till Sverige och hört av sig på något sätt och eventuellt 
saknat pengar. Enligt Torgny så skulle han ha låtit Christine sova på soffan i Torgnys 
lägenhet i Arboga och han hade sedan sett till att hon kunde åka hem till Tyskland nästa dag. 
Enlig vad Torgny berättat för Wieveg så hade Christine velat stanna kvar längre, men Torgny 
hade inte velat ha henne, eller träffa henne så han därför sett till att hon kommit hem till 
Tyskland.

Wieveg säger vidare att efter det att Torgny berättat om det där tillfället när han såg till att 
Christne kommit hem till Tyskland, då hon kommit oanmäld till Arboga. Wieveg är osäker på 
när det var, möjligen att det var på hösten, senhösten 2006 eller i början på vintern 2007. 
Efter det så har inte Wieveg pratat med  Torgny om den tyska kvinnan Christine och Torgny 
har heller inte själv fört henne på tal när han träffat Wieveg. På fråga om Wieveg tror att 
Torgny och Emma diskuterat den tyska kvinnan Christine, så säger Wieveg att det har han 
ingen uppfattning om för det känner han inte till någonting om. Som Wieveg uppfattar det så 
träffades Emma och Torgny Hellberg i början på 2007 och det var efter det att Torgny haft 
kontakt med Christine.

Wieveg tillfrågas om han känner till någon annan person som eventuellt kan ha kunskap om 
Torgny Hellbergs förhållande med den tyska kvinnan Christine och Wieveg nämner då en 
kvinna som heter Linda Hansson och är bosatt i Västerås som har telefonnummer 
070-4463980. Linda Hansson hade ett kort förhållande med Torgny Hellberg under den 
aktuella tiden vintern 2006-2007, ungefär vid den tid strax efter Torgny haft förhållande eller 
träffat den tyska kvinnan Christine. Därför tror Wieveg att Linda eventuellt ha några 
uppgifter att lämna angående den tyska kvinna.

Wieveg berättar vidare att Linda Hansson, för Wieveg berättat att, när Linda hade förhållande 
med Torgny Hellberg, så hade Emma Jangestig övernattat på soffan i Torgny Hellbergs 
lägenhet i Arboga i samband med att hon blivit hotad och även misshandlad av någon 
pojkvän, eventuellt Niklas Jangestig. Wieveg är lite osäker på vem det var och Wieveg säger 
att Torgny Hellberg och Emma Jangestig kände varandra innan de blev tillsammans. 

Wieveg beskriver den Christine som han träffat hemma hos Karl Wång och som då var 
tillsammans med Torgny Hellberg, så som cirka 170-180 cm lång, normal kroppsbyggnad, 
varken smärt eller grov. Hon hade långt, mörkt hår som gick förbi axlarna i längd. 
Beträffande klädsel och handväska och dyligt så minns inte Wieveg vid förhöret hur hon var 
klädd eller vad hon hade för typ av handväska. 

Wieveg berättar på fråga att han sett bild på Christine som är på Internet, på Flashback och 
han har även läst det som varit utlagt på nätet och han känner igen den personen så som 
samma person som han känner till namnet Christine och som han träffade på festen hemma 
hos Karl Wång för några år sedan. De bilder som Wieveg sett på nätet är som han uppfattar 
det, semesterbilder ifrån Kreta. Huruvida det var Torgny Hellbergs eller Christines bilder, det 
känner inte Wieveg till. Det var bilder på de två tillsammans på stranden och någon bild där 
Torgny Hellberg suttit med någon gitarr. 

Wieveg tillfrågas om han hört från någon annan person eller sammanhang om att Christine 
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skulle ha varit i Arboga eller i Arboga-trakten under 2008, men han har inte hört om några 
sådana uppgifter. Han säger också att han inte känner till att Christine bodde i Stockholm. 
Han blev väldigt förvånad när han fick reda på att hon skulle ha bott i Sverige. Han utgick 
ifrån att antingen bodde hon i Tyskland eller var på resande fot, som Torgny Hellberg 
beskrivit för Wieveg. 

På fråga om Wieveg känt till om någon eller några andra personer hört talas om den tyska 
kvinnan Christine, men förutom Karl Wång, som de varit på fest hos och möjligen eventuellt 
Linda Hansson från Västerås, som möjligen kan ha pratat med Torgny och då möjligen fått 
information om den tyska kvinnan. Så det är inga andra personer som Wieveg känner till som 
skulle kunna lämna några upplysningar om den tyska kvinnan eller Christine.

Wieveg tillfrågas vidare om vad han känner till om morden i Arboga och han säger då att det 
är vad han har läst och sett i massmedia. Han har pratat med Torgny Hellberg vid några 
tillfällen efter morden och det har då mest handlat om hur det var med Emma och så vidare. 
Vid första samtalet som Hellberg hade ringt till Wieveg så hade Wieveg fört Christine på tal 
och Wieveg hade fått den uppfattningen att Torgny inte misstänkte henne och låtit väldigt 
förvånad att hennes namn fördes på tal, att hon skulle varit den som utfört morden och 
mordförsöket. 

På fråga om var Wieveg befunnit sig när han fått reda på morden och mordförsöket i Arboga, 
så säger han att han och hans flickvän Ulrica låg och skulle sova i sin lägenhet i Köping när 
han fått ett sms och klockan var cirka 00.15 på natten och det hade varit Torgny Hellberg som 
skickat sms:et. Efter att Wieveg kontrollerat sms-trafiken i sin mobiltelefon så konstaterar 
han att klockan var 01.08 när han fått första sms:et från Torgny Hellberg. Hellberg hade 
skrivit något liknande "Det var vi som drabbades av Arboga-dådet". Wieveg var helt 
ovetande om det som hade hänt i Arboga, hade då sms:at tillbaka och frågat vad det handlade 
om och det var en viss sms-trafik dem emellan. Hellberg hade då sms:at tillbaka att "Kolla 
Aftonbladet." Sedan utväxlades ytterligare några sms där Wieveg frågade vad Hellberg 
uppehållit sig och om han var ensam och han hade då sms:at tillbaka att han suttit i en bil på 
väg till Uppsala och då varit tillsammans med sin far och Emma Jangestigs far. Sedan hade 
Wieveg och Hellberg haft telefonkontakt på fredagen efter händelsen, det vill säga på 
långfredagen och det var Hellberg som  hade ringt upp Wieveg. 

Som Wieveg uppfattade det så hade även Erika Stenberg och hennes pojkvän Andy West fått 
liknande sms som Wieveg fått från Torgny Hellberg. Erika Stenberg sjunger i det band som 
Wieveg är med i och Andy West spelar gitarr i samma band och bandet heter Ghostnail. 
Andy West och Erika Stenberg bor tillsammans i en lägenhet på Odensivvägen i Köping. De 
har hemtelefon 0221-28254 och Andy West arbetar som elektriker vid Köpings Elektriska 
och han har mobiltelefon 070-7409430.

Wieveg tillfrågas vidare i förhöret om han känner någon person som heter Sara Larsson, men 
det är ingen person som han känner eller är bekant med. Han har någon minnesbild om att 
namnet Sara Larsson har figurerat på Flashback i samband med att det skulle ha stått 
någonting om att hon eventuellt varit bekant med Christine, men det är ingen person som 
Wieveg känner till något om.

Han får också frågan om han känner någon person, kvinna som heter Ine. Han har aldrig hört 
talas om det namnet och känner ingen person med det namnet.

Wieveg tillfrågas om han känner till huruvida Torgny Hellberg åkt själv eller haft något 
resesällskap när han var på semester på Kreta och när han träffade Christne och som Wieveg 
har förstått det så har Hellberg åkt själv utan resesällskap till Kreta. På fråga om Wieveg 
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känner till om Torgny Hellberg träffat några andra personer på Kreta som han sedan efteråt 
träffat, pratat eller umgåtts med, men det har inte Weiveg någon uppfattning om eller känner 
inte till något om det. Han tror inte det.

Wieveg tillfrågas vidare vid förhöret om han har någonting att tillägga innan förhöret avslutas 
och han säger då att det enda han kom att tänka på är att Torgny Hellberg berättat för Wieveg 
att Emma någon gång under våren 2007 fått sms från någon som arbetar som vikarie på 
någon skola där Emma Jangestigs mamma arbetar. Sms:en gick ut på att personen ifråga varit 
förtjust i Emma. Vem personen var det känner inte Wieveg till. Han känner inte heller till hur 
Emma har reagerat på sms:en eftersom han inte hunnit lära känna Emma så bra än. 

Eftersom Wieveg inte har något mer att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 17.22.

Wieveg har varit närvarande under det att förhöret dikterats in på ljudfilen och han  
godkänner detta för utskrift.

Köping den 30 mars 2008

Krinsp
Allan Emretsson
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Förhör Signerat av

Bjarne Graflund
Signerat datum

2008-03-23 12:09Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Wingårdh, Jonny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontrollera vad Jonny känner till om Torgnys fd. flickvän
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bjarne Graflund
Förhörsdatum

2008-03-23
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jonny uppgav att han tidigare lämnat de uppgifter han kände till om Torgnys flickvän till en 
kvinnlig polis och det var i samban med att han och någon mer som kontaktade polisen ang. 
den blogg som Torgny skrivit om f.d. flickvännen på nätet. 

Förhöret slut kl. 11.00

Uppläst och godkänt
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Förhör
Kompis till Niklas J.och senare kompis med Emma J.

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-04-28 12:31Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Wingårdh, Jonny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Föreningssparbanken

12403578052, giligt till

2009-08-17

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kartläggningsförhör, ang sin bekantskap med Emma Jangestig.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-04-25
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:57
Förhörsplats

Polisstationen i Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U1960121.DSS

Jonny Wingårdh inkom på kallelse till polisstationen i Arboga, enligt överenskommelse på 
telefon tidigare. 

Jonny uppger, att han är född i Karlskoga och uppvuxen i Örebro och Arboga och kom till 
Arboga som 14-åring och har sedan dess varit bosatt i Arboga. 

Jonny har ett barn, 6 år-7 år i år, tillsammans med Ann-Sofie Larsson. År 2002 separerade 
han från Ann-Sofie Larsson och därefter var han tillsammans med Sofie Travenfeldt, en 
Arbogatjej, under åren 2002 – 2007. Det blev slut mellan dem år 2007. För närvarande är 
Jonny tillsammans med Linnea Englund, en Kungsörstjej. 

Jonny tillfrågas hur han blev bekant med Emma Jangestig, varvid han uppger att år 2000 
började han lära känna henne genom gemensamma vänner,  genom sin kompis Ronny 
Sundkvist. Ronny Sundkvist var tillsammans med Emma Jangestig en kortare period under 
troligen år 2000.

Jonny tror inte att Sofia Travenfeldt kände Emma tidigare, utan hon blev bekant med Emma 
Jangestig efter det att de två hade träffats år 2002. Det var efter det att det då hade blivit slut 
mellan hans sambo Ann-Sofie Larsson, tillika mamma till dottern Jonna. 



Jonny förklarar vidare att han känt Niklas Larsson Jangestig sedan han kom till Arboga som 
14-åring. Om Jonny minns rätt blev Niklas tillsammans med Emma Jangestig år 2001 och då 
tog deras "vänskap ny fart". 

Därefter umgicks Jonny parvid med Niklas och Emma, således både under förhållandet med 
Ann-Sofie Larsson och Sofia Travenfeldt. 

Förhållandet mellan Emma Jangestig och Niklas Larsson-Jangestig var turbulent redan från 
början och hela tiden fram till att de separerade. Jonny minns inte årtalen, men han vet att 
Emma och Niklas separerade en gång då de bodde i huset. Därefter kom ytterligare en 
separation, efter det att dottern Saga fötts, troligen under våren eller sommaren 2007, om 
Jonny minns rätt ang tiden. 

Jonny förklarar, att "det var då det tog slut på riktigt" och slutade med skilsmässa. Jonny 
Wingårdh uppger, att han var med på Emma och Niklas bröllop.

Jonny tillfrågas hur ofta han hade kontakt med Emma och Niklas, varvid han uppger att då 
Emma och Niklas fick sonen Max tog deras förhållande ny fart. Vid perioder då det var dåligt 
mellan Emma och Niklas umgicks de inte så mycket. Detta eftersom Jonny och även hans 
flickvänner tyckte, att det var jobbigt med Emmas och Niklas relationsproblem, "milt sagt, 
säger Jonny". 

Jonny tillfrågas var han har varit bosatt i Arboga, varvid han uppger att under den tid han 
umgicks med Niklas och Emma bodde han på Österled, han minns ej nummer. Vidare bodde 
han på Bergsgränd, där han ej heller minns numret.

På fråga om de hade kontakt via personliga besök, sms eller via internet, uppger Jonny att om 
någon skulle flytta hjälptes de åt och liknande. De skrev något sms eller skrev någonting på 
datorn ungefär någon gång per vecka. 

Jonny förklarar, att det gäng han är tillsammans med är ett väldigt tight gäng. Hans bästa 
kompis är Mikaela, kallad "Mickis" Jakobsson, idag boende i Kungälv. Jonny uppger, att 
Sofia även hade mycket kontakt med Mikaela och han tror att tjejerna hade mer kontakt än 
vad han hade med henne. 

Killarna och tjejerna pratade om olika saker helt enkelt, s k tjejsnack och killsnack. Jonny 
uppger emellertid, att om han hade något problem med sin dotter, då rådfrågade man Emma 
"som var som en uppslagsbok". Emma hade mycket bra kontroll på hur man uppfostrade barn 
och hon var mycket pedagogisk och intelligent, angående barns uppfostran. 

Jonny tillfrågas vad han känner till om Emmas liv efter det att det blev slut mellan Niklas 
Larsson Jangestig och henne. Jonny förklarar, att han då "så att säga, följde med Niklas" 
Larsson - Jangestig mer, men om det rörde sig någonting angående hans barn tog han kontakt 
med Emma. 

Därvid fick Jonny veta att Emma hade träffat en ny kille, vilken kallades för Togge, heter 
Torgny i förnamn, okänt efternamn. Jonny uppger på fråga, att han inte känner till eventuella 
problem omkring detta, att Niklas eventuellt skulle vara svartsjuk eller liknande. 

Jonny förklarar, att Niklas Larsson – Jangestig hade mycket problem till att börja med sin 
svartsjuka mot Emma.  Jonny uppger, att han "fick plocka upp spillrorna" och med det menar 
han, "att han att han försökte prata Niklas till rätta, så att han skulle få ut sina tankar och 
aggressioner". 
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Jonny uppger, att han själv tycker att han lyckades bra med detta och i och med att Niklas 
träffade en ny tjej under sommaren/hösten 2007. Därmed bleknade känslorna för Emma. 

Jonny förklarar, "att Niklas då innan hade kommit en bit på väg" d.v.s ang sina känlor för 
Emma, men efter att han träffade nya tjejen insåg Jonny, att det inte skulle ha funkat mellan 
Emma och honom.

Jonny tillfrågas om han besökte Emma under våren/sommaren/hösten 2007.
Jonny uppger, "att han försökte stå på bådas sidor". Jonny respekterade, att Emma kanske inte 
ville ha så mycket kontakt med honom. Detta eftersom han "så att säga", var Niklas kompis. 

Jonny förstod och respekterade detta. Vidare uppger Jonny uppger, att eftersom hans dotter 
Jonna och Emmas son Max lekte mycket bra tillsammans, kom de att träffas ungefär ett par 
gånger i månaden, inte mer. Jonnys dotter och Max gillade varandra mycket och hans dotter 
saknar nu Max, mycket.

Jonny uppger, "att han någon gång så där i förbifarten" som han utrycker detta, träffade 
Togge. Togge är däremot ingen som han pratat något ingående med, känner sedan tidigare 
eller har någon kompisrelation med. 

Jonny tillfrågas hur han fick kännedom om Emmas och Togges flytt till huset på 
Verktygsgatan. 
Jonny minns inte om han fått veta det via någon kompis, att Emma och Togge har hittat ett 
hus eller så, har han av en tillfällighet träffat Emma i centrala Arboga, där hon själv har 
berättat detta. Jonny minns inte vilket det var. 

Jonny förklarar vidare, att det här var en period i Emmas liv då kamraterna började på att 
slappna av och tyckte att det äntligen hade börjat på att reda upp sig för Emma och hennes 
liv, "i och med separationen från Niklas", vilken var en stormig period för både kamrater och 
övriga. Detta på grund av att det var så mycket problem mellan dem, det var mycket bråk och 
osämja, etcetera, etcetera. 

Jonny tillfrågas om han hade någon kontakt med Emma och Togge under perioden januari till 
mars 2008.
Jonny uppger, att han inte har besökt Emma och Togge under denna period. Däremot har han 
haft, som han uttrycker det, "koll" genom vänner och bekanta. 

Jonny berättar, att sista kontakten han hade med Emma var lördagen den 15 mars 2008. 
Han, Emma och Togge åkte tillsammans i samma bil till Motala, till Niklas. Emma och 
Togge skulle hämta Emmas barn hos Niklas och hans sambo. 

Jonny är osäker på tiden, men han tror att det var innan julen 2007 som Niklas Larsson 
Jangestig flyttade till Motala, där han nu är sambo.

De tre, han Emma och "Togge" färdades till Motala, i Emma och Togges nya bil. Jonny 
tillfrågas hur det kommer sig, att han åkte tillsammans med dem. Jonny uppger, att han skulle 
hälsa på sin kompis Niklas Larsson - Jangestig lördagen den 15 mars, vilket hade bestämts 
tidigare. 

Jonny hörde genom kompisar, att Emma och Togge skulle åka ner till Motala och hämta sina 
barn, som var hos Niklas. Jonny tog kontakt med Emma och frågade om han fick åka med.
Jonny uppger, att de under bilfärden till Motala pratade de tre mycket angående Emmas och 
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"Togges" relation. 

Emma och Togge hade funderingar på att skaffa barn, vilket de även pratade om. Jonnys 
uppfattning var, att Togge och Emma verkade mycket lyckliga. Allt verkade ha ordnat upp 
sig till det bästa för Emma. 

Allt var jättepositivt och bra omkring Emma och Togge. Det Jonny minns mest av samtalet i 
bilen, var att de pratade mycket om att Emma och Torgny tänkte skaffa ett gemensamt barn 
längre fram. 

Emma förklarade, "att hon hade stav" (fhl anm p-piller i form av stav inplantage) och att 
"den skulle vara ett par år". Därefter hade de planer på att skaffa ett gemensamt barn. 

Hemkomna till Niklas Larsson Jangestig och hans sambo, hämtade Togge och Emma barnen 
och allt var mycket positivt. "Solen lyste och barnen var glada."

Jonny stannade därefter kvar hos Niklas enligt överenskommelse. "De åt och drack gott" 
under kvällen, hade mysigt och det var inga problem runtomkring detta. Söndagen, den 16 
mars, åkte Jonny hem med tåget. 

Jonny tillfrågas angående tidpunkten de åkte till Motala, lördagen den 15 mars, varvid han 
uppger att de åkte dit på förmiddagen och Togge och Emma åkte hem omkring lunchtid. 

Togge och Emma var aldrig in i Niklas nya bostad, utan överlämningen av barnen skedde på 
gården och därefter åkte de fyra, direkt därifrån. Jonny förklarar att det nog mest var för att 
barnen var ute på gården då de kom, och det så att säga "bara blev så". 

Jonny tillfrågas hur han fick kännedom om händelsen måndagen den 17 mars 2008. 
Jonny förklarar, att han arbetar som vårdare på gruppbostäder, varvid han var ledig aktuell 
dag. 

Han var hemma i sin bostad på Nygatan i Arboga. Vid 18:00-19:00-tiden satt Jonny vid 
datorn och skulle lägga in bilder i Bilddagboken på internet, med internetadress 
bilddagboken.se. 

Under färden ner till Motala hade han tagit ett fotografi på Emma och Togge. Han hade för 
avsikt att lägga in den i Bilddagboken.se, vilken han har som en dagbok. Jonny uppger, att 
telefonen ringde i samband med detta, exakta tiden vet han ej.

Det var Sofia Travenfeldt som ringde och berättade "i stort sett, att det hade hänt något 
fruktansvärt", i Arboga. De visste inte så mycket. Det de visste var att det hade hänt 
någonting i Emmas hus men inte när, var eller hur. 

Sofia berättade för Jonny, att det var ambulans och polis hemma vid Emmas hus. Efter det att 
de lagt på luren, gick Jonny in på nätet, på Aftonbladets sida och han läste då på första 
rubriken, att det hade varit något överfall. Därefter kom det fram uppgifter om, att det 
eventuellt var knivskärning. 

Därefter ringde Jonny hem till Niklas Larsson - Jangestig och berättade i grova drag. vad 
som stod på Aftonbladets sida. Niklas berättade då att han hade blivit kontaktad av polis, men 
polisen hade inte sagt någonting direkt till honom. 

Jonny tillfrågas om polisen kontaktade Niklas på mobiltelefon eller hemtelefon, varvid Jonny 
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uppger att hans minnesbild är, att han tror, att polisen kom hem till honom. 

Angående tidpunkt uppger Jonny, att han vid 20-tiden var ganska ovetande om vad det var 
som hade hänt. Han tror, att han vid denna tid ringde till Niklas Larsson - Jangestig, vilken 
då uppgav att han redan hade haft besök av polis. Vad polisen ville Niklas vet inte Jonny. 

Emellertid, när Jonny pratade med Niklas framstod det som att han inte visste någonting över 
huvud taget, vad som hade hänt. 

Jonny fortsatte att följa händelseutvecklingen via internet. Nästa rubrik som kom upp var, att 
de var svårt knivskurna. I detta läge uppger Jonny, att han hade klart för sig att det var Emma 
och barnen, detta gällde. 

Jonny uppger här, att det fick han klart för sig med första samtalet med Sofia Travenfeldt. 
Jonny uppger, att det på Aftonbladets internetsida framgick att det var en 23-årig mamma 
och barnens ålder var angiven, varför de förstod att det måste vara Emma och barnen detta 
gällde.

Efter en tid ringer Jonny återigen upp Niklas Larsson - Jangestig. Jonny vill minnas att 
Niklas Larsson - Jangestig då satt på polisstationen och väntade på någonting. Jonny ringde 
Niklas på mobilen. Angående tidpunkten för detta telefonsamtal, minns inte Jonny annat än 
att det måste ha varit före klockan 24:00. 

Jonny uppger, "att hans telefon ringde stup i ett och alla ville veta vad som hade hänt". Jonny 
tillfrågas vilka mer som ringde honom under aktuell kväll. 

Jonny minns att Mickis, Mikaela Jakobsson, ringde, Andreas Silversten, Henrik Ahlstedt, 
Sofia Travenfeldt samt hans nuvarande tjej, Linnea Englund, ringde även. Jonny uppger att 
han tidigare i förhöret berättat om att "de är en tight vänskapskrets". 

Det var dessa personer som ringde och ytterligare en person Stefan, eventuellt Karlsson, ingår 
i vänkretsen. Samtliga av dessa hade kontakt med varandra under kvällen. 

Jonny uppger, att han fann det anmärkningsvärt, att Niklas Larsson-Jangestig inte visste 
någonting. Detta eftersom det var hans barn det gällde, varför han ringde honom sista gången, 
som han själv uppskattar, att det var tredje gången han ringde upp Niklas, för att berätta 
händelseutvecklingen, enligt vad som stod på Aftonbladets hemsida. 

Jonny förklarar vidare, att därefter läste han att barnen var döda, varvid han själv i detta läget 
blivit väldigt ledsen, upprörd m.m., varför han uppger, "att han inte klarade av", att ringa till 
Niklas och berättade detta. 

För att det var så turbulent under aktuell kväll, har Jonny svaga minnen av vad som hände 
exakt i tiden. Jonny vill minnas, att det var Stefan Karlsson i stället som ringde upp Niklas 
och berättade för honom, att hans barn var döda. 

Jonny uppger, att det då sades, "att Niklas bröt ihop och bara skrek". Därefter stängde Niklas 
av telefonen och det gick inte att få tag på honom. Jonny uppger, att han själv senare försökte 
att ringa till Niklas, för att vara ett stöd för honom, men han fick inte kontakt med Niklas. 

Jonny uppger, att han satt uppe och vid 00:30-tiden ringde hans telefon. Det var "pressen 
som försökte luska fram uppgifter från honom". Jonny uppger att "de ville försöka få fram så 
mycket smuts på Niklas". 
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Jonny uppger, att han därefter, hela natten, sprang mellan datorn och teven och uppdaterade 
sig. Jonny vill minnas att han var hemma i lägenheten på natten, men är osäker på detta. 

Han vet att kompisgänget träffades och att de var till kyrkan på minnesstund. Emellertid när 
detta var i tiden har han diffusa minnen av. 

Jonny tror vid eftertanke, att det möjligen var dagen efter, tisdagen den 18 mars. Jonny minns 
detta eftersom, "att de var hem till familjen", således till Emmas föräldrar. 

Jonny uppger, att under dagen samlades kamratgänget hemma hos honom. På fråga vilka som 
deltog där uppger han Mickis, Mikaela Jakobsson, Andreas Silversten och Henke, Henrik 
Ahlstedt, Stefan Karlsson, Sofia Travenfeldt och hans lillebror Daniel Mellberg. Jonny 
uppger att hans lillebror inte var så involverad i detta. 

Någon gång under dagen, Jonny minns inte om det var förmiddag eller eftermiddag, åkte 
Mickis, Silversten, Sofia Travenfeldt och han i Silverstens bil hem till familjen Jangestig, det 
vill säga Emmas föräldrar. 

Emmas mamma Eva var hemma, samt Emmas systrar Ida och Frida. En pojkvän till någon av 
Ida eller Frida, vid förnamn eventuellt Krister. 

Jonny tillfrågades vad de pratade om i kompisgänget då de samlades hemma hos honom, 
varvid han uppger, "att de försökte stämma av med varandra vad de visste". De diskuterade 
eventuell gärningsman. 

Jonny tillfrågades vad hans första tanke var på gärningsman, då han fick vetskap om 
händelsen. 
Jonny uppger, att han redan från början var fullt på det klara att Niklas Larsson - Jangestig 
inte kunde vara gärningsmannen. Detta för att han just hade pratat med honom på telefon 
efter händelsen och Jonny "skulle aldrig någonsin tänka sig att han kunde göra Emma och 
barnen så illa", såsom han känner honom. 

Detta, att han inte trodde att Niklas var gärningsmannen,  även med tanke på, att han var med 
då Emma och "Togge" hämtade barnen på lördag 15 mars 2008 och att han var hemma hos 
Niklas och sambon och sov över. Då fanns inte några som helst tecken på aggressioner eller 
liknande mot Emma, från Niklas sida. 

Under samtalet hemma hos Jonny kom han och Mikaela, kallad Mickis, på att "tyskan var 
den enda som skulle kunna ha något emot Emmas barn". 

Jonny tillfrågas med anledning av detta, vad?, varvid Jonny uppger, att någon eller några 
veckor innan "allt detta hände", hade han varit inne på "Togges" hemsida, på internet, där 
Togge berättat om sina problem med en tysk kvinna. 

I samband med att, han och "Micks" (Mikaela) de då var inne på Togges hemsida och läste 
detta, vet han att han diskuterade med Mickis redan då, att "de fann den tyska tjejen mycket 
skum och att hon verkade ha problem med sitt psyke". 

Då de två, han och "Mickis" (Mikaela) satt där och samtalade, "var det det enda logiska som 
föll på plats, att det måste vara den tyska kvinnan som gjort detta", det vill säga "skadat 
Emma och slagit/dödat barnen". 
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Anledningen till kamraternas besök hemma hos Emmas föräldrar var, att de ville visa dem sitt 
stöd, och liknande. Jonny uppger att vid hemkomsten till Emmas föräldrar var det mycket 
spänd stämning, varför de till att börja med inte pratade mycket. 

Jonny uppger, att han därvid frågade Emmas mamma och systrar om de hade några egna 
teorier på gärningsman, varvid de inte "hade hunnit så långt" utan hade fortfarande sina 
misstankar låsta mot Niklas.

Gemensamt berättade Jonny och Mickis, (Mikaela Jakobsson) för mamman och systrarna om 
Torgnys hemsida på internet och om den tyska kvinnan och vad som stod där. Mickis, 
(Mikaela Jakobsson) lånade familjens dator och gick in på Togges hemsida och tog fram 
kopia på det Togge hade skrivit och visade familjen. 

Därefter beslöt familjen att, Mickis, (Mikaela Jakobsson) skulle ta kontakt med polisen och 
berätta vad Jonny och hon kommit fram till. Jonny tror att Mickis (Mikaela Jakobsson) lånade 
familjen Jangestigs hemtelefon och ringde till polisen och berättade de tvås teorier. 

Strax därefter kom det en kvinnlig polis till familjen Jangestig, där brevet överlämnades och 
Mickis (Mikaela) fick lämna en kort redogörelse, för polisen. 

Jonny uppger, att det han känner till om den tyska kvinnan var det han hade läst på hemsidan. 
Jonny förklarar att Mickis (Mikaela Jakobsson) kände till mer angående detta med tyska 
kvinnan. Detta eftersom Mickis hade haft kontakt med Emma och de två hade pratat om 
detta. 

Efter det att polisen åkt från platsen åkte kamratgänget till kyrkan och tände några ljus och de 
skrev några minnesrader i en bok där, som Jonny minns det. 

Vad som hände därefter minns inte Jonny, om de åkte hem till någon kamrat eller om de åkte 
hem var och en till sig. 

Jonny uppger, "att hans energi, gick mycket åt till besöket hemma hos Emmas mamma och 
systrar och det var där han la fokus".

Under onsdagen den 19 mars 2008 läste Jonny i tidningarna vad som hände. Jonny uppger att 
han hela tiden var helt på det säkra med att Niklas var oskyldig. Efter det att Niklas släppts, 
antingen onsdagen den 19:e eller torsdagen den 20:e mars, mötte Jonny upp honom i Köping. 

Där han träffade Niklas och hans advokat. Jonny uppger, att advokaten då hade lyckats med 
att inte ha några journalister efter sig. Emellertid i Arboga, både omkring Jonnys bostad och 
omkring Niklas Larssons mammas bostad i Arboga, var det fullt med journalister. 

Jonny uppger, att Niklas syster därefter körde honom till hans bostad i Motala. Jonny uppger, 
att för att rädda Niklas från journalister bytte de bil och chaufförer några gånger. 

Niklas mamma var även inblandad i transportfrågan. Jonny uppger, att "det hela var 
jätterörigt" ang färdväg och bilar etc. med anledning av, "att de ville skaka av sig 
journalisterna". 

Jonny tillfrågas om han har något mer att berätta som han inte blivit tillfrågad om.
Jonny uppger, att han inte har detta. Jonny tror, att han har lämnat så fullständig berättelse 
han kan.

Jonny har följt med under inspelningen och har inget att erinra mot denna.

Förhör med Wingårdh, Jonny; 2008-04-25 09:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Majvor Hedlund/krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stenberg, Erika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

eget kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i samband med utredning mord Verktygsgatan 2B, Arboga, den 17 mars 2008
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Sten Warmland
Förhörsdatum

2008-04-29
Förhör påbörjat

11:07
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Polisstationen, Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Bakgrund

Stenborg uppger att hon är född och uppväxt i Köping. Hon har gått 9 årig grundskola samt 3 
år på gymnasium, estetiska linjen med inriktning på musik. 

Hon bor sedan augusti 2007 på adressen Odensvivägen 7A, 731 34 Köping, tillsammans med 
Andreas West, "Andy" kallad.

 Angående bekantskapen med Torgny Hellberg

Hon lärde känna Torgny "Togge" Hellberg under skoltiden genom gemensamma bekanta, 
Stenberg gick i samma klass som David Vieweg som i sin tur var kompis med Togge. 
Dessutom spelade Stenberg i samma band som Mikaela Skogsberg, Skogsberg var Togges 
flickvän under gymnasietiden.

Stenberg och Togge umgicks mycket under skoltiden men nu på senare år har det blivit mer 
sporadiskt, de träffas på fester eller diverse musikarrangemang.

Hon beskriver Togge som social, trevlig och något av en konstnärssjäl. På senare år verkan 
han ha blivit mer stabil. Någon gång förra sommaren berättade Togge om Emma, en tjej han 
träffat. Vad Stenberg förstod så tyckte Togge väldigt mycket om henne.

Då Stenberg och Togge delar ett stort musikintresse vet hon att han är engagerad i Smedjan, 
en musiklokal i Köping. Hon uppträdde där själv med sitt band tidigare men sedan Smedjan 
nu fått en nystart har hon inte spelat där men väl besökt stället när det varit uppträdande. På 



direkt fråga om någon person kommit dit och sökt Togge svarar hon att så ej är fallet, ej 
heller har hon hört någon annan berätta någon liknande.

 Angående den tyska kvinnan

Någon gång, Stenberg kommer inte ihåg när, så berättade Togge att han under en 
semesterresa utomlands träffat en kvinna. Detta skulle i alla fall ha inträffat 2006. Stenberg 
vet inte vem kvinnan är och det var först efter händelsen och att den tyska kvinnan nämndes i 
media som Stenbergs syster, Christine Stenberg, tfn 0702-79 89 52, berättade att de två 
träffat kvinnan vid ett besök på musiklokalen Ögir i Köping. De hade blivit presenterade för 
henne inne på lokalen men bara hejat kort på henne. Stenberg tycker inte om att tala engelska 
så det blev inte något mer sagt. Hon kan inte komma ihåg när detta var eller vilka som var 
med. Förutom hennes syster så var det säkert Sabine Olivi, Kalle kan också ha varit med, 
Kalles efternamn är okänt för henne men det är en kompis till Togge som ofta är med ute eller 
på fest. 

Någon gång februari/mars 2007 berättade Togge att kvinnan kommit till Sverige oannonserat. 
Stenberg förstod att Togge tyckte det var jobbigt, hon verkade inte vilja släppa kontakten med 
honom eller fatta att Togge inte var intresserad. Vad Stenberg förstod så höll de kontakten 
mest via mejl, hon vet inte om kvinnan varit i Sverige mer än en gång.

Stenberg hörde något berättas om att kvinnan skulle ha försökt ta livet av sig eller något 
liknande, Togge och någon annan/några andra hade fått hjälpa henne. Det kan ha varit David 
eller Kalle som berättat om händelsen, hon fick uppfattningen att den som berättat ej själv 
varit med utan det var bara andrahandsuppgifter. 

Hennes första tanke när hon fick höra talas om händelsen i Arboga var att det skulle kunna 
vara Emmas före detta man, dvs den biologiska pappan till barnen, som var gärningsman. 
Togge hade berättat att i början av Togges och Emmas förhållande så hade Niklas som han 
heter uppträtt besvärande mot dem, bl a hade han smugit på Togge och Emma. 

Stenberg har inte träffat eller vet vem Niklas är.

Uppläst från anteckningar och godkänt

Förhör med Stenberg, Erika; 2008-04-29 11:07   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Mattsson, Lina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vän till Emma
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hennes bekantskap med Emma/"Togge" och den tyska tjejen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katarina Fager
Förhörsdatum

2008-03-27
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lina berättar att hon lärde känna Emma för ungefär fyra år sedan. Hon var med när Emma 
och Niklas gifte sig och hon har även varit med vid Emmas dotter, Sagas, förlossning.

Lina har nu flyttat till Skåne, det gjorde hon i november –07, pg a studier och att hon även är 
ifrån Skåne.

Lina hade kontakt på MSN med Emma ungefär en vecka innan det tragiska hände. Hon 
uppger att allt var bra med Emma och att de skrev om allt möjligt vardagligt. Emma berättade 
att hon var  lycklig med "Togge". 

Lina uppger att hon själv lärde känna "Togge" i slutet på mars –07, då hade Emma pratat om 
honom ett tag. Emma och "Togge" var då inget par men Emma var kär i honom. "Togge" 
bodde på Kapellgatan 22 B i Arboga då. Lina vet att "Togge" var trubadur och att Niklas 
också kände honom. Niklas hade gjort s k samhällstjänst som ljudtekniker med "Togge" bl a. 

Lina berättar att en kväll i april/maj –07 så var Emma hemma hos Lina. Emma var bekymrad 
för att det skulle komma en tysk tjej hem till "Togge". Emma berättade att "Togge" träffat 
denna tjej på en utlandssemester och att han egentligen inte ville att hon skulle komma. Lina 
har även hört "Togge" berätta att han ville bli av med tjejen. 

På fråga om Lina eller Emma träffat tjejen så svarar hon "nej". Hon vet inte hur länge tjejen 
blev kvar eller om hon sov kvar hos "Togge". Lina vet inte hur tjejen tog sig till Arboga eller 
på vilket vis hon tog sig därifrån.

På fråga om tjejen kände några fler personer i Arboga så vet inte Lina det, hon har aldrig hört 



någon annan prata om den tyska tjejen i alla fall.

Lina har aldrig hört från Emma att tjejen hotat henne eller tagit någon kontakt med henne.

Lina har efter den där kvällen i april/maj aldrig mer hört talas om den tyska tjejen, vare sig 
från "Togge", Emma eller någon annan.

Lina vill bara nämna att ibland när hon skrev till Emma på MSN, så hade hon en "känsla" av 
att någon annan var inne på hennes MSN.  Det grundar hon på att när hon konverserade/skrev 
med Emma och ställde någon fråga så plötsligt slutade hon skriva bara. När Lina senare tog 
upp detta med Emma så svarade hon att det hade hon aldrig läst/sett.

Repeterat och godkänt.

Förhör med Mattsson, Lina; 2008-03-27 09:15   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Mattsson, Lina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående Lina Mattsson bekantskap med Emma Jangestig och Torgny Hellberg,

kallad "Togge", och den tyska kvinnan som figuerar i mordutredningen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-03-29
Förhör påbörjat

15:58
Förhör avslutat

17:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LD

Förhörssätt

Telefonförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS330045_Matsson, Lina.DSS

Mattsson uppger att hon för ca fyra år sedan flyttade från Malmö till Arboga med sin 
dåvarande pojkvän Christian Malmström. Hon blev bekant med Emma Jangestig genom en 
väninna till Mattsson som heter Jannike Frödell, som har telefon 0xxx-xxxxxx, eller 
mobiltelefon 0xxx-xx 
xx xx. Frödell bodde då granne med Emma Jangestig i Arboga. Frödell hade nyligen fått 
barn, hon hade barn som bara var några månader gammal och Emma hade då fött sitt första 
barn sonen Maximilian, kallad Max och hon var då tillsammans med Nicklas Jangestig som 
då hette Larsson.

Beträffande Frödell så säger Mattsson att det kan kanske vara svårt att få fram hennes 
personuppgifter eftersom hon har haft eller har skyddade personuppgifter och pojkvännen 
Magnus Larsson har skyddad identitet.

Anledningen till att Mattsson och före detta pojkvännen Christian Malmström flyttade till 
Arboga var att Christian skulle få arbete i Örebro och hon hade kommit in på en 
sjuksköterskeutbildning. Det var tänkt att Mattsson skulle börja sjuksköterskeutbildningen 
antingen i Örebro, Västerås eller Eskilstuna.

Mattsson hade dock blivit sjuk, hon hade drabbats av reumatiska besvär samt diskbråck och 
därför hade hon inte kunnat haft möjlighet att påbörja den tänkta utbildningen. Hon hade 
under tiden som hon bodde i Arboga haft tillfälliga arbeten och varit sjukskriven. Hon 
flyttade tillbaka till Malmö i oktober månad 2007, för att börja studera vid HM Buisnesschool 



i Malmö, hon läser affärsinriktad projektledning.

Eftersom Mattsson varit sjuklig större delen av tiden som hon bodde i Arboga så vistades hon 
hemma i bostaden och kom då också att träffa Jannike Frödell ofta, och eftersom Frödell 
bodde granne med Emma Jangestig så kom Mattsson också att bli bekant med Emma. 
Mattssons uppfattning om Emma var att hon var en underbar människa, som person alltid 
glad och Emma bodde då på Sturegatan i Arboga, 1 eller 3, dock i början av Sturegatan. 
Mattsson säger att Emma alltid lät barnen gå före vad som än skulle göras så gick barnen i 
första hand.

Beträffande det förhållande som Emma hade med Nicklas, de gifte sig i början av september 
2005 och Nicklas tog Emmas namn Jangestig. Till en början så var förhållandet bra men allt 
efterhand så blev det problem emellan Nicklas och Emma. Mattsson berättar att Emma hade 
problem vid båda graviditeterna och när hon blev med barn och senare födde dottern Saga, så 
var hon under större delen av graviditeten väldigt sjuk, mådde dåligt och vistades tidvis på 
sjukhus. Emma tyckte också säger Mattsson att Nicklas inte tog så stort ansvar för hem och 
barn som hon ville. Emma misstänkte, säger Mattsson att Nicklas hade något förhållande vid 
sidan om vilket han hade förnekat när Emma hade konfronterat Nicklas med uppgifterna.

Mattsson berättar också att Nicklas flyttade till en liten stuga där de bodde ett tag eftersom 
förhållandet blev stormigt tidvis där Nicklas utsatte Emma för hotelser och även för någon 
form av misshandel, ringa misshandel där han knuffade henne, osv. Detta fick till följd att 
Emma, säger Mattsson, hade ställt ultimatum till Nicklas att han var tvungen att flytta vilket 
han också gjorde, till en annan bostad, och man påbörjade en skilsmässa. Innan skilsmässan 
var klar så försökte man att lappa ihop förhållandet och skilsmässan avbröts men eftersom 
förhållandet inte blev bättre och Nicklas var tidvis väldigt svartsjuk. Som Emma berättat för 
Mattsson så hade hon den uppfattningen att Emma inte kunde lita på Nicklas och till slut så 
tyckte Emma att det inte gick att de skulle vara tillsammans längre och därför bestämde sig 
för att skilja sig. Mattsson känner också till att Nicklas hade varit inne på gården och smugit 
på Emma där hon bodde, och övervakat henne.

Mattsson säger på fråga att även om han var hotfull emot Emma när de var tillsammans så har 
Mattsson väldigt svårt att tro och finner det väldigt osannolikt att Nicklas skulle angripa sina 
egna barn. Att skada sina barn på något sätt, det finner Mattsson som väldigt osannolikt.

Beträffande Emmas förhållande med Torgny Hellberg, kallad "Togge", så uppger Mattsson 
att hon uppfattade dem som väldigt lyckliga tillsammans. Emma har berättat för Mattsson hur 
lycklig hon var att hon träffat "Togge" och hur väl han tog hand om Emmas barn.

Mattsson berättar vidare att Nicklas Jangestig även kände "Togge" i och med att Nicklas har 
avtjänat något straff och gjort samhällstjänst på en föreställning som heter Småstjärnorna i 
Arboga. Där hade "Togge" hand om ljus och ljudsättning till föreställningen.

Mattsson berättar att hon kände till att Emma och "Togge" var bekanta och att de skickat 
MSN meddelanden till varandra och att både Emma och "Togge" varit engagerade i 
föreställningen Småstjärnorna.

Mattsson berättar att hon någon helg då och då arbetat som kareokevärdinna på restaurang 
Terrassen i Hallstahammar och så gjorde hon också, om det var sista helgen i mars eller första 
helgen i april. Hon hade ställt en fråga till Emma om hon ville följa med vilket Emma hade 
accepterat. Mattsson hade sagt till Emma Jangestig att hon kunde ta med sig en vän om hon 
ville och då hade hon tagit med sig "Togge". Efter den helgen så började "Togge" och Emma 
Jangestig att träffas och umgås.

Förhör med Mattsson, Lina; 2008-03-29 15:58   diarienr: 1900-K8001-08
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Efter det att de kommit hem ifrån restaurang Terrassen den aktuella kvällen, så hade Emma 
och Mattsson varit tillsammans och när de kommit hem till Emmas bostad så hade Nicklas 
Jangestig varit där. Han var väldigt svartsjuk och han hade fått reda på att Emma hade tagit 
med sig "Togge" till restaurangen på kvällen. Han hade blivit hotfull och hotat både Emma 
och Emmas pappa Roland Jangestig. Det hade varit Mattsson som ringt polisen som kommit 
till platsen och hon hade också blivit uppsatt som vittne. Vad Mattsson känner till så hade 
utredningen lagts ner, hon har i vilket fall till dags datum inte blivit kallad till någon rättegång.

Mattsson uppger vidare att Emma väldigt snabbt blivit kär i "Togge" men att han varit lite 
mera avvaktande. Man hade börjat att umgås och ifrån någon gång i mitten på juli månad 
2007 så hade Emma och "Togge" bestämt sig att man skulle vara tillsammans och att det var 
allvarligt menat från båda parter. "Togge " hade en egen lägenhet på Kapellgatan 22B i 
Arboga som han hade kvar till någon gång i oktober / november månad när de såldes. Under 
tiden ifrån att de hade börjat träffats så tillbringade han den mesta tiden hemma hos Emma i 
hennes lägenhet på Sofiedahlsgatan i Arboga.

Mattsson berättar vidare att sista veckan i januari månad 2008 så flyttade "Togge" Hellberg, 
Emma Jangestig och hennes två barn  Maximilian och Saga till deras nuvarande villa på 
Verktygsgatan 2B i Arboga. Mattsson uppfattade familjen som hur lyckliga som helst.

Mattsson tillfrågas vad hon känner till om en tysk kvinna som skulle ha haft kontakt med 
"Togge". Mattsson berättar då att det vid två-tre tillfällen har förts på tal.

Första tillfället som hon hörde talas om att "Togge" skulle ha haft besök som sedermera 
visade sig vara en tysk kvinna, hade varit förmodligen sista veckan i april månad 2007 eller 
första / andra veckan i maj månad 2007. Det hade varit meningen att Mattsson, Emma och 
"Togge" skulle gå på restaurang Å gården i Arboga och äta tacos. "Togge" hade ringt till 
Emma och skickat MSN till Mattsson om att han skulle få besök den aktuella helgen och inte 
hade möjlighet att gå med och äta. Han hade inte meddelat vem som skulle komma på besök.

Både Mattsson och Emma hade blivit irriterade och ledsna och Emma hade kommit hem till 
Mattssons bostad och därifrån hade man ringt till "Togge" som då berättade om att han under 
helgen skulle få besök av en före detta flickvän, eller tjej, som han haft något kortare 
förhållande med tidigare. Han hade inte nämnt kvinnans namn, men Mattsson hade fått den 
uppfattningen att hon skulle komma med tåg från Stockholm. Mattsson hade också fått den 
uppfattningen att kvinnan hade inte varit svensk utan av utländsk härkomst. Mattsson visste 
inte då att kvinnan var ifrån Tyskland. Det hade inte blivit något mycket mera sagt i saken, 
det hade slutat med att Mattsson och Emma hade själva gått och ätit på restaurangen.

Någon eller några dagar senare, samma helg, så hade Mattsson pratat med "Togge" och han 
hade då sagt någonting liknande att, nu har äntligen Catrine åkt hem. Innebörden hade varit 
att äntligen så hade han blivit av med kvinnan och han hade då om Mattsson fattat rätt kallat 
henne för Catrine. Hon säger först vid förhöret att kvinnan hette Christine eller Christina, 
eller Catrine eller Katarina, men när hon har tänkt efter närmare så tror hon att hon kan ha 
hetat Catrine men hon är väldigt osäker på den uppgiften.

Mattsson tillfrågas om "Togge" berättat någonting om vad som hänt under helgen när han 
haft besök av den utländska kvinnan men han hade inte berättat någonting om vad som hänt, 
eller om det har hänt någonting speciellt den aktuella helgen.

Mattsson får den uppfattningen att utav att hon själv har varit med, att Emma och "Togge" 
förmodligen pratat om den aktuella kvinnan eftersom Emma har inte fört den aktuella 
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kvinnan på tal utan hon har verkat väldigt lycklig med "Togge" och sagt att hon litat på 
honom fullständigt.

Den aktuella kvinnan hade förts på tal i förbigående vid ett tredje tillfälle och det var någon 
gång i juni / juli månad 2007, när "Togge" hade sagt att Emma och barnen, Mattsson och alla 
hans vänner betydde mest för honom och då hade Mattsson slängt ur sig någonting liknande, 
"det gällde inte Catrine den gången", och hon syftade då på när han fått besök av den tyska 
kvinnan och han inte varit med på middagen. Det blev inte någonting mera sagt och det var 
mera en "gliring" som Mattsson hade slängt ur sig mot "Togge". Efter den händelsen juni / 
juli månad 2007 så har inte varken "Togge" eller Emma överhuvudtaget berört den utländska 
kvinnan i något sammanhang. Mattsson säger att hon hade väldigt bra kontakt med Emma 
och de pratade förtroligt med varandra om allt möjligt och Emma har inte vid något tillfälle 
nämnt den aktuella kvinnan i något sammanhang. Mattsson säger också att under sommaren 
2007 så hade en kvinna som heter Malin Persson och som för närvarande studerar till 
journalist i Göteborg, hade bott tillfälligt hemma hos Emma, och möjligen Malin Persson, en 
person som Emma skulle kunna ha nämnt den tyska kvinnan för om hon har pratat med 
någon annan om kvinnan ifråga.

Mattsson får också frågan om hon känner till huruvida det funnits någon hotbild mot Emma 
och hennes barn och "Togge", om de varit hotade på något sätt i något sammanhang, 
muntligen, per brev eller via Internet, men hon har inte överhuvudtaget hört talas om att det 
skulle finns någon hotbild mot familjen.

Tillfrågad vad Mattsson känner till om mordet, är det vad som har stått i massmedia, i 
tidningar och vad som har stått på Internet.

Hon får frågan om hon har varit i kontakt med "Togge" och hon berättar då att hon pratat en 
gång med honom på telefonen och det var måndagen den 24 mars 2008, då hon dels ville 
höra hur det var med honom och hur det var med Emma. Hon märkte att "Togge" hade tagit 
händelsen förhållandevis väl, han hade också fått väldigt god hjälp berättade han och han var 
glad att det var en sådan stark person som han som behövde bevittna det han hade fått sett, så 
att inte det var någon svag person eller någon larvig person. "Togge" är en sådan person som 
fungerar bra under stress och han ringde både till Emmas föräldrar, till polisen och ambulans 
och gjorde vad han skulle.

Mattsson tillfrågas om hon frågat "Togge" vid samtalet om mordet och hon hade då ställt 
frågan om den tyska kvinnan, eller om det varit Catrine som hade gjort det. "Togge" hade då 
svarat att, "hoppas att polisen henne, att det är rätt person den här gången efter alla bakslag 
som polisen haft." Som Mattsson uppfattade de så ville "Togge" och Emmas familj ha lugn 
och ro och försöka kunna sörja och man ville att den som har gjort det brottet ska gripas och 
att man hoppade att det är den aktuella kvinnan så att det inte är någon annan okänd person, 
som man behöver vara rädd för som går lös.

På fråga om "Togge" hade haft någon egen teori om hur mordet gått till så hade han inte fört 
fram någon sådan vid detta samtal. Hon har senare under veckan haft två SMS kontakter med 
"Togge" och hon har då bara frågat hur det har varit med Emma och hur han själv hade mått.

Beträffande den uppgiften som framkommit vid tidigare förhör, där Mattsson säger att hon 
skulle ha skrivit till Emma på MSN, hon har fått en känsla av att om någon annan varit inne 
på hennes MSN så menar hon att hon under sista månaden innan händelsen i Arboga skrivit 
6-7 MSN meddelanden till Emma men att Emma inte svarat på dessa. Hon hade ringt upp 
Emma och frågat om hon börjat undvika Mattsson, men Emma hade då varit helt oförstående 
och sagt att hon inte fått några MSN meddelanden.
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 Fhl:s anmärkning: Lina rings upp på angivet mobiltelefonnummer, varvid hon svarar med 
förnamn. Anledningen är att överenskomma förhörstid. Emellertid anser Lina att förhöret 
går bra att hållas nu vid tillfället, då hon har tid för det. 

Lina Mattsson är kamrat med Malin Persson, Emily Langeblad samt Lina Öhling.
Lina tillfrågas på vad sätt hon känner Emma Jangestig.

Lina uppger, att de lärde känna varandra genom att hon och pojkvännen Christian Malmström 
flyttade till Arboga i augusti 2004 och bosatte sig på Brattberget, Västermovägen i Arboga. 

Lina är född och uppvuxen i Hölleviken i Skåne. 

Lina har en kamrat, vid namn Jannike Fredell, boende på Vikingsgatan 4A eller B i Arboga. 
Jannike har ett barn, 4 år, vilken Lina är gudmor till. 

Emma Jangestig bodde på Sturegatan, Lina minns ej nummer, varvid Lina vid sina besök hos 
Jannike Fredell och hennes son träffade Emma och Max ute på gården. De blev bekanta i 
september/oktober 2004. 



Eftersom Jannikes son, Neo, är Linas gudbarn, följde hon med på kyrkans barntimmar med 
mera träffar, angående barnen. 

Vidare uppger Lina att: "Emmas hus blev som en fritidsgård." Vid detta tillfälle hade Emma 
ett barn, sonen Max och hon bodde då tillsammans med Niklas Larsson. Lina förklarar att de 
var där på kvällarna och även Niklas Larsson var hemma.

Lina uppger, att hon för egen del var sjukskriven för reumatism, med mera, vilket hon varit 
delvis under 3 års tid. Tidigare hade hon pluggat i Malmö. Under tiden de bodde i Arboga 
arbetade hon som säljare åt ett företag i Falkenberg en kort period. Vidare arbetade Lina vid 
Högsjö värdshus, Högsjön, vilket ligger 1,5 mil utanför Arboga. 

Hennes kille Christian Malmström, flyttade åter till Skåne i december 2005, då det blev slut 
mellan dem.

Lina uppger, att det var som en ungdomsgård hemma hos dem två, och menar då hos Emma 
och Niklas. De "snackade om allt". Inget övrigt hände speciellt där då. Därefter flyttade de 
två, det vill säga Emma och Niklas, till ett hus på troligen Korngatan, osäker uppgift, och 
därefter gifte de sig. Lina uppger att hon var med på bröllopet och sjöng där.

Lina tillfrågas angående om hon vid något tillfälle bevittnade att Niklas var elak mot Emma, 
varvid hon uppger att det var därefter som Niklas, när han hade druckit sprit, ett par gånger 
var elak mot Emma. Någon polisanmälan gjordes inte då. 

Lina uppger, att Niklas därefter "dragit på sig andra anmälningar". Lina uppger, att hon 
vittnat i ett par utredningar för cirka ett år sedan, då Emma och pappan var inblandade i bråk 
med Niklas. 

Lina Mattson uppger, att Emma blev gravid på bröllopsnatten, och därefter låg hon sedan på 
sjukhus då hon blev dålig på grund av graviditeten. Under flera månader bodde Niklas ensam 
i huset. Emma misstänkte då att hon var otrogen och kastade ut Niklas, och detta var under 
tiden hon var gravid.

Niklas flyttade då till Östra Nygatan. Emma bodde kvar i huset ett tag, men flyttade sedan till 
Sofiedalsgatan i en marklägenhet. Detta var innan dottern Saga föddes, för cirka 2 år sedan. 

Niklas och Emma umgicks under tiden de låg i skilsmässa. Emma födde dottern Saga den 6 
maj 2006. Lina var med på förlossningen, vilken skedde vecka 34, sex veckor för tidigt. Lina 
berättar att Emma och Niklas åkte in till BB, lasarettet i Västerås. 

Niklas ringde och bad Lina att hon skulle komma med grejer, samt att Emma ville att Lina 
skulle vara kvar på sjukhuset och vara med på förlossningen. Precis då Lina kom fram till 
förlossningen på BB i Västerås föddes dottern Saga. 

Lina uppger, att Saga blev sjuk direkt efter förlossningen, varvid mor Emma och Saga kom 
till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Därefter åkte Niklas och Lina hem till Niklas och 
Emmas son  Max. 

Under tiden som detta var med att Saga var sjuk, kom Emma och Niklas varandra närmare. 
Lina uppger, att under denna tid kom skilsmässopapper hem till dem, efterson Emma och 
Niklas hade 6 månaders prövotid med anledning av sonen Max. Ingen av dem skrev 
emellertid under dessa. Lina uppger att de två hade det ganska bra då, och problemen med 
Saga svetsade dem samman.
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Lina uppger, att Emma och Saga låg på sjukhuset till och från hela tiden och Niklas var 
hemma med Max. Vid några tillfällen byttes de av, således att Niklas fick vara med Saga på 
sjukhuset och Emma var hemma med Max. 

Emellertid tyckte Emma att det var tryggare att vara med Saga på sjukhuset. Lina förklarar att 
ibland bodde hela familjen på sjukhuset, både på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på 
Centrallasarettet i Västerås. 

Lina uppger: "Det fungerade ej med Niklas längre," och det hela började troligen i februari 
månad 2007. På fråga varför uppger Lina, att Niklas var kontrollerande över Emma. Emma 
hade även svårt att lita på Niklas, på grund av påstådda otroheten i huset tidigare. 

Lina uppger, att Niklas kollade Emmas telefon, mejl och datum. "Allt, på grund av att han 
skulle ha kontroll på allt hon gjorde."  Därefter lämnades åter skilsmässopapper in och Emma 
bad Niklas flytta från lägenheten. 

Niklas skulle under tiden ha barnen varannan helg, vilket han hade antingen hemma hos 
Emma, i hennes bostad, eller så hade han barnen hemma hos föräldrarna, tillsammans med 
hans föräldrar, och de var hos dem. 

Emma ville därefter "följa med Lina ut". Det var vid detta tillfälle som Emma träffade Toggy, 
Torgny Hellberg, vilken hon är tillsammans med nu. Lina uppger, att de två kände varandra 
innan, men det började att träffas och detta var vid tiden mars 2007. 

Lina uppger, att Niklas då hade dömts till samhällstjänst, och hade sin samhällstjänst hos 
Togge, det vill säga Torgny Hellberg. Niklas hade ljus- och ljudsättning vid 
scenframträdanden, vid arrangemang som Togge ordnade. 

Lina uppger att Niklas "blev tokig då han fick höra att Emma träffade Togge", Torgny 
Hellberg, således vid tidpunkten mars 2007. 

Lina uppger, att hon för egen del arbetade som karaokevärd under en tid och hjälpte till för att 
det var roligt vid Musikevent, genom Nicklas Hoxell, vilken var ansvarig för detta. 

Bland annat uppträdde de på terrassen i Hallstahammar, och Emma och Togge var med där. 
Lina var nykter och körde bil. Vid hemkomst släppte hon först av Togge och sedan Emma i 
hennes bostad. 

Därefter ringde Emma till Lina och bad att hon ville bli hämtad. Emma berättade då att 
Niklas, vilken var i hennes lägenhet och hade hand om barnen, var våldsam mot henne. 
Någon polisanmälan gjordes inte. Den natten sov Emma över hos Lina. Tidpunkten var i 
slutet av mars/början av april 2007.

Lina berättar om ytterligare en händelse då Emma var hemma och Niklas kom dit. Emma 
ville att Niklas skulle gå därifrån, vilket han inte ville. Niklas påstod att han fick vara där, 
hemma hos henne, hur mycket han ville. 

Emma lämnade då bostaden och sa till honom, att hon inte skulle vara kvar där så länge han 
var där. Vid detta tillfälle hade Niklas hotat Emma, samt Emmas pappa. Polisanmälan och 
utredning gjordes, Lina uppger att hon vittnade i detta ärende och brottet var kvinnofridsbrott. 

Lina uppger, att Niklas därefter flyttade definitivt från Emma den 1 april 2007 eller liknande, 
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men han kom ändå att besöka Lina ofta.

Togge och Emma träffades oftare. Lina umgicks vid tidpunkten mycket med Emma och 
Togge, och besökte Emma i bostaden ungefär 2–3 gånger i veckan, vid tillfällen då Togge var 
där. 

Lina minns att en fredagskväll i slutet av april eller i början av maj 2007 skulle de tre, det vill 
säga Lina, Emma och Togge, äta på restaurang, vilket de hade bestämt ett par dagar innan. 
Togge ringde då till Emma och sa att han hade fått besök av någon han ej ville träffa. Emma 
blev ledsen, tyckte det hela var trist och undrade vem det var. 

Togge hade sagt, att det var en tjej han träffat tidigare, men han ville inte träffa henne längre. 
Emma och Lina gick då ensamma till restaurangen Åsgården i Arboga. Lina uppger: "Sen 
ringde Torgny dagen efter och sa, "att han äntligen blivit av med henne." 

Lina uppger på fråga, att dagen efter var en lördag eller söndag. Vidare uppger Lina, att hon 
inte minns om Torgny ringde till Emma och sa det eller om Torgny ringde till henne och sa 
detta. Emellertid fick Lina informationen, enligt vad hon uppgivit ovan.

Lina förklarar, att innan hon och Emma gick på restaurangen kvällen innan, skrev Lina på 
msn på datorn till Togge om att: "Det var ju snällt att du struntade i oss." 

Togge skrev tillbaka "javisst, jag kan inte kan inte hjälpa det, hon kom och knackade på 
dörren". Vidare skrev Togge, att han hellre hade varit med Emma och Lina. 

På fråga när detta var i tiden, uppger Lina, i slutet av april eller i början av maj 2007 
inträffade detta. Lina är "säker på det". Det "ligger så i tiden". Lina förklarar, att Emma och 
Togge träffades i slutet av mars/början på april 2007. 

Lina hade skollov, var hem till Skåne en vecka i mitten av april och åkte sedan till Arboga. 
Därför måste det ha varit i slutet på april eller början på maj 2007.

Därefter fortsatte Torgny och Emma att träffas. Ju mer och mer de två träffades, desto mindre 
träffas Emma och Lina. Lina förklarar ytterligare att samtidigt träffade hon även en pojkvän 
för egen del i mitten av juli 2007. Lina umgicks därefter mycket med honom.

Lina förklarar, att samtidigt som hon träffade sin nye pojkvän, blev Emma och Togge 
tillsammans "på riktigt". Lina förklarar, att innan "visste inte Torgny vad han ville". Detta 
med andledning av, att han visste om han ville eller kunde ta ansvaret för Emmas barn.

I april/maj 2008 lärde en tjejkompis till Lina vid namn Malin Persson känna Emma. Malin 
och Emma började även att umgås. Lina förklarar, att Malin bodde tillsammans med en kille 
på Nygatan. De två hade separerat, troligen i maj månad 2007. Malin hade ingenstans att bo, 
och flyttade därefter hem till Emma på Sofiedalsgatan i Arboga. 

Malin Persson bodde hemma hos Emma under tiden Emma och Togge blev tillsammans. 
Troligen i september 2007 flyttade Togge in permanent hos Emma. Han sålde då sin lägenhet 
i Arboga. Tidigare hade dock Torgny sovit över hos Emma vid många tillfällen. 

Malin Persson flyttade till Göteborg, och började plugga i troligen augusti månad 2008, och 
flyttade då ifrån Emmas bostad. 

Lina flyttade i slutet av oktober 2007 till Höllviken, vilket är den plats hon ursprungligen 
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kommer ifrån. Lina bor för närvarande i en liten stuga på sin systers tomt, men ska nu flytta 
in till Malmö om två veckor. Lina pluggar projektledning sedan 29 oktober 2008.

Lina tillfrågas angående kontakter med Emma innan hennes flytt till Höllviken. 
Lina uppger, att de inte besökte Emma och Torgny så ofta. Det var ungefär 1 gång per vecka. 
De pratade vid dessa tillfällen om alldagliga saker och inget speciellt.

Lina förklarar, att både hon och Togge gillar musik. Lina spelar för egen del både piano och 
gitarr. Hon och Torgny satt ofta och spelade och sjöng tillsammans. Lina förklarar att det var 
mest Torgny som spelade gitarr och hon sjöng. Vid dessa tillfällen pratade de inte om något 
speciellt som hon kan erinra sig.

Lina tillfrågas om de vid något tillfälle pratade om kvinnan vilken kommit på spontant besök. 
Lina uppger, att vid ett tillfälle sa Togge "att han alltid skulle välja Emma framför allt". Lina 
replikerade: "Du har ju redan valt bort oss en kväll," och hon syftade då på tillfället han fått 
spontanbesöket och inte följt med henne och Emma ut på restaurangen. 

Togge sa då: "Jag kan ju inte hjälpa att hon kom." Lina svarade då nej, jag förstår det, och 
replikerade, "jag bara skojade". Därefter pratade ingen mer om detta. Emma sa heller inget 
mer om detta. 

Lina tillfrågas vilka kontakter hon hade med Emma efter sin flytt i månadsskiftet 
oktober/november, till Höllviken 2007. 
Lina uppger, att de pratade på msn oftast och de två kunde ringa varandra någon gång. Lina 
förklarar, att hon var mycket upptagen med skolan och hade inte så ofta tid att prata med 
Emma.

Lina tillfrågas hur hon fick veta händelsen den 17 mars 2008 i Arboga. 
Lina uppger, att hon vid 18- till 19:30-tiden hade msn-möte tillsammans med sina 
studiekamrater, då de gjorde ett examensarbete. Därefter "tittade hon lite på internet". 

Vid läggdags, vid 21:30-tiden, var hon in på Aftonbladets hemsida och kunde då läsa att 
kvinna och två barn hade blivit knivskurna i Arboga. Lina klickade på länken och läste lite, 
därefter sände hon den vidare till sin före detta pojkvän Patrik Månsson. Patrik Månsson var 
Linas pojkvän efter Christian Malmström.

Till Patrik Månsson skrev hon under bilden, text: "undrar vem det kan vara?". Samma sekund 
som hon skrev detta tänkte hon: "Oh shit, bara det inte är Emma." Lina förklarar att hon fick 
för sig detta på grund av att ålder och barnens ålder stämde med Emma Jangestig och hennes 
barn. 

Därefter ringde Lina till en kamrat, Lina Öhling i Arboga, vilkens föräldrar bodde intill 
Emmas bostad. Lina bad Lina kolla om det var Emma Jangestig det gällde. Lina minns inte 
om det var Lina eller om det var hennes lillebror som åkte till huset där Emma bodde och 
kollade. Därefter ringde Lina Öhling åter till Lina Mattsson och berättade, "att det verkade 
vara Emma, eftersom huset var avspärrat". 

Lina Mattsson uppger att hon fick panik och sprang in till sin syster, Jenny Jonsson. Systern 
Jenny Jonsson har två barn. Hela situationen blev jättejobbig och systern Jenny ringde efter 
föräldrarna, som kom hem till henne och Lina. 

Linas pappa Göran Mattsson funderade genast och frågade Lina vem det kunde vara. Lina 
uppger, att pappan frågade henne om det kunde vara Niklas Larsson möjligen. Lina uppger på 

Förhör med Mattsson, Lina; 2008-04-21 11:16   diarienr: 1900-K8001-08
1113



fråga i sammanhanget, "att hon tidigare berättat allt för sin pappa, om allt vad som händer 
runt henne överhuvudtaget. Detta då de har en mycket öppen kontakt.

Lina började fundera och tänkte, att Niklas aldrig skulle, någonsin, göra sina barn illa. 
Samtidigt tänkte hon, att han skulle kanske kunna skada Emma och hota, men inte döda, 
trodde hon inte. Lina förklarar att hon aldrig trodde att Niklas dödat barnen, då "Niklas aldrig 
skulle sätta ett finger på sina barn". 

Lina uppger, att hon hade funderingar om det möjligen kunde vara någon psykopat som gjort 
detta, följt efter Emma. Lina uppger, att hon ältade detta fram och tillbaka, vem som kunde 
vara gärningsmannen. 

Vidare uppger Lina att hon blev fundersam när hon läste i media att polisen tagit in Niklas 
som misstänkt. Lina tvivlade på att han skulle ha dödat sina barn. Däremot kunde hon tänka 
sig att han eventuellt kunde ha skadat Emma på något sätt.

Lina uppger, att på onsdag morgon körde hon upp till Arboga, och hem till en kamrat vid 
namn Annelie Eriksson boende på Brunnsängsgatan 11 i Arboga, och bodde hos henne. 
Vidare hade hon kontakt med sin förra pojkvän Patrik Månsson.

Angående mordkvällen uppger Lina, att hon hade telefonkontakt med Lina Öhling, Malin 
Persson, Annelie Eriksson, Linda Åberg, Emma Norling. Vidare hade de samtliga kontakt/
kontakter eller som Lina uttrycker det, "att hon satt i telefonen dygnet runt" efter händelsen 
samt att hon följde detta i media.

Lina uppger, att hon aktuell dag onsdagen den 19 mars 2008 kom till Arboga vid 18-tiden 
och åkte då hem till Annelie Eriksson. Här minns inte Lina om hon först åkte på hockey eller 
inte, och därefter hem till Annlie eller om hon först åkte hem till Annelie.

Emellertid åkte Annelie och hon därefter hem till Emmas hus utanför och tände ljus där. De 
gjorde det 1–2 gånger dagligen därefter och tänkte på Emma. Vidare deltog Lina i en 
minnesstund på lördagen. Där träffade hon Niklas Larsson - Jangestig och Emmas föräldrar, 
Roland och Eva. 

Lina uppger, att hon och Anneli hade telefonkontakt med Emmas föräldrar då hon var i 
Arboga. Detta var för att de hoppades att Emma skulle bli så pass pigg att de kunde få hälsa 
på henne i Uppsala. Emellertid gick inte detta. 

På Annandag påsk, 24 mars 2008 åkte Lina hem. Lina tillfrågas om det är något ytterligare 
hon har att berätta, varvid hon uppger, att hon och Malin har spekulerat. 

Lina uppger, att hon inte kan säga om det inte finns något annat motiv. Hon tror inte detta. 
Vid tillfället för händelsen var allting så bra runt Emma. Vidare hade Niklas träffat en ny tjej, 
och det fungerade bra med barnen. Vidare verkade Emma och Togge lyckliga, de hade nyss 
flyttat tillsammans. 

Ytterligare händelse som Lina vill berätta om, februari 2007. 
Lina uppger, att vid de tillfällen när hon haft msn - kontakt med Emma, svarade Emma alltid, 
"förr eller senare". Lina uppger, att Emma hade alltid datorn på, men hon satt inte alltid vid 
den. 
Emellertid såg hon genom en markering i datorn, att hon hade ett meddelande och Emma 
kunde i efterhand se meddelandet och hon svarade då. Lina uppger, att hon till emma kunde 
skriva: hej hej gumman och liknande, varvid Emma därefter svarade liknande, lika kort. 
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Emellertid var det en period i februari 2007, att Emma aldrig svarade på hennes 
msn-meddelande. I tiden vill Lina minnas att det var i början på februari 2008 och cirka 3 
veckor framåt. 

Av den anledningen att Emma inte svarade henne på msn , under denna ca 3 veckorsperiod, 
ringde Lina upp Emma och frågade henne, "om hon var arg på henne"? med anledning av, att 
hon aldrig svarade på hennes msn. 

Emma uppgav då, att hon inte har fått Linas msn meddelanden. På fråga angående antalet 
meddelanden, uppger Lina att de  var det 4–5 stycken. 

Lina tyckte emellertid att det var konstigt och sa till Lina på skoj/skämt med lite underton, "är 
det någon som har kapat ditt lösenord". Emma tog det som ett skämt. Emellertid finner nu 
Lina detta i efterhand anmärkningsvärt, att Emma inte fått de 4–5 msn-meddelanden som 
hon sänt till henne på datorn, under aktuell tidsrymd. 

Lina uppger här, "att det ringde en kille från Rikskriminalpolisen och pratade med henne 
angående detta". 
Vidare uppger Lina slutligen, att för cirka 3 veckor sedan, det var samma dag som tyskan 
blev omhäktad, ringde även en polis och hade förhör med henne. Avslutningsvis uppger Lina 
att detta var tredje gången som hon blir hörd av polisen.

Anteckningarna upplästa efter hand som de nedtecknats, ej erinran. 

Majvor Hedlund/krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Öhling, Lina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sin kontakt med Emma under dagen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Authén
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

00:05
Förhör avslutat

00:24
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PA

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lina berättade att hon har känt Emma Jangestig i ca ett år. De blev vänner genom 
gemensamma bekanta och främst genom Malin Persson.

Idag hade Lina kontakt med Emma via MSN på internet. De hade kontakt med varandra i ca 
30 minuter och Lina tror att detta var någon gång mellan kl 18.00-19.00.

De hade inte "chattat" om något särskilt. Lina hade frågat hur det var med barnen och Torgny 
och Emma hade svarat att allting var bra. De hade även "chattat" om den inflyttningsfest som 
Emma och Torgny skulle ha till påskhelgen.  Emma hade nämnt tidigare att hon hade skaffat 
barnvakt men Lina vet inte vem det var. Deras chat avslutades med att Emma skrev att hon 
skulle lägga barnen och att de skulle höras senare i veckan angående festen. Emma skrev 
ingenting om sin fd man Nicklas.

Vidare så berättade Lina att Emma har en egen blogg på internet som heter Emmy84.blogg.se

Uppläst från pennanteckningar och godkänt.
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Förhör
Kompis till Emma, via Malin Person

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-04-18 11:35Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Öhling, Lina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompl förhör ang när i tiden "tyska kvinnan" hälsade på Torgny i hans lägnhet i Arboga.Tidigare förhör

080416.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-04-18
Förhör påbörjat

11:18
Förhör avslutat

11:22
Förhörsplats

Polishuset, Västerås.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl ringer upp Lina på angivet mobiltelefonnr varvid ho svarar med namn.

Fhl tillfrågar henne om hon närmare i tiden kan precisera, när "den tyska kvinnan" skulle ha 
besökt honom i sin lägenheten i Arboga.

Lina uppger, att hon inte kan minnas när det var i tiden, men hon tror att det var i börja när de 
två hade träffats, d.v.s Emma och Torgny. Lina uppger, att hon tror att det var i slutet av juli 
början av augusti 2008.

 Lina ändrar sig vid eftertanke och säger, att det nog var innan, före sommaren 2007.
Något närmare ang tidpunkten än före sommaren, kan hon inte minnas.

Det rätta är nog att det var i slutet av juli el början av augusti som Lina fick detta berättat av 
sig från antingen Emma eller Linas kamrat Malin Persson.

Lina tillfrågas vad Torgny själv exakt berättade om detta, varvid Lina uppger att det Torgny 
berättat själv för henne är, att "han haft en tjej som hälsat på". Något ytterligare har ej Torgny 
berättat, således ej när i tiden, besöket skedde.

Ant upplästa efterhand som de nedtecknats, ej erinran. 
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Jan Sjöberg
Signerat datum

2008-03-18 00:45Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nylund, Dennis
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bekant med Torgny Hellberg
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ev kontakt under dagen med Hellberg
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Sjöberg
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

21:50
Förhör avslutat

21:56
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Nylund tillfrågades om han känner igen Torgny Hellberg och det bekräftade han. Han fick 
sedan frågan när han senast träffade Hellberg och på det svarade Nylund att han hade träffat 
honom idag måndagen den 17e mars 2008 på em-kvällen.

Nylund och en Sabine Olivi befann sig på Smedjan i Köping vid 18.40-tiden då Hellberg 
kom dit. Denne var då ensam och anledningen till att de träffades var att Hellberg skulle ta 
med sig en del musikutrustning som tillförde ABF åter till Arboga. Det var bla en bas samt 
förstärkare samt lite annan musikutrustning.

Hellberg var sedan kvar ca 15-20 minuter och lastade saker samt pratade med Nylund och 
Olivi innan han åkte vidare mot Arboga. Klockan var då omkring 19.00. Efter denna kontakt 
har inte Nylund hört av Hellberg. 

Koncept ant godkända o upplästa

J Sjöberg, Krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nylund, Dennis
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör avseende bland annat Nylunds kontakter/bekantskap med Torgny Hellberg och

han hörs i utredningen om dubbelmordet samt mordförsöket i en villa på Verktygsgatan 2 B i Arboga

måndagen den 17 mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-04-24
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

10:08
Förhörsplats

Kriminalavdelningen, polishuset i Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BH

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Warmland, Sten

Berättelse

K08001-08DS330062.DSS

Beträffande sin egen bakgrund så uppger Nylund att han är född i Uppsala men uppväxt i 
Köping. Han har genomgått 9-årig grundskola samt en 3-årig gymnasial, estetisk linje, 
inriktning musik, i Köping. Han har arbetat på sin nuvarande arbetsplats eller arbete sedan tre 
år.

Beträffande Nylunds kontakter med Torgny Hellberg, han som kallas för "Togge", så uppger 
Nylund att han har känt honom någonstans mellan fem och tio år tillbaka i tiden. De träffades 
under skoltiden och även på fester och sådant. Under de senaste fyra – fem åren så har man 
kommit att umgås mer och det som har fört Nylund och Torgny Hellberg samman är deras 
gemensamma intresse musiken. Dessutom så är Nylund engagerad i Smedjan i Köping där 
han nu är ordförande och han är kontaktperson då för Torgny Hellberg.

Nylund tillfrågas om vad Smedjan är för någonting och han säger då att Smedjan heter 
egentligen Stadskultstudion Smedjan och man har lokal i gamla stan i Köping. Det är 
egentligen en arrangörsgrupp som arrangerar olika kulturella evenemang i Köping, såsom 
teater, utställningar, konserter och liknande. Man vänder sig i första hand till ungdomar under 
18 år. 

Nylunds uppgift som ordförande det är att se till att de projekt som man planerar att de blir 
genomförda. Torgny Hellberg har haft och har ett stort kontaktnät och han har under senare år 



börjat arbeta vid ABF och han har ett stort kontaktnät vad avser artister och det var i den 
rollen som Hellberg har.

Nylund berättar också att Torgny Hellberg varit engagerad i Smedjan innan Nylund blev 
engagerad och att Hellberg verkligen brinner för Smedjan. På fråga hur ofta som Torgny 
Hellberg är nere vid Smedjan så säger Nylund att det är i mån av tid, hur mycket tid Hellberg 
har. Han brukar åtminstone försöka vara på mötena som man har varje onsdag kväll klockan 
18.00 i Smedjan. På fråga vilka som träffas på mötena så säger Nylund att det är öppna möten 
så det är både styrelsen för Smedjan men även andra personer som vill engagera sig i 
Smedjan och vara med vid olika arrangemang och dylikt. Allt pratas det om vid de mötena, 
bland annat sådant som man skulle kunna göra bättre vid nya arrangemang o s v. 

Nylund tillfrågas hur Smedjan gör när man annonserar och han säger då att man har vanlig 
affischering ute på stan. Man har väldigt lite annonseringar i lokaltidningarna. På fråga om 
Smedjan har någon egen hemsida så säger Nylund att man har haft en tidigare, det är minst 
två år tillbaka i tiden, men den föll bort eftersom man inte hade betalat webbservern, det hade 
skett något misstag, man trodde att man hade betalat det men (ohörbart) fallit bort. Nylund 
satt då inte i styrelsen men han vet att styrelsemedlemmarna eller kontaktpersonerna fanns 
utlagda på hemsidan och det fanns åtminstone ett telefonnummer där man kunde nå någon 
som var engagerad i Smedjan.

Den styrelse som Nylund är ordförande i den bildades för ca en månad sedan och i styrelsen 
sitter förutom Dennis Nylund, Sabine Olivi, David Wievegg, Daniel Aronsson, Helen 
Herkenen, Louise Andersson, Maria Karlsson och Anna Englund. På särskild fråga så uppger 
Nylund att Torgny Hellberg inte är med i styrelsen. Det beror på, säger Nylund, förmodligen 
på att Hellberg är engagerad i ABF och att han då inte får sitta i styrelsen för Smedjan. 
Beträffande den tidigare styrelsen så satt de flesta ifrån den nya styrelsen med i den gamla. 
Man hade en annan ordförande som hette Renée Holmkvist. 

Nylund berättar också att man har en Facebook som ligger på nätet där namnen på 
styrelsemedlemmarna finns utlagda, dock inte deras telefonnummer. Däremot så finns deras 
mailadresser utlagda. Man har också en sida som heter Myspace som är mer inriktad mot 
musik som är upplagd på samma sätt som Facebook.

Nylund tillfrågas om hur man kan ta reda på om vilka som arbetar vid ett visst arrangemang 
och eftersom man inte har utlagt vilka som är arrangörer, det finns inte utlagt någonstans, då 
måste man då fråga någon som man vet är engagerad i Smedjan. Nylund fick också frågan 
om Torgny Hellberg fanns upplagd på Smedjans Facebook, men Nylund säger att Torgny 
Hellberg har en egen Facebook. 

Nylund tillfrågas också hur ofta man har arrangemang och han säger att Smedjan den har 
varit vilande fram till november 2007 när man körde igång verksamheten igen. På fråga hur 
många arrangemang man haft så säger Nylund att det har rört sig om ca åtta arrangemang och 
de flesta har man förlagt på helgen, fredag- eller lördagkvällar, beroende på att det blir 
alldeles för jobbigt för de som arrangerar aktiviteten om man lägger den mitt i veckan 
eftersom man har ett vanligt civilt jobb att sköta. Det har förekommit något enstaka 
arrangemang mitt i veckan och då har det rört sig om en större artist som man har förlagt mitt 
i veckan eftersom man då fått ett mer fördelaktigt pris eftersom det är svårare att dra folk mitt 
i veckan till arrangemangen. 

Nylund tillfrågas vidare om han känner till hur ofta Torgny Hellberg varit engagerad vid olika 
arrangemang och han säger då att Torgny Hellberg började engagera sig i TankeSmedjan igen 
samtidigt som Nylund under hösten 2007. Han uppskattar att Torgny Hellberg varit med och 
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arrangerat ca hälften av de ca åtta arrangemang som Smedjan har arrangerat ifrån november 
och fram till dagens datum. Det har då varit arrangemang som arrangerats fredag- eller 
lördagkvällar. 

Nylund tillfrågas vidare hur det går till när man på Facebook och om man skriver där när man 
ska arrangera exempelvis en konsert. Nylund säger då att det går till så att minst en månad i 
förväg så skrivs det på Facebook att den eller de artisterna ska uppträda då eller då och var 
inträdet är och när man släpps in. Om det är Smedjan som är arrangör så står det enbart 
Smedjan, det står inte exempelvis Dennis Nylund eller Torgny Hellbergs namn i Facebook 
som arrangör, utan enbart Smedjan. Är ABF arrangör så skrivs det ut på Facebook att det är 
ABF som är arrangör eller om det är Studiefrämjandet eller liknande. 

Dennis Nylund får frågan om man hade någon aktivitet helgen innan händelsen den 17 mars 
2008 och han säger då att han tror det var på lördagen den 15 mars så hade man ett 
arrangemang som man kallade öppen scen där publiken fick komma och uppträda. Man hade 
ett band som spelade och det arrangemanget hade annonserats i vanlig ordning ca en månad 
innan. På fråga om man hade något arrangemang dagen innan, fredagen den 14 mars 2008, så 
säger Nylund att inte vad han kommer ihåg. 

Nylund tillfrågas om han umgås med Torgny Hellberg privat, men han säger att det har hänt 
vid något enstaka tillfälle. Hans relation till Torgny Hellberg är rent yrkesmässig. På fråga om 
han känner till Hellbergs umgänge och eventuella flickvänner så säger Nylund att han vet 
väldigt lite, det kan ha varit på någon fest som han kan ha pratat lite, men det är ingenting 
som Nylund har lagt på minnet.

Nylund säger på fråga att han vet inte någonting närmare om Torgny Hellbergs umgänge. 
Han vet att han har haft väldigt stort umgänge, umgås med allt och alla, men eftersom Nylund 
själv inte umgås med Hellberg privat så kan han inte uttala sig om hans umgänge. 
Beträffande Hellbergs nuvarande flickvän så säger Nylund att han efter händelsen den 17 
mars 2008 när hennes barn blivit överfallna i Arboga så har han fått klart för sig att det var en 
flicka som heter Emma som gick i samma årskurs som Nylund, gick ut gymnasiet samtidigt, 
men de gick inte i samma klass. Men det är först efter händelsen som han fått klart för sig att 
Emma var Torgnys flickvän. 

Den enda av Torgny Hellbergs tidigare flickvänner som Nylund känner till är en flicka som 
heter Anna Englund som Torgny Hellberg skulle ha haft något förhållande med längre 
tillbaka i tiden. I övrigt så känner Nylund inte till några andra flickvänner och han känner 
heller inte till om Hellberg haft problem med någon flickvän i något sammanhang.

Beträffande telefonnumret till Smedjan så uppger Nylund att det finns en fast telefon och 
telefonnumret till Smedjan är 0221-230 10 och han tror att det ligger på Facebook, 
åtminstone borde det göra detta, på Smedjans Facebook. 

Nylund tillfrågas om hur ofta det finns folk i Smedjan och han uppger då, som han tidigare i 
förhöret berättat om, att varje onsdag vid 18-tiden så har man öppet möte där styrelsen och 
vem som helst får komma. Ett sådant möte som man håller då varje onsdag pågår normalt i ett 
par timmars tid. Dessutom så finns det folk vid Smedjan då när det är arrangemang, 
företrädesvis fredagar och lördagar och någon enstaka gång kan det vara att man har något 
arrangemang mitt i veckan. Det kan också finnas folk som kan finnas nere vid Smedjan 
någon annan vardagskväll om man ska ner och göra någonting speciellt. 

Nylund tillfrågas om han vid de tillfällen som han har varit nere vid Smedjan eller man hört 
att någon annan berättat om någon kvinna som sökt Torgny Hellberg, kvinna som pratat 
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engelska, tyska eller brutit på dålig svenska, men Nylund säger att det har inte skett när han 
har varit där och han har inte hört någon annan som har varit engagerad i Smedjan som har 
mottagit något sådant samtal. Nylund säger också att han borde ha känt till det, det borde 
varit känt i Smedjan om så varit fallet.

Nylund tillfrågas om han har hört talas om den tyska kvinnan som för närvarande sitter 
häktad i Tyskland misstänkt för dubbelmordet och mordförsöket i Arboga, om han känner till 
henne. Nylund säger då att det är först efter händelsen den 17 mars 2008 i Arboga som han på 
någon fest någon person pratat om den aktuella kvinnan. Den personen som nämnde kvinnan 
nämnde också hennes namn och hon skulle heta Christine Schürrer. Nylund säger på fråga att 
han nu vid förhöret inte kan erinra sig vem det var som pratade om den tyska kvinnan 
Christine Schürrer. Han kan inte säga om det var en man eller en kvinna, men det bör ha varit 
någon som stått Torgny Hellberg nära. Nylund ombeds berätta vad som sades och när festen 
var och som han minns det så var det omkring en månad efter händelsen i Arboga som han på 
festen hört den aktuella personen prata om Christine Schürrer. Det var i samband med att det i 
massmedia stått att polisen intresserat sig för en tysk kvinna och den personen hade då nämnt 
namnet Christine Schürrer. Personen hade nämnt att det kunde vara den tyska kvinnan och att 
Torgny Hellberg hade träffat henne i något sammanhang, men det utvecklades inte närmare 
och Nylund kan som sagt inte erinra sig vem det var som hade pratat om Christine Schürrer 
på festen. Nylund tillfrågas om han kommer ihåg när exakt festen var, men han kan inte 
närmare ange än att det var ca en månad efter den 17 mars. Han minns heller inte vilka som 
varit med på festen.

Nylund tillfrågas vidare om var exakt Smedjan är belägen och den ligger på Glasgatan 20 i 
Köping, vid slussen i gamla stan. Han tillfrågas om han, d v s Nylund, har sett eller iakttagit 
någon kvinna som har uppehållit sig i närheten av Smedjan som han har iakttagit eller sista 
halvåret eller sista månaderna som han reagerat över som kanske har stått utanför vid flera 
tillfällen, men Nylund säger att han har inte gjort några sådana iakttagelser. Han har heller 
inte hört att någon annan som varit i Smedjan har iakttagit någon kvinna uppehålla sig utanför 
Smedjan vid ett eller flera tillfällen som man skulle ha reagerat över. Men Nylund säger 
också att vore det så att det har stått någon kvinna vid flera tillfällen och uppehållit sig 
utanför Smedjan så borde det kommit till Smedjans kännedom. Nylund ger som exempel att 
man har några parkbänkar utanför, mot ån, och om "A-lagarna" sätter sig där så brukar 
antingen någon från allmänheten eller kompisar till Nylund och de som arrangerar i Smedjan 
höra av sig att man bör titta över vilka som sitter där. Så det är svårt att stå utan att bli 
iakttagen om man ska stå och passa på någon. 

Nylund berättar att verksamheten vid Smedjan är helt ideell och frikopplad från ABF och alla 
som jobbar vid Smedjan jobbar gratis. På fråga om lördagen den 15 mars 2008 och det 
arrangemang som då hölls så var det meningen att Togge skulle vara med vid arrangemanget. 
Han hade kommit ned till Smedjan vid 16-tiden med gitarr- och basförstärkare som Smedjan 
lånat ifrån ABF. Nylund hade pratat med Hellberg som sagt att Emma låg sjuk hemma och 
Hellberg hade också varit förkyld, och han pratade också om att han och Emma skulle äta 
pizza på kvällen och om de blev piggare skulle de komma ner och vara med vid 
arrangemanget. De dök aldrig upp senare på kvällen. Arrangemanget började någon gång vid 
17.00 – 18.00-tiden på lördagskvällen. Det var heller inget konstigt att man lånade de 
aktuella förstärkarna ifrån ABF. På fråga om hur man brukar göra när instrument och sådant 
monteras upp förstärkare för att förbereda en konsert så varierar det, det är i mån av tid. 
Ibland görs det dagen innan och ibland görs det samma dag och att det skedde samma dag, 
den 15 mars, det var inget konstigt, säger Nylund.

Eftersom Dennis Nylund inte har något mer att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 
10.08.
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Dennis Nylund har varit närvarande under det att förhöret har talats in på ljudfilen och han 
godkänner detta för utskrift.

Köping den 24 april 2008 

Allan Emretsson           Sten Warmland

Förhör med Nylund, Dennis; 2008-04-24 09:10   diarienr: 1900-K8001-08
1123
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Förhör Signerat av

Bjarne Graflund
Signerat datum

2008-03-25 17:48Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Fernholm, Angela
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser av Christin Schürrer under hennes kontakt med psykvården i Skarpnäck hösten 2007.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bjarne Graflund
Förhörsdatum

2008-03-25
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fernholm uppgav att hon är legitimerad psykolog och har arbetat i 2 år, först i öppenvården 
på Årsta Vantör och nu på socialpsykiatriska enheten i Farsta/Skarpnäck som har både 
öppen- och slutenvård. 
Fernholm vill trycka på att hon endast träffat Christin Schürrer vid tre tillfällen, den 13, 20 
och 27 november 2007 och att det är en kort tid för att göra en säker bedömning men att hon 
upplevde att hon fick en bra kontakt med Schürrer. Mycket för att hon kunde se igenom den 
bild Schürrer presenterade för henne och att hon blev accepterad för den hon var.

Fernholm upplevde Schürrer ligga på en hög intelligens nivå, detta visade sig bl.a. i att hon 
lätt kunde läsa av en människa för att sedan kunna "ge denne de svar hon ville ha" för att 
"lättare bli accepterad". Hon använde det också för att lätt kunna dupera andra människor.
Hon var även mycket begåvad när det gällde språk och hon kunde uttrycka sig verbalt.

Fernholm trodde inte att hon någon gång i sitt liv haft någon trygghet utan alltid haft ett 
"struligt" liv, arbetat utomlands, tidvis varit bostadslös och bott hos kamrater osv. Hennes far 
lämnade tidigt familjen och hon har känt sig sviken. Och verkade även här i Sverige ha ett 
begränsat socialt liv. Fernholm förvånades därför över att Schürrer verkligen ville stanna kvar 
i Sverige.

När det gällde suecidförsöket som var alvarligt och nästan kostade henne livet så berättade 
Schürrer att hon var förvånad över det våld som hon utsatt sig själv för.

Fernholm tyckte inte att Schürrer led av en antisocial personlighetsstörning men att hon hade 
vissa antisociala drag och att hon var impulsiv. Hon upplevdes dock som om hon hade det lätt 
för att anpassa sig i olika sociala miljöer vilket är motsägelsefullt.



På en direkt fråga från Förhörsledaren "om Schürrer är kapabel till att använda ett grovt våld" 
så uppgav Fernhom att hon inte skulle vara förvånad om hon skulle göra det och att hon hade 
kapacitet till det, bl.a beroende på hennes erfarenheter i sitt tidigare liv samt en stor mängd 
frustration som hon bar på.

På en direkt fråga om en framtida suecid risk så uppgav Fernholm att den var uppenbar men 
att hon även, med tanke på tidigare erfarenheter mycket väl kunde tänkas fly till andra länder 
eftersom hon tidigare flyttat runt i olika länder, arbetat och klarat sig bra. Inget som skulle 
vara nytt eller främmande  för henne. 

Förhöret slut kl. 13.45

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända

Förhör med Fernholm, Angela; 2008-03-25 13:20   diarienr: 1900-K8001-08
1125
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Förhör Signerat av

Bjarne Graflund
Signerat datum

2008-03-25 16:44Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Reibring, Lars
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med att han som läkare träffade den misstänkta Schürrer i oktober 2007
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bjarne Graflund
Förhörsdatum

2008-03-25
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Reibring kontaktade undertecknad polisman Graflund per telefon och uppgav att han ville 
förmedla vissa reaktioner han hade när det gällde patienten Christine Schürrer som han 
träffade efter det att hon försökte ta sitt liv i en kulvert på Sös i Stockholm i oktober 2007. 
Schürrer hade enligt Reibring förlorat mycket blod och var uppenbarligen mycket nära att 
lyckas med uppsåtet att ta sitt liv.

Reibring har arbetat som specialist inom allmänpsykiatrin sedan 1989 och har där bl.a. arbetat 
länge med rättspsykiatrisk vård. Reibring berättade vidare att han inte brukade komma ihåg 
patienter som han träffade, men ett av undantagen var Christin Schürrer. Anledningen var 
hennes beteende där hon var väldigt avvikande i kontakten med honom och att hon 
bagatelliserade att hon varit så nära att dö. 

I samtal med en kollega till Reibring så lade han fram en känsla som han hade om att 
Schürrer hade tendenser åt asberger hållet. Kollegan som träffat Schürrer professionellt tyckte 
inte det utan sade att denne snarare hade psykopatiska drag.

Reibring tryckte dock på att anledningen till att han kom ihåg Christin Schürrer var att hon 
hade ett så avvikande beteende.

Förhöret slut kl. 12.15.

Förhörsanteckningarna upplästa under förhörets gång.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Trafvenfelt, Sofia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom data
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Väninna till målsägande Emma Jangestig
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-23
Förhör påbörjat

11:16
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sofia och Emma har känt varandra i flera år, Sofia tror att de träffades genom bekanta första 
gången 2003. De har haft kontakt med varandra från och till, när de har träffats så har de 
alltid haft mycket att prata om. De har uppdaterat varandra om vad som hänt i livet, de har 
även varit ett stort stöd för varandra eftersom de haft problem med tidigare pojkvänner. Sofia 
har även  ett bonusbarn och det barnet har lekt mycket med Emmas barn så de har haft 
mycket gemensamt.

För inte så länge sedan fick Sofia höra om den tyska tjejen, det var innan Emma och Togge 
flyttade in i nya huset. Det var Sofia, Emma och deras kompis Mikaela som träffades och 
Emma berättade då om den tyska tjejen. Emma sa att Togge hade fått tagit hand om tyskan 
för hon hade druckit T-sprit och tagit Valium, det var innan Togge och Emma träffades. 
Togge försökte få i väg tyskan från Sverige genom att köpa flygbiljett åt henne men hon klev 
inte på planet utan försvann. Tyskan blev efterlyst av den svenska polisen. 

Togge tog även kontakt med tyskans vänner i Tyskland så att de skulle möta upp henne i 
Tyskland.

Sofia vet inte om den tyska tjejen kom iväg eller vad som hände med henne. Emma berättade 
också att tyskan försökt få kontakt med Togge via mail och det har varit under tiden som 
Emma och Togge varit tillsammans. Emma tyckte det var konstigt att tyskan inte förstod att 
Togge inte ville ha kontakt, Sofia fick uppfattningen att Emma tyckte det var obehagligt men 
det var inget Emma sa. Emma, Mikaela och Sofia tyckte det var en "psykbrud".

De pratade mycket om tyskan men Sofia minns inga fler detaljer.



Det var den gången som Emma pratade om tyskan med Sofia, hon kan ha gjort det flera 
gånger men det är inget som Sofia minns.

Dagen efter mordet så åkte Sofia, Mikaela, Andreas Silversten och Martina Fransson till 
familjen Jangestig och då berättade Mikaela för familjen om tyskan. Polisen pratade sedan 
med Mikaela.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Trafvenfelt, Sofia; 2008-03-23 11:16   diarienr: 1900-K8001-08
1128
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Löthgren, Erik Robert
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Observationer av en kvinna vid Shellmacken på eftermiddagen 2008-03-17
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Åsa Hållsvik-Gustafsson
Förhörsdatum

2008-03-27
Förhör påbörjat

15:19
Förhör avslutat

15:27
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Robert Löthgren säger att han var på väg hem från sitt arbete med bil. Klockan var mellan 
16,50 och 16,55 den 17 mars 2008. Han är säker på datum och tidpunkt.

Vid övergångsstället vid Shellmacken i Arboga stod det en kvinna. Han stannade till för att 
släppa över kvinnan, då han förmodade att hon ville gå över gatan, men hon vände sig då om 
så att ryggen blev vänd mot gatan. Robert säger att han tänkte att kvinnan nog väntade på 
någon. Han   reagerade över att kvinnan bar på en jacka i famnen. Det var en svart jacka av 
"fluffigare" modell, troligen en täckjackstyp. Han säger att han tyckte att det var lite konstigt 
att hon bar på en jacka i famnen.

Kvinnan var omkring 170 cm lång, eventuellt något kortare. Håret kan ha varit mörkt 
eventuellt svart, men Roland är osäker då han inte såg det ordentligt. Hon bar en ljus jacka 
som slutade mellan rumpa och knäna. Jackan hade eventuellt en huva med någonting vitt på, 
men Roland är lite osäker på detta. Han kan inte säga exakt vilken färg jackan hade då han 
har ett defekt färgseende och inte kan se skillnad på vissa kulörer. Roland säger att han inte 
kan känna igen kvinnan om han ser henne igen. 



1130

Förhör Signerat av

Per Malmquist
Signerat datum

2008-03-21 13:31Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nakouri, Leila
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom data
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd avseende sina uppgifter avseende Christien Schürer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-19
Förhör påbörjat

21:30
Förhör avslutat

23:00
Förhörsplats

Polisstationen Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Ratcovich, Fredrik

Berättelse

Leila berättar att hon flyttade till Horisontvägen 59 i Skarpnäck den 18 augusti 2007, 
lägenheten är en bostadsrätt. Leila satte ut en annons på blocket där hon sökte en inneboende. 
Efter annonsen fick hon 7 stycken svar och den tredje som hon träffade var Christine Schürer.

Christine och Leila träffades för första gången i Skarpnäck och det var när Christine skulle 
titta på lägenheten. De hade pratat en gång innan på telefon men det hade inte varit något 
långt samtal.

Första intrycket som Leila fick av Christine var att det var en glad men osäker tjej. Leila 
uppfattade henne som lite töntig och med det förklarar hon att det var Christines klädsel som 
hon syftade på. Tidpunkten som de träffades första gången var någon gång mellan 18 augusti 
och 1 september. Christine fick lägenheten och hon flyttade in i den 1 september, hyran som 
Christine betalade var på 2700 kronor. Under tiden som Christine bott hos Leila har det aldrig 
varit några problem med betalningarna.

Christine berättade för Leila att hon pluggade svenska på universitetet och att hon hade ett 
eller flera syskon i Tyskland. Leila tror att Christine var från Hamburg eller Hannover och de 
pratade engelska med varandra , Christine kan lite svenska men det pratade de bara ibland.

Christine berättade också att hon hade haft en svensk pojkvän, Leila vet inte om hon träffat 
den pojkvännen i Tyskland eller i Sverige. Leila fick känslan av att Christine inte hade glömt 
sin före detta pojkvän.. 

Leila och Christine hade ingen djupare relation utan Leila tyckte det var skönt att inte prata så 
mycket om sitt privatliv med Christine. 



Cirka 2 månader efter att Christine flyttat in så berättade Christine att hon pratat med en 
kompis till hennes ex pojkvän, den kompisen hade berättat att en annan kompis tagit livet av 
sig. Den som tagit livet av sig var en kompis till Christines förra kille. Leila minns att 
Christine satt ute på internet i köket när hon berättade om händelsen med kompisen. Christine 
var illa berörd av att hennes före detta pojkvän inte hade berättat det för henne. På något sätt 
hade Christine haft kontakt med hennes förra pojkvän men Leila vet inte hur och det hade 
inte varit ofta som de haft kontakt. Leila fick uppfattningen om att Christines förra pojkvän 
inte ville ha kontakt med Christine.

Leila får frågan om hon vet namnet på Christines förra pojkvän men det vet hon inte.

Christine har ett rum i Leilas lägenhet och det rummet ligger längst in i lägenheten, Christine 
har oftastvarit hemma när Leila kommer hem från jobbet. Christine har haft alla sina saker i 
sitt rum i lägenheten. De har inte haft så mycket kontakt med varandra, de har gått om 
varandra i lägenheten exempelvis när Leila varit i köket såhar Christine varit i 
vardagsrummet och tvärtom. Leila tycker att kontakten med Christine varit lagom.

Leila minns att Christine var borta 1 januari i år och att hon sagt att hon varit i Tyskland, hon 
var borta cirka en vecka.

Leila får frågan om Christine har några vänner och Christine har umgåtts med en grekisk 
studentsom bor i Uppsala och som läser till läkare och en kille som kallas för Andy och 
jobbar som konsult . Andy bor på Östermalm och Leila vet att Christine besökte honom i 
förra veckan onsdag eller torsdag. Det var något de firade och Christine kom då hem onykter.

Leila har fått känslan att Christine varit förtjust den grekiska läkarstudenten det var en gång 
som Leila kom hem och då var han hemma hos Christine och Leila tyckte det var en mysig 
stämning i rummet. Leila tror att Christine varit mer intresserad av ett förhållande än vad han 
var, det är en känsla som Leila fått.

Leila vet inte var Christine varit de gånger som hon inte varit hemma, de har inte haft den 
kontakten så Christine har berättat sådana saker för Leila.

I fredags 080314 så mötte Leila en väninna på söder i Stockholm och de kom hem runt 24- 
tiden och då var inte Christine hemma. På lördagsmorgonen när Leila och hennes väninna 
hade vaknat så var Christine hemma. När de satt och åt frukost så hörde de att Christine 
pratade i telefonen och Leila hörde att Christine hade blivit av med sin väska på krogen. Leila 
uppfattade det som att Christine ringde till krogen och letade efter sin väska. Christine 
berättade att hon hade haft det trevligt ute på krogen men gick inte in mer på det.

Väninnan och Leila åkte in till stan vid 11-tiden och de kom tillbaka någon gång mellan 
klockan fem och sex. Christine var hemma och Leila vet inte vad hon gjort under dagen och 
sedan var alla tre hemma under kvällen.

På söndagen så gick Christine upp tidigt, hon åt frukost och gick ut någon gång mellan 
klockan tio och klockan tolv. Leila och hennes väninna gick upp vid klockan 13 och sedan 
följde Leila med väninnan till tåget som gick kvart över fem. Leila träffade sedan en annan 
väninna och hon kom sedan hem vid kvart i nio på kvällen. Christine var då hemma och hon 
berättade att hon hade bränt ner en film åt Leila. Leila frågade om hon hört något om sin 
väska som hon förlorat men det hade Christine inte gjort.

Förhör med Nakouri, Leila; 2008-03-19 21:30   diarienr: 1900-K8001-08
1131



På måndag morgon åkte Leila iväg till jobbet och Christine var då kvar i lägenheten. Leila 
kom hem från jobbet vid halv sex-tiden och då var Christine inte hemma. Leila vaknade 
sedan vid runt klockan 24 av att Christine kom hem men de pratade inget med varandra. Leila 
gick sedan upp på toaletten och hon såg inget onormalt i lägenheten. Leila gick sedan och 
lade sig men vaknade klockan 3 av att det lyste i Christines rum. Leila satte sig upp i sängen 
och harklade sig för att få Christine att förstå att det var dags att släcka lampan. Leila hörde 
att Christine höll på med något i sitt rum men Leila vet inte vad Christine gjorde.

Leila vet inte vad Christine hade haft för kläder när hon var ute men Christine har haft två 
beiga jackor som hon har varierat med. En jacka som var lite nyare än den andra.

På tisdagen så åkte Leila till jobbet och då på morgonen så var Christines dörr stängd. På 
jobbet så mådde Leila dåligt och hon åkte hem från jobbet klockan halv tolv. När hon kom 
hem så var Christine inte hemma utan hon hade åkt till Tyskland. Leila visste det för hon 
hade för cirka 10 dagar sedan frågat Christine vad hon skulle göra i påsk och då hade hon 
berättat att hon skulle åka till Tyskland. Hon skulle åka dit för att hälsa på sin mamma för att 
hon var sjuk och Leila tror att hon skull på en jobbintervju.

Christine skulle flyga från Skavsta i Nyköping med Ryan Air. 

Leila vet inte om Christine tvättat något det senaste dygnet men Leila har skurat Christines 
golv och tvätta hennes sängkläder och det gjorde hon för att Leilas mormor skulle komma 
och sova över hos Leila. Leila skurade och tvättade efter det att Christine åkt iväg.

Leila vet inte om Christine varit i Arboga men Christine har pratat om att hon i framtiden vill 
flytta till en mindre stad i Sverige. 

Leila har inte märkt något särskilt med Christine sista dagarna förutom att hon varit putt för 
att hon förlorade sin väska på krogen.  

Christines telefonnummer är 070-4340675.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Nakouri, Leila; 2008-03-19 21:30   diarienr: 1900-K8001-08
1132
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nakouri, Leila
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hyresvärd åt Christine Schürrer
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-24
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats

Horisontvägen 59 Skarpnäck
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Backman, Thomas

Berättelse

Leila uppger att hon inte saknar några kläder eller skor från lägenheten. Leila får frågan av 
förhörsledaren om hon saknar något verktyg hemma, Leila tittar i sin verktygslåda och säger 
att hon saknar sin hammare. Leila beskriver att hammaren har ett svart mjukt handtag med 
spikhuvud och en klyka att ta bort spikar med. Leila ritar upp hammaren på ett papper och 
hon säger att hon skulle kunna känna igen hammaren i storlek om den lades med andra 
hammare.

Leila får frågan om när hon senast använde hammaren och hon tittade i sin kalender och hon 
använde hammaren sista gången i slutet av januari, hon vet det för då hade hon målare 
hemma hos sig. Leila skulle dra bort några spikar från väggen. När hon då letade efter 
hammaren så var den inte i verktygslådan utan hon gick in till Christine och frågade om hon 
sett hammaren. Efter ett tag kom Christine ut med hammaren till Leila och Leila vet inte vad 
Christine använt hammaren till. Efter att Leila använt hammaren så lade hon tillbaka den i 
verktygslådan och hon har inte rört den sedan dess.

Leila fick hammaren och verktygslådan av sin mamma för cirka tio år sedan och det var i 
samband med att Leila flyttade hemifrån.

Leila får igen frågan om hon minns något mer från natten 17-18 mars när Christine kom 
hem. Leila såg Christine som en siluett när hon gick förbi Leilas säng till sitt rum. Hon hörde 
att Christine var i köket innan hon gick in till sitt rum men hon vet inte vad Christine gjorde i 
köket. Leila såg dåligt eftersom hon vid det tillfället hade dålig syn, hon har nu opererat 
ögonen.

Leila har för sig att Christine hade en millitär grön vindjacka förutom de två jackorna som 



Leila nämnt i tidigare förhör. Leila tror att färgen på jackan är mörkare grön och Leila tror att 
den hade en luva, hon har svårt att beskriva jackan. Christine hade även en grå munkjacka 
som hon hade på sig ofta.

Christine har haft en dator som fått hjälp av Andy och Dimitris att installera, de hjälpte henne 
att omformatera datorn.

De skor som Leila minns var ett par gymnastikskor som var mörkblå med en vit sula som 
gick runt skorna och de hade ett par långa vita skosnören. Det var inga märkeskor och Leila 
minns inte vad det var för märke. Christine hade också ett par bruna stövlar, de var 
mörkbruna, lite platåaktiga och 70-tals aktiga. Det var en hög fyrkantig klack och de var 
tighta i skaftet, stövlarna hade dragkedja och gick upp på halva vaden. De var även lite 
fyrkantiga i tån.

Förhörsledare Malmquist och Backman visade upp bilder för Leila från Skavsta flygplats och 
Leila är 100% säker på att det är Christine på bilderna. Leila får även titta på andra bilder som 
visar en kvinna vid en tunnelbanespärr och Leila är 100% säker på att det inte är Christine.

Leila beskriver Christines hållning med att hon har framåtskjutna axlar men hon kan inte 
beskriva Christines gång.

Leila får frågan om upplevt det som Christine har varit gravid någon gång under tiden som 
Leila känt henne, det har hon enligt Leila inte varit.

Leila uppger att Christine har nämnt en vän som hon träffat i Skarpnäck, hon har kallat den 
personen för my friend, något mer om den personen vet inte Leila.

Christine var någon gång under hösten på sjukhus och Leila lade märke till att Christine såg 
lite blek ut. Leila såg att Christine hade flera anti depressiva mediciner i kylskåpet samt 
antibiotika. Leila frågade Christine vad som hade hänt men hon minns inte vad Christine 
svarade, hon kan ha nämnt något om ångest.

På frågan om Christine haft tillgång till någon bil så tror Leila att Christine lånat en bil av 
någon i Uppsala och det ska ha varit någon gång förra hösten, kanske november. Leila har 
ingen aning om vad det var för sorts bil.

Leila uppger att det tar 19 min med tunnelbana från T Centralen till Skarpnäck och att det 
sedan tar 5 minuter att gå från tunnelbanestationen till Horisontvägen 59.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.  

 

Förhör med Nakouri, Leila; 2008-03-24 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Per Malmquist
Signerat datum

2008-04-02 16:07Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nakouri, Leila
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hyresvärd åt Christine Schürrer
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-04-01
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Leila tillfrågas om  hur Christines lådor var placerade när Christine bodde i rummet.

Leila uppger att hon hade ställt ut 2 stycken lådor ur garderoben som finns i Christines rum, 
de lådorna hade Christine haft placerade rakt fram  i garderoben. De två mindre lådorna har 
Christine haft i rummet och hon har haft lådorna som förvaringsplats åt sina saker.

Efter att polisen varit hos Leila så ställde hon Christines alla lådor i ett hörn i hennes rum.

Christine hade en klockradio, pennor, några broschyrer, papper och solglasögon placerade på 
fönsterbrädet. De sakerna hade Leila lagt ner i en kartong.

Leila har uppfattningen att Christine skulle bo kvar och Leila la inte märke till att Christine 
hade packat något innan Tysklandsresan. Leila vaknade till två gånger på natten innan 
Christine åkte till Tyskland, de två gångerna lät det som något slog mot golvet. Leila 
funderade på natten om Christine höll på att packa.

Christine har haft en bag när hon varit ute och rest, det har varit den bagen som Christine 
hade på bilden som polisen visade Leila. Leila menar bilden som polisen visade från Skavsta 
flygplats.

Pengarna som satts in på Leilas konto från Christine var pengar för hyran, en utav summorna 
var mindre och det var för att Christine hade handlat på tax free åt Leila. Det gjorde Christine 
när hon var i Tyskland i januari.

Leila tror att Christine försörjde sig genom att hon fick studiemedel.



Leila får frågan om hon lagt märke till vad Christine hade för skärp och väska på dagen och 
kvällen den 17 mars. Leila vet ej vad Christine hade med sig och på sig, hon har heller inte 
lagt märke till något särskilt med något skärp eller väska. 

Leila har inte sett att hon saknar några kläder eller skor, hon har inte sett några kläder som 
tillhör Christine som är kvar i lägenheten.

Christine har en cykel och den står utanför lägenheten, även Christines duntäcke är kvar i 
lägenheten.

Leila vet inte namnet på Christines tidigare hyresvärd.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.

 

Förhör med Nakouri, Leila; 2008-04-01 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
1136



1137

Förhör
Nakouri, Leila

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nakouri, Leila
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande Christine Schurrers skor och stövlar.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-04-25
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

09:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Leila Nakouri uppger att hon har minne av att Christine Schurrer nyttjade två eller tre par 
skor under den tid hon var inneboende hos Leila i Skarpnäck.

Leila minns dels de blå tygskorna med de långa vita snörena. Hon beskriver skon som blå, i 
tyg och med en vit lite högre kant runt hela skon. Hon minns inte vad det var för märke på 
skon. Hon upplever det som att Christine använde dessa under hela tiden hon bodde hos 
Leila, varvat med ett par stövlar och ett par gymnastikskor som är av löparmodell. 

Vad gäller stövlarna så beskriver hon dem som 70-tals platåstövlar med ett skaft som gick 
upp över vaden, de är lite fyrkantiga framtill med rundade hörn. De upplevs inte som nya 
utan snarare väl använda, utan att vara slitna.

När det gäller löparskorna så minns Leila att dessa var vita och att märket var ertt av de 
vanligare, Nike eller Adidas. Hon kan bara säga att de var vita i grunden. Några andra detaljer 
minns hon inte.

Hon säger att hon själv har storlek 38 och att hon upplevde Christines storlek på skor som 
något större, 40 kanske.

Hon säger att det känns som Christine använde de blå skorna under hela perioden hon bodde 
hos Leila, med det menar Leila även att skorna användes sista tiden, innan Christine försvann.

Förhöret slut kl. 09.55.



Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping

Förhör med Nakouri, Leila; 2008-04-25 09:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Telefontrafik till Leilas arbetsmobil.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nakouri, Leila
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Telefontrafik mellan Christines mobiltelefon och Leilas jobbmobil.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Åsa Hållsvik-Gustafsson
Förhörsdatum

2008-04-01
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Leila Nakouri uppger att det varit telefontrafik mellan hennes arbetsmobil och Christines 
mobil emellanåt, men inte så mycket. Det har varit samtal och sms angående lägenheten eller 
liknande saker. Eftersom de inte haft ett kompisförhållande har det varit samtal av praktisk 
natur. Christine har inte haft tillgång till och kunnat använda sig av Leilas jobbmobil.

Leila säger att hon arbetar på ett konsultföretag i byggbranchen. Man kan säger ta fram kartor 
etc, men det är ingenting hon kan göra själv.

Uppläst från koncept och godkänt.
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Förhör
Cars, Andreas.

Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-03-20 13:37Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Cars, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sina kontakter med Christine Schürrer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-03-19
Förhör påbörjat

21:40
Förhör avslutat

22:50
Förhörsplats

Riddargatan 29B, Stockholm.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Jansson, Lars

Berättelse

Andreas Cars uppger att han har ett förhållande med  Linda Hussami, vilken f.n. befinner sig i 
Ungern. Han säger att han träffat sin flickvän långt innan han lärde känna Christine Schürrer. 
Denne träffade han för första gången för ca. ett år sedan. Det var genom en gemensam bekant 
som heter Dimitros Stenos, vilken är född 780321. Födelsetiden kontrollerad genom 
Facebook. Vad gäller flickvännen så har hon en egen bostad och de är särbos.

Flickvännen är doktorand på KTH och han själv arbetar som rådgivare till olika företag som 
bl.a. söker finansiering till olika projekt.

Dimitris i sin tur är en person som kan Christine bättre än Andreas. Dimitris är någon form av 
neuroläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Sist Andreas träffade Christine var i söndags. Han minns att det var på söndagen för han 
funderade om det skulle vara öppet på stan. Det var i Kungsträdgården de möttes och 
Dimitris var med. Man fikade och därefter besökte man olika bokhandelsbutiker. Christine 
handlade inget, för hon berättade att hon kvällen innan hade varit ut på krogen och då blivit 
av med sin plånbok. Andreas försökte hitta Herman Lindqvists bok Sveriges Historia på 
CD-20 st., vilket han inte lyckades med. Han tillägger och säger att det var Christine som 
kontaktade honom. Hon frågade om Dimitris skulle komma och om de kunde träffas.

Han uppskattar att man umgicks mellan kl. 12, 13-15 någon gång. Man skildes och som 
Andreas minns det så gick Christine och Dimitris åt andra hållet. Christine var vid tillfället 
klädd i en mellanbeige tajt lång täckjacka med luva och jeans. Han uppfattade det som att hon 
 mådde bra, inga tecken på något annat. Hennes hår beskriver han som långt och rakt och 
färgen brun eller mellanblont. När de skildes åt var tanken från Dimitris att alla tre skulle gå 



och äta. Andreas gick dock hem och Christine och Dimitris gick troligen och åt någonstans. 
Platsen där de skildes var vid Akademibokhandeln, Sergels torg.

Andreas beskriver Christines kroppshållning som att hon går något framåt med huvudet och 
att hennes axlar sjunker ned något, vilket kan bero på att hon är ganska lång, uppskattningsvis 
lite drygt 180 cm. 

Han uppger att umgänget med Christine har varit sporadiskt och han säger att även 
flickvännen Linda har pratat med Christine då denna har varit på besök. Han uppger att de 
kommunicerar med Christine både på engelska och tyska, ingen svenska. Han uppger att hon 
pratar ganska mycket, men inte så mycket om sig själv eller några gamla relationer. Vad hon 
lever av vet inte Andreas. Han känner till att hon flyttat till Skarpnäck ganska nyligen. Han 
tillägger och säger att han hittat en annons som Christine har haft på Blocket under januari 
månad, en cykel som var till salu. Redan där bodde hon i Skarpnäck.
 Vad gälkler tidigare möten med Christine så säger han att han och Christine var i 
Åkeshovshallen under söndagen den 9 mars. Andreas håller på med fäktning och man var där 
för att se en lagtävling. Han minns att man såg en match mellan Ungern och Ryssland. Han 
säger att Christine kom till hallen mellan kl. 12 och 13 någon gång. Man lämnade därefter 
hallen gemensamt ca. kl. 15.00. Andreas gick hem till sig och Christine skulle ta tunnelbanan 
hem till sig. Hon var vid tillfället klädd på samma sätt som kommande söndag då de umgicks. 
Hon verkade må bra och gav inte utrryck för något annat.

Gången innan tillfället i Åkeshovshallen som Andreas träffade Christine var en tid sedan, han 
uppskattar i december någon gång, det gäller även Dimitris. Han säger att umgänget har varit 
att man hört eller sett någon gång varannan vecka, träffats eller bara ett sms.

Han beskriver henne som en person som inte är så framåt utan hon kan behöva lite idéer om 
vad hon kan göra. 

När det gäller telefonkontakter så visar Andreas upp sin mobil och säger att Christine sms:ade 
honom senast måndagen den 17 mars. Han mottog först kl. 19.48., "Guess what today I got 
the history book from work to learn swedish history, but the short version, 7 books in 1, and 
unfortunately not a big deal". 

Andreas knyter detta sms till att Christine nyligen varit på någon jobbintervju ang. ett arbete 
som guide i Stockholm. Vilket bolag det gäller eller exakt när intervjun gjorde vet inte 
Andreas, ev. något bolag som håller till i Gamla stan.

Han svarade kl. 19.50. "Wow so you have plenty to read then, i found the cd´s for 150kr!"

Med det ville han visa att han hade hittat Sveriges historia av Herman Lindqvist till ett bra 
pris.

Kl. 21.10 fick han svar "Thats a great price! And then you have a lot to listen to, ha ha".

Varpå Andreas skickade en smily, en leende gubbe till svar. Det kl. 21.10.

Andreas har aldrig hört att Christine uttryckt hat mot någon person, hon kan dock vara 
negativ till saker och uttrycka sig "I hate this…" o.s.v.

Anderas kommer på att Christine för en tid sedan ville låna pengar, det var fem-sex veckor 

Förhör med Cars, Andreas; 2008-03-19 21:40   diarienr: 1900-K8001-08
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sedan. Det gällde 800 kr. som hon skulle ha till en resa ner till Tyskland.

Han känner till att Christine f.n. befinner sig i Tyskland men var i landet vet han inte. Hon 
pratade om att hon skulle åka dit och vara borta ca. två veckor. Han vet inte vilken dag hon 
förväntas komma tillbaka till Sverige. Andreas vill minnas att Christines mamma var sjuk på 
något sätt och att Christine ev. skulle kontrollera om hennes njurar var kompatibla med sin 
mor. Det kan också vara så att Christine skulle på någon intervju ang. ett jobb. Han vet sedan 
tidigare att hon pratat om att vara volontär på fotbolls-em i sommar.

Andreas uppger att han tror att Christine kom till Sverige med anl. av någon pojkvän. Denne 
vat inte Andreas något om, vare sig namn eller hemstad. Denne hade dock brutit upp 
förhållandet efter någon månad. Det är uppgifter som Andreas av. Kan ha fått av Christine 
eller Dimitris i samband med självmordsförsöket.

Han känner ej till att Christine skulle ha rest något inom Sverige sista tiden.

Han uppger att Christine för en tid sedan, han kan inte precisera exakt när, försökte begå 
självmord. Det var under 2007, kanske för ca. 4-5 månader sedan. Detta genom att skära sig i 
armarna på en sjukhustoalett. Andreas funderar om det kan ha varit mer som ett rop på hjälp.

Han hänvisar till Dimitris. Det är den personen som känner henne bättre och kanske fått veta 
mer om personen Christine Schürrer.

Han säger att Christines relationen till föräldrarna verkar komplicerad. Hennes pappa ska ha 
lämnat familjen då hon var ung och ganska nyligen återupptagit kontakten, vilket kan ha varit 
jobbigt för henne.

Vad gäller komunikation på datorn så är det senaste mailet från Christine daterat 25 
november. Skickat från hennes mailadress, cschürrer@yahoo.de. Det var bara en länk till en 
sida på nätet. Även andra personer fick samma mail, det enl. en maillista som Andreas 
bifogar fhl. (Finns inscannat i ärendet).

Förhöret slut kl. 22.50.

Tillägg
Förhöret uppläst för Andreas Cars, 080320, kl. 13.20. Förhöret godkänt i sin helhet.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping

Förhör med Cars, Andreas; 2008-03-19 21:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Cars, ANDREAS

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Cars, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande ev. graviditet, klädel m.m.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-03-24
Förhör påbörjat

16:55
Förhör avslutat

17:20
Förhörsplats

Den hördes bostad.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Andreas Cars uppger när det gäller kläder på Christine Schürrer att det är den ljusa långa 
täckajackan med luva som han minns på henne. I övrigt kan han ta fram bilder då hon är iförd 
t-shirts från sommaren. När det gäller jackor så är det bara den ljusa som han beskrivit i 
tidigare förhör.

Vad gäller skor kan han inte precisera mer än att hon borde ha storlek runt 40 då hon är en 
ganska lång person. Han känner inte till hennes skostorlek utan det är en uppskattning han 
gör.

Han säger att Christine går lite inåt med fötterna utan att det är överdrivet mycket på något 
sätt. Hon har huvud och axlar lite ihoptryckta, huvet lite framåt och axlarna lite nedsjukna. 
Ungefär som en lång person som kanske vill uppfattas som lite kortare.

Andreas Cars förevisas bilder tagna på Skavsta flygplats, 080318. Han känner direkt igen 
Christine i den långa ljusa täckjackan. Han uppger också att det är exakt den jackan han 
beskrivit i förhören och att det är den jackan han minns att hon har haft. Några andra jackor 
kan han inte beskriva eller redogöra för att hon haft.

När det gäller bilderna så säger han att bilden då hon går i riktning från butiken visar lite över 
hur hon går.

Han förevisas bilder från T-centralen, tagna 080317. Han uppger att han till 100% är säker 
att kvinnan i den svarta jackan med väskan inte är Christine Schürrer. Han menar att kvinnan 
på bilden uppfattas som mycket kortare, har en extremare gång, kobent. Hela känslan av 
bilden säger 100% nej. Christine är slankare och längre. Han tycke ej heller att ansiktet är likt.



Vad gäller självmordsförsöket under oktober säger han att det kan ha hört ihop med en 
tidigare relation som hon hade med en svensk kille. Andreas har fått nämnt för sig att det har 
varit något problem men han kan inte återge några detaljer kring detta. Hon har varit mycket 
få ordig i den delen mot Andreas och han hänvisar till att Dimitrios ev. kan känna till mer om 
den saken.

Vad gäller vänner i Sverige som Christine haft säger han att han vet att hon bara har fyra 
vänner i landet på sin lista på Facebook. Det är Dimitrios, Andreas, och två vänner till 
Dimitrios. Sammanlagt arton vänner vilket för Andreas är ett litet nätverk.

Han berättar att hah besökt Christine vid ett tillfälle i lägenehet i Skarpnäck. Det var efter 
sommaren då hon var nyiflyttad. Han minns att han och Dimitrios var där för att hjälpa 
Christine att komma igång med datorn, en dator som Dimitrios ordnat till henne. Det var en 
äldre laptop.

Förhöret slut kl. 17.20.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping 

Förhör med Cars, Andreas; 2008-03-24 16:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Cars, Andreas

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Cars, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anl. av att han sett den bild som Dimitrios Stenos bifogat utredningen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-04-23
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

14:27
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Andreas Cars kontaktar förhörsledaren med anl. Av att han sett den bild som Dimitrios 
Stenos skickat till polisen.

Han uppger att de skor som Christine Schurrer har på bilden ser ut att vara någon form av 
Vans skor. Med det menar han att modellen av skor är sådana som Vans gör. Han tillägger 
och säger att det finns fler märken som gör liknande skor.

Vad gäller skor som Christine nyttjat så säger Andreas att han är osäker på den uppgiften. 
Han är ingen person som lägger märke till detaljer och han har svårt att redogöra för vilka 
skor hon nyttjat.

Vad gäller den aktuella bilden från Dimitrios så säger Andreas att killen med kameran är en 
vän till honom och det kan vara så att Tommy, som han heter, har bilder som kan vara av 
värde när det gäller Christines klädsel.

Förhöret slut kl. 14.27.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping
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Förhör
Cars, Andreas.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Cars, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. Christine Schurrers intressen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-05-05
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Andreas Cars tillfrågas om vilka intressen Christine Schurrer har.

Han uppger att han känner till att hon är intresserad av fotboll och sport i allmänhet. Hon 
gillar skådespelaren Johnny Depp och hon gillar att dricka öl. Det grundar Andreas på vad 
han sett och vad hon berättat. Han säger att det stämmer med vad hon skrivit på sin Facebook.

Han tillfrågas vidare om vad de pratade om den 16 mars, då de träffades. Han säger att 
Christine nämnde att hon varit påp jobbintervju och fått anställning. Det var på ett 
guideföretag och arbetsuppgiften bestod bland annat av att guida turister i Gamla stan i 
Stockholm. Hon uppgav att hon skulle till Tyskland och vara där i två veckor, för att sedan 
återvända till Sverige och börja arbeta som guide.

Hon sa inget om att hon rest något i veckan som var, inget som Andreas minns i alla fall. Han 
säger spontant att hon aldrig nämnt Arboga i alla fall. Andreas uppger att han läst om den 
aktuella händelsen och att Arboga nämnts där. 

Han tillfrågas om andra intressen hos Christine. Andreas kommer inte på något varpå fhl 
frågar om hon varit intresserad av fornminnen. Han säger då att han minns den första gången 
han träffade Christine, det var på Fridays, en restaurang inte långt från Styreplan. Med vid 
tillfället var Dimitrios Stenos. Då uppgav hon att hon var intresserad av vikingatiden och hon 
pratade även om "Der Schwede", vilket skulle vara någon stor sten som finns i Tyskland.

Vad gäller tillfället då de umgick den 16 mars, så har Andreas inget minne av att Christine 
talat om att hon varit och tittat på någon runsten eller något annat fornminne. Han tycker att 
det kanske hade varit logiskt att hon gjort det om det var så.



Andreas uppger vidare at han vid träffen letade efter Herman Lindqvist, Historien om 
Sverige, på cd. Trots kopplingen så har han inget minne av att Christine nämnde något som 
har med fornminnen att göra.

Han uppger att Dimitios är den som ev. kan komma ihåg något om det.

Förhöret slut kl. 15.15.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hussami, LINDA
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sin vänskap med Christine Schurrer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-04-30
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Torphagsvägen 22, STOCKHOLM
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Gunnarsson, Ann-Kristine

Berättelse

Linda tillfrågas om hur länge hon har känt Christine. 

Hon svarar att hon hade lärt känna Christine några månader innan denna skar sig själv för att 
ta sitt liv. Linda säger sedan att det var under sommaren, att hon, Andresa, Dimitri och 
Christine var ute i Skärgården i juli så då kände hon Christine. Christine var väldigt social 
och trevlig då. 

Linda träffade Christine första gången hemma hos en gemensam kompis. Den kompisen bor 
inte längre i Sverige. Efter det så började Linda och Christine att umgås en del, de var ut till 
skärgården några gånger tillsammans. De senaste två månaderna har de inte umgåtts så 
mycket. Linda säger att ibland så var Christine underlig. Linda säger att Christine inte var 
elak eller så men hennes humör var väldigt upp och ner.  

Förhörsledaren frågar om de campade när de var ute i skärgården. Linda svarar att det gjorde 
de inte, de bodde i Andreas hus.

Linda tillfrågas om Christine nyss hade flyttat till Stockholm när de lärde känna varandra. 
Hon svarar att det var ganska snart efter att denna flyttat dit. 

Hon tillfrågas om vad Christine gjorde i Stockholm när hon lärde känna henne. Hon svarar att 
Christine gick på Universitetet och läste svenska. Det var genom klasskompisar till Christine 
som Linda lärde känna henne. 

Linda tillfrågas om Christine berättade något om sin pojkvän. Linda svarar att hon pratade en 
del om honom. Linda säger att Christine nämnde pojkvännen några gånger och att Christine 



berättade om varför hon försökte ta livet av sig. Linda berättar vidare att hon inte riktigt vet 
när de Christine och pojkvännen var tillsammans, hon tror att det var ett och ett halvt år 
sedan, kanske två till och med.
Christine har berättat att hon flyttade till Sverige pga pojkvännen eftersom de två hade 
planerat ett liv tillsammans. Pojkvännen gjorde sedan slut med henne och att hon då flyttade 
till Stockholm.

Linda tillfrågas om Christine berättat om hur hon och pojkvännen träffades. Linda svarar att 
hon tror att det var i Grekland, att Christine var där och jobbade och pojkvännen var på 
semester. 
Linda vet inte hur mycket Christine och pojkvännen träffades efter att de möttes i Grekland 
och fram till dess deras förhållande tog slut.  
Hon tillfrågas vidare om hur hon uppfattade hur Christine kände för att pojkvännen hade gjort 
slut med henne. Linda svarar att Christine inte verkade särskilt ledsen för det. Christine sa att 
hon älskade honom och att han hade gjort slut. Linda hade då sagt något om att han inte var 
värd henne, att hon skulle hitta något bättre och sedan pratade de inte mer om det då. 

När sedan Christine, någon gång under september-oktober försökte att ta livet av sig själv så 
berättade hon att hon gjorde det pga av pojkvännen. Hon sa att hon försökte ta sitt liv för att 
"pojkvännen levde det liv som de två hade planerat tillsammans". Christine berättade att 
pojkvännen nu hade barn och en sambo. Christine uttryckte att hon tyckte det var konstigt att 
han levde ihop med en som redan hade barn. Christine tyckte att det var så orättvist att hon 
och han hade planerat ett sånt liv tillsammans och att han nu levde ett sånt liv med en annan 
kvinna. 

Detta berättade Christine för Linda efter självmordsförsöket när Linda frågade henne varför 
hon hade försökt ta sitt liv. 
Linda minns inte riktigt när detta självmordförsök ägde rum men det var, tror hon på 
Karolinska sjukhuset. Christine låste in sig på en toalett där och skar sig i ena armen. Efter ett 
tag, när hon förlorat en hel del blod, så hade hon blivit rädd och låst upp toalettdörren och 
blivit hittad.

Linda tillfrågas om Christine pratade något mer om pojkvännen efter självmordsförsöket. 
Linda svarar att det gjorde hon inte men hon lovade Linda att inte försöka ta sitt liv igen.

Linda tillfrågas när det var sista gången som hon träffade Christine. Hon tror att det var när 
hon tog med sig Christine hem till Clements lägenhet i januari-februari. Ev träffade hon 
henne ännu en gång efter det. Hon har inte heller haft någon kontakt med henne via mail eller 
telefon. Christine kan ha skickat några sms till henne.

Linda var inte med på puben när Christine förlorade sin plånbok.

Christine har efter händelsen med självmordsförsöket inte pratat om sin pojkvän alls.  Linda 
vet inte heller var pojkvännen bor, bara att det inte är i Stockholm och att det är ungefär 100 
kilometer dit han bor. Linda vet inte heller vad pojkvännen heter. 

Linda tillfrågas om det hon sa i början, att Christine på senaste tid var underlig. 
Hon säger att Christine var väldigt skiftande i humöret. När de träffades så var hon först 
väldigt öppen och pratsam i ca två timmar. Därefter blev hon bara sittande tyst för sig själv 
och ryckte bara på axlarna när hon blev tilltalad. Hon brydde sig liksom inte om någonting 
och var negativ.
Linda tycker att Christines sätt ändrades efter självmordsförsökte. Christine fick olika sorters 
medicin som hon åt efter det. Christine själv tyckte att hon mådde dåligt av medicinen, att 
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hon blev mycket trött och tappade aptit. Linda säger att Christine alltid varit ganska smal men 
att hon blev ännu smalare efter det här. Christine slutade att äta medicinen eftersom hon inte 
mådde bra av den och då ändrades hennes sätt. 
Linda berättar om ett tillfälle då Christine gick hem till Lindas pojkvän Andreas och skulle 
vänta på Linda där. Christine satt då bara och tittade rakt framför sig i två-tre timmar medan 
Andreas satt och arbetade. Christine sa inget, läste inget, tittade inte på TV utan satt bara rakt 
upp och ner och tittade. 

Förhörsledaren frågar Linda om hon vet om Christine har några barn eller har varit gravid. 
Linda svarar att vad hon vet så har Christine inga barn och har ej heller varit gravid. 
Förhörsledaren frågar om Christine aldrig nämnt barn förutom, då hon pratade om att 
ex-pojkvännen bodde ihop med en som hade barn. Linda svarar att Christine berättat att hon 
och ex-pojkvännen planerat att skaffa barn tillsammans men frånsett det så har Christine 
aldrig pratat om barn. 

Linda tillfrågas också om Christines kläder/klädstil. Hon minns att Christine hade en halvlång 
beige jacka. Hon hade oftast jeans och sneekers. Hon bar alltid bekväma kläder. Linda 
tillfrågas om Christine haft någon annan jacka. Hon svarar att Christine kanske haft en vit 
jacka men det är hon inte alls säker på. Linda säger att hon inte lägger märke till kläder så 
mycket.

Förhörsledaren frågar Linda om Christine berättat något om sin bakgrund. Hon säger att hon 
vet att Christine har en syster och att deras pappa lämnade dem när de var ganska små. Hon 
hade sedan ingen kontakt med pappan på 18 år och Linda tror att det var efter 
självmordsförsöket som pappan tog kontakt med Christine igen. Linda vet inte om de två 
träffades men hon vet att de pratade på telefon. 
 
Linda tillfrågas om hon vet om Christine åkte tillbaka till Tyskland efter självmordsförsöket. 
Hon svarar att hon vet att Christine var i Tyskland i februari men om hon var där innan dess 
vet hon inte.

Linda vet inte om Christine har fler kompisar än de som polisen redan känner till. 

Linda tillfrågas om hon vet var Christine bodde innan hon flyttade till Skarpnäck. Hon 
förklarar att det var i närheten av Medborgarplatsen, åt Södra stationshållet till. Christine 
bodde bara där ett tag och Linda var hemma hos henne där en gång. Linda har aldrig besökt 
henne i Skarpnäck.

 Andreas Cars kommer in och säger att han kan visa var Christine bodde förut men han vet 
inte adressen.

Linda tillfrågas om hon uppfattade det som att Christine var trött på livet i Stockholm. 
Hon tror att Christine tyckte det var trist ett tag när hon slutat med svenska-studier men att 
hon sedan började att läsa historia på universitetet. Linda säger att hon frågade Christine 
varför hon var kvar i Sverige när hon skulle kunna bo i ett land med bättre väder. Linda 
uppfattade det aldrig som att Christine tänkte flytta hem till Tyskland igen. 

Linda tillfrågas om hon vet om Christine träffade några andra pojkvänner i Sverige. Linda 
svarar att hon inte känner till några pojkvänner. Hon säger att Christine i kroppen är väldigt 
kvinnlig men att hon till sättet var mer pojk-flickaktig, att hon inte var särskilt kvinnlig till 
sättet. 

Linda kände till att Christine skulle åka till Tyskland den 18 mars genom att Andreas hade 
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träffat henne på söndagen och hon hade då berättat att hon skulle till Tyskland i två veckor.   

Förhöret avslutas med att förhörsledaren sammanfattar det som sagts och spelats in på band. 

 Förhöret är hållet på engelska och detta är en sammanfattning av det som Linda berättat.  
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-06-03
Tid

12:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Jag har idag, 08-06-03, korrigerat stavningen av "Clement Leberge" namn i DUR 2. Det 
korrekta ska vara. CLEMENCE LIBERGE

// Christina Carlsson
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Liberge, CLEMENCE
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sin relation till Christine Schurrer
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-04-22
Förhör påbörjat

17:04
Förhör avslutat

17:45
Förhörsplats

Flyghamnsvägen 2, SKARPNÄCK
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Gunnarsson, Ann-Kristine

Berättelse

Innan förhöret börjar spelas in så frågar jag Clement om hon vet varför vi vill prata med 
henne om Christine. Hon svarar att hon inte har en aning.  Men hon tror ev att det rör sig om 
att Christine försökt att ta livet av sig. Förhörsledaren förklarar för Clement om vad det 
gäller, vad Christine är misstänkt för, och att orsaken till att vi kontaktat  Clement är att vi 
via telefonlistor sett att de haft kontakt med varandra. Clement kände inte till händelsen i 
Arboga överhuvudtaget. Hon har varit i USA från 31 mars t o m den 19 april så hon har inte 
hört något alls om detta.

 Bandinspelningen börjar och detta är en sammanfattning av förhöret som är hållet på 
engelska:

Clement är gäststudent i Sverige och är fransyska. Hon har varit i Sverige i ca 8 månader och 
kommer att vara kvar i Sverige i ca 2 månader till.

Clement berättar att hon träffat Christine ca 3 gånger. Hon träffade henne första gången i 
slutet av januari i år och då var det en av hennes lägenhetskompisar, Victor Gyollai, ungrare 
som tog med sig sin arbetskompis Linda, också hon ungrare till lägenheten. Linda i sin tur 
hade tagit med sig Christine och det var så Clement och Christine träffades första gången. 
Linda är en mycket god vän till Christine. 

När de träffades så visade det sig att Christine också bodde i Skarpnäck och därför så 
träffades Clement och Christine några gånger, tre max fyra gånger tror hon att det var. Någon 
gång var det bara de två men ibland var det även andra kompisar med. 

Clement var aldrig hemma hos Christine, de brukade träffas hemma hos Clement och sedan 



gå ut på nåt ställe och dricka öl.

Clement tillfrågas om det som hon sa i början ,att hon trodde att Christine hade tagit sitt liv, 
varför hon trodde det. Clement svarar att hon tyckte att Christine verkade skör, och att hon 
hade en bruten relation till sin svenska pojkvän. Clement säger vidare att Christine kom till 
Sverige just för den här svenska pojkvännens skull och sedan så bröt han förhållandet. 
Clement förstod att det var en känslig fråga med pojkvännen så hon försökte att inte ta upp 
det med Christine. Clement uppfattade det som att Christine inte visste riktigt vad hon gjorde 
här i Sverige efter att pojkvännen gjort slut men Christine planerade inte att åka tillbaka till 
Tyskland. Detta tyckte Clement var konstigt. Clement berättar att hon minns att Christine 
själv sa, första gången som hon kom till Clements lägenhet, att "jag vet inte vad jag gör här ". 
Linda, hennes kompis, sa då till henne att hon borde åka tillbaka till Tyskland eftersom hon 
inte var lycklig här. Christine ryckte då liksom på axlarna och sa ingenting. 

Vad Clement förstått så studerade Christine inte här och jobbet hon hade skötte hon hemifrån 
sin dator, ev jobbade hon med översättningar.  

Clement berättar att sista gången som hon träffade Christine så hade Christine varit hos den 
här pojkvännen. Clement tillfrågas om hon minns när hon träffade Christine sista gången. 
Hon svarar att det var ungefär tio dagar innan hon själv åkte till USA, den 31 mars, så hon 
tror att det var någon gång i mitten av mars. 
Clement tillfrågas om hon hade några kontakter via mobiltelefon med Christine då. Hon 
svarar att det kom överens om var de skulle träffas och så via sms. Clement tittar efter om 
hon har några sms sparade från det tillfället men det har hon inte.

Clement ombeds berätta hur de träffades den här aktuella kvällen.
Clement säger först att Christine kom hem till henne på kvällen vid omkring 21.30- 
22.00-tiden. Clement kommer sedan på att det inte blev så, det var meningen att Christine 
skulle komma hem till henne men det blev ändrat så de två träffades på Skarpnäcks 
T-banestation och åkte in till Slussen och gick på en krog på Mariatorget. Clement minns att 
Christine berättade att hon varit hos sin ex-pojkvän, Christine berättade inte var pojkvännen 
bodde eller vad han hette. Hon berättade att ex-pojkvännen höll på att flytta ut ur sin lägenhet 
så hon hade varit där för att hämta några av sina saker den här dagen. 

Clement säger att hon såg på Christines ansiktsuttryck att hon inte hade haft det bra när hon 
hade varit hos pojkvännen så hon ville inte fråga mer om honom.       

Clement tillfrågas om hon minns vad för kläder som Christine hade på sig den här kvällen. 
Hon säger att hon inte kan säga vad hon hade på sig men hon har ett kort på Christine från 
kvällen. Clement visar kortet på Christine. Detta kort är taget av Lotta Kvist som också var 
med på kvällen och som känner Christine ganska bra. Lotta bor numera i Barcelona. Clement 
kommer att skicka kortet via mail till förhörsledaren.

Clement tillfrågas om hon  minns något mer av Christines klädsel. Hon tror att hon hade jeans 
och ev gymnastikskor men det minns hon inte riktigt säkert.

Clement tillfrågas om hon minns vilken sorts jackor som Christine har haft. 
Hon tycker sin minnas att Christine haft någon halvlång beige jacka. Någon annan jacka kan 
hon inte minnas.
Clement tillfrågas om hon tror att den här sista gången som hon träffade Christine kan ha 
varit den 14 mars. Clement svarar att det kan det ha varit. Hon minns att Christine berättade 
att hon skulle åka till Tyskland två dagar efter den här kvällen. Clement har för sig att 
Christine sa att hon skulle åka tåg till Tyskland. 
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Clement tillfrågas om Christine någonsin pratade om sin pojkvän. Hon svarar att Christine 
nämnde honom ibland men att hon märkte att det var känsligt att prata om. Clement tillfrågas 
om Christine berättade något om hur han var, hur de träffats eller om hur han gjorde slut. 
Clement svarar att Christine nog aldrig direkt sa att det var slut mellan dem men att hon 
uppfattade det som så. Clement säger att  Christine hade alltid ett speciellt uttryck i ansiktet 
när hon pratade om förhållandet. Clement tillfrågas om hon fick uppfattningen att Christine 
inte ville att det skulle vara slut med pojkvännen och Clement svarar att så uppfattade hon 
det. 

Clement säger att den som polisen ska prata med är Linda, den ungerska tjejen som hon 
nämnde i början. Det är hon och en kille som heter Andreas som är Christines närmaste 
vänner i Sverige. Det var också Linda som imorse berättade för Clement att Christine har 
försökt att ta sitt liv en eller två gånger. Detta berättade hon när Clement talade om att polisen 
skulle komma och prata med henne. Clement tillfrågas om hon tror att inte heller Linda eller 
hennes andra kompisar känner till det som hänt med Christine nu, vad hon är misstänkt för. 
Clement svarar att  hon tror inte att någon av dem känner till det som Christine är misstänkt 
för eftersom ingen av dem sa något imorse. Clement visste ingenting om några 
självmordsförsök innan Linda berättade om det idag. 

Clement tillfrågas om hon vet om Christine har några barn. Clement svarar att vad hon vet så 
har Christine inga barn.  

Clement har aldrig träffat Christines kompis Andreas och vet ej  hans efternamn eller vad han 
är för landsman. Linda kan nås genom Clements lägenhetskompis Victor som har tfnnr 
073-97173 12. Victor och Linda arbetar tillsammans på Tekniska högskolan.  

Clement minns att den här kvällen då hon sms:ade Christine sista gången och även träffade 
henne sista gången så mådde Christine mycket illa för att hon inte hade ätit på hela dagen. 
Hon minns också att Christine förlorade sin plånbok den här kvällen när de var på en bar på 
Mariatorget och att hon blev mycket irriterad över det eftersom hon hade sina kort och koder 
där. Hon skulle ju dessutom åka till Tyskland två dagar senare.
 Efter att Christine upptäckt att plånboken var borta så åkte hon hem till Skarpnäck 
tillsammans med Clement och de skildes åt ett par kvarter från där Clement bor och Clement 
gick hem till sig. 

Clement tillfrågas vidare om Christine berättat något om sina föräldrar och om sin bakgrund. 
Clement svarar att hon vet att Christine är från Hannover men annars vet hon inte så mycket 
om henne.

Clement underrättas om att förhöret, som är hållet på engelska, kommer att skrivas ut på 
svenska och som en sammanfattning av det som hon berättat.

Förhöret avslutat kl 17.45
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Liberge, CLEMENCE
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-05-30
Förhör påbörjat

17:30
Förhör avslutat

17:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hålles på engelska och den hörda och förhörsledaren förstår varandra väl.

Clement underrättas om att förhöret i första hand gäller det tillfälle då hon träffade Christine 
Schürrer sista gången innan Clement åkte till USA. 
Clement tillfrågas först om hur det gick till när de två bestämde att de skulle gå ut på kvällen 
den 14:e mars.

Clement säger att det bestämdes via sms. Förhörsledaren frågar om det bestämdes innan den 
här dagen den 14:e eller om de bestämde det samma dag.

Clement berättar att hon fick sms från Christine på eftermiddagen/kvällen, någon gång vid 
17.00-18.00-tiden tror Clement, den 14:e där Christine frågar vad Clement gör eller ska göra 
på kvällen. Clement hade då bestämt med några kompisar att de skulle gå ut och erbjöd 
Christine att följa med dem. I sms:et som Christine skickade så skrev hon att hon satt på ett 
tåg på väg till Stockholm. De skickade sedan några sms där de bestämde var de skulle ses och 
så vidare. Clement har för sig att de först bestämde att Christine skulle komma hem till 
Clement och att de skulle gå gemensamt därifrån. Det blev sedan ändrat och de träffades på 
T-banestationen och åkte tillsammans in mot stan.

Clement tillfrågas om Christine i sms:et som hon skickade från tåget berättade var hon varit. 
Clement svarar att det gjorde hon inte utan det var först när hon sedan på kvällen träffade på 
Christine som denne berättade att hon varit hos sin ex-pojkvän och hämtat saker eftersom 
han skulle flytta.
 



Förhörsledaren frågar sedan Clement om hon minns något mer om Christines klädsel den här 
kvällen, förutom den röda T-shirt som hon tidigare nämnde och som hon även hade fotografi 
på. Clement svarar att hon precis som hon tidigare sagt inte är så observant på kläder men att 
hon pratat med en kille som var med den här kvällen och som heter Doja. Doja firade sin 
födelsedag den här kvällen och Clement och Christine träffade på honom på en rockpub som 
ligger vid Mariantorget. De gick till den puben efter att först  ha varit på , "Marie la Veau". 
Clement berättar vidare att hon diskuterat Christine och hennes klädsel med Doja och han 
hade minne av bl a vad hon hade för skor på sig men Clement minns inte vad han sa om det. 
Doja hade också pratat en hel del med Christine under kvällen. Clement lämnar Dojas 
mobiltelefonnummer till förhörsledaren. 

Clement berättar också att hon pratat med sin kompis Lotta Kvist, vilken förhörsledaren 
kontaktade för att få reda på vem Clement är. Lotta bor numera i Spanien men är hemma i 
Sverige ett par dagar. Lotta var med på "Marie la Veau" den aktuella kvällen och hon har för 
Clement berättat att hon pratade med Christine på kvällen. Lotta fick uppfattningen av det 
som Christine sa till henne att Christine fortfarande var "ett par" med den svenske 
pojkvännen. 

 Förhöret nedtecknat och repeterat under förhörets gång.

 När förhöret avslutats underrättades Clement om att hon kan komma att kallas att vittna 
inför domstol innan hon återvänder till Frankrike. 

Förhör med Liberge, CLEMENCE; 2008-05-30 17:30   diarienr: 1900-K8001-08
1157
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Gyóllai, Viktor
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sin bekantskap med Christine Schürrer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-06-19
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

10:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hållet på engelska.

Victor kommer från Ungern och delar lägenhet med Clemence Liberge och Sebastian 
Villnert..

Victor säger att han vet vad förhöret gäller men förstår inte riktigt varför han ska höras. Han 
berättar att han har träffat den tyska kvinnan vid två tillfällen. Första gången var någon gång  
december då han hade bjudit hem vänner till sin lägenhet och hans vän Linda tog då med sig 
tyskan dit. 

Vid det andra tillfället, februari-mars någon gång, så var tyskan hemma hos dem i lägenheten 
och satt och pratade med Clemence. Victor själv "höll sig undan" i sitt rum. Han åkte sedan 
iväg tillsammans med Clemence och tyskan för att se om de hittade något ställe där de kunde 
dansa lite. De skildes sedan från tyskan på nåt ställe vid Mariatorget. Victor och Clemence 
åkte hem till lägenheten och tyskan stannade kvar för att invänta en grekisk vän där. 

Victor säger att han redan första gången han träffade tyskan och hälsade på henne inte fick 
någon positiv inställning till henne så han försökte inte ta någon närmare kontakt. Hans 
samtal med henne var bara på det "artiga planet" och de pratade inte om några pojkvänner 
eller liknande.

Victor kommer att vara kvar i Sverige t o m februari nästa år men kommer att åka hem på 
semester i sommar, 20 juli till 12 augusti.

Förhöret avslutat 



1159

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Villnert, Sebastian
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Boende på Flyghamnsgatan 2, SKARPNÄCK
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-06-18
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:11
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Villnert är inneboende på adressen, Flyghamnsgatan 2, SKARPNÄCK och hyr av Maria 
Andersdotter. Han delar lägenheten med Clemence Liberge och Victor Gyollai. Sebastian har 
träffat den tyska kvinnan vid ett tillfälle då hon och Cemence satt i deras kök och fikade. Han 
hälsade då bara på henne men hans intryck av henne var inte positivt "han tyckte inte om 
henne" av det lilla han såg av henne. Det var någon gång i höstas som han träffade tyskan och 
för övrigt har han aldrig pratat med henne. 

Sebastian lämnar telefonnumret till Victor.

Förhöret avslutat.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Erten, Fuat Doga
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sitt möte med Christine Schurrer 2008-03-14
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-06-03
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:43
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hållet på engelska per telefon.

Doga berättar att han fyller år den 13 mars och firade detta med några kompisar på fredagen 
den 14:e mars. Doga blir kontaktad av Clemence någon gång under dagen den 14:e och hon 
frågar om hon får komma med och fira honom och det svarar han att hon får. Detta sker via 
sms.

Doga är sedan tillsammans med tre kompisar under kvällen, en turkisk, en fransk och en 
svensk vän. Vid ca 23.00-23.30-tiden så kommer Clemence till baren och då har hon 
Christine med sig. Doga hade ingen kännedom om att Clemence skulle ha någon kompis med 
sig, det nämnde hon inte när de hade sms-kontakt tidigare på dagen. 

Doga hade aldrig träffat Christine tidigare och han samtalade inte heller med henne under 
kvällen mer än vid ett tillfälle. Han frågade henne, som ren hövlighet, vad hon ägnade sig åt i 
Sverige. Hon svarade då, efter en stunds tvekan att hon "modellade" lite och även hade några 
andra ströjobb. 

Doga säger i samband med detta att han i efterhand, när han hört vad Christine är misstänkt 
för, har tänkt tillbaka på kvällen. Han kom då ihåg att han tyckte att Christines svar var lite 
märkligt, att hon liksom fick tänka efter vad hon gjorde i Sverige. Dogas kompis som stod 
bredvid vid tillfället hade reagerat på samma sätt på Christines svar.
 

Doga berättar vidare om Christines klädsel på kvällen. Han säger att hon hade en röd tröja 
med mönster, ev stjärnor på bröstet, blå-jeans och vita eller grå-aktiga sneakers. Han är inte 



helt säker på färgen men det var i alla fall inte mörka till färgen.

Doga berättar sedan att han åkte tunnelbanan tillsammans med Clemence och Christine när 
baren stängde vid 1-tiden men att de skildes åt när Clement och Christine åkte till Skarpnäck. 

Doga tillfrågas om han minns hurdan jacka Christine hade. Han svarar att vad han minns var 
den beige-aktig eller creme-färgad.

Av de  kompisar som var tillsammans med Doga på kvällen är en från Turkiet, en från 
Frankrike och en från Sverige. Den enda som är i Sverige nu är svensken, Johannes och Doga 
kommer att skicka hans mobiltelefonnummer till förhörsledaren. Doga vet inte om någon av 
hans kompisar, förutom Clemence, pratade mer med Christine. Det var svårt att samtala 
överhuvudtaget med anledning av den höga musiken. 

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt

Förhör med Erten, Fuat Doga; 2008-06-03 13:25   diarienr: 1900-K8001-08
1161
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Förhör Signerat av

Christina Carlsson
Signerat datum

2008-06-09 11:18Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Flink, Johannes
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser i samband med fördelsedagsfest på kroge i Stockhol, 2008-03-14
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-06-09
Förhör påbörjat

10:27
Förhör avslutat

10:43
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Johannes berättar att han var på krogen tillsammans med kompisar för att fira en som fyllde 
år. Han har aldrig träffat "tyskan" tidigare och han träffade henne under ca 1 timme den här 
kvällen. 

Johannes minnesbild av "tyskan" var att hon var "dryg". Han minns att det var diskussion runt 
förhållanden, hur man hade det med sin tjej/kille. Johannes själv hade lite struligt( som 
vanligt tillägger han). "Tyskan" berättade då att hon hade en svensk pojkvän. Johannes minns 
att Clemence då inflikade något om att det kanske inte var så bra mellan dem. Tyskan sa då 
genast, liksom bröt av det Clemence sa, att det visst var bra mellan henne och pojkvännen. 
Hon sa vidare att de älskade varandra jätte-mycket och att de skulle älska varandra livet ut. 
Efter det så blev stämningen lite tryckt och de pratade inte mer om det. 

Johannes säger att tyskan överhuvudtaget hela tiden skulle överglänsa alla, oavsett vad de sa 
så hade hon det bättre. Hon berättade bl a att hon hade hög inkomst och att hon jobbade som 
modell.

Han berättar vidare att han uppfattade hennes sätt som en som egentligen var osäker och 
därför skröt för att dölja det. Han blev mycket förvånad när han fick reda på att det var hon 
som var misstänkt för de här brotten, det hade han aldrig kunnat tänka sig.

Johannes fick lämna restaurangen före de andra, han hade druckit mycket alkohol under 
kvällen. 
Johannes tillfrågas om hans minnen av det han berättat i förhöret är oklara pga berusningen. 
Han säger att det är de inte, det han berättat om minns han klart.



Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt

 

Förhör med Flink, Johannes; 2008-06-09 10:27   diarienr: 1900-K8001-08
1163
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Förhör
Hedmalm, Patrik

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hedmalm, Patrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sina kontakter med Christine Schurrer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-04-23
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

11:02
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Patrik Hedmalm tillfrågas om vad han känner till om Christine Schurrer. Han uppger att det 
är en person som han träffat vid ett tillfälle och det genom en gemensam bekant som heter 
Andreas Cars. Det var när man var på en bar vid Medborgarplatsen, stället heter Ljunggrens, 
vilket ligger på Götgatsbacken. Han uppger att man konverserade på engelska. Vad gäller 
ämnen man pratade om så minns inte Patrik detta, det var troligen rent allmänt prat, man 
umgick under en kort kväll.

Han uppskattar att det var för ca. två månader sedan. Han berättar att han några dagar efter 
mötet mottog ett sms från Christine där hon undrade om han ville följa med på en konsert, 
vilken skulle hållas på The Baser vid Medborgarplatsen. Det var ett band som heter Justice 
som skulle spela. Patrik svarade att han inte hade tid.

Som Patrik minns det så har de bara haft kontakt per sms vid ett tillfälle, möjligen kan det 
vara ett par sms vid det tillfället.

Patrik säger att han inte på något vis känner Christine, han var bara med sin vän Andreas Cars 
och vid det här tillfället var hon med. Han minns inte något av hennes klädsel vid tillfället.

Fhl delger Patrik att det finns sms-kontakt från Christine till honom den 1 feb. Han uppger att 
det stämmer i tid som han kommer ihåg det.

Förhöret slut kl. 11.02.

Thomas Backman/ Krinsp



Krimrotel Köping

Förhör med Hedmalm, Patrik; 2008-04-23 10:50   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Uthyrning av pb XWE 267 från Berras biluthyrning.

Signerat av

Bjarne Graflund
Signerat datum

2008-03-25 18:25Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Miderblad, Isto Kalevi
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med uthyrning av Pb XWE267 den 30 januari 2008 till Christin Schürrer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bjarne Graflund
Förhörsdatum

2008-03-25
Förhör påbörjat

16:45
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Miderblad uppgav att han arbetar som platschef på Berras biluthyrning på Götgatan 98 i 
Stockholm (Östermalms Hyrbil AB). Han berättade att han kom ihåg kvinnan som polisen 
frågat om pga. Att hon gjorde beställningen av bilen på engelska, bra engelska, vilket inte 
tillhör vanligheterna. Hon blandade även med några ord på svenska. 

Han kom ihåg att kvinnan fanns med i systemet sedan tidigare vilket innebar att hon troligen 
ringt och frågat efter bil tidigare, hon hade dock inte hyrt någon av dem.

Han beskrev henne som en lång tjej i 30 års åldern, inte tjock inte smal trolig vikt ca. 60 – 70 
kg. Hon hade mörkt långt hår och var mörkklädd. Om han hade tur så fanns hon med i back 
up systemet till övervakningskameran i butiken, men han skulle återkomma i så fall.

Miderblad kontrollerade hyresavtalet och läste upp flera fakta: Hyrestagarens tfn.nr: 
0704340675. Visa korts numret: 5432880031783956, giltigt till 04-10. Tyskt kk. Med 
nummer: I 1230470962, giltigt till 2018-01-11.

Hon hyrde bilen XWE267 en VW Golf, svart  –95, onsdagen den 30 januari kl. 11.54 och 
återlämnade den torsdagen den 31 januari kl. 11.50, bilen hade då gått 383 km.

Förhöret slut kl. 17.00
Förhörsanteckningarna upplästa och godkända
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Förhör
Berras biluthyrning, Stockholm

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Miderblad, Isto Kalevi
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med biluthyrning 30 jan -08 samt C Schürrers klädsel.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katarina Fager
Förhörsdatum

2008-04-08
Förhör påbörjat

09:45
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Miderblad arbetar på Berras biluthyrning i Stockholm, Götg 98.  Han är hörd tidigare i 
 utredningen, (L 127-1).

Han minns att kvinnan bokade bilen dagen innan hon hämtade den. Han kunde inte stava 
hennes efternamn utan "rättade till" efternamnet den dag hon hämtade bilen, 30 januari. Hon 
talade bra engelska med några svenska ord. Bl a sade hon Skarpnäck med "bra uttal".

Miderblad berättar att kvinnan skulle hämta bilen ca kl 08-09 den 30 jan men att hon inte 
kom den tiden så han ringde det mobilnummer hon lämnat, 070-434 06 75, men fick inget 
svar. Kvinnan kom runt 12-tiden och hämtade bilen, en svart VW Golf. Hon identifierade sig 
med ett tyskt körkort, det var då han såg hur hennes efternamn stavades. 

Miderblad beskriver kvinnan som lång, mörkt långt hår och mörka kläder. På fråga hur långt 
hennes hår var så säger han att det var axellångt och utsläppt, ej tofs. Hon bar ej glasögon, 
han kan inte beskriva henne ytterligare. 

Kvinnan hade mörka kläder, ej tröja utan det var en jacka eller kappa. Den var inte midjekort 
men han kan inte säga hur lång den var. På fråga om jackan/kappan hade luva eller inte så 
minns han ej detta. Materialet på jackan/kappan vet han inte. Han minns att hon hade mörka 
kläder nedtill på kroppen men vad minns han inte, han minns ej heller vilka sorts skor hon 
hade. 

Förhörsledaren frågar om bilen och ifall det finns några speciella kännetecken/ märken på 
bilen. Han svarar att det är en standard svart Golf, fyra dörrar. Bilen har inte några extra ljus 
eller liknande. Det finns en dekal på bakrutan. Den sitter i det vänstra hörnet och är ca 10-30 



cm lång, avlång. Det står "Berras Biluthyrning" samt telenr. (Berras med blå text och 
Biluthyrning med röd text).

Han uppger att det inte finns någon film över detta. Han hade lovat att kolla det, (se tidigare 
förhör).

Miderblad nämner att det finns en Statoil vid Hammarby Sjöstad där de hyr ut bilar. Ibland så 
hänvisar de kunder dit när de själva inte har bilar att tillgå och vise versa. 

Repeterat från anteckningar och godkänt.

Förhör med Miderblad, Isto Kalevi; 2008-04-08 09:45   diarienr: 1900-K8001-08
1168
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Englund, Othmar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Englunds eventuella bekantskap med Christine Schürrer och förhöret hålls i utredningen om

dubbelmordet och mordförsöket i Arboga måndagen den 17 mars 2008 på Verktygsgatan 2B i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-05-05
Förhör påbörjat

13:34
Förhör avslutat

Förhörsplats

Englunds bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS33065_Englund.DSS

Englund berättar beträffande sin egen bakgrund att han är född och uppvuxen i en stad som 
heter Zurzah i Schweiz och han är utbildad elektroingenjör. Han arbetade då vid dåvarande 
Brown Boveri, som senare heter ABB. Han kom till Sverige 1984 och till Stockholm. Under 
tiden i Sverige så träffade Englund sin nuvarande fru som heter Maja Englund. 1987, när 
Brown Boveri blev ABB så var Englunds uppdrag slut i Sverige, varför han och hans fru 
flyttade tillbaka till Schweiz. 

Englund berättar vidare att 1988 flyttade han och hans fru tillbaka till Schweiz där man bodde 
och arbetade ända fram till 2000, när man flyttade tillbaka till Sverige och Stockholm. Man 
bodde först i Alby för att sedan 2002 flytta till sin nuvarande bostad i Solna. 2003 så blev 
Othmar Englund svensk medborgare och han hette och tog då sin frus efternamn Englund. 
Han hette tidigare Strebel. 

Englund berättar vidare att han fortsatte att arbeta som elektroingenjör till att börja med, när 
han flyttade tillbaka till Stockholm. Under 2004 så genomgick han en utbildning till 
Stockholms-guide, vilket innebär att han guidar turister i Stockholm, bland annat slottet, 
stadshuset, Vasa-museét med mera. 

År 2007, under våren, så bestämde sig Englund tillsammans med en kamrat som heter Jakob 
Weidling, att starta en guide-utbildning. Man anordnade den första kursen/utbildningen i 
mars till och maj månad 2007. Utbildningen på två månader och man blir en så kallad 
kryssnings-guide när man genomgått utbildningen. Den utbildningen som startades 2007 i 



mars, var 30 personer som började utbildningen, men endast 11 som fullföljde den och blev 
färdiga kryssningsguider. 

Englund berättar vidare beträffande guide-utbildningen så görs utbildningen åt ett företag 
som heter Baltic Gateway, som har sitt huvudkontor i Malmö, men som har ett dotterbolag i 
Stockholm. Man hyr in sig på ett så kallat kontorshotell beläget på Vallhallavägen 128. 
Englund säger också att man disponerar då ett mötesrum och kafferum och sådana saker. Han 
använder sitt eget mobiltelefonnummer i kontakterna med de personerna som är intresserade 
att genomgå guide-utbildningen och Englunds mobiltelefonnummer är 070-7346066. 
Englund berättar vidare att han är frilansare, men han har fullmakt att skriva på kontrakt för 
Baltic Gateways räkning för de som ska genomgå guide-utbildning och de är som sagt också 
garanterade gudie-jobb när de genomgått utbildningen. 

Englund uppger på fråga att anledningen till att han kommit att komma i kontakt med 
Christine Schürrer, var att i slutet på februari månad 2008, så gick Englund ut via företaget 
Baltic Destination med information om att en ny guide-utbildning skulle starta i mitten på 
mars månad 2008 och pågå under två månader till mitten på april. 

Med anledning av denna annons om guide-utbildningen så hade Christine Schürrer via 
e-mail skickat en ansökan, att hon varit intresserad av en anställning som kryssnings-guide. 
Hon var intresserad av att genomgå den guide-utbildning som Englund via Baltic Destination 
planerade att genomföra från mars och två månader framåt. I ansökan så beskriver Christine 
Schürrer lite grann om sin egen bakgrund och hon bifogar också ett CV på henne själv, om 
hennes utbildningar och så vidare. E-mailet skickades till en e-mail-adress som heter 
othmar@stgn.se. Det är den e-mail-adress som Englund använder sig av i 
guide-sammanhang. E-mailet skickades till Englunds dator som står i bostaden. E-mailet 
från Christine Schürrer skickades den 4 mars 2008 klockan 12.12. 

Englund uppger vidare att han hade kontaktat Christine Schürrer på hennes mobiltelefon som 
är 0704-340675. Det mobiltelefonnumret hade Christine Schürrer skrivit på sitt CV. Englund 
är lite osäker, men det var den 5 eller den 6 mars som han ringde till Christine Schürrer. 
Englund är osäker på tidpunkten, men det hade varit någon gång på eftermiddagen den 5 eller 
den 6 mars 2008, som han ringde Christine Schürrer på hennes mobiltelefon. Hon hade svarat 
och man hade då kommit överens om att de skulle träffas vid kontorshotellet på 
Vallhallavägen 128 i Stockholm. Englund är lite osäker, men han har någon minnesbild av att 
man hade bokat först ett datum som sedan Christine Schürrer bokat om eftersom hon inte 
hade haft tid. Englund hade lämnat sitt mobiltelefonnummer till Christine Schürrer och hon 
hade någon eller några dagar senare, exakt när minns inte Englund, så hade Christine 
Schürrer ringt upp Englund och velat skjuta på mötet och man bestämde då att man skulle 
träffas på Vallhallavägen 128 den 10 mars 2008, mellan klockan 15.00-15.30. Englund 
erinrar sig vid förhöret att han är säker på att Christine Schürrer måste ha ringt och ändrat 
mötet senast den 6 mars 2008 eftersom han var uppbokad med andra saker den 7 mars och 
framåt. 

På fråga så säger Englund att han pratar både tyska och svenska med Christine Schürrer för 
att han ville få en uppfattning om hur duktigt hon var på att prata svenska, vilket är 
nödvändigt om hon ska arbeta som guide. Det man pratade om var mest alldagliga saker, om 
väder och vind och hur det kom sig att Christine Schürrer hamnat i Sverige. Man pratade inte 
så mycket, utan det var mer för att Englund skulle få en känsla av hur duktig Schürrer var på 
svenska språket. Han ville sedan träffa personerna som han eventuellt skulle genomgå 
guide-utbildning för att bilda sig en uppfattning hur de är som personer. Samtalet pågick inte 
mer än högst 2-3 minuter som Englund bedömer det. Det andra samtalet som Christine 
Schürrer själv ringer för att boka om mötet, flytta fram mötet, tog kanske en halv till en 
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minut. Det var inget som Englund reagerade på angående Christine Schürrer vid de två 
telefonsamtal som han haft med henne. 

Englund berättar vidare att han träffade Christine Schürrer första gången den 10 mars 2008 
mellan klockan 15.00 – 15.30. Han är  helt säker på att det var den tiden. Det kan ha varit att 
man dragit över någon minut, men han hade flera andra intervjuer med personer som var 
intresserade av guide-utbildningen som Englund skulle prata med efter Schürrer, så han är 
säker på att man inte dragit ut någon längre tid på intervjun. Man träffades, som tidigare 
nämns i förhöret, vid kontorshotellet på Vallhallavägen 128 i Stockholm, på Östermalm. På 
fråga hur Englund uppfattade Christine Schürrer, så säger han att han brukar ställa två frågor 
till dem som är intresserade av att bli guider för att bilda sig en uppfattning om hur de 
reagerar och hur de svarar på frågorna för att kunna göra en bedömning om de är bra som 
guide eller inte. Den första frågan som Englund ställde var "Varför vill du bli guide?" 
Englund läser ur anteckningar som han noterat vid intervjun vid förhöret och där hade hon då 
svarat att hon tyckte om att vara bland människor, att hon ville leda andra människor och att 
hon ville förmedla kunskaper, samt att hon kände till frågor från turister. 

Den andra frågan som Englund ställde till Christine Schürrer vid intervjun var "Varför är du 
bra på att guida?" På det svarade Christine Schürrer att hon var en öppen person, att hon var 
stresstålig och att hon kunde hålla sig lugn om det hände något oförutsett. Englund berättar 
att han gjort noteringar om att han tyckte att hon kunde bli en bra guide. Han uppfattade 
henne som lätt att prata med och att hon verkade ung och intresserad. 

Englund berättar vidare att under intervjun så berättade han vad guide-jobbet innebär och han 
gick också igenom ett kontrakt som upprättats med alla som genomgår utbildningen och som 
senare kommer att få guide-jobb som kryssnings-guider vid företaget Baltic Gateway. 
Anledningen till att Englund är noga med att gå igenom kontraktet och berätta om allting som 
ingår i guide-jobbet, är att han inte vill att någon efteråt ska komma och säga att det visste 
man ingenting om, att det skulle ingå i guide-jobbet.

Efter cirka en halvtimme så avslutas intervjun och Christine Schürrer fick ta med sig 
originalkontraktet hem för att läsa igenom detta ordentligt och fundera, för att sedan om hon 
accepterade, fylla i sin adress i Stockholm samt skriva under kontraktet och sedan återlämna 
detta till Englund. Englund berättar också på fråga att under intervjun så pratade man både 
svenska och tyska. Det bestämdes att, säger Englund, att om Christine Schürrer accepterat 
och börja utbildningen, så skulle hon skriva på kontraktet med adress i Stockholm och skriva 
under med namn och sedan skicka detta till Englund. När det gäller kursen är den gratis och 
det ingår två böcker i kursen. Det enda eleverna måste göra är att lämna 1000 kronor i pant i 
samband med att kursen börjar, pengar som man sedan får tillbaka efter första guidningen och 
det beror på, säger Englund, att man inte vill riskera att folk hoppar av i onödan eller anmäler 
sig till kursen i onödan. 

Englund säger också att den kurs som Christine Schürrer skulle börja, hade man delat upp i 
två klasser eftersom man inte fick plats i mötesrummet på Vallhallavägen 128 och därför 
hade man delat upp klasserna i två lika stora delar. Den ena klassen skulle börja på kvällen 
den 26 mars 2008 och resterande del av eleverna börjar den 27 mars 2008. Christine Schürrer 
tillhörde den del av eleverna som började den 27 mars 2008. Det kände hon till i samband 
med att hon fått med sig kontraktet hem. 

Englund uppger vidare att någon gång mellan den 12 och 16 mars 2008 så hade Christine 
Schürrer ringt till Englunds mobiltelefon och velat komma och hämta de böcker som man 
skulle läsa under guide-utbildningen samt att hon ville lämna sitt kontrakt som hon hade tagit 
hem för påseende. Hon berättade också någonting om att hennes mamma inte mådde så bra 
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och att Christine Schürrer därför behövde åka till Tyskland på besök. Det bestämdes vid 
telefonsamtalet att Schürrer skulle komma till kontorshotellet på Vallhallavägen 128 i 
Stockholm mellan klockan 13.30 och 14.00 måndagen den 17 mars 2008. Englund är helt 
säker på att det var mellan den tiden eftersom han hade inbokade intervjuer med andra 
personer både före och efter den angivna tiden. 

Englund säger att Christine Schürrer hade kommit mellan 13.30 och 14.00. Han kan nu inte 
vid förhöret säga om det var precis vid 13.30 eller strax efter 13.30 eller om det var strax före 
klockan 14.00 som Christine Schürrer kommit. Hon hade lämnat det påskrivna kontraktet och 
hämtat de två böcker som hon skulle läsa under guide-utbildningen. Englund säger också att 
han informerat henne om vad som var viktigt att läsa i böckerna eftersom allt inte var 
nödvändigt att läsa. Englund uppskattar att Christine Schürrer stannat någonstans mellan 5 
och 10 minuter innan hon lämnade Vallahallavägen 128.

Englund ombeds att försöka beskriva hur Christine Schürrer sett ut, men han har väldigt 
svårt, säger han, att beskriva henne. Hon hade väldigt alldagligt utseende. Såsom Englund 
minns Schürrer, så var hon kanske 165-170 cm lång, normal kroppsbyggnad. Han är väldigt 
osäker, han har någon minnesbild att hon kan ha haft långt, ljust öppet hår, men det kan vara 
fel säger han. Englund säger att han kan inte erinra sig vad hon hade för klädsel på sig den 17 
mars 2008. Det var kallt ute och hon hade någon form av ytterkläder, men kan inte beskriva 
dessa närmare, varken i form eller färg. Englund säger att han har den uppfattningen om att 
det inte var en kappa som Schürrer burit vid tillfället den 17 mars, för det skulle han ha 
reagerat på detta. 

På fråga hur Englund uppfattade Christine Schürrers uppträdande och sinnestillstånd så 
uppfattade han henne som helt normal, väldigt glad och engagerad. Hon utmärkte sig inte på 
något sätt som Englund reagerade på. Englund berättar vidare att han fått den uppfattningen 
att Christine Schürrer glatt sig väldigt åt att få börja guide-utbildningen och börja jobba som 
guide och att det började gå framåt, att hon hade en väldigt positiv framtoning.

Englund visar för förhörsledaren vid förhöret de två böcker som Christine Schürrer fått, som 
skulle användas under guide-utbildningen och det är dels en bok som heter "Stockholms 
historia under 750 år" skriven av Lars Eriksson, samt den 10:e och sista bandet i Herman 
Lindqvists serie "Historien om Sverige. Från istid till framtid." De böcker har Christine 
Schürrer inte återlämnat. 

Englund berättar vidare att i samband med att Christine Schürrer varit och hämtat böckerna så 
hade hon sagt att hon skulle till Tyskland och därför ville ha böckerna för att läsa dem i 
Tyskland. Englund reagerade därför inte när Christine Schürrer inte dök upp vid det första 
lektionstillfället torsdagen den 27 mars 2008. Kursdagarna är torsdag – lördag och inte heller 
när inte kom till kursen lördagen den 29 mars 2008. Englund hade fått den uppfattningen att 
Christine Schürrer skulle komma till Sverige och Stockholm i början på vecka 14 och han 
hade förväntat sig att hon skulle komma till kurstillfället den 3 april, vilket hon inte heller 
gjorde. Englund hade då försökt ringa till Christine Schürrer på hennes mobiltelefon, men 
inte fått något svar. Han ringde sedan flera gånger på Schürrers mobiltelefon utan att få något 
svar. Englund säger att den 12 april 2008, då hade kursen som Christine Schürrer skulle ha 
gått, pågått så lång tid att hon inte skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen och han 
bestämde sig då för att inte bry sig om att försöka få tag på Christine Schürrer längre. Hon 
hade visserligen inte betalt in de 1000 kronorna som man skulle deponera, men Englund sa 
att det skulle kosta mer för att få in pengarna så man lät det bero. 

Englund tillfrågas om vad Christine Schürrer berättade om sig själv vid intervjun och de 
telefonsamtal som Englund haft med Christine Schürrer. Han säger att hon inte berättat 
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egentligen någonting om sig själv. Hon nämnde att hon bodde någonstans i Skarpnäck och 
som Englund uppfattade det, eller förstod det, så var hon inneboende någonstans. Det var 
ingenting som Englund reagerade på eftersom det är väldigt vanligt bland studenter. Hon 
nämnde någonting om att hon läste eller studerat på universitet i Stockholm, men vad kan 
Englund inte säga, det kände han inte till. Han har också någon minnesbild av att Christine 
Schürrer i något sammanhang nämnt att hennes mor, som inte mådde så bra, bodde 
någonstans i Berlin eller i området runt Berlin. Englund säger också att han blev väldigt 
besviken när Schürrer inte hörde av sig och började guide-utbilningen. Englund hade fått den 
uppfattningen att Christine Schürrer efter det att hon hämtat böckerna, så skulle hon åka till 
Tyskland. Om hon skulle göra det samma dag som hon hämtade böckerna, det vill säga den 
17 mars 2008 eller dagen efter, det har Englund ingen uppfattning om eftersom han inte 
känner till någonting om när Schürrer skulle åka till Tyskland, annat än att det var ganska 
nära i tid i förhållande till det möte när hon hämtade böckerna på Vallhallavägen 128 den 17 
mars 2008.

Tillfrågad om Englund har någon uppfattning om hur Christine Schürrer tagit sig till 
Vallhallavägen 128 måndagen den 17 mars 2008 och han säger då att hon såg inte ut som hon 
kom cyklande eller åkte motorcykel, men i övrigt så har han ingen uppfattning om hon åkte 
bil, taxi, tunnelbana, buss. Tillfrågad så säger Englund att han har ingen aning om vilket 
umgänge som Christine Schürrer hade. Hon pratade över huvud taget inte om vilka kamrater 
eller kompisar som hon hade eller bekanta som hon umgicks med. Han har heller ingen 
uppfattning om att hon hade något arbete, utan det som hon själv uppgivit att hon var 
studerande.

Till förhöret bifogas kopior på det kontrakt som upprättats emellan Christine Schürrer och 
företaget Baltic Gateway daterat den 17 mars 2008 samt den ansökan samt det CV som 
Christine Schürrer lämnat in eller skickat via e-mail till Englund.

Englund tillfrågas avslutningsvis vid förhöret om han närmare kan beskriva Christine 
Schürrers klädsel måndagen den 17 mars 2008 när hon kommit och hämtat böckerna på 
Vallhallavägen 128 i Stockholm mellan klockan 13.30 och 14.00 och Englund säger då att 
han har någon minnesbild att hon eventuellt kan ha haft blå jeans och någon ytterjacka i 
färgerna eventuellt beige/brun eller grönaktig. Det var inga skarpa färger. Eventuellt hade hon 
någon halsduk. Hon bar också en axelremsväska som hon hade stoppat böckerna i. Englund 
minns nu inte färgen på axelremsväskan vid förhöret. Det enda Englund kan säga beträffande 
färgen på axelremsväskan, var att det var en mörk färg. Det var inte en ljus, det är han säker 
på. 

Eftersom Othmar Englund inte har något mer att tillägga i sak så avslutas förhöret klockan 
15.04.

Englund har varit närvarande efter att det att förhöret dikterats in på ljudfil och han 
godkänner detta för utskrift.

Solna den 5 maj 2008

Allan Emretsson
Krinsp

 Tillägg till det tidigare förhöret med Othmar Englund:

Englund ringde undertecknad klockan 18.50 på måndagskvällen den 5 maj 2008 och ville 
berätta om en känsla som han fått i samband med att han suttit och intervjuat Christine 
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Schürrer. Englund uppger att han inte fått den känslan att Christine Schürrer skulle vara 
skyldig till det brott som hon är misstänkt för. 

Englund säger att han tidigare arbetat inom industrin och i samband med att han slutade röka 
så drabbades han av svåra depressioner och fick äta olika typer av mediciner. Som någon typ 
av biverkning av dessa, så märkte Englund att han i samband med att han suttit och pratat 
med personer och märkt att de ljugit, så hade han börjat att svettats. Detta gjorde det omöjligt 
för honom att stanna kvar inom industrin eftersom han där kom att sitta i förhandlingar och 
då han märkt att motparten ljög och inte var ärlig, så började han att svettas kraftigt. Han 
säger att detta fenomen brukar alltid stämma, och han svettades inte när han interjuvat henne 
och av den anledningen så han har svårt att tro att Christine Schürrer skulle vara skyldig till 
de grova brott som hon är misstänkt för. 

Englund tillfrågas avslutningsvis vid förhöret om det tillåtet att skriva till Christine Schürrer 
och han informeras om att det går bra att skriva till allmänna häktet i Västerås och märka 
brevet med hennes namn, men att han ska vara medveten om att det är restriktioner och att 
alla brev som skickas till henne läses av åklagaren och denne gör en bedömning om brevet 
ska lämnas ut eller inte. 

Eftersom Englund inte hade något mer att tillägga i sak så avslutas tillägget till förhöret 
klockan 18.55. 

Englund har delgivits tillägget och är överens om att det tillförs det tidigare förhöret och han 
lämnar detta utan erinran.

Stockholm den 5 maj 2008

Allan Emretsson
Krinsp
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Förhör Signerat av

Åsa Hållsvik-Gustafsson
Signerat datum

2008-03-26 15:54Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Domlin, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vad han vet om en hammare.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Åsa Hållsvik-Gustafsson
Förhörsdatum

2008-03-26
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jan Domlin bekräftar att han tidigare varit gift med Margareta Pettersson. Hon hade en dotter, 
Leila sedan tidigare. Själv han hade två söner  med sig då de gifte sig.

Jan säger att varefter barnen växte upp och flyttade hemifrån, gav man dem var sin 
verktygslåda. Han kommer ihåg att Leila också fick en då hon flyttade hemifrån. Jan säger att 
han däremot inte kan komma ihåg exakt vad man köpte för verktyg och lade i lådan. Han säger 
att han var med och plockade i verktygen i lådan och att man troligen köpte verktygen på ÖB 
eller någon liknande butik. Att man lade i en hammare tar han för givet, men han kan inte alls 
komma ihåg exakt vilken sorts hammare Leila fick med sig. Troligen var det en en normal 
snickarhammare med gummiskaft säger han, men kan inte säga säkert.

Uppläst från anteckningar och godkänt.

2008-03-26 klockan 14.40.

Undertecknad ringer upp Jan Domlin efter det att han kontaktat Jan Sjöberg och velat lämna 
nya uppgifter. 

Domlin säger att han vill tillägga att Margaretas pappa var hobbysnickare och hade en massa 
olika verktyg hemma i källaren. När man plockade i ordning de olika verktygssatserna till 
barnen, tog man inte bara nya utan även gamla verktyg. Det kan hända att man tagit med 
verktyg från svärfadern. Domlin säger att det i så fall kan ha varit en gammal hammare med 
träskaft och eventuellt en annan form på huvudet. Han har en minnesbild av en hammare med 
rött skaft. Han kan dock fortfarande inte säga exakt vilken sorts hammare Leila fick med sig i 
sin verktygslåda.

Uppläst från anteckningar och godkänt.

Åsa Hållsvik Gustafsson
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pettersson, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

data mantal
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående den verktygslåda som dottern,Leila Nakouri,  fått då hon flyttade hemifrån.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Leo
Förhörsdatum

2008-03-25
Förhör påbörjat

20:00
Förhör avslutat

20:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl Anders Leo ringer upp Pettersson för att höra närmare om den verktygslåda och de 
verktyg dottern fått i samband med att hon flyttar hemifrån.

Margareta Pettersson berättade att dottern flyttade hemifrån för ca 13-14 år sedan. Hon kom 
ihåg att hon tillsammans med sin dåvarande man, Jan Domlin, köpte en ny verktygslåda som 
de fyllde med diverse verktyg, spik,plugg samt skruv som julklapp åt Leila.

Pettersson kan inte komma ihåg vilka verktyg de köpte nya utan de plockade av de verktyg de 
hade flera av. Verktygen som lades i lådan var vanliga verktyg såsom: hammare, 
skruvmejsel, tång, skiftnyckel m.m.

Ant förda vid förhöret upplästa och godkända.



1177

Förhör
Uthyrning av lägenhet.

Signerat av

Björn Sandberg
Signerat datum

2008-04-03 11:01Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pavlovic, Jugoslav
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uthyrning av lägenhet.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Björn Sandberg
Förhörsdatum

2008-04-03
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Bjsa

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren börjar med att fråga Jugoslav om han hyrde ut sin lägenhet till någon under 
perioden Juni-juli- 2007.
Han säger direkt att det gjorde han inte. Uppgiften stämmer inte.
Under aktuell tid var han under kortare perioder och hälsade på sin syster i Värmland.

Jugoslav säger att det händer att "folk" skriver sig på andras adresser.

Jugoslav tillägger att han fått samma fråga från reportrar från Dagens Nyheter.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pavlovic, Jugoslav
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Pavlovic hörs i utredning avseende dubbelmordet och mordförsöket i Arboga eftersom det förekommer

uppgifter om att Pavlovic skulle ha haft en utländsk kvinna inneboende hos sig som är intressant i

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

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-04-18
Förhör påbörjat

09:47
Förhör avslutat

10:52
Förhörsplats

Pavlovics bostad.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BH

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Warmland, Sten

Berättelse

K08001-08DS330057.

Pavlovic är tidigare hörd angående att han skulle uthyrt ett rum i sin lägenhet till en kvinna. 
Förhöret hölls den 3 april 2008 per telefon med början klockan 10.35. Under det förhöret så 
har Pavlovic uppgivit att han inte haft något rum uthyrt, men han har efter förhöret kommit på 
att han hade ett rum uthyrt under en kort tid under förra året.

Pavlovic säger att han har köpt en villa i Katrineholm och han vistas oftast när han är ledig i 
villan och för att underlätta och få in pengar och betala räkningar så hade han tänkt hyra ut ett 
rum i sin lägenhet på Timmermansgränd 2, 2 tr, i Stockholm. Med anledning av detta så hade 
han satt ut en annons via Blocket på Internet där han hade skrivit att han ville hyra ut ett rum. 

Pavlovic uppger att i annonsen hade det stått någonting liknande, han minns inte exakt orden, 
att det fanns ett rum att hyra och man skulle kunna använda både kök och badrum. Hyran 
skulle vara på ca 2.000 kronor. Annonsen hade kommit ut lite före det att han sedan hyrde ut 
rummet och han minns nu inte exakt när annonsen gick ut. 

Eftersom han hade fått väldigt många svar så hade han tappat lite kontrollen över 
uthyrningen, vilka som hade ringt och vad de hette.

Men någon gång i juni eller juli månad 2007 så ringde det en flicka, en kvinna, från Tyskland 
som var intresserad av att hyra rummet. Kvinnan som kommit och tittat hade sagt att hon 



skulle åka till Tyskland en tid och skulle återkomma. Det bestämdes ingenting om att hon då 
skulle hyra rummet och några pengar, förskottsbetalning, betalades inte utan hon skulle höra 
av sig, hon skulle ringa. På fråga om på vilket språk Pavlovic pratade med kvinnan så säger 
han att han pratade svenska med henne och som han uppfattade det så pratade hon bra 
svenska. Hon hade också sagt att hon hade flera vänner i Sverige och hade besökt Sverige 
tidigare. 

Pavlovic berättar vidare att efter ca två veckor, han minns inte säkert, så ringer den tyska 
kvinnan och säger att hon är på väg till Sverige. Pavlovic berättar att när hon åkte till 
Tyskland efter att först ha varit och tittat efter annonsen på Blocket så hade hon sagt att hon 
skulle till Tyskland för att ordna några papper eftersom hon skulle studera i Sverige. Det 
bestämdes inte att hon skulle komma tillbaka utan hon åkte iväg och efter ca 14 dagar så 
ringde hon och sa att hon var på väg till Sverige. Var hon uppehöll sig då det känner inte 
Pavlovic till. 

Hon hade kommit till Pavlovics bostad, som han uppfattar det, direkt ifrån Tyskland. Hon 
hade haft en resväska med sig, han minns nu inte hur den sett ut, färg o s v. Hon hade 
accepterat att hyra rummet för de ca 2.000 som Pavlovic begärde. Hon betalade också i 
förskott för hyran. Det bestämdes inte hur länge hon skulle hyra rummet utan det var som 
Pavlovic uppfattade det bestämt att hon skulle hyra tills vidare.

Pavlovic berättar vidare att hon bodde ca en månad i Pavlovics lägenhet. Han var, säger han, 
väldigt tveksam från början att hyra ut till henne eftersom hon inte var skriven i Sverige. Sen 
hade han en känsla av att hon hade tagit hit kompisar till lägenheten när Pavlovic inte var i 
lägenheten. Han bestämde sig därför att lämna tillbaka för halva hyran till kvinnan och han 
skulle också få besök av släktingar ifrån forna Jugoslavien. Därför så återbetalades halva 
hyran och kvinnan flyttade ut. 

Pavlovic tillfrågas om hur ofta han pratade med den tyska kvinnan när hon hyrde hos honom 
och han säger att det blev inte så ofta eftersom Pavlovic själv jobbade oregelbundet och 
kvinnan var också själv ofta borta, som Pavlovic uppfattade det, på nätterna och som 
Pavlovic uppfattade det så var hon hos kompisar. Hon hade uppgivit att hon hade många 
vänner och Pavlovic antog då att hon var hos dem. Han får frågan om hon pratat med 
Pavlovic om hon hade någon pojkvän, men inte som Pavlovic kan erinra sig. 

Pavlovic uppmanas beskriva kvinnans utseende och han säger då att hon var i 30 – 
35-årsåldern, väldigt lång och minst 180 cm lång. Pavlovic är själv 175 cm och kvinnan var 
betydligt längre än vad Pavlovic är. Hon hade långsmalt ansikte och väldigt smal 
kroppsbyggnad. Hon hade normallångt hår, inte längre än till axlarna, som inte var ljust säger 
Pavlovic, möjligen att det var mörkt. Han kan inte beskriva hårfärgen närmare. Han beskriver 
kvinnan som väldigt tystlåten och han säger att han träffade henne kanske tre – fyra gånger 
under den månad som hon hyrde av honom.

Beträffande klädsel så säger Pavlovic att han uppfattade det som hon hade mörka kläder, 
byxor eller eventuellt jeans och någon jacka, men han kan inte säga om det var en skinnjacka 
eller om det var någon jacka av annan typ och hur den såg ut, hur lång den var och så vidare. 

På fråga om kvinnan nämnt för Pavlovic var i Tyskland hon kommer från och då hade hon 
uppgivit Hannover som den ort som hon kommit ifrån. 

Pavlovic uppfattade kvinnan som väldigt tystlåten, det var ingen öppen person och hon 
berättade inte så mycket om sig själv eller vad hon gjorde. Pavlovic uppfattade det som att 
hon skulle studera, men huruvida hon gjorde detta och var i så fall hon studerade, om det var 
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på universitet eller på någon annan läroanstalt och vad hon studerade det kan Pavlovic inte 
uttala sig om, det berättade aldrig kvinnan någonting om.

Hon hade beklagat sig vid ett tillfälle, säger Pavlovic, att hennes cykel som hon hade köpt 
hade blivit stulen. På fråga om Pavlovic kan beskriva hur cykeln sett ut så säger han att han 
har aldrig sett cykeln och han kan därför inte beskriva fabrikat, färg o s v.

Pavlovic berättar vidare att kvinnan hade då köpt en ny cykel, hur den sett ut och vad den har 
tagit vägen när hon flyttade det känner Pavlovic inte till. Han säger att han vet att hon cyklat 
till Kungsholmen och Pavlovic antog att hon träffade kompisar eller vänner som bodde där, 
men vilka de var eller var de bodde eller vad de hette det känner Pavlovic inte till. 

Pavlovic har ingen uppfattning om vilket umgänge som den tyska kvinnan hade. Han får 
också frågan om han känner till om kvinnan hade körkort, men det är ingenting som Pavlovic 
vet någonting om. Beträffande om hon hyrde eller hade tillgång till bil så säger Pavlovic att 
det känner han inte till någonting om. Han har i vilket fall aldrig sett henne köra eller 
tillsammans med någon bil. 

Pavlovic säger också att det som har gjort att han inte träffat henne så mycket var hans 
arbetstider, han arbetade och arbetar fortfarande natt, börjar mellan klockan 16.00 och 18.00 
och jobbar större delen av natten och när han då kom hem så antingen låg hon och sov eller så 
var hon hos några kompisar eller hon var i vilket fall inte i lägenheten och han träffade då inte 
henne. Pavlovic vill ha tillagt att han inte tror att hon sovit många nätter i det rum hon hyrde 
av Pavlovic. Han säger att när han kommit hem tidigt på morgonen eller sent på natten efter 
att ha arbetat så var han så trött så han tänkte inte på huruvida kvinnan hade skor och kläder 
hängande i hallen, och han säger också att det kan vara så att hon hade kanske skorna med sig 
på rummet.

Pavlovic tyckte det var skönt att när han sa åt henne att hon måste flytta och återlämnade 
halva hyran eftersom hon inte var så ofta i lägenheten och sa att hon hade mycket kompisar så 
var det lättare att säga upp rummet som hon hyrde. Han säger dock att även om han fått en 
konstig känsla så märkte han inte att det försvann några saker, att hon inte stulit någonting 
ifrån honom, men han vill ändå inte ha henne som hyresgäst.

Pavlovic säger att det var inga problem att säga upp kvinnans rum då som hon hyrde och när 
han ville återlämna halva hyran så var det nästan som kvinnan inte ville ta emot det, men blev 
jätteglad för pengarna. På fråga så säger Pavlovic att han inte känner till vart den tyska 
kvinnan flyttade efter det att hon flyttade från Pavlovics lägenhet. Han har inte sett henne 
sedan hon flyttade ut och hon har heller inte hört av sig på telefon så Pavlovic har ingen 
uppfattning om var kvinnan har vistats efter det att hon flyttat ifrån Pavlovics lägenhet. Han 
tillfrågas ännu en gång om han kan precisera närmare i tid, men han säger att som han 
uppfattade det så bodde hon från början av juni månad 2007 och en månad framåt till i början 
av juli samma år.

Pavlovic säger att han hade besök av en systerdotter som heter Corico Vesovic, som är bosatt 
i en stad som heter Klagojeva, ca 12 mil ifrån Belgrad. Pavlovic har frågat systerdottern om 
hon minns den tyska kvinnan, men det svar han fått ifrån systerdottern är att hon inte minns 
kvinnan och Pavlovic är därför osäker på om hon bodde här under den tid som systerdottern 
var på besök. Systerdottern hade varit på besök, som Pavlovic minns det, en vecka i 
anslutning till att den tyska kvinnan skulle flytta ut ifrån Pavlovics lägenhet. Pavlovic hade 
frågat systerdottern om hon minns kvinnan, den tyska kvinnan, vilket hon inte hade gjort, och 
om det varit några problem för systerdottern, men systerdottern hade överhuvudtaget inte 
kommit ihåg den tyska kvinnan.
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Pavlovic säger att han fått en känsla av att den tyska kvinnan haft besök av någon person vid 
ett eller två tillfällen när Pavlovic kommit hem sent på natten efter att ha jobbat. Han har inte 
sett personen ifråga, men han hade sett att det stått några skor som han inte kände igen i 
hallen. Och av skorna att döma så uppfattade han det som det var en man, manlig besökare 
som hon hade. Pavlovic hörde ingenting ifrån sovrummet så han antog att de låg och sov. 
Han hade heller inte sett den eventuella besökaren som den tyska kvinnan hade haft vid de en 
eller två tillfällen som Pavlovic uppfattade att hon hade besök. 

Pavlovic tillfrågas om den tyska kvinnan utnyttjade köket och lagade mat o s v, men som han 
uppfattade det så har hon inte använt köket, han har i vilket fall inte märkt att hon använde 
köket. Han antog att hon bodde mest hos olika kamrater eller vänner och åt där. Pavlovic 
säger också att beträffande helgerna så är han alltid ledig och han åkte alltid till Katrineholm 
på lördag morgon och kom tillbaka till Stockholm på måndag morgon. Pavlovic vill tillägga 
att han kom efter klockan 12 och lite senare på eftermiddagen på måndagar tillbaka från 
Katrineholm.

Pavlovic tillfrågas också om den tyska kvinnan själv städat sitt rum och det säger Pavlovic att 
hon gjorde. Han får också frågan om han varit in i det rum som den tyska kvinnan hyrde när 
hon inte varit i lägenheten, men det säger Pavlovic att han inte har varit. Pavlovic säger, 
tillfrågad därom, att dörren till det rum som kvinnan hyrde av honom alltid var stängd, 
oavsett om kvinnan var i lägenheten, i rummet, eller om hon var borta ifrån lägenheten, 
någon annanstans. Pavlovic säger att det fanns en nyckel som han vet satt på insidan av 
dörren till det rum kvinnan hyrde och det är möjligt, säger han, att hon låste dörren inifrån, 
men han vet inte, han har inte känt på dörren. 

Han tillfrågas också om, i samband med att kvinnan flyttade ifrån rummet, om hon lämnade 
kvar några tillhörigheter, men inte som Pavlovic kan erinra sig.

Pavlovic tillfrågas om han själv har en dator och han säger att han har en gammal dator, hade 
även vid den tiden, men när kvinnan hyrde rum av honom så var datorn inte inkopplad och 
han vet därför att kvinnan inte har använt den datorn. Huruvida kvinnan hade en egen dator 
med sig under tiden som hon hyrde rummet av honom kan Pavlovic inte säga, han har i vilket 
fall inte sett kvinnan med någon dator.

Pavlovic tillfrågas om han känner till hur den tyska kvinnan tagit sig ifrån Sverige till 
Tyskland och han säger att han vet inte hur hon färdats, men han har antagit att hon flugit. 
Han vet inte flygbolag eller i så fall från vilken flygplats hon flög mellan Sverige och 
Tyskland.

Pavlovic uppger att han uppfattade kvinnan som väldigt sluten och hon sökte inte sällskap på 
något sätt, de satt aldrig tillsammans och tittade på TV eller satt och fikade eller åt mat 
tillsammans. Som Pavlovic tidigare berättat i förhöret så har han sett henne kanske tre – fyra 
gånger under den tid som hon hyrde av honom och vid de tillfällena så har de i stort sett hejat 
på varandra och sedan har hon gått in på sitt rum.

Pavlovic uppger avslutningsvis vid förhöret att kvinnan var som sagt väldigt sluten, berättade 
ingenting om sig själv annat än att hon hade många kamrater, men hon pratade aldrig om de 
eventuella kamraterna. De pratade aldrig om eventuella pojkvänner eller vilka intressen hon 
hade. Det enda hon sa att hon skulle studera, men berättade ingenting om sina eventuella 
studier. Pavlovic berättar anledningen till att han fick reda på att den tyska kvinnan skulle 
vara från Hannover var att eftersom Pavlovic själv har släkt, kusiner, i Tyskland så ställde 
han frågan till henne. Hon berättade då att hon var från Hannover. Han frågade också om 
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hennes föräldrar och hon nämnde ingenting om sin pappa, däremot så berättade hon att hon 
hade en mamma, men att deras förhållande inte var bra. Pavlovic ville då inte ställa några 
ytterligare frågor och han vet därför inte varför den tyska kvinnans och hennes mammas 
förhållande var dåligt.

Eftersom Pavlovic inte har något mer att tillägga så avslutas förhöret klockan 10.52.

Pavlovic har varit närvarande under det att förhöret dikterats in på ljudfilen och han 
godkänner detta för utskrift.

Stockholm den 18 april 2008

Allan Emretsson                             Sten Warmland
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Förhör
Lindskog, LENNART.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Lindskog, Lennart
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sina kontakter med Christine Schürrer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-04-22
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

10:57
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lennart Lindskog kontaktas med anl. av att hans namn finns med bland de kontakter Christine 
Schürrer har haft med sin mobiltelefon.

Lennart har ett bokförlag, Lidskogs förlag, och han uppger att han minns den aktuella 
personen.

Han uppger att han under februari månad 2008  sökt arbetskraft via arbetsförmedlingen. 
Christine var en av dem som önskade arbete och Lennart kom att intervjua henne någon gång 
16-18 februari på Kulturhuset i Stockholm.

Han träffade henne ytterligare en gång och platsen var då kulturhuset i Skarpnäck. Det var 
några dagar efter det första mötet. Vid detta tillfälle så var hon lite frånvarande. Hon satt och 
läste i någon avhandling samtidigt som Lennart var där för att prata ev. arbete med henne. Han 
uppfattade det som lite oartigt.

Han säger att hon fick i uppgift av honom att undersöka den tyska bokmarknaden, vilket hon 
inte redovisat färdigt. Han säger vidare att kontakten upphörde för 3-4 veckor sedan, vilket 
han tolkade som att intresset från henne hade svalnat. Vad gäller arbetet i övrigt så skulle det 
vara provisionsbaserat och uppgiften hade hon fått muntligen.

Han kan inte beskriva hennes klädsel, vid de två träffar man hade. Övriga intryck av kvinnan 
var att hon verkade lite introvert, akademikertyp som inte var uppseendeväckande på något 
vis. Han säger att deras kontakter helt och hållet har varit arbetsrelaterade.

Förhöret slut kl. 10.57.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping
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Förhör
Ambulanspersonal, nr 1 på plats.

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-03-31 14:13Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Wreder, Robert
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort 228178176, giltigt

till 17-10-08

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnet Robert Wreder är ambulansförare och kom som första bil till plats, Verktygsgatan 2B, Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-03-28
Förhör påbörjat

09:36
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Våldsrotel
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U1960103.DSS
Robert Wreder inkom på kallelse per telfon, 080327.

Robert Wreder är sjuksköterska vid ambulansen i Västmanland och arbetar i en pool. Det 
fungerar på så sätt att Robert Wreder har ett tidsschema när han ska arbeta, men han vet dock 
inte om det är i Västerås, Köping, Sala eller Fagersta. 

Aktuell kväll, 2008-03-17, gick han på passet klockan 15:30 i Köping. Tjänstgöringen börjar 
med ett gympapass i Köping. Stationeringsorten är Köping men arbetsplatsen var aktuell dag 
i Arboga. 

Aktuell dag skulle Wreder arbeta tillsammans med Bengt Palmestål, vilken han arbetat något 
pass tillsammans med vid något tidigare tillfälle. Wreder och Palmestål åkte i gemensam 
ambulans till arbetsplatsen i Arboga. 

Innan de kom fram till Arboga vid 17:00-tiden fick de en körning och körde en patient till 
lasarettet i Köping. Robert Wreder tror att de var klara med detta uppdrag omkring klockan 
18:00. Därefter åkte de tillbaka till ambulansstationen i Arboga. 

Vid 19:00-tiden satt Palmestål och åt mat och Wreder satt vid datorn. Efter klockan 19:00, 
någonting, Wreder minns ej tidpunkten, inkom MobiText-larm angående två barn och en 
vuxen knivskadade? D.v.s med frågetecken. 

Därefter kom larmet in på Wreders sökare, från SOS-personal. Vad den som larmade sade 



minns inte Robert. Robert Wreder uppger, att om man vill hålla nyfikna utanför så säger man 
i regel bara adressen. Robert Wreder förklarar att vid känsliga ärenden brukar SOS-personal 
antingen ringa eller så skall de läsa textmeddelande på MobiText. 

Robert Wreder uppger, att efter det att larmet inkom var han och kollegan Palmestål på väg 
från ambulansen i Arboga inom cirka 1 minut. Wreder uppger att de har 90 sekunder på sig 
att kvittera larmet och de ska då befinna sig i ambulansen. 

På vägen till aktuell adress, Verktygsgatan 2B, ringde Robert Wreder upp SOS Alarmering 
och pratade med en kvinna, han vet ej namn. Varvid han frågade vad som hade hänt. Kvinnan 
svarade, att hon inte visste så mycket än, men uppgav att det ligger två barn och en vuxen i ett 
radhus eller hus. 

Vidare framgick det av samtalet, att den som hade ringt efter ambulans troligen var en sambo. 
Vidare hade den person som ringt in sagt till SOS Alarmeringscentral, att det var blod i 
antingen hela huset eller hela lägenheten. Robert Wreder minns inte vad SOS 
Alarmeringskvinnan uppgav, men det var antingen eller. 

Robert Wreder uppger, att han hade telefonkontakt med SOS Alarmering ända fram tills det 
att de stannade utanför adressen Verktygsgatan 2B. 

Wreder tillfrågas vilket ambulansnummer de åkte i, varvid han uppger ambulans nummer 
924. Robert Wreder uppger att Palmestål körde bilen och själv satt han som passagerare på 
passagerarsidan på höger sida. Vidare uppger Wreder att Palmestål har cirka 35-årig 
tjänstgöringstid, varför han är den som kan adresserna i Arboga. Wreder uppger att han 
jobbat för kort tid för att få köra utryckning. 

Wreder uppger, att han geografiskt inte följde med så mycket hur de åkte, utan överlät detta 
till Palmestål. För egen del koncentrerade han sig på telefonsamtalet med SOS Alarmering. 
Med anledning av detta följde inte Wreder med exakt vilka gator de åkte. 

Wreder vill dock ha med i förhöret att det antecknas ner, att då de kom in på Verktygsgatan 
hittade de inte till aktuell fastighet, utan åkte en sväng fram och tillbaka på Verktygsgatan 
innan de hittade aktuell bostad. 

Wreder uppger, efter det att han tittat på karta över Arboga, att mellan Torpsgatan 11 och 
Verktygsgatan 8 stannade Palmestål ambulansen, då de mötte en man där. Mannen var i 
20-årsåldern, kortväxt, ljushårig och med glasögon. Mannen var iklädd någon rutig, beige 
jacka, är Wreders minnesbild. Wreder frågade honom var Verktygsgatan 2B låg, varvid 
mannen sa: "Gatan svänger här nere så 2B ligger där nere." Samtidigt som han pekade mot 
aktuell plats. De åkte då direkt dit och fann adressen.

Robert Wreder tillfrågas var i Arboga ambulansen utgick från, varvid han uppger att den 
utgick från Arboga vårdcentral, med trolig adress Österled.

Robert Wreder uppger att det kan röra sig endast om några minuter innan de hittade aktuell 
adress på Verktygsgatan d.v.s från utryckningsplatsen/vårdcentralen. Robert Wreder 
uppskattar felkörningstiden till cirka någon minut. 

Robert Wreder uppger, att normalt brukar man få koordinator på gps:en i ambulansen. 
Emellertid fick de inte vid detta tillfälle, och han vet ej varför. Operatören hade emellertid 
senare sagt, att hon hade lagt ut detta.
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Wreder tillfrågas vad han iakttog då de kom till platsen. Robert Wreder uppger att det var 
väldigt mörkt aktuell kväll, men då de kom fram såg han att det stod en bil utanför entrén. 

Robert Wreder förevisas underlag för förhör med ambulanspersonal, sidan 1. 
Wreder ritar in på bilden var bilen stod, på aktuell skiss. Wreder kan inte säga någonting i 
övrigt angående bilen och han vet inte åt vilken sida fronten exempelvis var åt för håll.
Fhl anm. Robert ritar in var ambulansen parkerades framför staketet. 

Robert Wreder uppger, att redan då de kom upp på gatan såg de att det stod en man utanför 
aktuellt hus, mitt på gården någonstans. Framkomna till platsen och efter det att ambulansen 
stannat klev Palmestål först ur ambulansen och Robert Wreder gick ut efter honom. 

Wreder öppnade sidodörren och tog ut en orange läkemedelsväska och gick därefter 
Palmestål in mot fastigheten. Wreder uppger att han gick ungefär 3 meter efter Palmestål, 
varvid han träffade på mannen på grusgården vilken sa till honom: "Ni måste hjälpa dem, " 
eller någonting liknande. 

Huruvida mannen sa detta till Robert Wreder eller till Palmestål, minns inte Wreder. Det han 
minns är att mannen sa detta. 
Angående signalement på mannen var han smal, cirka 180 cm lång och mörkt klädd. Det är 
detta som Wreder minns av mannen. Mannen såg "tagen" ut. Han verkade inte stressad eller 
uppstirrad på något sätt, utan Wreder uppfattade honom, så att säga, "som att han såg tagen 
ut". 

Då de kom fram till ytterdörren stod den på halvglänt, varvid Palmestål gick in först. Vid 
tillfället var Robert Wreder endast några steg efter honom. 

Här erinrar sig Robert Wreder att då han samtalade med SOS Alarmeringkvinnan i samband 
med att de stannade ambulansen utanför huset vid staketet. De två pratade om att de inte 
visste om gärningsmannen var kvar i huset eller ej. 

Wreder försökte få fram den informationen till Palmestål. Emellertid hörde inte/uppfattade 
inte Palmestål detta samtal mellan honom och Sos-peronalen. Palmestål stannade bilen, 
öppnade dörren och klev ut, samtidigt som Robert Wreder sa till honom: "Gå inte ur bilen." 
Palmestål hörde emellertid inte detta och fortsatte ut, varvid Wreder följde efter snabbt.

Robert Wreder uppger att han från dörröppningen såg tre personer ligga inne i hallen, och han 
såg på en gång att det var två barn och en vuxen person. Han visste då inte om det var en 
kvinna eller man.

Wreder uppger att Palmestål och han går in och kollar om personerna är vid liv, varvid de 
börjar med pojken som ligger på rygg mitt i hallen, lite till vänster.

Wreder uppger att det tog några sekunder att konstatera att pojken andades. Därefter gick de 
fram till flickan och såg att även hon andades. Flickan låg längst bort i korridoren, lite till 
höger nedanför trappen. Därefter går Wreder till mamman. 

Wreder uppger att då han kom in i hallen såg han att modern låg i fosterställning, på vänster 
sida av hallen in mot väggen. 

Wreder förevisas underlag för förhör med ambulansperonal sid 2.
Wreder ritar in modern på sidan 2, angående foto nummer 3. Kvinnan hade armarna 
uppdragna över huvudet, hon låg på vänster sida. 
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Då Wreder gick fram till henne tog han ett tag om hennes bröstkorg för att vända upp henne 
på rygg. Emellertid fäktades kvinnan då med armarna, varvid han då nöjde sig med detta och 
kunde konstatera att hon var vid liv. Vidare låg kvinnan på sidan så att hon hade fria 
luftvägar. Därefter återvände han till barnen. 

Wreder tillfrågas om han flyttade på några pallar intill kvinnan, varvid han uppger att hans 
minnesbild är, att kvinnan möjligen låg lite underkrupen någon pall. Wreders minnesbild är 
att det var något föremål, eventuellt en pall, som stod i vägen för att man skulle kunna se 
henne klart.

Wreder tillfrågas angående klädsel på mamman. Modern hade kläder på sig både på över- 
och underkropp. Wreder uppger att dels var det mörkt ute, samt att det var väldigt mörk 
belysning i hallen så allt var väldigt mörkt. Men han är säker på att hon hade kläder på sig. 
Han kan dock inte minnas om det var ljusa eller mörka kläder. 

Angående pojken och hans klädsel, uppger Wreder att han inte är hundra procent säker men 
han tror att killen var naken. Emellertid vet att han det fanns bilder inne från 
akutmottagningen i Örebro, och där är han naken. Wreder vet dock inte om de vid detta 
tillfälle tagit av honom några kläder eller inte.

Angående flickans klädsel hade hon t-shirt eller linne på sig. Vidare hade hon blöja på sig. 
Wreders uppfattning var att flickan var i 1-årsåldern. 

Pojkens ålder uppskattade han till 3 till 4 år. Efter det att Wreder gått från mamman, gick de 
till flickan och Palmestål och han hjälptes åt att försöka ge henne syrgas. Wreder uppger att 
han satt vid flickan och försökte ge henne syrgas, och därefter gick Palmestål över till pojken. 

Samtidigt kom ytterligare ambulanspersonal till platsen. Wreder uppger att det var 
Köpingsambulansen som kom med Tero, Jonas, Markus samt ytterligare en person som han 
inte minns namnet på vid förhörstillfället. Wreder vet inte efternamnen på aktuella kollegor. 

Fhl tillfrågar Robert Wreder om mamman eller barnen sa något vid tillfället, varvid han 
uppger att inte någon av dessa gjorde detta. Wreder uppger att barnen i detta läge knappt 
kunde andas för egen del. 

Robert Wreder uppger, att kollegan Tero kom fram till honom, varvid Robert Wreder vände 
på huvudet och gav en kort lägesrapport till honom och samtidigt till samtliga ytterligare tre 
kollegor som kom in i hallen. 

Robert Wreder och Tero tog då hand om flickan, varvid de la ett förband runt hennes huvud. 
Därefter provade de att få in en så kallad infart, det vill säga en kanyl i någon blodådra. De 
försökte sätta en kanyl i både armar och ben, dock utan att lyckas. 

Robert Wreder uppger, att normalt på barn brukar man försöka sätta den i huvudet, men 
eftersom flickan hade så mycket blod i håret och huvudet kunde de inte hitta någon lämplig 
åder. 

Då de inte lyckades få in någon "infart", bestämde de sig för att taga med flickan lämna 
platsen och åka in till sjukhuset med flickan. 

Robert Wreder uppger att Tero tog upp flickan i famnen. Möjligen hade Tero en filt med sig 
in som han lindade om flickan, emellertid är Robert Wreder osäker på detta. Emellertid bar 
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Tero ut flickan och lade henne i Palmeståls och hans ambulans. 

Flickan fick då syrgas direkt då hon lades i ambulansen av Tero. När Palmestål kom efter ut 
vet inte Robert Wreder. Det Robert Wreder minns, är att han satt vid ratten då han själv satt 
syrgas på flickan bak i ambulansen. De åkte direkt mot Örebro. 

Direkt som Robert Wreder kom in i ambulansen knäppte han upp flickans kläder, han vill 
minnas att det var små knappar i hennes t-shirt/liknande, samt att han tog av henne blöjan. 

Wreder upptäckte då, att flickan sedan tidigare hade en "infart" satt på bröstet, sedan tidigare 
läkar/sjukhusbesök. Då Robert Wreder upptäckte detta kopplade han genast in vätsketillförsel 
på flickan i denna "infart". 

Därefter satt Robert Wreder in en så kallad "svalgtub", vilken håller tillbaka tungan så att 
barn inte ska kvävas. Därefter kopplade han upp henne på EKG, och tog en andningsballong, 
så kallad "Rubens blåsa" och ventilerade flickans lungor. 

Under resan till Örebro ringde han sjukhuset vid två tillfällen för att informera dem om 
flickans status, och vidare, att de skulle möta upp ambulansen då den kom in. Flickan var vid 
liv då de kom fram till sjukhuset i Örebro. Personal/läkare mötte upp och övertog. Robert 
Wreder vet, att de hann göra en röntgen på flickans huvud, innan hon avled. 

Återgår till underlag för förhör med ambulanspersonal, sidan 2, foto 3. 
Robert Wreder uppger på fråga, att han i princip har rört sig i hela hallen. Han var inte in i 
några andra rum över huvud taget. 

Robert Wreder tillfrågas hur lång tid han var inne i hallen sammanlagt, varvid han uppskattar 
tiden till cirka 10 minuter. 

Robert Wreder tillfrågas om ytterligare personer kom i hallen förutom ambulanspersonal 
under den tid han var där, varvid han uppger, att det var två civilklädda poliser som kom in. 
Någon röst bakom Robert Wreder sade bara som förklaring till dessa personer, att: "De är 
poliser." 

Robert Wreder uppger, att han då förstod att poliserna kommit för att kontrollera om 
eventuell gärningsman fanns kvar i bostaden. 

Robert Wreder tillfrågas om han vet att några fler var in i hallen förutom ambulanspersonal, 
sammanlagt 6 personer, och dessa två polismän, varvid han uppger att han inte har kännedom 
att några fler personer var inne i hallen. 

Robert Wreder höres mot frågeställningar, sid 6. 
Angående punkten,  behövdes utrymme flyttade man på någon inredning?
Wreder kan inte minnas att han flyttade på någon inredning i samband med att han försökte 
vrida upp mamman för att se hennes status. 

Angående om han ev. tog av kläder från någon av personerna, uppger Wreder att han inte 
gjorde det från mamman och pojken. Det han gjorde var att han tog av flickan kläderna i 
ambulansen, vilket han berättat om ovan.

Angående frågan om bårar togs in i hallen, uppger Wreder, att de åkte först från platsen, så 
det vet han inte. Flickan bar ut i armarna på Tero.

Angående frågan om han var inne i arbetsrummet, köket, vardagsrummet eller annat rum, 
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uppger han, att han endast uppehöll sig i hallen. 

Angående övriga frågeställningar hänvisas till förhöret, där uppgifterna framkommer. 

Wreder höres angående frågan, kvarlämnad utrustning.
Angående blodtrycksmanchett, röd, som ligger mitt i hallen, uppger Wreder att de hade en 
sådan med sig in i hallen. Wreder förklarar att: "de ligger i väskorna", och han menar då i 
läkemedelsväskan. 

Wreder uppger, att han minns att han använder denna på flickan. Wreder uppger att det 
möjligt att den blev kvar. 

Höres mot sidan 2, foto nummer 3, ang utrustning. 
Wreder uppger att till vänster innanför dörren, ser han en blå plastpåse. I den förvaras 
syrgasmask. Den vita förpackningen intill med blå ränder är en förpackning som innehållit 
tryckförband. 

Angående den förpackning som ligger mitt på mattan med en blå topp, tror Wreder eventuellt 
kan vara en kanyl. De övriga grejerna som ligger intill mattan ser ut att vara rester av 
uppbrutna förpackningar. 

Wreder uppger, att eftersom han själv inte var involverad i att försöka rädda moderns liv, vet 
han inte vad personalen har gjort där. 

Tryckmanchetten mitt på sidan har han redogjort för. 

Wreder höres mot foto 4, sidan 3. 
Det rosa som ligger till höger på bilden, tror han är en syrgasmask för barn. Den stora 
förpackningen som ligger till vänster vid trappan kan han inte se vad det är för någonting. 

Wreder uppger, att han och Tero lade tryckförband om flickans huvud, så det är möjligt att 
det kan vara någon förpackning från förband. 

Wreder höres mot foto 7, sidan 5, 
varvid han uppger, att den mörkblå förpackningen har innehållit syrgas och den vit- och 
blårandiga förpackningen har innehållit förband. 

Angående de kullvälta pallarna har han inget minne av att de låg på detta sätt då han kom in. 
Wreder förklarar, att "i så fall måste man ju ha klivit nästan över dem", innan man kom in, 
och den minnesbilden har han inte. 

Angående grön sax, hänvisas till sidan 2, foto 3. Den ligger till höger, vid skohyllan. Wreder 
uppger att han ser att det är en ambulanssax, något mer vet han inte om detta. 

Angående grön slang, cirka 5 mm grov och cirka 50–60 cm lång, uppger Wreder att det låter 
som att det är en syrgasslang. Hänvisning till sidan 1, foto nummer 2. Wreder uppger ,att med 
tanke på placeringen vid ytterdörren, måste den troligen ha använts till modern. 

Angående kylpåse vet han ingenting om detta. 
Angående kanyl fastsatt på vägg, han har ingen aning angående detta. Han själv har inte satt 
fast någon i någon vägg. 
Angående frågeställningen, rester av förbrukningsmaterial har Wreder redogjort för detta 
ovan. 
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Fhl tillfrågar Robert Wreder angående hur lång tid transporten tog mellan Arboga och 
Örebro, varvid han uppger cirka 20 minuter. 

 Vidare tillfrågas Robert Wreder angående flickans skador. 
Robert Wreder uppger, att flickan ligger enligt vad han beskrivit på sidan 2, foto 3, med 
huvudet mot vardagsrummet. 

Flickan ligger på rygg och det är en blodpöl runt hennes huvud. Flickan var ljushårig och 
hennes hår var fullt med blod. 

På vänster sida, i pannan, har flickan ett 2–3 cm långt jack, vilket är mycket djupt. Robert 
Wreder uppger, att han såg skallbenet. 

Robert Wreder uppger att Tero skulle lokalisera huvudskadan, varvid han lyfter upp flickans 
huvud, varvid Robert Wreder ser att det då rinner blod från flickans nacke. 

Tero säger samtidigt att det är mjukt i nacken, det vill säga att bakhuvudet var mjukt, vilket 
de tolkade att flickans bakhuvud var krossat. Därefter la de på förband. 

Robert Wreder uppfattade skadan i pannan som ett snitt, men lite bredare, varför han inte tror 
att det varit någon kniv inblandad. "I så fall mer yxaktigt", såg det hela ut att vara.

 Angående pojken och hans skador, 
uppger Wreder att han inte närmare själv har undersökt dessa. Däremot såg han när 
kollega/ambulansman, antingen Markus eller och Palmestål, när de lyfte upp pojkens huvud 
"var det som att vrida på en kran" och "en fin stråle började på att rinna från hans nacke".

Wreder bedömde det som att pojken hade liknande huvudskador som flickan. Wreder uppger, 
att han såg det i ögonvrån, samtidigt som de höll på att undersöka flickans huvudskador. 

 Wreder erinrar sig här,
att då Tero lyfte upp flickans huvud samtidigt som han sade att det känns mjukt här, pekade 
han på en geléaktig substans som låg på mattan, varvid Tero sa, att det ser ut som 
hjärnsubstans. Wreder förtydligar, "att det var så han sa", han minns detta nu. 

Wreder uppger, att hans första tanke då han kom in i huset var angående personerna som låg 
där och deras status, att såg det "väldigt dystert ut". 

Då de kom fram till flickan hade hon vänt upp ögonen, hon andades dock svagt. Flickan var 
även helt blek. Wreders bedömning var att flickan var i väldigt dåligt skick. Detsamma gällde 
pojken. Även han tittade upp, men ögonen var tomma och livlösa. 

Vidare uppger Robert Wreder, att då de höll på och stack barnen reagerade de inte. Wreder 
förklarar, att de har en 8 graders skala, RLS-skala på medvetslöshet och om man enligt denna 
inte reagerar alls på smärta, har man den djupaste graden av medvetslöshet. 

Av den anledningen är Robert Wreder av den uppfattningen, att barnen var djupt medvetslösa 
då de kom in i hallen. Angående modern fäktade hon med armarna, varför hon inte var 
medvetslös. Enligt RLS-skalan är Robert Wreders bedömning att hon reagerade på beröring, 
vilket är nivå nummer 3. 

Wreder uppger, att han medför sina skor för jämförelse. Skorna tas i beslag.
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Robert Wreder har följt med under inspelningen och har inget att erinra mot denna. 

Majvor Hedlund/krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Palmestål, Bengt
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord och mordförsök i Arboga, 2008-03-17
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Johan Stenvi
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

20:34
Förhör avslutat

21:03
Förhörsplats

USÖ, ambulansen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret finns inscannat under bilaga
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Förhör
Ambulanspersonal nr 1 på plats

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-03-31 14:12Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Palmestål, Bengt
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerslagning
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Göran Palmestål är ambulansförare, kom som bil nummer 1 till Verktygsgatan 2B i Arboga. Höres om

omständigheterna kring detta. Beslag angående skobeklädnad.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-03-27
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Polishuset Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U1960102.DSS

 Fhl:s anm: Bengt Palmestål inkom på telefonkallelse samma dag, under förmiddagen. 

Fhl anm.
Fhl läser upp tidigare förhör med Bengt Palmestål, från 08-03-17, klockan 20:34. 
Bengt Palmestål uppger att detta är korrekt återgivet med vad han berättade vid tillfället. 
Bengt Palmestål har inget ytterligare att tillägga angående detta. fhl:s anm. slut.

Aktuell kväll, 08-03-17, arbetade Bengt tillsammans med kollegan Robert Wreder, 
tillfälligtvis. Bengt Palmestål arbetar på ambulansen i Arboga/Köping, men är stationerad vid 
ambulansen i Arboga. 

Bengt är ambulanssjukvårdare. Utgångsadressen är vårdcentralen i Arboga, med gatuadress 
Österled.

Larmet inkom antingen klockan 19:20, alternativt 19:21. Palmestål uppger att tiderna då de 
kom till platsen och lämnade platsen finns registrerade vid SOS Alarmering. 

Larmet kom in på en MobiText-lapp med text kvinna/barn/kniv??? (tre frågetecken). Bengt 
uppger, att han aldrig tidigare sett att det varit angivet tre frågetecken på någon Mobitextlapp, 
 varför han förstod att detta var något alldeles speciellt och "det verkade så diffust". 

Bengt Palmestål körde ambulansen och Robert Wreder satt på passagerarsidan. De åkte 



Jädersvägen söderifrån och in på Redskapsgatan, och in på Verktygsgatan till höger. Bengt 
uppger att de såg hus nummer 5 på vänster sida, varför jämna nummer måste ligga på höger 
sida. 

Emellertid var det mörkt vid tillfället och de kunde ej se nummer 2B. Han förstod att det var 
fel och vände vid korsningen Floragatan/ Verktygsgatan. 

Adressen Verktygsgatan 2B är lite knepig eftersom Verktygsgatan först går en bit och sedan 
går den parallellt med Redskapsgatan och Verktygsgatan fortsätter på andra sidan 
Redskapsgatan och mot Villagatan. 

Bengt Palmestål uppger, att med anledning av att han inte hittade till adressen direkt, blev han 
lite stressad. Bengt Palmestål uppger, "att han normalt brukar spika adresser".

Efter att ha vänt, och åkte på Verktygsgatan, "mötte de en karl" på Verktygsgatan som gick. 
Palmestål stannade ambulansen, varvid Robert Wreder frågade honom om han visste var 
Verktygsgatan 2 låg. Mannen visade då på detta.

Palmestål uppger att "mannen stod där" och han tror att han möjligen bodde i grannskapet 
och att  han var möjligtvis var nyfiken på ambulansen. Det var troligen därför han stod på 
gatan. 

Palmestål tillfrågas angående signalementet på mannen, varvid han uppger att det var en man 
i 30-40-årsåldern. Något ytterligare signalement kan han inte ge. Vidare uppger Palmestål 
att det var Wreder som samtalade med mannen. 

Efter att de hade vänt åkte de söderut på Verktygsgatan och fram till adressen, vilken "ligger 
nästan intill Villagatan". "På grund av att de åkte fel blev det struligt", ansåg Palmestål, 
varvid han upplevde, "att han blev stressad". 

Fhl tillfrågar Palmestål hur lång tid extra denne felkörning tog, varvid han uppskattar tiden 
till cirka 2 minuter. 

Då de kom fram till adressen såg Palmestål, att det stod en bil precis vid ingången till huset, 
varvid han åkte förbi några meter och parkerade intill staketet och klev ur. Palmestål klev ut 
på vänster sida och gick hastigt fram till staketets ingång. 

Han tror, att det var ungefär vid postlådan, där mötte han en man, vilket Palmestål redogjort 
för i tidigare förhör från 08-03-17, klockan 20:34.

Palmestål förevisas underlag för förhör med ambulanspersonal, sidan 1, 
varvid han ritar ett kryss, där han ställer/parkerar ambulansbilen. 

Palmestål frågade mannen: "Vad har vi här?" eller något liknande. Mannen svarar, "ni får 
skynda er, de ligger där inne". Ingenting mer sägs. 

Palmestål tar snabba steg fram till ytterdörren, som inte var riktigt stängd utan stod lite på 
glänt. Han öppnade dörren. 

Det första Palmestål ser, är att det ligger tre personer på golvet. Först låg modern, till vänster, 
pojken låg i mitten och flickan längst bort, nedanför trappan. 

Palmestål kliver direkt in, några steg, kastar en första blick på mamman, och går sedan fram 
mot barnen och gör första lokalisationen/kontrollen för att göra en bedömning för åtgärder, 
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det vill säga rädda liv. 

Samtidigt skriker han till kollegan Robert Wreder att det är bråttom nu. Vid tillfället hade 
Robert Wreder inte kommit in i hallen. Palmestål uppskattar det till att han kom ca 10 
sekunder efter honom med utrustning, syrgas- och läkemedelsväska. 

Palmestål såg flickans livlösa, stirrande ögon och han bedömde att hon mådde jättedålig. 
Flickan hade dålig andning, flämtade. Palmestål stannade först vid henne. Han tänkte: "Här är 
det bråttom".  Han bedömde situationen för flickans liv, som mycket allvarlig.

Palmestål tog upp hakan på flickan för att hjälpa henne, så att hon skulle få lättare att andas. 
Emellertid tror inte Palmestål att det gav någon verkan. Därefter kom Robert med 
syrgasväskan, de kopplade på syrgas med mask, på flickan. 

Under tiden de höll på med flickan kom nästa ambulansbilar. Det blev således tre 
ambulansbilar på plats. Palmestål förklarar att två ambulanser kom från Köping. Besättningen 
var Tero Sountasta, Markus Andersson, Patrik Karlsson och Jonas Nordén. 

Ambulansbilarna var stationerade i Köping. Palmestål vet inte vilka som åkte tillsammans, 
eller i vilka bilar de åkte. 

Palmestål uppger, att han och Wreder var helt upptagna med flickan. Det gick inte att sätta 
kanyler i armvecken på henne. 

Därefter hjälpte Palmestål Markus Andersson då han skulle försöka sätta nål i grabben, i hans 
armveck, vilket ej heller gick. De provade på armarna men det gick ej heller. 

Palmestål uppger, att normalt är det svårt att sätta kanyler i barns ådror men vid detta tillfälle 
var det ännu svårare, eftersom barnen hade förlorat mycket blod.

Palmestål uppger,  att  "sen strömmade det in en massa folk" och han minns att det var 
troligen ett par civilklädda krim-poliser. En av poliserna gick uppför trappan och sedan var 
det poliser utanför huset. Palmestål uppger, att det var en kaotisk situation på platsen. 

Palmestål tillfrågas hur länge han befann sig på platsen, från det att de kom till att de lämnade 
platsen, varvid han uppskattar tiden till 10 minuter maximalt. 

Palmestål uppger, att de han och Robert Wreder tog flickan och åkte till Örebro. Hans 
minnesbild är att: "Alla lastade samtidigt". Med detta menar han även pojken och modern.  
Samtliga fördes till sjukhuset i Örebro. 

Emellertid åkte Palmestål och hans kollega Robert Wreder först från platsen. Palmestål ansåg, 
att de måste ha hjälp i sin ambulans. Detta eftersom flickan var så svårt skadad och han 
försökte därför via SOS:en få ambulansen från Örebro att stanna, så att de kunde ta över 
personal till deras ambulans. 

Emellertid fungerade inte kommunikationen, varvid bilarna hastigt möttes under färdvägen 
till Örebro. Pamestål uppger på fråga, att han vill minnas att mötesplatsen var ca. ett km för 
Björnfallet, en stor parkering till höger, innan man kommer fram till Örebro.

Palmestål förevisas, underlag för förhör med ambulanspersonal sid 2, foto 3.
Palmestål ritar in hur personerna låg i hallen. Bengt Palmestål ritar in var mamman, pojken 
och flickan låg, och sättet det låg med huvudet, alternativt fötterna.
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 Fhl anm. Underlaget bifogas förhöret som bilaga. 

Bengt Palmestål tillfrågas om han vet vem som kom i hallen som person nummer 3, varvid 
han uppger att han ej vet detta. Det han minns är att det var 4 ambulanskollegor som kom in i 
hallen samtidigt, d.v s ambulansmännen från  Köping. Bengt s minnesbild är "att alla kom på 
en gång" d.v.s ambulanspersonal och även polispersonal. 

 Frågor till Bengt Palmestål, enligt direktiv från teknisk personal.
Angående inredningen i hallen, tillfrågas Palmestål om någon flyttade på någon inredning, 
varvid han uppger, att han inte gjorde detta. 

Angående kläder på modern, uppger Palmestål, att han inte vet om det togs av några kläder 
på henne eller ej. Detta eftersom han ej var involverad vid modern. 

Angående barnens eventuella klädsel uppger Bengt Palmestål, att de var nakna och "kalla" då 
han kom till plats. Palmestål tillfrågas angående om barnen eventuellt hade kläder på sig, 
varvid han inte har något minne av detta, förutom att flickan hade blöja. 

Palmeståls minnesbild är att flickan, vilken låg nedanför trappen, låg på något och kunde vara 
någon typ av morgonrock, som glidit av. Men hans minnesbild är att flickan var väldigt 
lättklädd, hade endast blöja på sig. 

Palmestål vet att flickans kroppstemperatur var +31 grader då hon kom in på akuten i Örebro, 
varför hans bedömning är att hon måste ha legat cirka 30 minuter inne i bostaden. Detta med 
anledning av att blodet även hade börjat att levra sig, på platsen där hon låg i hallen. 

Palmestål tillfrågas angående bårar. 
Några bårar användes inte till barnen, de bars ut. Robert Wreder bar flickan och Bengt tog 
syrgasväskan med och gick iväg med den intill. Hans minnesbild är att hjälptes åt ut med 
flickan. 

Bengt Palmestål har inget minne av om flickan ev. hade filt över sig, då de bar ut henne eller 
ej. Han anser "att hon måste ha haft något", men han minns inte vad, då detta är det normala 
då de normalt inte bär ut någon utan filt eller alternativt kläder etc.

Angående pojken vet han ej, det var andra som tog hand om honom och likaså modern. 

Angående vilka platser Bengt Palmestål uppehållit sig i villan på, uppger han, hänvisning  
sidan 3, foto 4, att det område han arbetat  med flickan och pojken på, ritar han in på sidan 3. 

I övrigt var han inte ytterligare någonstans i bostaden. 

 Kvarlämnad utrustning. 
Blodtrycksmanschett. Han vet inte om den kom från deras bil.

Palmestål förklarar, att efter det att de kommit till akutmottagningen i Örebro blev de urtagna 
ur tjänst och fick defibrering. De avlöstes på natten. 

Annan personal fick ta över ambulanserna sedan på natten i Köping. Vilken utrustning som 
då inte fanns med i bilen har han därför ingen kännedom om. Det var kollegorna som tog 
över bilen som i så fall något saknades, komplettera. 

Angående blodtrycksmanschett, sidan 2 foto 3, uppger Palmestål att de hade 
blodtrycksmanschett framme. 
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Palmestål tillfrågas angående instucken kanyl i vägg, varvid han uppger att han inte har 
någon vetskap om detta. 

Angående påse med droppväska. 
Palmestål uppger att han hjälpte kollegan Markus med pojken. Han vet ingenting om någon 
droppväska. 

Angående grön sax vet han heller inget.

Palmestål uppger att han arbetade i området nedanför trappan, vilket han förevisar på foto 4, 
sidan 3.

Angående en grön slang, är det en syrgasslang som sitter på syrgastuben. Då traumamasken 
används på syrgastuben, är den gröna slangen överflödig varför den tas bort.

Kylpåse. Palmestål ifrågasätter om det inte är en värmepåse. Värmepåsar har man för att 
värma infektionsvätska med. 

Rester av förbrukningsmaterial. 
Palmestål tittar på bilder i, underlaget för förhör med ambulanspersonal och uppger, att det 
ser ut som förpackningsmaterial som man har att stoppa blödningar med och liknande. 

Emellertid satte Bengt Palmestål inte någon sådan själv. Sammanlagt var de fyra stycken som 
jobbade intill flickan och pojken, nedanför trappan och intill där.

Palmestål ombedes redogöra för hur han gick in i hallen.
Palmestål uppger, att han enligt sidan 2, foto 3, gick till höger på mattan, efter skohyllan, och 
rakt fram till pojken och flickan. 

Palmestål tillfrågas angående mammans placering då han kom in i hallen. 
Mamman låg till vänster med fötterna en bit ut på mattan. Han gick förbi henne, rakt in, och 
tittade på pojken och sen till flickan och därefter befann han sig inom arbetsområdet. På foto 
4, sidan 3, har ringat in sitt arbetsområde.

I övrigt var han inte inne i några andra rum. 

Mamman låg på mage, vänster sida, med ansiktet nedåt och hade vänster ansiktshalva mot 
golvet. Benen pekade ut på mattan. Palmestål uppger, att det var en dörr in till vänster och 
kvinnan låg liksom "inkilad i taburetten", med huvudet. Hon låg med kroppen ut mot hallen. 

Angående kvinnans klädsel.
Palmestål Uppger, att kvinnan hade mörka kläder på sig och han vill minnas, att det var byxor 
och överdel. 

Palmestål tillfrågas angående barnens klädsel återigen och hans minnesbild är att de var 
nakna, frånsett att flickan hade blöja på sig. 

Pojken låg  i hallen och han låg raklång, på rygg. 

Flickan låg längre bort, nedanför trappen och även hon låg raklång, på rygg. 

Barnen låg närmare varandra än modern och pojken, där det var längre avstånd. 
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Palmestål är hundra procent säker på att flickan låg på rygg. Angående pojken uppfattade han 
det som att pojken låg på rygg, men han har dock ingen riktigt klar minnesbild av detta. 

 Angående detaljer om kvarglömd utrustning.
Palmestål  tittar på bilderna i dokumentationen, underlag för förhör med ambulanspersonal. 
Palmestål uppger, att arbetsväskorna är orange, likaså syrgasväskorna är orange till färgen. 

På sidan 5, foto 7, uppger Palmestål, att den blå förpackningen är en förpackning där syrgas 
legat inuti. Den vita med blå ränder, troligen en förpackning från en droppflaska.

 Skador. 
Palmestål  tillfrågas angående personernas ev. skador.
Palmestål uppger att på flickan, ovanför hennes högra ögonbryn, såg han ett cirka en 
centimeters långt jack. 

Vidare såg han att hon blött i nacken, och "det såg ut om krämigt, men det är svårt att säga",  
då blodet hade börjat att levra sig.

Ang övriga personer mor och son, vet han inget.

 Palmestål medför sina arbetsskor, storlek 42, vilka tagits i beslag för jämförelseavtryck.

Förhöret nedtecknat i ant form. Överenskom att fhl ringer Palmestål och läser upp förhöret 
efter utskrift, måndag 31 mars 2008.

Majvor Hedlund/krinsp

Förhöret uppläst för Palmestål kl 080331 13.10-13.30, ej erinran. /MH
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Förhör
Ambulansförare, bil nr 2, på plats.

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-04-03 14:02Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Karlsson, Patrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort 644780841 giltigt

till 140829

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ambulansförare kom till plats som bil nummer två. Adress Verktygsgatan 2B 080317.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-04-02
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Polishuset i Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U1960108.DSS
Patrik Karlsson inkom på kallelse.

Patrik Karlsson uppger, att han arbetar som ambulansförare/sjuksköterska på ambulansen 
Köping/Arboga, där samma personal arbetar. 

Aktuell dag, måndagen den 17 mars 2008 hade han arbetsområde Köping. Patrik Karlsson 
minns ej vilket bilnummer han, d v s i vilken ambulans nr han åkte aktuell dag. 

Patrik Karlsson uppger, att arbetsdagen börjar med ett fyspass kl 15.30 – 16.30 och 
tjänstgöringen vid ambulansen börjar därefter kl 17.00. Ambulansen utgår från sjukhuset i 
Köping, d v s station 92. Aktuell kväll arbetade han tillsammans med undersköterska Jonas 
Norén.

 Larm
De befann sig vid ambulansstationen då larmet inkom. Patrik Karlssons minnesbild är att 
larmet inkom någon gång mellan kl 19 – 20.00, varvid han och Jonas Norén beger sig till 
platsen, Verktygsgatan 2B i Arboga. 

Patrik Karlsson uppger, att larmet kommer in på sökare, d v s personsökare, vilket kommer 
till både Patrik och Jonas. Larmet inkom som prio1, knivskärning och att de skulle få mer 
uppgifter i bilen under färd till aktuell plats. 

Patrik Karlsson uppger, att de var ute vid ambulansen under ca 60 sekunder. Inom max 90 



sekunder vet han dock med all säkerhet, att de var på plats i ambulansbilen.

På mobiltexten i bilen, på remsan stod det, kvinna plus två barn och mycket blod, eventuellt 
knivskärning. Det var den informationen dom fick på mobiltextremsan. 

Jonas körde ambulansen och Patrik Karlsson pratade med Sos-alarmering och fick uppgifter 
under bilfärden, att dom inte visste så mycket mer just då, än den information som tidigare 
gått ut. 

Patrik Karlsson uppger, att aktuell tidpunkt som han och Jonas Norén lämnade stationen gick 
även bil nummer två ut från samma station vid ambulansen vid lasarettet i Köping. I 
ambulansbil nummer två åkte Markus Andersson och Tero Suontausta. 

Patriks minnesbild är, att den andra bilen fick larmet samtidigt med honom och Jonas. De 
körde utryckning till aktuell adress och ambulansbil nummer två åkte strax bakom dom. 

Under bilfärden till Arboga hade även Patrik kontakt med SOS och tillfrågade dom om det 
fanns någon brytpunkt där de kunde samlas. Detta med anledning av om det fanns någon 
hotbild, d v s för att det var kniv inblandad i bilden och då brukar samlas på en brytpunkt. 
SOS-alarmering visste ej detta och skulle återkomma. 

De återkom varvid Patrik och Jonas fick veta att det inte fanns någon brytpunkt på plats. 
Vidare fick de då veta, att ambulans från Arboga var på plats, Verktygsgatan 2b, Arboga. 
Vidare fick de veta, att polis ej var framme på plats.

Med SOS resonerade Patrik hur de skulle göra med anledning av eventuell hotbild, huruvida 
gärningsmannen eventuellt var kvar i huset eller inte. Emellertid kom de fram till att dessa två 
ambulansbilar ändå skulle åka fram till Verktygsgatan 2 b, för att hjälpa sina kollegor, d v s 
ambulansbilen från Arboga. 

De körde fram till aktuell fastighet, Verktygsg 2b. Angående färdvägen uppger Patrik 
Karlsson, att de kom in från Fellingsbrovägen och hittade fram till adressen. Emellertid 
svängde de av en gata för tidigt och fick åka "den lilla knixen" innan de kom in på 
Verktygsgatan". Dom hade inga problem att hitta adressen. 

Patrik Karlsson tillfrågas angående om de använde GPS varvid han uppger att "de inte litar på 
den då det är bråttom" utan de tittade på kartor. 

 En man på plats i bil.
Då de kom till plats är Patriks minnesbild att en ambulans stod på plats. Vidare såg han en 
ung man, vilken uppehöll sig utanför staketet vid huset. Mannen framstod som att han kom ut 
från huset och de möttes av honom på gatan. 

Patriks minnesbild är även, att det stod en personbil på höger sida utanför huset. Angående 
vilken typ av bil, färg etcetera minns inte Patrik i dag var det var. Patriks minnesbild är att 
mannen sedan flyttade bilen. 

I detta sammanhang sade Tero till polismännen som kom till platsen samtidigt med dem, att 
mannen inte skulle lämna platsen. I det sammanhanget flyttade mannen bilen. Syftet med 
detta vet inte Patrik, om det var för att lämna plats för dem eller om det var någon annan 
anledning. 

Patrik Karlsson vill själv göra skiss på vad han iakttog, då dom kom till fram plats, skissen 
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bifogas förhöret. Patrik Karlsson ritar in på bilden den plats där bilen flyttades. 

Anledningen till den minnesbilden är att han själv blev sist kvar på aktuell plats. En civil 
polisman stod utanför aktuell bil. Patrik Karlsson sade till polismannen, att han ville bara veta 
huruvida han skulle stanna kvar på plats eller ej. Detta eftersom Patrik Karlsson inte ville bli 
ensam kvarlämnad på platsen. 

Polismannen sade, att han skulle vara kvar på aktuell plats och därmed kände sig Patrik 
Karlsson trygg. Med tanke på vad de hade sett och så vidare var Patrik Karlsson rädd, att 
gärningsmannen eventuellt fanns i närheten.

 Går in i fastigheten.
Då ambulansbilen stannat går båda ur samtidigt d.v.s han själv och Jonas Norén och de går in 
mot huset. Framkom till fastigheten stod dörren på glänt, varvid Patrik öppnade dörren. Patrik 
minns här, att han kom att gå först över gården och därför blev det så automatiskt att han 
öppnade dörren. 

Det första han lägger märke till är "allt blod därinne". Han ser sina två kollegor Robert 
Wreder och Bengt Palmestål inne i hallen. Det Patrik ser är att Robert sitter på knä med 
ryggen mot dörren. Patrik uppfattar att det är ett litet barn framför honom. 

Patrik uppger, att Bengt Palmestål sitter till vänster om Robert Wreder samtidigt som han 
uttrycker "det går åt helvete det här". Patrik Karlsson uppger att det var något liknande han 
uttryckte. 

Patrik Karlsson fick då klart för sig att detta var mycket allvarligt, vilket han för övrigt snabbt 
även själv iakttog så fort han kom innanför dörren. 

Patrik Karlsson förevisas: Underlag för förhör med ambulanspersonal. Där han ritar in hur 
han uppfattade att personerna låg då han kom in i hallen. Då Patrik Karlsson kommer 
innanför dörrarna blir deras, hans och Jonas, fokus på mamman.

Markus Andersson och Tero vilka kommer in i hallen strax efter dom, d v s ögonblicket efter, 
 koncentrerar sig på pojken. Mamman ligger med huvudet ut mot dörröppningen. Mamman 
ligger på ena sidan, Patrik minns inte om hon hade huvudet utåt mot dom eller om det var 
vänt in mot väggen. 

 Kläder på mamman.
Mamman hade kläder på sig, någonting på överkroppen och underkroppen, han minns ej vad 
exakt. Patrik uppger, att han klippte av det mamman hade på överkroppen, men lät bh:n sitta 
kvar. 

Detta för att han skulle kunna bedöma hennes skador. Vid tillfället då han klippte upp hennes 
överdel, låg mamman på rygg. Kvinnan var mycket svårhanterlig. Detta beroende på att hon 
var motoriskt orolig med sina armar. 

Modern ville inte medverka till någonting utan så fort han rörde henne fäktade hon ut med 
armarna. Någon större styrka var det inte i armarna, men det blev svårhanterligt på grund av 
det lilla utrymmet som var i hallen och att det var mycket folk som uppehöll sig där. 

 Flyttades möbler?
Patrik Karlsson tillfrågas angående pallarna i hallen om de flyttade på dem, för att kunna 
bättre hantera mamman. 
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Patrik Karlsson uppger, att han överhuvudtaget inte minns pallarna. Han ser dem på foto nr 
två sid ett samt foto nr tre sid två, i underlag för förhör med ambulanspersonal, men han får 
ändå inget minne av pallarna. 

Patrik Karlsson uppger, enligt vad han ser på foto fyra, att han hade svårt att tro att detta 
hinder, d v s pallen fanns där på aktuell plats, då han lyfte ut mamman. Han anser att han 
borde ha kommit ihåg det i så fall och sett detta som ett hinder, enligt vad han kan se på 
bilden.

Patrik Karlsson tror att pallarna eventuellt kan ha lagt dit senare, d v s på aktuell plats innan 
fotografiet togs.

 Mamman togs ut i ambulansen. 
Patrik Karlsson fattade det beslutet och sade till Jonas, att vi kan inte göra någonting mer med 
henne (d.v.s modern) här, utan vi måste ta ut henne i ambulansen. Patrik Karlsson uppger, att 
han då såg att en bår stod utanför dörren. 

Hur denna bår kom till plats utanför dörren vet han inte, om det var så att om Tero i så fall 
hade hämtat dom i ambylansen/erna. Hans kollega Markus Andersson höll på med pojken 
därinne. 

Huruvida Tero var med vid pojken eller inte uppger Patrik Karlsson, att han inte kan svara på 
detta. Hans egen arbetsuppgift var mamman och då hade han fokus där. Patrik Karlsson 
uppger att angående mamman, att de in en filt lade den på mattan och rullade över kvinnan på 
den. 

Patrik Karlsson uppger, att därefter fick de hjälp av en polisman vilken tog i filten i 
huvudändan och hjälpte till att bära ut henne. Patrik Karlsson bar mamman/kvinnan vid 
fotdelen och Jonas Norén tog i ungefär vid sidan. Alla tre hjälptes åt att lyfta ut kvinnan till 
båren vilken, stod strax utanför dörren. 

Därefter lyftes kvinnan in i Patriks och Jonas ambulans. Patrik Karlsson uppger, att han 
utifrån de resurser han hade, gjorde han den bedömningen, att kvinnan var cirkulationiskt 
stabil och respiratoriskt stabil, d v s just då. 

Patrik Karlsson gjorde även den bedömningen att hennes orolighet berodde på, att hon 
troligen hade huvudskador. Några andra skador hittade Patrik inte på hennes kropp, efter den 
undersökningen han tidigare hade gjort inne i hallen, i samband med att han bland annat 
klippte upp hennes klädesplagg, på överkroppen.

 Ang pojken.
Därefter lämnade Patrik Karlsson över ansvaret för mamman på Jonas Norén, vilken därefter 
satt tillsammans med henne inne i ambulansen. Patrik Karlsson gick tillbaka in i hallen och 
gick fram till Markus Andersson och hjälpte honom med pojken. 

Emellertid precis då Patrik Karlsson kom in i hallen mötte han Markus Andersson, vilken 
hade pojken i famnen för att bära ut honom till ambulansen. Markus Andersson bar pojken i 
armarna. 

Patrik Karlsson har inte för sig att Markus bar honom i någon filt eller liknande. Patrik 
Karlsson tillfrågas om pojken hade några kläder eller liknande på sig, varvid Patrik Karlsson 
uppger "att han har för sig" att pojken hade några mjukisbyxor, men var bar på överkroppen. 
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Pojken lades på en bår, vilken stod utanför huset. Vem som tog fram den båren vet inte 
Patrik, men uppger, att den kan mycket väl Tero ha tagit fram. Pojken bars sedan till Markus 
och Teros ambulans. 

Patrik tillfrågas om Markus Andersson sade någonting till honom under tiden han bar ut 
pojken, varvid Patrik uppger att han inte gjorde detta. Däremot då de kom ut till ambulansen 
sade Markus till Patrik eller rättare frågade honom, om han kunde intubera honom? D v s se 
till att han fick fria luftvägar. Spontant svarade Patrik, att han aldrig hade gjort detta på något 
barn.

Patrik förklarar, att han satt inne i ambulansen, framtill vid huvudet på pojken och såg till att 
han hade fria luftvägar. Pojken andades själv. Patrik uppger dock, att de insåg att pojken var i 
väldigt dåligt skick. De satte på deras defrebrileringsplattor, varför de skulle vid eventuell 
hjärtstillestånd skulle , "skicka på honom" en elstöt.

Patrik Karlsson uppger, att han därefter inte minns exakt vad som hände. Detta berodde på att 
de just då på aktuell plats hade tre patienter, vilka de befarade att samtliga tre eventuellt 
kunde dö. Frågan ställdes, vem skulle man prioritera. 

Huruvida ambulansdörren bak på aktuell ambulans stod öppen eller inte minns inte Patrik, 
men han har en minnesbild av att Tero stod i dörröppningen vid ambulansen och sade "vi 
måste åka, vi kan inte stå still här tre ambulanser". 

Patrik Karlsson uppger, att han inte har någon som helst aning om var Robert Wreder och 
Bengt Palmerts gjorde med flickan. Han vet ej heller när de åkte från platsen. 

Patrik och Markus Andersson konstaterade, att de inte kunde åka ensam med pojken på grund 
av att han var i så pass dåligt skick. De fick då prioritera att en ambulans fick stå kvar på plats 
med mamman, varvid ambulansen med pojken skulle åka till sjukhuset i Örebro.

De beslöts då hastigt, eftersom Patrik Karlsson är sjuksköterska, att han måste gå och ta hand 
om mamman, d v s byta plats med Jonas, vilken är undersköterska. Jonas fick därför följa 
med bak i bilen med pojken i och personal Markus Andersson. Tero körde då aktuell bil.

 2 ambulanser på väg.
Efter det, att ambulansen åkte iväg med pojken ringde Patrik Karlsson till SOS och lämnade 
en lägesrapport, varvid han fick veta att ytterligare en ambulans var på väg från Örebro samt 
att även en ambulans var på väg från Västerås.

Patrik Karlsson uppger, att därefter blev det väntan. Angående hur lång tid han fick vänta 
uppger han, att han kan inte i tid ange, men "det kändes länge". 

Patrik uppger, att dels var han väldigt illa berörd av vad han just hade sett samt att mamman 
var väldigt dålig och han ansåg, att hon snabbt borde få komma till sjukhusvård.

 Mannen flyttat bilen/polis på plats.
Patrik Karlsson uppger, att då han satt kvar med mamman i ambulansen. Det var i samband 
med detta, väntan på annan ambulans, då han iakttog att mannen hade flyttat på bilen utanför 
ambulansen. Det var då han gick fram till den civilklädda polismannen och frågade om han 
skulle vara kvar på aktuell plats.

Patrik Karlsson tillfrågas om han är säker på att det var en polisman, varvid han uppger att 
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han "tar det för givet". Mannen hade hörsnäcka i örat och stod intill mannen, vilken satt i 
bilen med förardörren öppen och hade benen ut på gatan. 

Några andra iakttagelser angående mannen gjorde inte Patrik Karlsson. Patrik Karlsson tänkte 
inte på några detaljer och han kan ej ge något signalement på mannen, annat än att han såg 
honom i den aktuella bilen. 

Patrik Karlsson tillfrågas, om han eventuellt kan ge något signalement på aktuell polisman, 
varvid han uppger att han ej heller kan detta. Polismannen sade till Patrik Karlsson endast 
eller rättare sagt frågade, om han behövde hjälp, så skulle han bara säga till honom.

 Patrik Karlsson tillfrågas angående kvinnans status under tiden han väntade på 
ambulansen från Örebro. 
Patrik Karlsson uppger, att han försökte ge mamman syrgas under tiden varvid hon inte ville 
ha detta, utan slog bort masken. Patrik Karlsson uppger, att det ej heller gick att sätta någon 
nål eller "infart" på henne. Detta eftersom hon inte var still. 

Vid varje form av beröring blev mamman aggressiv och slog antingen ut med armarna eller 
försökte avvärja beröring med kroppsrörelser. Patrik tillfrågas om kvinnan ev sparkade även, 
varvid han uppger, att han inte har någon minnesbild av detta. Hans minnesbild är att hon 
fäktades med armarna.

 Därefter kommer Örebroambulansen till plats. Därefter kom även Västeråsambulansen 
till plats. Patrik Karlsson uppskattar att Örebroambulansen kom ett par minuter före 
Västeråsambulansen. 

Personal från Örebroambulansen kommer ut ur sin bil. Patrik Karlsson känner igen 
personalen  vid namn Kjell Pelenius och Bengt Heimer. Dessa två hade med sig en tredje 
person, en tjej som han uppfattade som elev/inskolning eller något liknande. 

Patrik och Kjell Pelenius fattade tillsammans beslutet, att de skulle ta över kvinnan i deras 
ambulans och att de därefter skulle ta henne till Akutmottagningen i Örebro. Detta med 
anledning av att dom var tre personer i aktuell ambulans och att de då kunde uppehålla sig två 
personer inne hos mamman och att de hade en ambulansförare. 

Alternativet hade varit uppger Patrik, att om inte aktuell elev/kvinna hade varit med i 
ambulansen, så hade han i så fall hade varit tvungen att följa med som tredje person i den 
ambulans och de hade fått lämna hans ambulans kvar på plats. 

Emellertid behövdes inte detta just vid detta tillfälle beroende på att denna kvinna/elev var 
med i ambulansen. Patrik Karlsson sade till aktuell ambulanspersonal, att han skulle hålla sig 
strax bakom dom om de skulle behöva hjälp, varefter samtliga bilar åkte på uttryckning 
tillbaka mot Örebro.

 Framkomna till Akutmottagningen vid universitetssjukhuset i Örebro Akutmottagning 
stod personal och väntade på dem. Patrik Karlsson uppger, att det var bilen före honom som 
hade ringt in och meddelat att de kom in med kvinnan. 

Patrik Karlsson tog under färden till Örebor kontakt med SOS-alarmering och berättade att 
han åkte efter i sin ambulans/bil ifall de behövde hjälp. Vidare berättade han arr 
arbetskamraten Jonas var i Örebro och att han skulle hämta sin arbetskamrat Jonas Norén på 
sjukhuset. 
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Patrik Karlsson uppger även, att han försökte ringa till Jonas Norén för att tala om att han 
skulle komma efter till aktuell plats, Örebro. Emellertid fick han inte tag på Jonas. 

Framkomna till Akutmottagningen hjälpte Patrik till med att ta in mamman på 
Akutmottagningen. Båren rullades ut på en ställning och Patrik och de tre d v s Palmerts, 
kvinnan/eleven och Heimer, hjälptes åt med detta. Därefter tog akutpersonal över.

 Ang ambulansbilen från Västerås.
Ambulansbilen från Västerås kom till plats, stannade utanför huset. Personal var aldrig in i 
huset överhuvudtaget. En av ambulansförarna heter Tomas i förnamn.

Då Patrik och Jonas lämnade platsen, fick de ha arbetsområde Arboga. Detta eftersom 
arbogaambulansen var upptagen.

 Kommunikation med modern?
Patrik Karlsson tillfrågas om han under den tid han vårdade mamman fick någon form av 
kommunikation med henne. 

Patrik Karlsson uppger, att han ställde frågor till henne såsom, "kan du titta på mig"?, "vad 
heter du"? med mera liknande frågor. 

Patrik Karlsson uppger, att kvinnan löd inte uppmaningar. Det enda hon gjorde var att fäkta 
med armar och liknande, vid kroppslig beröring. Någon övrig kommunikation fick han inte 
med henne. 

Kvinnan/mamman sade heller ingenting spontant. Det Patrik Karlsson uppfattade då hon 
fäktades med armarna var att hon "grymtade". Ingenting annat.

 Patrik Karlsson förevisas: Underlag för förhör med ambulanspersonal.
Sid 2, foto nr 3. 
Patrik Karlsson ombedes att på foto tre sid två rita in med en cirkel, på vilket arbetsområde 
han uppehöll sig. 

Patrik Karlsson uppger, att han aldrig var fram till pojken, vilket är hans minnesbild. På foto 
tre ritar han in en cirkel på den plats, där han hade som arbetsområde.

 Något ytterligare?
Patrik Karlsson tillfrågas om det är något ytterligare han själv tänkt på som han vill lägga till 
förhöret, varvid han uppger att han inte göra detta. Patrik Karlsson förklarar att vid sådana här 
situationer får man "tunnelseende" och är bara fokuserad på det man själv skall göra, d v s på 
sin egen patient.

 Patrik Karlsson höres angående kvarlämnad utrustning, sid 3, foto nr 2. 
Patrik Karlsson förevisas foto två sid tre. Patrik Karlsson uppger, att han ser en grön sax, 
vilken han senare mindes, att han hade glömt kvar på platsen. 

Den gröna saxen är Patrik Karlssons personliga, vilken han bar i fickan. Saxen är en arbetssax 
som han fått på arbetsstället.

 Sid 5, foto nr 7.
På sidan fem foto nr sju ser Patrik Karlsson, att det är en kvarlämnad plastpåse från en 
traumamask. Patrik Karlsson uppger, att de försökte få på mamman denna, vilket 
misslyckades på grund av att hon fäktade med armarna. 
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Masken är en andningsmask med så kallad pelikanblåsa, vilken ger full effekt med syre, d v s 
man får tillräckligt med syrgas. En pappersbit med text är troligen informationslapp till 
traumamasken. 

Den blå/vita förpackning som ligger intill ser ut som en förpackning av något 
sjukvårdsmaterial. Det är dock ingenting Patrik Karlsson har något minne av att han använt. 
Patrik Karlsson uppger att inte något förband användes på mamman. D v s i vart fall inte där, 
d v s inne i hallen. 

 Sid 2, foto nr3.
Sidan två foto nr tre angående material som ligger på mattan och strax intill till vänster där 
mattan vikts. upp är ingenting som Patrik Karlsson kan säga vad det är för någonting. Han har 
inget minne av att de använde någonting liknande på mamman. Möjligen kan det ha kommit 
med från barnen. Detta är dock ingenting som han dock inte vet.

 Sid 1, foto nr 2.
Foto nr två sidan ett angående  grön slang. 
Patrik Karlsson uppger, att då man försökte att använda traumamask så användes inte aktuell 
grön slang. Den ingår i deras syrgasutrustning, men den behövdes inte användas vid aktuellt 
tillfälle och det är säkert den, som blivit kvar på plats. 

Patrik Karlsson uppger, att det med all säkerhet är sjukvårdens personal som glömt alternativt 
lämnat detta kvar på plats. 

 Kylpåse. 
Patrik Karlsson uppger, att han inte vet någonting om detta. Kylpåse användes inte av honom. 
Däremot använder man inom sjukvården värmepåsar. Får han se materialet kan han säga vad 
det är. 

 Angående kanyl fastsatt i vägg. 
Detta är ingenting som Patrik Karlsson vet någonting om. Patrik Karlsson uppger, att de inte 
försökte sticka, sätta kanyl, d v s sätta kanyl på mamman i hallen.

 Var in i bostaden?,annan del?
Patrik Karlsson tillfrågas om han var in i arbetsrummet, köket, vardagsrummet eller annat 
rum i bostaden, varvid han uppger att ej så var fallet.

 Patrik Karlsson ombedes beskriva moderns skador. 
Patrik Karlsson uppger, att han kunde inte se några skador på kvinnans/moderns kropp. Det 
han bedömde var, att mamman hade fått upprepade slag mot huvudet av något föremål. 

Detta för att kvinnan var svullen i ögonen och för att det var så mycket blod på platsen. Patrik 
uppger "det var blod överallt". 

Patrik Karlsson uppger, att han egentligen inte kunde bedöma var skadorna satt, var blodet 
kom ifrån. Detta för att det var så mycket blod runt huvudet och i håret och överhuvudtaget 
på hennes huvud. D v s även blod i ansiktet. Kvinnan var "blodig hela hon", d v s på kläder 
även. 

Patrik Karlsson uppger, att det var därför bland annat, att han klippte upp hennes kläder. 
Detta  på grund av att kvinnan/modern "var så blodig, att han inte kunde avgöra hur hennes 
skador var". 
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Patrik Karlsson tillfrågas om han kände på kvinnans huvud någonstans, varvid han uppger att 
han inte har någon minnesbild av detta, men uppger att "sannolikt gjorde jag detta". Detta för 
att försöka få en bedömning, var skadan satt.

Patrik Karlsson uppger, att om man kände på hennes huvud så har ju det i så fall skett i 
ambulansen. Detta beroende på att kvinnan fäktades och var osamarbetsvillig. Patrik 
bedömde,  att "jag är nöjd så länge hon andas". Om kvinnan hade slutat att andas så hade hon 
även då slutat fäktats, varför han då har kunnat behandlat henne.

Patrik Karlsson uppger, att bedömningen att mamman hade fått våld mot huvudet var den 
samlade bild han fick vid tillfället. Detta beroende på, att även barnen hade huvudskador och 
inget våld mot kroppen. Den samlade bilden fick han redan inne i hallen.

Patriks bedömning är att samtliga hade fått stort våld mot huvudet. Vilket han fick klart för 
sig redan i hallen.

 Ang pojken.
Angående pojken, vilken även Patrik Karlsson hade hand om inne i Markus och Teros och 
elevens ambulans uppger, han "han var trasig i huvudet". 

Markus Andersson var den som undersökte pojken med sina händer. Patrik såg till att han 
hade fria luftvägar.

Patriks uppfattning var, "att pojken var trasig i nacken". Detta beroende på "att han var mjuk" 
och han bedömde, att det var därifrån det mesta blodet kom. Markus kände på pojkens huvud, 
då han såg till att han hade fria luftvägar att han upptäckte då,  att han "var mjuk i nacken". 
Markus förklarar att han kände att det sviktade bak i nacken på pojken. D v s benet sviktade.

Patrik Karlsson uppger angående kvinnan/eleven, att Kjell Pelenius då de kommit till 
Akutmottagningen i Örebro berättade för honom, "att han hade hittat en hårtuss i kvinnans 
hand".

Patrik Karlsson förklarar att då de kom till Akutmottagningen i Örebro frågade han Kjell 
Pelenius om han skulle skriva några journal på kvinnan varvid Kjell Pelenius uppgav att han 
skulle göra detta. 

Samtidigt pratade Kjell Pelenius med en polisman, varvid han uppgav till honom, att han 
hade hittat en hårtuss i kvinnans ena hand. De två stod och samtalade om detta vid tillfället 
och därför så fick Patrik Karlsson veta det.

Patrik Karlsson uppger, att under den tid han själv behandlade alternativt försökte behandla 
kvinnan/mamman så upptäckte, han inte hårtussen. Patrik Karlsson tillfrågas om han berörde 
kvinnans händer vid något tillfälle?, varvid han uppger, att han inte tror detta.

Om Patrik berörde hennes/kvinnans armar så var det i så fall hennes överarmar och möjligen 
hennes underarmar. Händerna har han inget minne av att han överhuvudtaget rörde henne i. 

Patrik Karlsson uppger, att om kvinnan hade haft skador i händerna, så var det ingenting som 
han hade prioriterat vid detta tillfälle, då det var mera akut att se til,l att hon andades och 
liknande. Patriks prioritet var, "att få henne levande till sjukhus". 

Patrik Karlsson uppger, att han vid tillfället hade handskar på sig så all beröring på kvinnan 
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skedde i så fall genom, att han var handskbeklädd på sina händer.

Patrik Karlsson uppger, att vid tillfället då de behandlade kvinnan i hallen stod han på knä 
och han vet att hans kläder blev blodiga framtill och på armarna. Blodet kom från kvinnan.

Patrik Karlsson uppger, att vad han även senare fick veta var att flickan levde på sjukhuset i 
Örebro och dog på IVA.

 Pojken däremot dog under ambulansfärden mellan Arboga och Örebro. 

Patrik Karlsson medför sina  arbetsskor vilka tages i beslag, för jämförelse.

Patrik Karlsson har följt med under inspelningen och har inget att erinra mot denna.
Förhöret slut kl 10.20.

Majvor Hedlund
Krinsp
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1227

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Andersson, Marcus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ambulansutryckning till Verktygsgatan 2B i Arboga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Johan Stenvi
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

20:33
Förhör avslutat

20:45
Förhörsplats

Akuten USÖ Örebro
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret inscannat som bilaga



Förhör med Andersson, 2008-03-17 20:33   diarienr: 1900-K8001-08
1228



1229

Förhör
ambulanspersonal

Signerat av

Katharina Lundbladh
Signerat datum

2008-03-31 16:05Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Våldsrotel
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Andersson, Marcus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans iakttagelser som ambulansförare vid morden på Verktygsgatan i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katharina Lundbladh
Förhörsdatum

2008-03-28
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Polishuset, Hallstahammar
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U6230066.DSS

Marcus uppger att han aktuellt arbetspass åkte med Tero Suontausta från Köping i bil 922. 
Marcus är osäker exakt om det är bil 922, men tror att det ska vara så.

Arbogabilen, uppger Marcus, var första bil på plats, d v s Bengt Palmestål och Robert 
Wreder. Dessa var på plats när de kom dit. Marcus uppger att de kom direkt efter Jonas och 
Patrik, d v s som tredje bil. De åkte på rad till adressen.

Marcus uppger att han ej är säker vilka som gick först, men säger att de i princip mötte en 
man som kom från tomten/huset. Marcus kände då stort obehag, eftersom de inte visste vem 
mannen var. Marcus kände det som att mannen inte hade där att göra. Marcus uppger vidare 
att man fått in att det skulle vara knivar inblandade och att man var osäker om 
gärningsmannen var kvar på plats.

Mannen var först direkt utanför ytterdörren och gick därefter mot utgången/grinden. Mannen 
var alldeles för lugn och Marcus fick känslan att det var gärningsmannen vid tillfället. Han 
var onormalt sansad, menar Marcus. Marcus sa till Tero att kolla killen eller ha koll på killen, 
som var på väg mot, som Marcus senare förstod, sin bil. Marcus trodde i det skedet att 
mannen skulle dra från platsen.

Marcus minns inte vad Jonas och Patrik kom att befinna sig i det här läget. När Marcus kom 
in vid entrédörren såg han Robert och Bengt där inne. Robert satt längst in med flickan och 
Bengt med pojken.



Flickan låg på golvet nedanför trappen, d v s till höger, där han stod vid entrén och Robert 
satt hitom, på höger sidan. Bengt satt med pojken, som låg med huvudet bortåt, längs med 
vänster sida av hallkorridoren. Hur flickan låg kunde inte Marcus riktigt se, då Robert satt 
med ryggen emot honom.

Marcus såg Roberts rygg varför han inte såg flickan särskilt tydligt alls vid tillfället. Robert 
verkade ha hyfsad koll på läget och Marcus satte sig med Bengt och pojken. Marcus säger att 
man nog kan se en kanyl på väggen, vilken han senare satte dit då han inte hittade någon 
kanylburk och det var fötter överallt och dåligt om plats.

Marcus uppger att han inte minns huruvida någon var hos kvinnan då han i princip klev över 
henne. Kvinnan lät och han såg att hon rörde sig lite. Marcus prioriterade i detta pojken, som 
till synes behövde mer hjälp och Bengt skulle ha en sköterska bredvid sig, som Marcus är.

Pojken var så pass illa däran och Marcus överlät till de andra att ta hand om flickan och 
kvinnan. De försökte sätta nål på pojken flera gånger och satte syrgasmask på honom. Man 
lyckades dock ej med att sätta nål på pojken och insåg att de måste lyfta och få iväg honom 
om de skulle ha en möjlighet till chans att klara honom.

Pojken hade någon form av pyjamas eller sparkdräkt på sig. Marcus tror att tröjdelen var 
långärmad. Kläderna klipptes senare sönder i bilen.

Det var mycket folk och mycket fötter, säger Marcus. De hade också med sig väskor och 
Marcus uppger hur han minns att det var oerhört trångt. 
Marcus tillfrågas om han flyttade på något. Marcus säger nej, men uppger att han kan ha 
sparkat undan skor eller dylikt. 
Marcus säger också på fråga att han inte var in i något annat rum. 
Marcus såg ej heller om man tog av någon av de andra några kläder. Han vet ej, kan ej svara 
på detta. 
Marcus tror dock att Robert kan ha tagit av flickan kläderna, då han hittat hennes portacath, 
som sitter vid bröstet, när man har en sådan. Detta vet ej Marcus, men säger att det vore 
logiskt om Robert hade gjort så.

Marcus bar ut pojken och då hade man inte någon bår i huset. Marcus vet dock inte huruvida 
någon bår togs in därefter.

Han uppger att han satte en gul kanyl i väggen som han tidigare sagt. Marcus tittar sedan på 
bilderna och ser en grön syrgasslang vid dörröppningen. Han ser plast från syrgasmask för 
vuxen, den är blå och genomskinlig och ligger också vid entrén. Marcus ser också rosa plast 
som kan vara syrgasmask för barn i hallen och en blodtrycksmanschett. Han ser också en 
landstingssax med grönt skaft. Eventuellt en till rosa plast från barnmask längre in i hallen. 
Marcus ser också kompressorer liggande på bilderna.

Marcus uppger att pojken hade båda ögonen med förstorade pupiller då han kom fram till 
pojken. Han verkade ha fått allt våld mot huvudet och ansiktet. Pojken hade också ytlig 
andning, dock egen. Detta gör att pojken hade liten chans att klara sig när de redan kom fram, 
menar Marcus.

Förhör uppläst och godkänt. 
Förhör avslutat.

Förhör med Andersson, Marcus; 2008-03-28 13:00   diarienr: 1900-K8001-08
1230



1231

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pelenius, Kjell
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ambulanstransport från Arboga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Johan Stenvi
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

21:10
Förhör avslutat

21:20
Förhörsplats

Akuten USÖ, Örebro
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret inscannat som bilaga



Förhör med Pelenius, 2008-03-17 21:10   diarienr: 1900-K8001-08
1232



1233

Förhör
ambulanspersonal

Signerat av

Katharina Lundbladh
Signerat datum

2008-03-31 16:18Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Pelenius, Kjell
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser som ambulanspersonal vid Verktygsgatan i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katharina Lundbladh
Förhörsdatum

2008-03-31
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Polishuset Örebro
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U6230067.DSS

Pelenius uppger att han inte kommer ihåg några tider eller annat för händelsen. 

Pelenius uppger att de kom som bil 4. Det var den enda Örebrobilen, och han åkte vid 
tillfället med Bengt Arne Heimer, som var chaufför. Pelenius själv är sjuksköterska. Vid 
tillfället hade de också med sig en elev, en blivande sommarvikarieelev. Eleven var med som 
observant till Pelenius. Eleven är blivande sköterska och heter Jenny Lund.

Pelenius uppger att de aldrig var inne i huset. De blev kvar på gatan utanför huset på 
Verktygsgatan i Arboga. De hade på vägen mött upp två ambulanser som var på väg mot 
Örebro då. Det var meningen att de skulle hjälpa dessa, men hade redan råkat passera 
varandra då larmet om mötet gick.

Pelenius säger att de var på motorvägen i höjd med Slyteavfarten-E4:an då de passerade 
varandra från var sitt håll. 

På plats när de kom fram hade man då lastat kvinnan, som sista person, i den ambulans som 
var kvar. En ensam vårdare satt med henne i bilen. Vårdaren var Patrik Karlsson, och 
Karlsson meddelade sig om vad han gjort, för Pelenius kännedom. Karlsson hade försökt ta 
blodtryck och likaså sätta infart, men kvinnan fäktade med armarna, varför han misslyckats. 

Kvinnan gnydde enkom då Pelenius kom och man fick ingen kontakt med henne. De 
beslutade där att hon skulle över till Pelenius bil, då de var fler. Det var personalbrist 
eftersom man behövt fler i ambulanserna tidigare, som gått iväg med barnen. 



Pelenius säger också att det var en annan bil och Heimer var förare i deras. De båda kände sin 
bil bättre, med var alla sakerna låg. Kvinnan lastades, med andra ord, över till deras bil och 
Karlsson kom därefter i sin bil upp efter dem till Örebro. 

Pelenius fick in nål i kvinnan, då de i detta var två. Jenny, eleven, höll i kvinnans arm. 
Pelenius uppger att blodtryck och andra värden var dock okej för kvinnans överlevnad, de 
visste dock inte hur hon medicinskt var i skick, med tanke på skadorna i huvudet. Vetskapen 
var dock då att hon skulle överleva till sjukhuset. 

Man tittade efter stickskador på kvinnan, och öppnade således hennes kläder på bröstet. Hon 
hade en jumper, som Pelenius minns det, och en behå. De öppnades upp för att se om hon var 
"perforerad" på bålen/lungorna. De vände dock aldrig på kvinnan. Jumpern/skjortan hade 
knäppen, som Pelenius minns det, långärmad, som de drog upp för blodtrycksmanschetten. 
Pelenius tror att hon hade svarta jeans, som han minns det då man kände på buken, som var 
mjuk. Detta gör att man kan konstatera att det inte fanns några inre blödningar vid tillfället i 
alla fall, runt buken. 

Pelenius menar med detta, också på frågan senare, att de själva aldrig hade några bårar in i 
huset. Pelenius vet dock inte om andra haft det före dem, innan de kom till platsen. Pelenius 
säger att de heller ej lämnat några saker kvar i huset, då de aldrig varit där inne. 

Pelenius uppger att de försökte prata med kvinnan, men att hon bara reagerade på rörelse och 
smärta, inte på tilltal. 

När Pelenius skulle sätta blodtrycksmanschett på kvinnans vänstra arm, på vars sida han 
också satt, var hennes hand där knuten. 
Pelenius såg då att kvinnan hade hår som stack ut mellan fingrarna. Handen hennes var 
knuten. Pelenius sa till Jenny att de måste ta till vara på detta. Håret satt fast mellan kvinnans 
fingrar, tillsammans med levrat blod, uppger Pelenius. 
Pelenius tog i detta en plastpåse och vände ut och in på den. Han drog därefter påsen över 
kvinnans fingrar och slöt påsen över, varefter han drog loss håret. 
Det var enkelt, kvinnan hade ingen styrka i handen. Det satt inte hårt och han knöt därefter 
påsen och la den åt sidan till dess de kom till Örebro. 
Pelenius säger vidare att kvinnans högra handled var bruten. 

Pelenius kan på fråga inte komma på sig med att de mötte någon på vägen, på Verktygsgatan, 
varken gåendes, körandes i bil eller dylikt. Han uppger vidare att de hade digitala kartor som 
de följde och att det var mörkt ute. De var i ett nytt område, där de aldrig varit förr och var 
fullt koncentrerade på att hitta platsen omgående. 

Pelenius uppger vidare att det var en till två bilar till rekvirerade, men han vet inte om dessa 
gick fram. De åkte dock innan dessa i så fall kommit fram. 
Väl framme på Örebro lasarett fick han kontakt med en civil polis, som tog påsen med håret 
och stoppade den i sin ficka. Polisen var vid tillfället disträ, men kom tillbaka till Pelenius 
och höll ett mindre förhör senare.

Förhör uppläst och godkänt. 
Förhör avslutat.

Förhör med Pelenius, Kjell; 2008-03-31 09:50   diarienr: 1900-K8001-08
1234



1235

Förhör
ambulanspersonal

Signerat av

Katharina Lundbladh
Signerat datum

2008-03-31 15:46Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Våldsrotel
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Norén, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänt.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans iakttagelser vid morden Verktygsgatan i Arboga som ambulanspersonal.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katharina Lundbladh
Förhörsdatum

2008-03-28
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

Polishuset i Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

TM

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U6230065.DSS

Jonas uppger att det var första vagnen från Köping och kom dit med bil nr. 924, som andra 
bil, då direkt efter den första bilen nr. 922-Arboga ambulansen. Jonas säger att han inte är 
helt säker, men tror att det var bil nr. 922 som är där först från Arboga.

Jonas uppger att Arboga tillhör Köping och menar att man byter personalen på Köpings 
station och blir därefter stationerad i Arboga under arbetspasset.

Jonas jobbade aktuell kväll med Patrik Karlsson, en Örebro kille, som arbetar i Köping.

Jonas uppger att han, när de stannade på plats, gick runt bilen för att hämta sin jacka. 
Jonas förklarar att man hört att det eventuellt varit knivar med i huset och man var osäker om 
gärningsmannen fanns kvar på plats, varför han ville ha jackan som något skydd i alla fall. 
Patrik hann således in i huset före honom.  Personal ur bil nr. 922 var redan inne i huset, 
deras bil menar Jonas, var tom och dörren till huset hade glidit igen, så han var inte säker i det 
första ögonblicket.

Jonas säger också att han i samband med hämtandet av jackan också tog med sig 
syrgasväskan. 
Bil nr. 3 och en civil polisbil kom i detta också fram till adressen och Jonas gick in i huset 
som kanske sjätte ambulanspersonal. Huruvida polis gått in då kan Jonas inte svara på.

Jonas säger att en andra polisbil också kom till platsen, varför han är osäker på vad dessa 



gjorde. 
Jonas säger också att "plastpappan", som de senare förstod, i samband medan Patrik och han 
själv kom, gick utanför huset på gångplattorna. Han talade i mobiltelefon. Han gick mot 
garageuppfarten till huset, till som de förstod sin bil. Mannen sa "jag måste ju flytta på min 
bil så att ni kan komma fram" eller liknande. 

Tero sa att man måste kolla upp killen till en polis, som kommer springande. Två civilpoliser 
talade med den s.k. plastpappan, men Jonas vet inget mer om vad som hände där. 
Tero var ambulanspersonal från ytterligare en Köpingsbil.

Vid entrén såg Jonas barnen, som låg längst in i hallen. Han såg också att fyra personal 
arbetade med dem. 
Han vet ej hur de gått in och säger att det var trångt i hallutrymmet. 
Patrik, hans kollega, var vid mamman, ganska nära dörren och Jonas slöt upp vid denne. 

Kvinna låg då med kroppen längs den vänstra sidan väggen, sett från entrén, och med 
huvudet lite ut från hörnet, som gick in mot köksdelen. Hon låg alltså med kroppen och 
huvudet mot entrédörren. De bedömer att de måste få ut henne för att lättare kunna arbeta 
med henne, då det var trångt. De lade en filt om henne och fick upp henne på en bår, som var 
utanför huset.

Jonas kan inte säga hur barnen låg, han stannade hos mamman och säger att det redan var 
personal hos barnen. 

Jonas säger att han flyttade på en av pallarna, de två som finns på bild, för att komma åt 
mamman lättare. Han har för sig att det kan ha varit en tidningskorg då han har en minnesbild 
av att just tidningar ramlade ur den när han sköt eller flyttade den åt sidan, han är dock 
osäker. Han kan inte minnas hur den låg innan han rörde vid den.

Kvinnan låg med ryggen upp mot väggen i ca. 45 grader. De vickade runt henne för att få 
under en filt. De tog ut henne i filten och en polis, Jonas vet ej vem, hjälpte till med att bära 
ut henne till båren, som stod utanför.

Jonas uppger att kvinnans BH hade glidit av innan från ena bröstet, vilket han rättade till för 
att skyla henne. Han minns också att hon hade en blus som var uppsliten, han är dock osäker 
där. Jonas är osäker på vad mer kläder hon hade, han tror att hon hade byxor, men vet inte. 
Han säger att hon dock inte var naken nedtill, då han i såfall borde ha reagerat över detta. 

Patrik sa till Jonas i detta att köra henne till bilen och där sätta nål på henne. Jonas gjorde 
detta och fick hjälp av en civilpolis för att lyfta upp båren i bilen. Jonas stängde i detta dörren 
för att få upp värmen i bilen eftersom kvinnan då var kall. Jonas fick inte i någon nål, då 
kärlen dragit ihop sig.

Patrik tittade in efter en stund och undrade om det gick bra att Jonas var själv med kvinnan, 
att man delade på sig. Jonas okejade detta och blev under en stund själv med kvinnan. Patrik 
kom dock tillbaka och de bytte plats. 
Detta då Patrik är sköterska och har till uppgift att göra detta. Jonas är ambulanssjukvårdare, 
d.v.s. undersköterska med vidare utbildning. 
Kvinnan var medvetslös under den tid Jonas var med henne, men gjorde dock några 
avvärjande rörelser med en arm när han försökte sätta syrgas, men inget mer. Denna rörelse 
tydde på kvinna hade hjärnskador, menar Jonas.

På fråga om bårar var inne i huset säger Jonas att så inte var fallet då han själv var där. 

Förhör med Norén, Jonas; 2008-03-28 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1236



Barnen bars ut i armarna på ambulanspersonal.

Efter avbytet med Patrik gick Jonas till bil 2 från Köping. Där i var Tero Suontausta förare 
och Markus Andersson sköterska. Markus Andersson och Jonas satt således tillsammans med 
pojken, som fanns i den bilen. Man bedömde att det behövdes två personal i den bilen. 

När Jonas kom dit så var Markus där och man konstaterade att pojken inte hade någon 
andning. Man försökte då att ventilera honom. Jonas satte sig vid huvudet och man försökte 
sätta nål. Detta fungerade dock inte. Man försökte sticka pojken flera gånger, men det gick 
inte att nå kärlen. 
I detta hade bilen också börjat rulla ut på E4 mot Örebro. Pojken hade hjärtslag, men ingen 
andning när de körde ifrån Arboga. 
Jonas uppger också att man 10 minuter innan anländandet till Örebro, ringde och meddelade 
Örebro lasarett, att hjärtfrekvensen avtagit och att man försökte att göra HLR, d.v.s. hjärt och 
lungräddning på pojken. 

Jonas kan inte svara på om någon personal var inne i något annat rum i huset. Han uppger att 
han själv aldrig var det. Han säger vidare att man i sådana här lägen får tunnelseende och 
fokuserar sig på uppgiften man har framför sig.

Jonas tillfrågas om kvarglömda saker och får se på bilder från förhörsledaren. Han uppger att 
den gröna slangen kan vara från traumamasken från syrgasväskan han hade till kvinnan. 
Jonas säger också att Patrik nämnt att han glömt sin sax på platsen, den har ett grönt eller ett 
blått skaft. Saxen är lite böjd och ena skärets undersida är plattat för att inte skada huden då 
man klipper upp kläder eller annat. Saxen är lite sågtandad, vilket man knappt kan se utan 
bara känna.

Jonas ser också på en av bilderna en blå och genomskinlig påse från traumamasken, han ser 
också saxen, den har ett grönt skaft, som Patrik glömt. Jonas ser en blodtrycksmanshett lite 
längre in i hallen och kompresser, som ligger där också. Jonas tror sig kunna utröna små 
påsar från traumamasker längre in i hallen där barnen legat men, är osäker om de två på 
bilden. Jonas kan inte svara på vilka kvarglömda saker som tillhör exakt deras bil eller de 
andra bilarna. Jonas uppger dock på att kanylen i väggen nog ditsatt för att skydda så att 
ingen ska göra sig illa, det är en vanlig företeelse de gör just för att ingen ska göra illa sig.

Jonas berättar att pojken var naken i bilen när Jonas kom dit, förmodligen hade man då klippt 
av honom kläderna.

Jonas tillfrågas gällande hårtussen, om han sett hårtussen som kvinnan haft i handen. Jonas 
medger att han sett hårtussen i någon utav händerna på kvinnan, att han också tänkt tanken att 
han måste berätta detta, men glömde bort det senare. Han såg dock inte att kvinnans ena 
underarm hade en fraktur, som man meddelat honom senare.

Jonas berättar också att han reagerade på pojkens bakhuvud, då det såg ut som att man använt 
baksidan av en hammare, den sidan där man drar ut spikar med, menar Jonas. Dom två jacken 
som satt i bakhuvudet på pojken passade, reagerade Jonas just för att de passade in på en, på 
just baksidan av en hammare.

Förhöret uppläst och godkänt.
Förhöret avslutat.

Förhör med Norén, Jonas; 2008-03-28 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
ambulanspersonal

Signerat av

Katharina Lundbladh
Signerat datum

2008-04-01 15:43Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Suontausta, Tero
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans iakttagelser på brottsplatsen, Verktygsgatan i Arboga den 17/3 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katharina Lundbladh
Förhörsdatum

2008-04-01
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Polishuset Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U6230068.DSS

Tero uppger att han kom i bil nummer 922 tillsammans med Markus Andersson, som tredje 
bil, det vill säga sista bil från KAK-regionen aktuell kväll.

Arbogabilen var då redan på plats, och personalen redan inne i huset. Tero uppger att 
Köpings andra bil kom direkt före Tero och Markus, de kom på rad till platsen.

Arbogabesättningen, som var inne i huset redan, bestod bland annat av Patrik Karlsson. Tero 
kan inte minnas den andre just nu.

Tero uppger att han gick in sist i huset bland personerna från dessa tre bilar. 

Tero uppger att han mötte en karl i dörren till husets entré. Karln höll i dörren, då Tero kom 
fram. Karln var blodig i pannan och på händerna. Karln sa att han skulle flytta bilen. 
I samband med detta kom också två civilpolisbilar. Tero sa då till dem att de kolla upp 
mannen. Efter det gick Tero in i huset. 

Tero uppger att han såg en trång hall när de kom in. Vid entrén låg en omkullvält pall, som 
Tero klev över. Bredvid den låg kvinnan/mamman, med huvudet mot dörren. 

Tero uppger att Bengt Palmestål, Robert Wreder och Patrik Karlsson jobbade med pojken, 
och försökte att sätta infart på denne. Det var mycket folk i hallen. De jobbade inte 
besättningsvis, utan omlott med varandra. 



Kvinnan låg till vänster med huvudet mot ytterdörren, liggandes mot väggen, uppger Tero. 
Längre in låg pojken, med huvudet mot trappen, mer i mitten av hallen. 
Flickan låg vid trappen med huvudet mot vardagsrummet. Vid huvudänden stod det en 
kvinnlig polis med ryggen mot vardagsrummet, och sa: "Åh fy fan, åh fy fan." 

Tero är osäker på om Patrik höll på med kvinnan. Tero säger dock att Jonas och Markus höll 
på med pojken och Tero gick fram till flickan, där Robert satt.

På fråga om någon gav ifrån sig ljud minns Tero inget av detta. Mamman rörde på sig något. 
Hon låg på sidan, men för övrigt var de livlösa, kropparna. 

Tero uppger att barnen hade fullt med hack i huvudena. Tero menar att det syntes att det var 
baksidan av en hammare, som man använt. Det var just hacken på barnen, hacken från 
hammarens baksida, man reagerade på. 
Flickans baksida hade flest slag i bakhuvudet, och hjärnsubstans hade runnit ut där också. 
Det var svaga livstecken på båda barnen, säger Tero. 

Tero uppger att de, personalen, rörde sig i mitten av hallen, men säger också att det var 
oerhört trångt, så de rörde sig väl överallt i hallen, som det kändes. 
Tero var aldrig i något annat rum i huset. 
Tero säger på fråga att han inte tog in någon bår till barnen. 
Han uppger dock att han tog in bår för kvinnan senare, vid entrén, i mitten av hallen. 
Framhjulen på båren var inne i hallen för att lyfta upp kvinnan och få henne till bil. 

Vid flickan försökte de stoppa blödning, sätta infart och ge syrgas. Hon hade svaga 
livstecken, men egen andning. 
Tero tog en ljusblå handduk och virade in henne i och bar därefter ut henne i bilen. 
Robert hittade infart genom hennes portacath senare i bilen. Belysningen i hallen var också 
dålig, varför de behövde komma därifrån. 

Tero gick efter att ha lämnat Robert och flickan i bilen tillbaka till husets entré för att kolla 
sjukvårdsmaterial, som de ev. lämnat kvar, väska etcetera, menar Tero. Tero såg då 
blodtrycksmanschetten, men struntade i den. 

Tero kände sedan att inget hände. Bilarna stod kvar. Tero blev en allt-i-allo, då han var 
chaufför i sin bil. Man behövde mer personal. 
Bengt och Markus plus en till kom dock iväg med pojken. 
Tero menar att de fick problem med personal då de behövdes hjälp med patienterna i bilarna. 
Man kunde inte bara ha en personal där bak. Man kallade ytterligare bilar för hjälp med 
transporten. 
Robert Wreder och Patrik Karlsson stod utan chaufför med flickan. Jonas Norén satt ensam 
med mamman, som dock hade egen andning och var i bättre tillstånd. 
Tero kom dock iväg med 922 tillsammans med Robert och någon till. Han kommer inte ihåg 
vem som blev satt där bak med Robert. 

Vid lastningen var det också stökigt, då flertalet polisbilar kommit till platsen och de själva 
fått brist på personal. Man behövde hjälp med patienterna, minns Tero. 
Tero kom dock iväg som andra bil till Örebro. 

Förhör uppläst och godkänt. 
Förhör avslutat.

Förhör med Suontausta, Tero; 2008-04-01 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Ambulanspersonal, på plats som bil nr 4

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-04-01 14:21Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Heimer, Bengt Arne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort 844186149 giltigt

till 15-02-21

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ambulansförare från Örebro. Var på plats vid mord och mordförsök 2008-03-17 vid Verktygsgatan 2B

i Arboga. Kom dit som bil nr 4:a, transporterade modern till Örebro.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-03-31
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats

Polishuset, Örebro
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U1960107.DSS
Bengt Arne Heimer inkom på kallelse.

Bengt Arne Heimer uppger, att han arbetar i ambulans i Örebro, kallad USÖ, 
Universitetssjukhuset i Örebro. 

Aktuell kväll, 17 mars 2008, arbetade han tillsammans med kollegan Kjell Pelenius. Bengt 
Arne är undersköterska och Kjell är sjuksköterska. 

 Larm.
Någon gång efter klockan 19.00 fick de två larm via SOS-alarmering, angående knivskärning 
i Arboga, en vuxen och två barn. 

 Elev Jeny Lund med.
Aktuell kväll hade de två en elev med sig vid namn Jenny Lund, vilken ska arbeta vid 
ambulansen under sommaren 2008. Eleven satt bak i ambulansen då de åkte till aktuell 
adress. Bengt Arne körde ambulansen och Kjell Telenius satt intill på passagerarsidan. 

 Mötte två ambulansbilar på väg mot Örebro.
Efter larmet åkte de från Örebro och mot Arboga och mötte två ambulansbilar med blåljus på 
vägen och dessa två bilar var på väg mot Örebro. Den första ambulansbilen mötte de ungefär 
vid Götlunda. 



Därefter fick de fråga från larmcentralen i Västerås om de hade mött aktuell ambulans, vilket 
han svarade ja på. Därefter diskuterade han med larmcentralen om de skulle vända eller inte. 
Emellertid framkom det att de behövde hjälp i Arboga, varför det överenkom/bestämdes att 
de skulle åka fram till adressen i Arboga. 

Vid diskussionen med larmcentralen diskuterades om de skulle vända och åka efter aktuell 
ambulans, eftersom de hade sagt till att de behövde hjälp. Från larmcentralen fick de veta att 
en bil var kvar på plats i Arboga med mamman och en ensam personal. Därvid så kunde 
denna ambulans inte tas från platsen. 

 På plats Verktygsgatan 2 B, Arboga.
De åkte fram till Arboga och till aktuell adress. Framkomna till platsen var det avspärrat av 
polisen i bostadsområdet. Bengt Arne minns att de åkte genom avspärrningarna och fram till 
aktuell gatuadress Verktygsgatan 2B. 

Vid framkomst stod en ambulans kvar utanför. Bengt Arne parkerade ambulansen framför 
den ambulans som redan stod där. Kjell hoppade först ur ambulansen och Bengt Arne gick 
efter.

Kjell Telenius tog rapport av ambulanskillen Patrik, minns ej efternamn, som befann sig inne 
i ambulansen tillsammans med kvinnan. Patrik satt inne hos henne. 

Då Kjell Telenius fick rapporten stod Bengt Arne bakom och lyssnade och han uppfattade,  
"ingen kontakt med modern, hon var orolig." Därefter bedömdes att de skulle byta bil, varför 
Bengt Arne ensam gick och hämtade båren  ur deras ambulans. 

Då han kom tillbaka ställde han båren bakom aktuell ambulans och modern flyttades över och 
togs sedan in i deras bil d.v.s Örebro-ambulansen. 

 Troligen han och Kjell Telenius hjälptes åt att lyfta över modern till andra båren.
 Bengt Arne tillfrågas om kvinnan yttrade någonting vid tillfället, varvid han uppger att hon 
inte sa någonting. Kvinnan var orolig, "fäktade lite", det vill säga rörde lite på armarna, men 
hon var okontantbar. Kvinnan hade mer jämmerljud för sig, men sa inga ord. 

Bengt Arne tillfrågas var eleven Jenny Lund var vid tillfället, varvid han tror att hon antingen 
gick ur ambulansen efter Kjell och gick mellan honom och Kjell till ambulansbilen på plats, 
vilken antingen kom från Köping eller Arboga. Jenny Lund kan eventuellt ha gått efter Bengt 
Arne. Han är osäker var hon gick. I övrigt vet/minns han ej. 

Efter det att modern lastats in Örebro-ambulansen, satte sig Kjell och eleven bak tillsammans 
med henne. Bengt Arne körde ambulansen åter till Örebro. Köping/Arboga-ambulansen,  
ambulansförare Patrik var ensam kvar på platsen, körde efter dem mot Örebro. Patriks 
kollega fanns även i Örebro, då han åkt in i ambulansen tillsammans med pojken.

 Bengt Arne tillfrågas angående yttre omständigheter. 
Då han kom fram till platsen, såg han avspärrningarna. Ingenting annat runt omkring dem. 
Han såg att poliser var där och han reflekterade och var förvånad över, att det var så många 
poliser samlade där på så kort tid. 

Angående antalet poliser uppskattar han dem till cirka åtta stycken. Ingen annan personal såg 
han där förutom ambulanskillen bak i ambulansen intill kvinnan, vilken låg på bår. 

Förhör med Heimer, Bengt Arne; 2008-03-31 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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 Bengt Arne förevisas underlag för förhör med ambulanspersonal
Bengt Arne uppger, att han nu ser att huset är rött. Vid aktuell tidpunkt på kvällen tyckte han 
att huset var grått. Emellertid förstår han att eftersom det var mörkt ute så kanske huset 
framstod att vara grått. Det han lade märke till var att det låg leksaker ute på gården, det 
minns han klart. 

 Blodig man, utanför huset.
Vidare minns Bengt Arne att det stod en bil utanför, parkerad vid staketet utanför huset, där 
föraren satt ut mot gatan. Bilen var en svart bil, möjligen en Saab, en vanlig bil, ej kombi.

Mannen hade blod i ansiktet och det såg ut som han tagit sig i ansiktet med blodig hand. 
Förhörsledaren tillfrågar Bengt Arne om han är säker på att det var blod. Bengt Arne uppger, 
att "det var hans första tanke, men det kan ha varit något annat". Blodet var över höger 
ansiktshalva, över ögat och pannan.

Bengt Arne beskriver att killen satt i bilen, varvid han såg hans högra sida i ansiktet och 
höger ansiktshalva och det var där han uppfattade att det var blod.

Bengt Arne minns att han tänkte, det var den första tanken ha fick, att killen måste ha haft 
blod på handen och tagit sig över ögat, pannan med handen. 

Bildörren var öppen och killen satt så att han var vänd ut mot gatan och "han satt och tittade". 
Bengt Arne tillfrågas om han tänkte på huruvida mannens ben var utanför bilen eller ej, 
varvid han inte har något minne av detta. 

Det han minns var att mannen satt och tittade. Övrig beskrivning på mannen kan han inte 
ange.

 "Skiss"
Bengt Arne förevisas underlag för förhör med ambulanspersonal, sid 1, varvid han ritar in 
mannens bil och ambulansernas placering. 
 Fhl anm  Bengt Arnes och Kjell Telenius ambulans, nämnd som "Örebroambulansen.
Sid 1 bifogas förhöret  som bilaga.  Övriga sidor förevisas ej. Fhl:s anm. slut

 Bengt Arne var ej in i  bostaden.
Bengt Arne tillfrågas om han var in i bostaden Verktygsgatan 2B, varvid han uppger att så 
inte var fallet. Han uppehöll sig endast utanför bostaden, utanför staketet.

 Bilfärden till Örebro/hårtuss i handen på modern.
Under färden till Örebro, körde han ambulansbilen och Pelenius och Jenny Lund satt bak 
tillsammans med kvinnan. Efter det de kommit fram och lämnat av kvinnan vid 
akutmottagningen, sade Kjell Pelenius till honom, att de hade hittat en hårtuss i ena handen 
på kvinnan. 

Bengt Arne vet ej om det var höger eller vänster hand. Emellertid hade Kjell Pelenius lagt 
hårtussen i en plastpåse.

Under färden mellan Arboga och Örebro hade Kjell Pelenius meddelat sjukhuset, 
akutmottagningen att de kom in med en medvetslös kvinna, varvid personal stod beredd och 
tog över. Vid framkomst tog Pelenius och Bengt Arne ut båren ur bilen och lämnade över.

 Bengt Arne tillfrågas angående kvinnans skador.
Bengt Arne uppger, att då de åkte på larmet så hade de fått veta att kvinnan skulle varit 

Förhör med Heimer, Bengt Arne; 2008-03-31 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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knivskuren i huvudet. Därefter hade de inga andra uppgifter.

Vid tidpunkten då han och ev. Kjell  flyttade över kvinnan från den ena båren till den andra, 
såg Bengt Arne att kvinnan var blodig i huvudet. Hans egen teori är, "att hon var slagen med 
något annat", det vill säga ej kniv. 

Hans egen teori är att det är en hammare. Detta med tanke på hur skadorna såg ut, vilket han 
kunde se då de flyttade över kvinnan till den andra båren, tillhörande deras ambulans. Bengt 
Arne uppger, att det var den bild han skapade sig själv efter bytet av bår.

De två flyttade/drog över patienten/kvinnan i filten, till den andra båren, vilket "var enkelt 
lyft". Lyft tillgår så, att  man står på var sin sida och tager med ena handen i axelhöjd och 
med den andra vid stjärten.

Bengt Arne beskriver att han personligen ej tog i patienten. Detta eftersom han inte hade 
några handskar på sig. 

Bengt-Arnes bedömning är gjorda på hans synintryck, då kvinnan var blodig överallt. 
Bengt-Arne förtydligar, att vid huvudskador är det alltid mycket blod med i bilen.

Bengt Arne tillfrågas huruvida kvinnan hade kläder på sig eller ej, varvid han uppger att hon 
hade kläder på sig. Han vet dock ej hur kläderna såg ut, men hans minnesbild är att kläderna 
var röda av blod, det vill säga både kläderna på över- och underdelen av kroppen. 

 Efter det att de avslutat aktuellt arbete, fick de defribliering. Inga detaljer nämndes då 
vad han kan erinra sig förutom, att det möjligen var då som Kjell Pelenius berättade om 
hårtussen. Vid eftertanke tror Bengt Arne att det var så det var, att det var där som  Kjell 
berättade om hårtussen och det var så han fick veta detta.

Anteckningarna upplästa efter hand som de nedtecknats, ej erinran.

Krinsp
Majvor Hedlund

Förhör med Heimer, Bengt Arne; 2008-03-31 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Underlag för förhör med ambulanspersonal, 2008-03-31 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Ambulanspersonal, sköterskeelev Lund.

Signerat av

Katharina Lundbladh
Signerat datum

2008-04-08 10:27Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Lund, Jenny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hennes iakttagelser som ambulanspersonal vid morden i Arboga den 17/3 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katharina Lundbladh
Förhörsdatum

2008-04-04
Förhör påbörjat

09:08
Förhör avslutat

09:38
Förhörsplats

Polishuset i Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

aal

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

K08001-08U6230070.DSS

Lund uppger att de fick larm och att det gick in som olycka med knivskuren. Lund uppfattade 
i början att det skulle vara någon trafikolycka med knivskurna människor, men insåg ganska 
snart att det inte kunde stämma. 

På väg till platsen mötte de ambulans. Lund satt där bak och hon tror att de mötte två 
ambulanser. Hon såg inte. Hon hörde dock att man hade behövt hjälp och att de möttes då, 
som hon förmodar på motorvägen. De hade blinkat, men åkt vidare. De åkte vidare fram till 
Arboga då en skadad fanns kvar. Barnen var då redan på väg mot Örebro med de ambulanser 
de mött.

Lund uppger att när de kom fram stannade de bakom en annan ambulans och  hon säger 
vidare att de råkade åka över avspärrningen, som polisen satt upp. 
Det var mycket folk på plats, säger Lund ,och hon minns snabbt att hon såg en kille sittandes 
i en mörk bil. Killen var smutsig eller blodig och hade ljust hår, säger hon. 
Vidare så gick man direkt mot ambulansen där en ambulanskille satt själv med kvinnan, som 
var kvar. Lund uppger att det såg ut som att kvinnan tvättat håret med blod. Det var helt blött 
i blod runt huvudet på henne. Lund säger vidare att hon fokuserade därefter på sin uppgift. 
Ambulansföraren var ensam med kvinnan och man diskuterade snabbt angående transporten. 
Lund var fler personal i sin bil. 

Lund uppger vidare att de aldrig var inne i huset. Hon åkte med Heimer, som körde, och 
Pelenius, som var sköterska, därbak med henne.



De beslutade ganska omgående att ta kvinnan i sin ambulans, då man behövde fler personal 
med kvinnan och man körde därefter från platsen.

Lund uppger att man tittade över kvinnans skador och hon blödde ur huvudet, man såg ej 
varifrån, men det rann ned på golvet i bilen. Kvinnan hade ett stort uppfläkt jack bakom 
höger öra. Man såg senor innanför. 
Ett jack hade hon också i pannan, men Lund kan inte komma ihåg exakt var det var. Man 
förstod också att kvinnan hade någon skada i bakhuvudet, men lade bara kompressorer där för 
att få stopp på blödandet så mycket som möjligt. Lund uppger vidare att kvinnans högra 
handled var bruten då den låg i fel läge samt att någon avvärjningsskada också fanns på 
samma underarm. Man kunde inte konstatera exakt vad det var för skada. 
Lund uppger vidare att höger öga på kvinnan var helt igenmurat, man kunde inte kolla 
pupillen där. Vänster öga var också visserligen svullet, men att det gick att kontrollera den 
pupillen.

Man försökte att lugna henne då hon jämrade sig och fäktade och skrek till emellanåt. De fick 
hjälpas åt till att sätta nål och hålla henne i detta. 
Pelenius sade i detta "Titta här". Han visade då på vänster hand och en hårtuss som stack ut 
mellan fingrarna på kvinnans knutna hand. Pelenius sade "Vi måste spara det" och skulle till 
att ta det ur handen på kvinnan. Lund sade "Vänta" och tog en påse från syrgasmasken och 
vände den ut och in och lät därefter Pelenius på så sätt ta bort tussen ur kvinnans hand. Man 
sparde detta till Örebro lasarett efter att man knutit ihop påsen.

När de skulle sätta nål på kvinnan så var de tvungna att hålla i henne. Hon var dock ganska 
svag så det var inga större problem, menar Lund. Tillsammans med detta satte man också 
dropp och när man kom in så rapporterade man också av till sjukhuspersonal som tog över. 
De överlämnade också hårtussen till en, vad de till slut förstod, var en civilklädd polis. 
Lund uppger vidare att detta var hennes tredje pass som elev och hon kände sig ganska 
chockad efter att hon fått bilden framför sig över vad som hade hänt.

Förhöret är uppläst och godkänt.
Förhöret är avslutat.

Förhör med Lund, Jenny; 2008-04-04 09:08   diarienr: 1900-K8001-08
1246
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Förhör
Vilka skor som Jenny brukade den 17e mars 2008

Signerat av

Jan Sjöberg
Signerat datum

2008-04-25 10:29Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Lund, Jenny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Egna skor
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Sjöberg
Förhörsdatum

2008-04-25
Förhör påbörjat

10:17
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl frågade Jenny på nytt om uppgiften om att hon inte var inne i fastigheten Verktygsgatan 2 
B i Arboga den 17e mars 2007 och hon sade att hon med 110% säkerhet vet att hon ej på 
något sätt var inne i aktuell fastighet.

Hon fick även frågan om vilka skor hon bar vid tillfället och hon är nästan helt säker på att 
det var de skor som hon fått ut från sin arbetsgivare. Dessa är en grövre känga som samtlig 
personal har fått ut. Hennes skostorlek är 36.

Jenny tillfrågades även om hon privat har några skor av märket Vans och hon sade att hon ej 
hade det och att hon ej visste om detta skomärke.

Koncept ant godkända

J Sjöberg, Krinsp 



ambulanspersonal hallen , 2008-04-30 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Vittnet, Torgny Hellbergs, utsaga

Signerat av

Alf Gustafsson
Signerat datum

2008-03-17 23:15Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Eget kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord alt dråp 2008-03-17
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Alf Gustafsson
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

20:00
Förhör avslutat

20:15
Förhörsplats

Verktygsgatan 2 B
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

AG

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

BAKGRUND
Vittnet, Torgny Hellberg, berättar att han och målsägande, Emma Jangestig, varit ett par 
sedan juli 2007. Paret ,med Emmas två barn, har sedan februari 2008 bott tillsammans på 
Verktygsgatan 2 B i Arboga. 

Torgny berättar att Emmas före detta kille och tillika barnens pappa, Nicklas Jangestig, 
tidigare hotat Emma och hennes far. Detta skulle ha hänt i samband med att Emma och 
Nicklas separerade och är polisanmält. Enligt Torgny skall Nicklas ha hotat Emmas pappa att 
hans storebror "bubbas" från fireball MC skulle skada pappan. 

Torgny berättar att Nicklas nu mera bor i Motala och har hand om barnen var annan helg. 
Nicklas skall bo hemma hos en tjej på Storgatan i Motala. Nicklas tjej skall vara ca 19 år 
gammal och heta Sandra Haglund eller Sandra Haglind. 

Torgny säger att han uppfattat Emmas och Nicklas relation som allt bättre den senaste tiden 
och uppger att det ej varit något tjafs eller bråk då de lämnat eller hämtat barnen. 

Torgny berättar att han inte märkt något konstigt den senaste tiden och säger att hans och 
Emmas förhållande nu varit bättre än någonsin. 

Torgny berättar att han arbetar som musikansvarig på ABF i KAK-regionen. 

HÄNDELSE
Torgny berättar att han lämnade hemadressen vid 17-tiden för att köra till Köping. Torgny 
berättar att han skulle hämta upp några instrument där. Efter att han varit i Köping åker han 



till Kungsör för att även där hämta upp instrument och förstärkare. Efter det kör han tillbaka 
mot Arboga.

Då Torgny kommer hem till Verktygsgatan 2 B igen är klockan ca 19.10 på kvällen och 
Torgny berättar att han parkerar sin bil utanför fastigheten. Då Torgny kliver ut varken hör 
eller ser han något speciellt. Då Torgny känner på ytterdörren är den upplåst varför Torgny 
kliver in i hallen. Torgny berättar att dörren alltid brukar vara låst genom att det bor småbarn 
där. 

Då Torgny kliver in i hallen får han se Emma som ligger innanför ytterdörren på golvet i 
hallen. Emma är då ej vid medvetande/kontaktbar och helt täckt med blod. I hallen ligger 
även Emmas två barn Saga och Max som också är blodiga. Torgny säger att han ser hur Saga 
andas men att det inte kommer något ljud ifrån henne. 

Torgny ringer då 112 för att tillkalla ambulans. Torgny säger att han inte riktigt minns vad 
som händer sedan men uppger att han försöker hålla upp Emmas kropp så att hon inte skulle 
somna. 

Torgny berättar att han ringer från Emmas telefon till 112. Anledningen till detta är att hans 
egen telefon har slut på batteri. Torgny säger att då han tar Emmas mobiltelefon så har Emma 
försökt att skriva ett sms utan att det slutförts. Torgny uppger att han inte kommer ihåg vad 
det stod i meddelandet. 

ÖVRIGT
Torgny berättar att han inte har någon aning om vem som skulle kunna göra detta och att allt 
känns som en sjuk dröm som man bara vill vakna ifrån. 

Konceptanteckningar upplästa och godkända. 

Pa Alf Gustafsson U401

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-03-17 20:00   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Sambo med målsäganden.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheterna i samband med att han kom hem till bostaden på Verktygsgatan 2 B i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Dovholt
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

21:20
Förhör avslutat

21:45
Förhörsplats

Polishuset, Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BH

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Torgny uppger att han haft sällskap med Emma Jangestig, kvinnan som han bor tillsammans 
med i den här bostaden sedan juli månad 2007. Hon har två hemmavarande barn, en pojke 
som heter Maximilian Hans Jangestig, 3 år och 8 månader, och en flicka som heter Saga som 
är 1 år och 8 månader gammal. Hyrde den här fastigheten, som är en villafastighet belägen på 
Verktygsgatan 2 B den 1 februari i år och hyr den av Lunds Byggnads AB i Arboga. Han 
uppger att han är anställd av ABF, Musikverksamheten, i Arboga och han har den här 
måndagkvällen besökt Kungsörs Musikförening Ukulele och varit där under 
eftermiddagen/kvällen fram till 18.30, ca, 18.20 kanske, då han lämnar musikföreningen i 
Kungsör och åker till Köping och besöker där Smedjan, där han sammanträffar med Dennis 
Nylund och Sabine och flera personer som är musikansvariga för den verksamheten. 

Innan han lämnade Kungsör tittade han på sin telefon och ser att han har fått ett SMS från 
Emma som undrar om hon skulle ställa undan maten. Han kan inte säga vilken tid han får det 
här SMS:et, men att han ser det här någon gång när han lämnar musikskolan i Kungsör och 
tror att klockan då kan vara någonstans vid 18.20-tiden. Han svarar då med ett SMS till 
Emma att han ska vara hemma någon gång om ca en timme. 

Från musikskolan i Kungsör åker han till Smedjan här i Köping och sammanträffar där med 
musikansvariga Dennis Nylund och en kvinna som heter Sabine. Efter det här åker han hem i 
riktning mot Arboga och har för avsikt att bara hoppa in i bostaden och hämta nycklarna och 
köra iväg en del instrument som han har i bilen till ABF:s lokaler i Arboga. Han tror att 
klockan är någonstans 19.12 – 19.15 när han parkerar vid postlådan utanför fastigheten 
Verktygsgatan 2 B. Han låser igen bilen och går in genom entrédörren på huset. Dörren är 
stängd, men inte låst. Det är den enda entré som finns mot gatan eller mot det håll man 
kommer in i fastigheten. Omedelbart när han kommer in i hallen så ser han Emma liggande 



på golvet och liksom låter "grymtar eller rosslar" eller liknande och bredvid henne ser han 
även att dottern Saga ligger. Hon ligger intill en koja som finns under trappen och även 
pojken Maximilian ligger på golvet i hallen. Pojken ligger alldeles vid ingången till köket.

Torgny blir alldeles ställd då han ser att det är blod på samtliga som ligger där, han ser även 
att det är hack i pannan och tinningen på pojken som ligger utanför köket. Även Saga har ett 
jack i pannan såvitt han kan se. Han blir alldeles paralyserad av det här och först fattar han 
inte vad det är, funderar varför de ligger på det här viset, men rusar sen in och får tag på en 
telefon i datarummet. Det är Emmas telefon, hans gamla mobiltelefon, och ringer 112. Han 
får då en del frågor av kvinnan på det här 112-numret och under tiden vet han inte vad han 
ska göra och han lägger ifrån sig telefonen och försöker att lyfta upp Emma från golvet. När 
han tar tag i henne öppnar hon ena ögat, men hon är inte kontaktbar. Efter det får Emma ligga 
kvar på golvet och han inväntar tillkallad ambulans.

Efter några minuter kommer den första ambulansen till platsen och därefter kommer även 
polis till platsen och flera ambulanser. På grund av att han har försökt att lyfta upp Emma från 
golvet här så har han blod på sina kläder och även blod i ansiktet och på händerna. Han är 
införstådd med att han kommer att undersökas av rättsläkare och har naturligtvis ingenting att 
erinra emot detta. Han är fortfarande chockad över det inträffade och kan inte förstå vad som 
har hänt.

Han har hört bandet under inspelningen här och har inget att erinra mot detsamma, men 
uppger att han känner sig djupt chockad och företer tecken på att vara otroligt uppskakad vid 
förhörstillfället.

Förhöret avslutat klockan 21.45.

Vid kontroll av Torgnys telefon som heter 0702-20 95 68 finns det ett SMS som inkommit 
från Emma klockan 18.19. Det står "Ska jag plocka undan maten eller planerar du på att 
komma snart? Puss". 

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-03-17 21:20   diarienr: 1900-K8001-08
1252
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande målsägandeförhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-03-19
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

12:05
Förhörsplats

Neurokirurgen, UPPSALA
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Nilsson, Göran

Berättelse

Förhöret börjar med att förhörsledaren Nilsson får uppgifter rörande de datorer som tagits i 
beslag på Verktygsgatan. 

Förhörsledaren frågar sedan Torgny om de uppgifter som framkommit runt en tidigare 
flickvän och visar den utskrift från datorn som tagits fram av en kompis till Emma. Torgny 
säger att det är han som skrivit den sidan. Torgny börjar sedan att berätta om den tyska tjej 
som han varit tillsammans med och som brevet handlar om. 

Torgny träffade Christine Schüerrer, som kommer från Tyskland,  i Grekland i augusti 2006. 
De träffades sedan några gånger under hösten 2006 då hon kom och hälsade på honom i 
oktober och även i november. 

När Christine sedan hörde av sig igen i jan 2007 och ville komma och hälsa på så sa Torgny 
ifrån eftersom han inte kände på det sättet för henne och att han tyckte att avståndet till 
Tyskland var långt, att det inte var något att bygga på. 

Christine föstod detta men hörde sedan av sig i mars då hon i alla fall skulle upp till Sverige 
och frågade om hon fick hälsa på. Det var ok och hon kom till honom i slutet av en vecka i 
mars och sedan åkte hon vidare, hon hade hyrt en bil, till Gripsholm på lördagen.

På måndagen ringde hon sedan till Torgny och bad honom att komma och hämta henne i 
Gripsholm. Hon sa att hon inte kunde köra själv. Torgny åkte dit och hämtade hem henne till 
sig och hon sov hos honom natten till tisdagen. Då berättade hon att hon hade druckit 500 ml 
Valium och hade suttit och sovit i bilen från lördagen till måndagen. Torgny tyckte att det var 
bäst om Christine återvände till Tyskland och fick hjälp där. Han och en tysk kompis till 



Christine, Torgny minns ej vad kompisen heter, bokade flygbiljett åt Christine och vidtalade 
en kompis till henne i Tyskland att denne skulle möta Christine när planet landade. Kompisen 
i Tyskland hörde sedan av sig och sa att Christine inte kommit med det planet som hon skulle 
ha åkt med. Senare så ringde den tyska kompisen igen och meddelade att Christine kommit 
med ett annat plan. Torgny minns inte heller vad kompisen i Tyskland heter och han har inga 
telefonnummer eller adresser till någon av de två tyska kompisarna.

Under tiden efter detta så hörde Christine av sig med sms och mail. I dessa meddelanden så 
talade hon om vad hon hade för sig och hon uttryckte också att hon tyckte det var synd att det 
inte hade blivit något mellan dem. Torgny säger att inga av meddelandena innehöll några som 
helst hot utan var bara vänliga.
Christine skrev att hon skulle på Peace and Love-festival i Borlänge i juli och sedan skrev 
hon att hon skulle åka till Grekland en månad, i augusti, för att det var jobbigt med studierna. 

Nästa gång som Christine hör av sig är i oktober, i samband med Torgnys födelsedag. 
Christine skickar först ett sms där det står något liknande "du har förstört mitt liv". Strax 
därefter kommer ännu ett sms där det står " nej, du har inte förstört mitt liv men mitt liv var 
bättre innan jag träffade dig". Torgny svarade inte på sms:en men han tyckte att det var lite 
överdrivet eftersom de, som han såg det, haft en semesterflirt, tyckt bra om varandra , träffats 
några gånger men inte mer. 

I mitten/ slutet av februari får han sedan det brev som är orsaken till det han skrev på 
"familjeliv". Brevet hade skickats till hans gamla adress på Kapellgatan och hade kommit dit i 
början av februari men han själv fick det inte förrän några veckor senare. Brevet, som nu 
ligger i ett av skåpen på skrivbordet på Verktygsgatan, var skrivet på engelska. Christine 
berättade i brevet att hennes mamma blivit jättesjuk i en blodsjukdom. Christine skrev vidare 
att anledningen till att hon skrev detta till Torgny var att han skulle kunna komma att 
kontaktas av en adoptionsbyrå. Hon berättade vidare att hon fött en son i september, Jonas, 
som han var far till och att hon uppgett honom som far till adoptionsbyrån. Jonas var nu 
bortadopterad till en familj och Christine skrev att hon inte velat tala med honom om detta 
tidigare.     

Torgny blev chockad över upplysningen men tyckte också att det var en hel del som inte 
stämde. Han räknade ut att det tidsmässigt kunde stämma att Christine skulle ha blivit gravid i 
november när hon hälsade på honom. Hon hade dock inte sagt något när hon var på besök i 
mars och det hade inte synts någonting på henne då heller. Han tyckte också det verlade 
konstigt att hon rest så mycket, bl a en hel månad i Grekland i april. Fick hon flyga när hon 
var höggravid?  

Eftersom Torgny tvivlade på det som Christine skrev så undersökte han om Christine fött 
något barn i Sverige i september. Eftersom han hade hennes personnummer så kunde han 
kolla det. Det visade sig att hon inte fött något barn i Sverige. Han skrev då till henne på 
"community facebook" och det han skrev var "var har du fött babiesen".

Torgny får inget svar från Christine däremot får han ett mail från en som uppger sig vara 
Jonas adoptivpappa. Han heter Tomas Emrich och bor i Tyskland. Tomas skriver till Torgny 
och ber denne att inte kontakta Christine mer eftersom hon mår så dåligt, utan kontakta 
honom eller adoptionsbyrån istället.

Torgny svarar på Tomas mail och skriver att han önskar Tomas och hans familj lycka till med 
Jonas. Han förklarar också att han själv inte visste något om detta förut men att han anser att 
Jonas ska vara kvar hos dem, om han har funnit sig till rätta där osv.  Torgny ber också 
Tomas att meddela honom namnet på adoptionsbyrån så att han kan kontakta dem. Torgny får 

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-03-19 10:35   diarienr: 1900-K8001-08
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inget svar på detta mail till Tomas och det är inte heller någon adoptionsbyrå som hör av sig.

Torgny anser att det inte finns någon "hotbild" från Christine. Hon skulle aldrig kunna vara 
våldsam eller ta till en våldshandling. Hon är en jättesnäll, mjuk och omtänksam tjej.

Torgny vill också tillägga att Christines förra pojkvän omkom i en trafikolycka.

Torgny tillfrågas om han talat om för Christine att han har träffat en ny tjej med familj.
Torgny svarar att det har han gjort. Christine skrev och ville komma och hälsa på honom i 
augusti 2007 och då svarade han henne att det inte gick. Han berättade att han fått en ny 
familj. Christine skrev då att hon var glad för hans skull och önskade lycka till. Efter det så 
var det tyst från Christine fram till oktober då hon skickade de sms som Torgny berättat om 
tidigare.

Torgny tillfrågas om Christine uttryckt några hotelser mot Torgnys nya familj, hans flickvän 
eller barnen.
Torgny svarar att det har hon inte gjort.

Torgny tillfrågas vidare om han har talat om sin nya adress för Christine eller om han skrev 
något om sin adress till Tomas Emrich. Torgny svarar att han inte vare sig via mail eller sms 
eller på annat sätt talat om sin nya adress så att Christine kan ha fått reda på den.

Torgny tillfrågas om hur Christine ser ut. Han säger att hon är 180 cm lång och har "simmar 
kropp". Hon är ganska lik honom själv, (lång och gänglig), i kroppen och är bred över 
axlarna. Hon hade, när han såg henne senast, mörkbrunt långt hår. Hon klär sig i jeans, t-shirt 
och tröja.

Torgny berättar att Christine bor inneboende i Stockholm, hennes adress finns i hans dator. 
Hon har studerat i Stockholm, hon är intresserad av historia och arkeologi. 

Torgny berättar att han funderat mycket runt det som han såg när han kom in i villan och 
hittade Emma och barnen. Han säger att han upplevde det som att den som gjort det här visste 
precis vad han gjorde. Att personen var en stark människa som gick in och slog ner alla och 
sedan gick därifrån. Torgny säger att Emma låg tvärs över hallen och att det bredvid henne 
låg hårtussar med mörkt hår, en tygbit och att det var mycket blod där. Vad barnen 
anbelangar låg flickan precis vid kojan och det var bara blodigt runt henne och pojken låg in 
mot köket och det var blod runt honom. För övrigt var huset inte tillställt alls. 

Han säger vidare att han är säker på att det inte fanns någon på Verktygsgatan när han 
svängde in på gatan vid 19.18. Han åkte från Jädersvägen, från Fellingsbrohållet, svängde ner 
på Redskapsgatan för att sedan svänga in på Verktygsgatan.

Torgny frågar förhörsledaren om Roland berättat om att denne hört att Bubbas, Niklas bror, 
och Niklas hade pratat och att de då skulle ha sagt "vad gör vi med Emma då". Bubbas ska då 
ha sagt att han skulle fixa det. Niklas ska då ha sagt att han inte vill vara med på något sådant 
varpå Bubbas sagt att "du kommer inte att veta någonting". Torgny tror att det var ett tag 
sedan detta skulle ha inträffat men han hänvisar till Roland om detta.

Torgny berättar också att han och Emma hämtade barnen hos Niklas nu i lördags. Niklas 
ringde sedan till Torgny på söndagen och pratade in på dennes mobil-svar att han skulle 
komma till Arboga på måndagen och då skulle lämna några tröjor som barnen glömt.
På måndagen sa sedan Emma till Torgny att Niklas skulle komma "imorgon", dvs tisdag. 
Torgny hade då sagt att till henne hade Niklas sagt att han skulle komma på måndagen. 

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-03-19 10:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Emma sa då att Niklas ändrat sig för att det var så dåligt väder. Torgny reagerade över detta. 

Torgny tillfrågas avslutningsvis om han brukar vara borta på kvällarna eller om det var 
särskilt för den här kvällen. Han svarar att hans arbetstid är mellan 13.00-20.00 på vardagar 
och att ha oftast är borta då. Den här dagen den 17 mars, satt han hemma och jobbade för att 
Emma behövde bilen. När hon sedan kom hem så åkte han iväg, som han tidigare berättat, 
men normalt så skulle han varit borta hela kvällen till kl 20.00.

Torgny kommer på att han fick två "anonyma samtal" när han satt hemma och jobbade på 
måndagen. Han svarade aldrig på de samtalen så han vet ej vem det var som ringde.
Torgny tillfrågas om han har liknande tider på helgerna. Han  svarar att han kan vara borta på 
musikevenemang på helger. På söndagen hade han tagit med Emma och barnen till Västerås 
på konsert och då hade de kommit hem vid 19.00 på kvällen.  

Torgny tillfrågas om han tror att Emma kan ha lämnat dörren olåst eftersom hon väntade hem 
Torgny snart. Han svarar att de alltid låser dörren eftersom en av deras katter han öppna 
dörren själv. Han kan däremot tänka sig att Emma antingen glömt låsa dörren eller att hon tog 
för givet att det var han som kom och ringde på och därför öppnade utan att tänka på vem det 
var.
Man kan inte se inifrån huset vem det är som står utanför dörren utan att öppna först.

Förhöret nedtecknat och utskrivet efter anteckningar.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina kontakter med Christine Schüerrer.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Dovholt
Förhörsdatum

2008-03-22
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

Polishuset, Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BH

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Torgny uppger spontant att han berättat om Christine i tidigare förhör för kollegan Christina 
Carlsson. 

Han ombedes att på nytt berätta om deras kontakter och deras relationer.

Torgny uppger att han träffade henne i Grekland någon gång i augusti månad 2006 i samband 
med att båda var på semester på ön Kreta. De fattade tycke för varandra och har efter 
vistelsen på Kreta i augusti 2006 vid tre olika tillfällen träffats öga mot öga så att säga. Första 
gången Christine kommer till Sverige och hem till Torgny på Kapellgatan 22 i Arboga är i 
slutet av november 2006, i Halloweenhelgen, är han ganska säker på. Då befann sig bägge två 
hemma i hans lägenhet under.., han tror det är tre dagar. Vid det här tillfället så har han varit 
till Skavsta flygplats och hämtat henne, skjutsat henne alltså från Skavsta till Arboga och 
efter besöket har han skjutsat henne tillbaks till Skavsta och hon har flugit hem till Tyskland. 
Nästa besök som Christine gör är även det på Kapellgatan 22 och även den här gången åker 
Torgny och hämtar henne vid Skavsta flygplats och det är i december 2006, det är frågan om 
något eller några dygn även den här gången.

Den sista fysiska kontakten de har är i mars 2007, en händelse som han har relaterat och som 
slutar med att han åker ned till Gripsholm efter att ha fått telefonsamtal från henne att hon inte 
kunde köra bilen själv.

Vid det här besöket i mars, slutet på mars, så har hon troligtvis åkt tåg från Arlanda till 
Arboga, men han kan inte riktigt svara på det, för att hon kommer hem till honom och de är 
hemma i bostaden på Kapellgatan 22 bara under några timmar och det har de ju redan via 
skriftlig korrespondens beslutat sig för att avbryta bekantskapen med varandra. Hon befinner 



sig alltså hemma i hans lägenhet på Kapellgatan 22 B under några timmar och har tidigare 
talat om att hon skulle åka till Sverige med några bekanta och se sig runt i Sverige och ville 
därför träffa honom en sista gång. Det fanns ingen anledning för honom att avböja det här 
besöket, men när hon sedan ringer ytterligare något dygn senare och berättar att hon befinner 
sig i Gripsholm och har försökt att ta livet av sig, hon har druckit Valium och suttit och sovit i 
bilen, förstår Torgny att hon var själv från början när hon kom till Sverige.

Efter det här besöket i mars 2007 så har kontakten dem emellan bara bestått i något mail och 
några SMS. Hon har inte besökt honom i Arboga efter mars 2007.

I samband med att han hördes av Christina Carlsson om den här händelsen så namngav han 
inte de personer som var med och såg till så att de åkte ned till Gripsholm och hämtade henne 
och hyrbil och åkte tillbaks till Arboga för det var Torgny som stod för kostnaderna, han 
lånade pengar till henne eftersom hon hade blivit av med sin plånbok under någon episod 
som har inträffat vid det här tillfället. Han lånade ut ca två tusen kronor till henne och fick det 
uppfaxat till sitt konto innan Christine åkte tillbaks till Tyskland. Det är en Ine Wolf, en flicka 
och hennes pojkvän som bor i Arboga som var med och hämtade Christine och även var med 
och körde upp henne till Arlanda och tog med hyrbilen dit upp och löste de kostnader som 
var förenat med detta.

Torgny har inte på något sätt namngivit sin nuvarande sambo och heller inte lämnat ut sin 
adress till Christine. Sin nuvarande adress alltså, den adressen som är på Verktygsgatan.

Torgny uppger att han inte heller är skriven på den här adressen utan om man slår i datan så 
står han fortfarande kvar på Kapellgatan 22 B. Han kan inte förstå hur hans adress eller hans 
sambos namn har kunnat hamna så att Christine fått reda på detta.

De har haft kontakt, som sagt, via mail och SMS och han har talat om att han bor ihop med en 
tjej och han har familj och det är en av anledningarna till att de inte ska ha någon mera 
samvaro. 

Någon gång i oktober -07 får han ju SMS om att Christine skriver att han förstört hennes liv 
och att hon hade ett mycket bättre liv innan han kom in i hennes bild och hon mådde dåligt 
utav den här separationen. Sedan har ju den här omtalade adoptionshandlingen dykt upp där 
det påstås att hon varit gravid och fött hans barn och sedan adopterat bort det hela.

Men några som helst fysiska kontakter har inte skett efter mars månad –07.

Torgny upplyses om att andra personer som är hörda i ärendet har uppgett att Emma talat om 
att Torgny till henne skulle ha sagt att han varit utsatt för hot, som har bestått i att om han inte 
ville ha familj med henne skulle han inte ha familj och några barn med någon annan heller.

Han ställer sig helt frågande till de här uppgifterna. Han och Emma har talat i klartext om 
Christine och det förhållande de har haft. De har ibland skämtat om det hela och sagt att rätt 
som det är står hon här, Christine, på garageuppfarten här med en resväska och kommer att 
flytta in och liknande. Det har varit helt och hållet från den skämtsamma sidan. Han har inte 
på något sätt känt sig hotad eller trakasserad annat än genom det här brevet som naturligtvis 
man kan uppfatta som ett trakasseri av honom. Han har ju även gjort försök att spåra den här 
adoptionsbyrån, men misslyckats.

Den absolut sista kontakten han har med Christine är ett meddelande som han skickar via 
Facebook och där han på engelska frågar henne var hon fött barnet och vill ha en förklaring 
till den här hanteringen utav hennes påstådda bortadoption av barnet. Han tror att det är 
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någon gång i februari –08 och i samma veva så får han reda på att hon då är skriven, eftersom 
han försöker få kontakt med henne, på en adress i Stockholmsområdet, han kommer nu inte 
ihåg vilken adress det skulle vara annat än nu har han ju läst det hela i tidningarna och vet vad 
det handlar om. Men han har inte besökt henne eller på annat sätt haft någon kontakt med 
henne under –08. Han har heller ingen vetskap om att hon skulle ha besökt Arboga eller dess 
närhet efter mars månad –07. När det gäller ursprungsbrevet, det här adoptionsbrevet, så har 
han bestämt för sig att han har anvisat en plats det ska ligga på för Christina, men kan ha varit 
så att han har lagt det någon annanstans men kan inte svara på var, möjligtvis i TV-rummet i 
någon låda.

Han har ingen förklaring till att Emma för sin pappa Roland skulle ha berättat om att han och 
Emma varit utsatta för hot från Christines sida. Han kan inte förstå var den uppgiften kommer 
ifrån. Han har i alla fall inte diskuterat i de termerna med varken Emma eller någon annan 
och han kan heller inte förstå varför Emma i sånt fall skulle ljuga för sin pappa. Han har 
ingen förklaring helt enkelt. Torgny upplyses vidare om att det finns uppgifter om att 
Christine skulle ha varit i Arboga den 17 mars 2008, alltså den dag då den här tragiska 
händelsen inträffat. Han har ingen kommentar till detta annat än han blir helt tom och kan inte 
förstå att hon kan ha med det här att göra.

Efter ett långt uppehåll där Torgny får samla ihop sig lite grann upprepar han på nytt att den 
fysiska kontakten de har haft det har skett då vid hennes tre besök i Arboga, d v s under 
november och december 2006 samt de här timmarna i mars 2007 då hon sedermera försökte 
ta livet av sig nere vid Gripsholms slott och det var ju en händelse som gjorde att han förstod 
att hon naturligtvis inte skulle ha någon ytterligare kontakt. Men i övrigt har han ingen som 
helst vetskap om hennes eventuella vistelse eller om hon har andra vänner i Arboga som hon 
besöker. Skulle hon ha det så skulle han känna till det är han övertygad om. 

Uppläst från gjorda anteckningar och godkänt. Avslutat klockan 11.40.

 Tillägg:

Torgnys arbetstider på ABF: han har tjänstgöringstid som är ordinarie och som sträcker sig 
mellan klockan 13.00 – 20.00 på vardagarna eller efter verksamhetens behov. Arbetstiden är 
verkligen flexibel, han får besöka föreningarna runt om i distriktet här när de ringer efter 
honom eller det skulle uppstå något annat problem. Han har alltså inget sju till fem-jobb utan 
hans ordinarie arbetstid skall vara mellan 13.00 – 20.00.

Slut på tillägget.  

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-03-22 10:15   diarienr: 1900-K8001-08
1259



1260

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

uppgifter om en i bostaden liggande hammare.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Dovholt
Förhörsdatum

2008-03-22
Förhör påbörjat

19:10
Förhör avslutat

19:28
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hellberg ringer undertecknad och uppger att efter att han ha läst kvällspressen läst någonting 
om att en hammare kan vara mordvapnet så vill han göra oss uppmärksamma på att han under 
söndagen den 16 mars 2008 på morgonen nyttjat en hammare och satt upp en hylla i 
datarummet.

Troligen så ligger den hammaren kvar i datarummet om inte Emma lagt ner den i 
verktygslådan som kan stå i köket. Han har av någon hört att det skulle stå en verktygslåda i 
köket och tror att det var under förhöret med Christina Karlsson men är inte säker på detta.

Han beskriver hammaren som modell större, svart gummiskaft och silver eller ljusfärgad på 
övriga delar. "Snickarhammare".

Efter att han hörts på dagen  (20080322) har han även kommit på at han efter det att han fått 
brevet om att Christine adopterat bort barnet varit i kontakt med polisen på 114 14 och hört sig 
för om detta och funderat över att göra en anmälan om "trakasserier" eller liknande.

Han vet inte vart han blev kopplad men han talade med en manlig polis som uppmanade 
honom att återkomma om han skulle utsättas för krav om pengar eller liknande. I detta läge 
fanns inget att göra om han inte uppfattade det hela som ett försök att pressa honom på pengar 
eller liknande. Det var ju inte heller några hot i brevet.

Uppläst från gjorda anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

omständighetrna i samband med ett telefonsamtal den 17 mars 2008 kl 19:06 från Torgnys mobiltelefon.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Dovholt
Förhörsdatum

2008-03-26
Förhör påbörjat

09:05
Förhör avslutat

09:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Torgny uppger att han i samband med resan från Smedjan i Köping tidigare sagt att han ringt 
ett samtal till en deltagare i en studiecirkel och talat om att det var klart med ny rep.lokal och 
att han hade grejer med sig till Arboga. Musikinstrument och att han var på väg till Arboga 
och att de kunde träffas om någon timme.

Killen är inlagd i Torgnys mobil under "Sebbe" och han är i 15 - 16 årsåldern. De har tidigare 
haft kontakter i samma ärende.

Torgny vet att han befinner sig straxt före och straxt efter Valskog när detta samtal sker.

Uppläst från gjord anteckning och godkänt.
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Förhör Signerat av

Per Malmquist
Signerat datum

2008-03-28 11:19Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Pojkvän till målsägande Emma Jangestig
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-27
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Akademiska sjukhuset avd 85 Uppsala
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Forsberg, Stefan

Berättelse

Torgny hörs om vad han gjorde fredagen den 14/3-08.

Torgny uppger att han var ledig på dagen, han var hemma med Emma och barnen. På 
morgonen så var han uppe med Max och Torgny minns att Max hade vaknat tidigare än 
normalt och den normala tiden var halv sju. 

På förmiddagen var Emma, barnen och Torgny inne, enda gången som Torgny var ute  var 
när han var på baksidan av huset och rökte. Efter lunchen så sov barnen en stund, det var 
ungefär mellan klockan tolv och kvart i ett.

Vid 14-tiden så kom barnens pappa Niklas med sin mamma och hämtade barnen, Niklas bor 
i Motala och han skulle ha barnen fredag till lördag.

Efter att barnen åkt med Niklas och hans mamma så var Torgny och Emma inne på 
eftermiddagen. Torgny var ute några gånger på baksidan och rökte, annars så var de inne hela 
tiden fram till klockan 16-17.

Vid 16-17-tiden så åkte Torgny iväg till replokalen på Norra Ågatan och hämtade 
instrument, han åkte sedan till Smedjan i Köping, han hade med sig 2 stycken förstärkare, 1 
cymbalstativ och 1 bas. Torgny åkte i sin Ford kombi till Köping.

Torgny lämnade av instrumenten vid Smedjan vid Smedjan och han fick hjälp av en kompis 
att ställa upp instrumenten. Efter att Torgny var klar med instrumenten så åkte han hem mot 
Arboga.



På dagen hade han och Emma pratat om att de skulle gå på Ågården och äta tacosbuffé men 
på vägen till Arboga så pratade Torgny med Emma på mobilen och de bestämde att Torgny 
skulle köpa pizza.

Torgny köpte pizza på pizzeria Viking i Arboga och han betalade med sitt kort. Torgny tror 
att han kom hem runt klockan 19 men det kan lika bra ha varit 19.15, Torgny är inte säker på 
tiden. 

Under kvällen så var han och Emma hemma, de åt pizza och tittade på Tv. Torgny vet att de 
var vakna efter klockan 21 men vet inte vilken tid de gick och lade sig. De brukar lägga sig 
före klockan 22 eftersom de alltid går upp tidigt med barnen.

Det är vanligt att Torgny är hemma på fredagar, han jobbar oregelbundna tider och det blir 
mycket övertid så han tar ofta ledigt fredagar.

När Torgny åkte till Smedjan så åkte han åt vänster och man står med ryggen mot huset och 
han kom hem från samma håll. Han åkte mot Vilstahallen och det gör han alltid när han ska 
till Norra Ågatan.

Måndagen den 17 mars så åkte han iväg åt samma håll när han lämnade huset men kom in 
från andra hållet när han kom hem.

Max har varit på dagis, tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 08.30 och 13.30 och 
dagiset heter Stor Myran och Max har gått de tiderna under lång tid. Saga har inte gått på 
dagis utan hon har varit hemma med Emma.

Förhörsledaren frågar Torgny om en tågbiljett som polisens tekniker hittat innanför dörren till 
huset. Biljetten var daterad 5 mars 2008 och summan var 229 kronor och det var en Sj biljett.

Torgny berättar att han var på kurs vid Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika. Han tog 
tåget dit eftersom Emma, barnen och Emmas syster Ida kom upp till Ludvika torsdagen den 6 
mars för att de skulle åka vidare mot Sälen. Därför tog inte Torgny bilen utan han köpte en 
enkelbiljett till Ludvika. Torgny kom upp till Ludvika den 5 mars efter klockan 18 och han 
var kursledare på torsdagen.

Torgny får frågan om han sparat några SMS från Christine men det har han inte gjort.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.  
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Förhör Signerat av

Per Malmquist
Signerat datum

2008-03-28 13:27Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Pojkvän till målsägande Emma Jangestig.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-03-28
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Torgny får frågan om vad han gjorde onsdag den 12 mars 2008.

Torgny har svårt att minnas vad han gjorde på onsdagen, han tror att han var borta mellan 
klockan 17-20 på kvällen. Han brukar ha möte i Köping på onsdagskvällar men alla möten 
som han varit på finns inlagda i hans dator som är i beslag hos polisen.

Torgny har känslan att den onsdagen var en helt vanlig dag,

En helt vanlig dag beskriver Torgny att han har gått upp vid klockan halv sju och tittat på 
barnprogram med barnen. Runt klockan 10 har han och Emma varit ute med barnen och 
sedan har de ätit lunch runt klockan 12.

Torgny har åkt till jobbet vid 13-tiden och han jobbar i Arboga, Köping och Kungsör. Han 
har jobbat till 19-20 tiden och sedan åkte hem.

När han kommit hem så har han kopplat dropp på Saga och han har varit med och lagt 
barnen, efter det har han och Emma oftast tittat på Tv innan de gått och lagt sig.

På onsdagar har han oftast varit i Köping och jobbat, Torgny ska ta kontakt med en kompis 
som heter Dennis och fråga honom om det var möte onsdagen den 12 mars. 

Förhörsledaren frågar Torgny om han har någon nära kill kompis som han pratar med. 
Torgny har en kompis som heter Carl-Adam Wång och han bor i Falun men flyttar till 
Arboga idag.



Torgny får frågan om han känner igen någon som heter Kim Hammarbäck men det namnet 
känner inte Torgny igen.

 Fem minuter efter förhöret ringer Torgny upp och berättar att han frågat Emmas mamma Eva 
om hon känner igen Kim Hammarbäck. Hon känner igen honom eftersom han varit vikarie på 
det dagiset som Eva jobbar på. 

Torgny minns efter att ha pratat med Eva att Emma i maj förra året skjutsat Kim några gånger 
och att Kim skickat SMS till Emma. SMS:en var skrivna på engelska och Kim ville träffa 
Emma. Torgny har uppfattningen att Kim var förtjust i Emma men han minns inte vad som 
stod i SMS:en, Emma visade honom vad Kim hade skrivit.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om tider för flytt till Villagatan, telefonabonnemang m.m.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Christina Carlsson
Förhörsdatum

2008-04-03
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:31
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Torgny berättar att han och Emma officiellt hade tillgång till fastigheten Villagatan 2B den 
första februari 2008. Eftersom huset var färdigrustat innan dess så flyttade de in i huset 
helgen den 26-27 januari och efter det datumet har båda två bott där. 

I samband med det så flyttade de över Torgnys fasta telefonabonnemang på Tele2 med 
telefonnummer 0589-10304 till huset. Samtidigt flyttades Internetabonnemanget.
De städade sedan ut Torgnys lägenhet och en kille som heter Alexander Pettersson tog över 
lägenheten 1 februari och började rusta den.

Vad gäller Emma lägenhet så tog det längre tid att göra i ordning och de höll på med att städa 
ur den någon vecka in i februari. I samband med flytten, Torgny vet ej säkert när, så sade de 
upp Emma telefonabonnemang, 0589-144 44. Eftersom det är tre månaders uppsägning på 
det så står det fortfarande på Emma, Torgny har precis betalat för det abonnemanget.

Förhörsledaren frågar Torgny om varför hans adressändring i Folkbokföringen säger att han 
flyttade 08-02-15. Han svarar att han skickade in anmälan lite senare än han flyttade.

Torgny tillfrågas avslutande om en lapp som anträffades i huset där det stod "Torgnys 
nyckel" Han svarar att det är en lapp som suttit på en nyckel till hans föräldrars lägenhet. 

Torgny nämner samtidigt att han efter att han skjutsade Christine från Gripsholm mars 2007, 
hittade en nyckel med blå plastbricka i bilen. Den låg sedan länge i hans bil men han tror ev 
att han tagit in den i huset och att den kan ligga i någon låda. Han tror att den kanske går till 
något rum på något Vandrarhem. 
Torgny tillfrågas avslutningsvis om han vet om Christine, under de besök hon gjorde i 



Arboga fram till mars 2007, bodde någon annanstans än hos honom när hon var där. Torgny 
svarar att vid besöken hösten/vintern 2006 bodde hon hos honom. Vad gäller besöket i mars 
så sov hon hos honom två nätter efter att han hämtat henne i Gripsholm och innan hon åkte 
till Tyskland. Något annat känner han inte till om var hon bott när hon varit i Sverige, innan 
hon flyttade till Stockholm.

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i utredning avseende dubbelmordet samt mordförsöket i en fastighet på

Verktygsgatan 2B Arboga, kvällen den 17 mars 2008
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-04-09
Förhör påbörjat

08:55
Förhör avslutat

16:59
Förhörsplats

Centrallasarettet avd 7
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LD

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS330053.DSS

Beträffande sin bakgrund så uppger Torgny Hellberg, som har smeknamnet "Togge" att han 
är född i Köping och uppväxt i Kolsva. Han har genomgått nioårig grundskola och påbörjat 
en ettårig utbildning, barn och fritidspedagog. Denna har han dock hoppat av. Han har gått en 
mediautbildning med inriktning information och reklam, som var treårig i Köping. Han har 
vidare genomgått en ettårig utbildning i Norrköping med inriktning skådespeleri samt 
ytterligare en ettårig utbildning inom Köping med inriktning teaterpedagogik samt regi.

Hellberg berättar vidare att han, när han flyttat tillbaka ifrån Norrköping, så hade han flyttat 
hem till sina föräldrar på Stationsvägen 11 i Kolsva. Där arbetade han bland annat vid en 
förskola som heter Skogsbrunnsskolan i Köping, han hade ett vikariat. Han hade också en del 
ströjobb, bland annat som flyttkarl vid Viking Express i Köping. Han har också arbetat som 
tidningsbud.

2002 i januari flyttade han till egen lägenhet på Prästgårdsgatan i Köping, numret minns nu 
inte Hellberg. Han arbetade bland annat under våren 2002 vid Haga teatern i Köping.

Hellberg berättar vidare att han bott i Köping fram till 2003, då han flyttat till Hallsberg och 
genomgått en ettårig utbildning med inriktning professionell upplevelse arrangör. 

Tillfrågad om vilka flickvänner som Hellberg haft från 2001 och framåt säger han att på 
hösten 2001 när han flyttat hem från Norrköping, så var han tillsammans med en flicka som 
heter Anna Englund. De hade varit tillsammans sporadiskt, säger Hellberg, fram till 



nyårsafton 2004-2005. Anna Englund bor i Köping, Hellberg vet inte hennes adress och han 
tror inte att han har hennes mobiltelefonnummer. De har inte haft kontakt på minst två år.

Hellberg berättar vidare att han, när han flyttat tillbaka från Hallsberg 2004, flyttade han 
tillfälligt hem till sina föräldrar i Kolsva, en kort tid, och sedan flyttade han till Anna 
Englunds lägenhet i Köping. Eftersom det var en liten lägenhet, en enrummare, så bestämdes 
det att Hellberg själv skulle flytta till en egen lägenhet vilket han också gjorde i september 
månad 2004, Kolsvagatan 6B i Köping. På fråga säger Hellberg att han och Anna Englund 
fortfarande var tillsammans. Förhållande upphörde inte förrän vid årsskiftet 2004-2005, som 
Hellberg nämnt tidigare under förhöret.

Hellberg berättar vidare att han arbetat från 2003 och fram till 2006, och hjälpt till vid 
Kaktusfestivalen i Köping och där lärt känna bland annat sin nuvarande arbetsgivare Tony 
Karlsson, men även en mängd andra personer. Genom det arbetet så kom Hellberg att få 
anställning på ABF, den anställning som han fortfarande innehar och han är då musikansvarig 
och ungdomsansvarig vid ABF Västra Västmanland. På fråga så uppger Hellberg att han 
utgår från Arboga. Hellberg berättar också att han har haft en mängd extra jobb, bland annat 
som dealer vid ett casino, JPC, som har sitt huvudkontor i Skövde. Hellberg arbetade som 
dealer bland annat på restaurang Hantverkarn i Köping och restaurang Stadskällaren i Arboga.

Hellberg berättar vidare att han bodde kvar i lägenheten på Kolsvagatan 6B i Köping fram till 
någon gång till hösten september / oktober 2005, då han flyttat till en lägenhet på Österleden 
31, han är osäker på A eller B, i Arboga. Där bodde han under ca 1 år tid fram till oktober 
2006, då han köpte en insatslägenhet på Kapellgatan 22B i Arboga.

Tillfrågad om Hellberg hade något nytt fast förhållande efter det att det med Anna Englund 
tagit slut, säger han att det hade han inte haft. Han och Anna Englund hade "strulat" fram och 
tillbaka under den tiden.

Hellberg tillfrågas om när han första gången träffade sin nuvarande sambo Emma Jangestig, 
och han berättar då att det bör ha varit då på hösten 2004, första året som Hellberg arbetade 
på ABF. Emma Jangestig skulle deltaga i ett projekt som hette Småstjärnorna tillsammans 
med sin dåvarande pojkvän, som heter Niklas Larsson som hon sedan kom att gifta sig med. 
Han heter numera Niklas Jangestig. Hellbergs uppgift var att han skulle leda projektet som 
gick ut på att små barn i förskoleåldern skulle ställa sig på scen och mina till kända artister 
och det skulle finnas ljus mm. Projektet var i ABF regi och skulle äga rum på 
Medborgarhuset i Arboga. Niklas Larsson som då avtjänade samhällstjänst, eftersom han var 
dömd för misshandel på sin före detta flickväns nya fästman.

Hellberg berättar vidare att han också arbetat tillsammans med Emma Jangestig under våren 
2005 på ett projekt i ABF regi samt Arboga kommuns regi. Ett projekt om hur kulturer möts. 

Helllberg känner också till att Emma och Niklas gifte sig någon gång på hösten / 
sensommaren 2005. Han har någon minnesbild av att Emma hade sin möhippa under 
medeltidsdagarna som startar i augusti i Arboga, 2005. Hellberg säger också att egentligen så 
hade han mest kontakt med Niklas och kände honom bäst eftersom vid första projektet 
Småstjärnorna, så skulle Niklas vara någon typ av praktikant och hjälpa till och arbeta under 
Hellberg.

Hellberg tillfrågas vidare om hur han träffade Emma Jangestig och han säger då att visst sågs 
de när båda var ute på krogen på varsitt håll, och även träffades på stan och hälsade och 
pratade. De hade också en viss mailkontakt via datorn, rent allmänt hur man mådde osv. 
Hellberg berättade att Emma varit hem till honom någon gång i början av januari / februari / 
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mars 2006, i samband med att Melodifestivalen gått på TV. Emma och Niklas hade då ett 
uppehåll i sitt förhållande och de bodde inte tillsammans. Emma var nog gravid med yngsta 
barnet Saga, som hon har tillsammans med Niklas. Man hade suttit och pratat och tittat på 
Melodifestivalen.

Sedan kom Niklas och Emma på nytt att flytta ihop och bo tillsammans och eftersom Niklas 
är väldigt svartsjuk, säger Hellberg, så hade han blivit uppringd av Niklas och fått frågan vad 
Hellberg hade för avsikt med Niklas fru, och det gjorde att Hellberg tyckte att det var 
obehagligt och drog sig undan Emma.

Under 2006 så hade Hellberg haft kontakt via mail, datorn, där man mest allmänt pratat med 
varandra hur man mådde osv. Efter det att Emma och Niklas gått skilda vägar under februari 
månad 2007, så hade man haft mera kontakt via datorn där man mailat till varandra.

Hellberg berättar vidare att han och Emma hade mer och mer mail kontakt, SMS kontakt och 
Hellberg märkte också att Emma började bli mer och mer intresserad av Hellberg. De hade 
träffats på ett födelsedags kalas när Lina, som Hellberg bara känner till förnamnet, hon kallas 
för "Skåne Lina", fyllde år någon gång på våren 2007. Sedan när Emma fyllde år så var 
Hellberg också hemma och besökte Emma någon gång maj månad 2007. Någon gång i 
början, eller i mitten av juni månad 2007 bestämde sig Hellberg och Emma för att inleda ett 
förhållande. Niklas hade då flyttat ifrån Emma och skilsmässopapprena mellan Emma och 
Niklas var påskrivna och inlämnade men skilsmässan hade formellt inte gått igenom. 
Hellberg bodde då i sin lägenhet på Kapellgatan i Arboga.

Hellberg tillfrågas vidare om vilka kvinnor som han har haft någon kortare relation med, 
sexuell relation med, efter det att förhållandet med Anna Englund upphört och innan 
förhållandet med Emma Jangestig påbörjades. Han nämner då en kvinna som heter Linda 
Hansson. Hon är bosatt i Västerås, var känner Hellberg inte till. Han har inte kvar hennes 
telefonnummer. De hade träffats några gånger under våren 2007, mars / april någon gång.

Vidare så har också Hellberg haft någon kortare sexuell relation med Kristine Wolf, som 
kallas "Ines", som är bosatt i Arboga. Det skedde när Hellberg precis hade flyttat till Arboga 
hösten 2005.

Vidare så säger Hellberg att han också har haft en kortare sexuell relation med en flicka som 
han bara nu vid förhöret kommer ihåg förnamnet, Camilla, som är bosatt i Stockholm. Han 
minns inte hennes bostadsadress och hennes telefonnummer har han inte kvar. Han har 
raderat bort det från sin mobiltelefon och han minns inte telefonnumret. Han kommer heller 
inte ihåg var hon arbetade. De träffades några gånger. Hellberg hade åkt upp till Stockholm 
och träffat Camilla och då träffades man i någon trådgård bakom Skansen. Man hade suttit 
ute och fikat och pratat. Sedan hade Camilla vid något tillfälle besökt Arboga hemma hos 
Hellberg i hans dåvarande bostad på Kapellgatan. Den relationen var någon gång i maj månad 
2007.

Hellberg uppger på fråga att när det gäller Anna Englund så var han väldigt förälskad i henne 
och hade velat fortsätta i förhållandet, som då Englund av olika skäl mådde lite dåligt vid den 
tiden och hon hade inte velat att förhållandet skulle fortsätta. De hade trots detta "strulat" 
under ganska lång tid och till slut så hade Hellberg insett att det inte gick att fortsätta. Det var 
han så då hade gjort slut vid årsskiftet 2004 / 2005.

Beträffande Linda Hansson och Kristine Wolf, och även Camilla från Stockholm, så är det 
Hellberg som gjort slut. Det har inte varit några som helst problem efteråt eller i samband 
med att förhållandet upphört med de nyss nämnda personerna.
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Däremot så har det varit problem med den tyska kvinnan Christine Schürrer som Hellberg 
haft ett förhållande med och det kommer att behandlas vidare senare under förhöret.

Hellberg har också fått frågan om vilka han har pratat om Christine Schürrer, vilka personer i 
hans bekantskapskrets som Hellberg har nämnt Christine Schürrer för. Hellberg säger då att 
det egentligen bara är två personer som han har öppnat sig för och berättat lite mera ingående 
om Hellbergs och Schürrers förhållande. De personerna är Christine Wolf och en kamrat till 
Hellberg som heter Carl Wång. Båda är bosatta i Arboga.

Hellberg får frågan om han för några personer visat fotografier på Christine Schürrer, och han 
säge då att han har en bildbok på nätet där det finns bilder på Christine Schürrer. Bildboken 
innehåller en mängd bilder, allt ifrån festbilder, konstnärliga bilder och bilder på Christine 
Schürrer. Bildboken finns på nätet och den kom till i samband, eller efter det att, Hellberg 
köpt digitalkameran någon gång på sommaren 2006. Samtliga bilder som ligger på nätet finns 
tillgängliga för var och en att gå in och titta. Det finns också familjebilder på Hellberg och 
Emma Jangestig och barnen Maximillian och Saga utlagda i bilddagboken.

På fråga om Hellberg har några papperskopior på några fotografier, så säger han att det har 
han inte, vad avser Christine Schürrer. Allt är digitalt och finns antingen på CD skiva eller på 
nätet i bilddagboken.

De enda personerna som Hellberg har aktivt visat bilderna när det gäller Christine Schürrer är 
nämnda Christine Wolf och Carl Wång, men Hellberg säger att alla hans bekanta kan själva 
gå in och titta, när de vill, på bilderna, via sin dator.

Förutom bilddagboken så uppger Hellberg, på fråga, att han har en Facebok och även ett 
konto på en sida som heter Helgon.net, Familjeliv och han har även blogg.

Hellberg tillfrågas om de sidor och konton som han har är sökbara, och han säger då att 
bloggen kan man söka genom att skriva hans smeknamn "Togge", för att komma in och när 
det gäller Helgon.net och Familjeliv så bör man ha tillgång till Hellbergs användarnamn som 
han använder och vidare så tror han att det behövs för bilddagboken ett lösenord. När det 
gäller Facebok så säger Hellberg att han tror att man bör vara medlem i Facebok för att få 
tillgång till hans Facebok. Han säger också att han har ytterligare en sida som heter My space, 
där det finns musik inlagt. Det finns inga familjebilder och sådant på den sidan och den har 
han eftersom han är musikansvarig på ABF.

Förhöret avbryts klockan 10.10 tillfälligt för att Hellberg behövde röka.

Förhöret återupptas klockan 10.20.

Hellberg tillfrågas om hur den Camilla från Stockholm som han träffade kort under våren / 
försommaren 2007, hur hon sett ut, och han beskriver henne varande ca 25-26 år gammal, 
170-175cm lång, kraftigt byggd. Hellberg säger "mullig". Hon hade brunt, axellångt hår. Hon 
hade glasögon. Beträffande klädsel så hade hon olika klädsel vid de tillfällen Hellberg 
träffade henne. Hon hade både jeans och klänning. Det var ingenting speciellt utmärkande 
med hennes klädsel.

Hellberg uppger också att hon var en sk. "teatermänniska", och det var det som gjorde att de 
träffades. Det var deras gemensamma intresse. Hellberg minns nu inte om hon tillhörde något 
teatersällskap, och i så fall vilket sällskap. Hon kallade sig för "Acting girl" på Spray date.
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Hellberg tillfrågas vidare om när han och Emma Jangestig inledde sitt förhållande, om var 
man bodde och Hellberg säger då att han bodde i sin lägenhet på Kapellgatan i Arboga under 
det att Emma bodde i en lägenhet på Sofiedahlsgatan 17 i Arboga. Hellberg säger att Emma 
och han sov över hos varandra, i varandras lägenheter under sommaren och hösten 2007. 
Hellberg hade sin lägenhet till försäljning någon gång under oktober / november månad 2007. 
Den första som ringde på lägenheten var en person som heter Alexander Pettersson och han 
var den som så småningom kom att köpa lägenheten. Det blev klart att Pettersson skulle köpa 
lägenheten förmodligen före årskiftet 2007 men att det på pappret inte skrevs förrän 
förmodligen i januari månad 2008. Hellberg säger att det var strul med byggnadsfirman Lund 
som höll på att renovera den fastighet som han och Emma Jangestig skulle flytta till 
tillsammans med barnen. Man hade fått inflyttningstid först 1 mars men sedan flyttades det 
fram och tillbaka, och slutligen så skulle man få tillträde till fastigheten på Verktygsgatan 2B, 
1 februari 2008. Köparen av Hellbergs lägenhet, Alexander Pettersson, fick tillträde till 
lägenheten till den 1 februari.

Hellberg tillfrågas om när han och Emma fysiskt flyttade till Verktygsgatan 2B och han säger 
då att man höll på och flyttade de två sista veckorna i januari 2008, men att man även då som 
han nämnt tidigare i förhöret hållit på under sista helgen i januari, 26-27 januari. Hellberg 
säger att man höll på både veckan innan och veckan efter och flyttat alla saker, både från 
Hellbergs lägenhet men även från Emma Jangestigs lägenhet.

Beträffande Alexander Pettersson så kände inte Hellberg om honom tidigare, men däremot så 
är han bekant med Alexander Petterssons syster Therese Pettersson eftersom hon var dansare 
vid Louise sällskapet i Arboga fram till 2007. Hon är numera bosatt i Stockholm, var vet inte 
Hellberg, och hon bor tillsammans med en person som Hellberg bara känner till förnamnet 
Carl. Han har inget mobiltelefonnummer till Therese eller Carl.

Hellberg tillfrågas vidare om han för Alexander Pettersson uppgivit att han och Emma skulle 
flytta till Verktygsgatan 2B, och Hellberg säger att det har han säkert gjort, eftersom det är 
normal konversation. Han har någon minnesbild av att han sagt att han och Emma skulle 
flytta till ett hus på Verktygsgatan i närheten av Villagats badet. I samband med att Alexander 
Pettersson tittat på lägenheten så hade han sina föräldrar med sig, Hellberg känner inte till 
deras namn annat än att de förmodligen heter Pettersson i efternamn. Han tror också att de 
hörde att han nämnt att han och Emma skulle flytta till Verktygsgatan. På fråga om Alexander 
Pettersson skickat till Verktygsgatan så säger Hellberg att han själv kommit och hämtat 
eventuell post som kommit till gamla adressen i Arboga.

Tillfrågad om Hellberg kände till när Alexander Pettersson flyttade in i Hellbergs gamla 
lägenhet på Kapellgatan i Arboga så säger han att det vet han inte. Han känner dock till att 
Alexander Pettersson skulle renovera lägenheten innan han flyttade in och han kommer ihåg 
att när han var och hämtade sin post i gamla lägenheten ca två veckor efter det att Alexander 
Pettersson fått tillgång till lägenheten, så hade Alexander Pettersson hållit på och renovera 
lägenheten. När Alexander Pettersson flyttade in i lägenheten med möbler och sov över, det 
kan inte Hellberg säga, men han vet att Alexander Pettersson till och från vistades i 
lägenheten innan han flyttade in på grund av att han höll på och renoverade.

Hellberg säger också att han erinrar sig att på både Hellbergs egen blogg, men även Emma 
Jangestig blogg så fanns det uppgifter om att Hellberg och Emma Jangestig och barnen skulle 
flytta till fastigheten på Verktygsgatan 2B. Det fanns även bild på huset, huruvida adressen 
fanns utsatt kan Hellberg inte med säkerhet säga vid förhöret eftersom han inte minns detta, 
men det är möjligt. Anledningen till att man hade skrivit om att man skulle flytta och lagt ut 
bild på huset, var för att vänner och bekanta skulle få reda på detta. Vem som helst har 
möjlighet att gå in och titta på bloggen och läsa om flytten och se bilden på huset. På fråga så 
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säger Hellberg att bild på huset och  uppgift om att han, Emma och barnen skulle flytta till 
Verktygsgatan fanns redan i december månad 2007.

Hellberg tillfrågas om vilka personer som står honom närmast och som han har umgåtts mest 
med de sista åren, och då nämner han Carl Wång och Christine Wolf som han har nämnt 
tidigare i förhöret och som är bosatta i Arboga. David Wievegg som är bosatt i Köping. 
Dessutom så har han under det sista året efter att ha blivit tillsammans med Emma Jangestig 
umgåtts mycket med hennes bekanta och han nämner då Lina Öhrling från Arboga och 
"Skåne Lina", som han också nämnt tidigare i förhöret och som nu är bosatt i Malmö trakten. 
Vidare en Malin Persson som egentligen bor i Göteborg men som tillfälligt bor hemma hos 
sin mor i Arboga, på grund av den händelse som drabbat Hellberg och Emmas familj. 
Beträffande Malin så berättar Hellberg att hon bodde hemma hos Emma som inneboende i 
stort sett hela sommaren 2007. I övrigt så säger Hellberg att det är mycket folk runt ikring 
honom men det är mest folk som han träffar i jobbet och på träffar på stan, men de han har 
nämnt nu i förhöret är de som är hans närmaste vänner och som han brukar umgås med.

Hellberg tillfrågas om Christine Schürrer och han uppger då som han har berättat i tidigare 
förhör, att han träffade henne på en semesterresa i Grekland, på Kreta, som Hellberg företagit 
i mitten eller i slutet av augusti månad 2007, han minns nu inte exakt datum. Hellberg reste 
själv utan resesällskap och bodde på ett vandrarhem på Kreta. Vandrarhemmet heter Plaqias. 
På vandrarhemmet bodde Christine Schürrer och han lärde känna henne eftersom alla som 
bodde på vandrarhemmet pratade med alla, både till frukost och på kvällarna på festerna. En 
kväll så hade man suttit och pratat och man beslöt sig för att dela på en flaska vin och till slut 
så hade Hellberg och Christine Schürrer suttit ensamma kvar. Hellberg uppger att de träffats 
4-5 dagar under semester vistelsen och han beskriver deras förhållande som en semesterflirt. 
Ett tillrättaläggande.
Hellberg säger att semesterresan som han företagit till Kreta när han träffat Christine Schürrer 
första gången skedde i mitten eller i slutet av augusti 2006, och ingenting annat.

På fråga säger Hellberg att han och Christine Schürrer hade en sexuell relation under tiden på 
Kreta. Hellberg säger också att Schürrer som han uppfattade det hade bott ganska lång tid på 
det aktuella vandrar hemmet innan Hellberg anlänt och det rörde sig om åtminstone ett antal 
veckor. Han säger också att ägaren till vandrarhemmet brukade använda långliggarna på 
vandrarhemmet såsom extra personal, och Christine Schürrer hade då arbetat med att hjälpa 
till vid frukosten.

Hellberg ombeds beskriver Christine Schürrer, hur han uppfattade henne och han uppfattade 
henne som väldigt lugn och som en tänkande och funderande människa som funderade 
mycket innan hon svarade, och ofta gick sin egen väg. Man konverserade på det engelska 
språket och i samband med att Hellberg skulle åka hem så utbytte man både e-mail adresser 
och telefonnummer och bostadsadresser. På fråga säger Hellberg att han lämnat ut sitt 
mobilnummer, det är samma mobilnummer som han har idag, 0702-20 95 68. Detta är ett 
Tele2, fast abonnemang och han finns i katalogerna och på nätet, Eniro och hitta.se osv.

På fråga vilket nummer som Christine Schürrer lämnat ut så säger han att han fått dels ett 
grekiskt mobiltelefonnummer som hon använde lokalt i Grekland och sedan har Hellberg 
också fått ett annat mobiltelefonnummer som hon använde då hon reste runt som Hellberg 
tror var ett tyskt mobiltelefonnummer.

Senare någon gång under hösten 2006, så uppger Hellberg att han hade lämnat sitt fasta 
telefonnummer som då gick till Kapellgatan 22B i Arboga. Ett Tele2 abonnemang som står 
skrivet i Torgny Hellbergs namn. Hellberg uppger att när han och Emma Jangestig och 
barnen Saga och Maximillian flyttat till Verktygsgatan, så hade man flyttat det abonnemanget 
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till Verktygsgatan och det är fortfarande Torgny Hellberg som står för abonnemanget och 
telefonnumret är 0589-103 04. På fråga säger Hellberg att han är inte säker när 
abonnemanget blev inkopplat på Verktygsgatan men det hade gått ganska snabbt, 1- 1 ½  
vecka max, så det bör ha varit inkopplat första eller andra veckan i februari månad 2008.

Hellberg tillfrågas om vad som hände när han kommit hem från semesterresan på Kreta i 
slutet av augusti / början av september 2006, och han säger då att man hade fortsatt att hålla 
kontakten med varandra, han och Christine Schürrer. Det var via mail och sms. Han uppger 
att han haft besök av Christine Schürrer vid tre tillfällen i sin bostad i Arboga, på 
Kapellgatan. Dels i november 2006, och december 2006. Både de månaderna så bör det ha 
varit runt den 15:e, dvs 15/11 och 15/12 2006. Sedan var hon också på besök runt den 20 
mars 2007, eller där runt omkring.

Hellberg tillfrågas vidare hur man hade tänkt sig förhållandet och Hellberg hade för egen del 
tänkt sig att man skulle försöka få till stånd något förhållande på distans, och när hon kommit 
på besök i november 2006, så hade man pratat ganska mycket om hur man hade tänkt gå 
vidare i sitt förhållande. Det var då väldigt lugna och sakliga diskussioner. Hellberg hade för 
egen del varit intresserad av att träffa henne igen och tänkt gå vidare i förhållandet, under det 
att Christine Schürrer varit mer tveksam över hur hon ville ha det. Hon ville fundera på saken. 
Det bestämdes då att man skulle fortsätta hålla kontakt, vilket man också hade gjort när hon 
åkte tillbaka till Tyskland.

Hon hade sedan kommit på ett nytt besök hem till Hellberg i Arboga runt den 15 december 
2006, och då hade hon stannat något längre, ca 4-5 dagar. Då hade Hellberg svängt lite grann 
och börjat fundera över om han verkligen ville inleda ett distansförhållande med Christine 
Schürer. Han var väldigt tveksam till om det skulle fungera. Dels hade man inte riktigt 
samma intressen, Schürrer var intresserad av arkeologi, historia, nordiska språk och liknande. 
Däremot så hade Christine Schürrer svängt och hon hade då varit intresserad av att inleda ett 
förhållande med Hellberg på distans. Man hade inte bestämt någonting hur man skulle göra 
annat än att man beslöt att fortsätta att hålla kontakt på mail och sms, och avvakta och se hur 
förhållandet utvecklade sig.

Förhöret avbryts tillfälligt klockan 11.20, eftersom Hellberg behöver gå på toaletten.

Förhöret återupptas klockan 11.24.

Hellberg tillfrågas om det fasta abonnemanget Tele2 som nämnts tidigare i förhöret med 
nummer 0589-103 04, som är Hellbergs abonnemang och som han hade på Kapellgatan 22B 
i Arboga och som sedan flyttades till Verktygsgatan 2B i Arboga i början av februari månad 
2008. Det abonnemanget är inte hemligt och uppgifterna finns i telefonkatalogen och på 
Enira och är således öppet att söka.

Beträffande Christina Schürrer så har Hellberg tillfrågats om han känner till om hon hade 
någon fast adress i Tyskland, men som han har uppfattat det så bodde hon hos olika kompisar 
på olika adresser. Som Hellberg uppfattade det så bodde inte Christina Schürrer så ofta 
hemma hos sin mor. Han hade fått den uppfattningen att hon inte ville bo där, och därför 
bodde hos olika kompisar istället.

Hellberg tillfrågas vidare om hur deras, hans och Christines, förhållande utvecklade sig och 
man hade fortsatt med mycket mail, telefon och sms kontakt, och man hade en lång 
diskussion någon gång i januari månad 2007 per telefon. Exakt datum minns nu inte 
Hellberg. Hellberg försökte då att förklara för Christine Schürrer att han inte ville inleda 
något distansförhållande med Christine Schürrer och att det inte skulle fungera, och att han 
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inte ville ha någon fortsatt sexuell relation med henne. Däremot ville han gärna ha henne kvar 
som vän, och att hon mycket gärna komma och hälsa på om hon besökte Sverige. Hellberg 
skulle också kunna tänka sig själv besöka Schürrer om han befann sig i Tyskland. Hellberg 
berättar då att Christine Schürrer inte hade samma uppfattning som Hellberg, utan hon ville 
att man skulle inleda ett distansförhållande och Hellberg fick en känsla av att hon skyllde en 
massa saker som drabbat henne på Hellberg. Bland annat så hade hon uppgivit att hon hamnat 
på sjukhus för någon cysta som hon hade haft besvär med, och det skulle ha berott på att hon 
börjat med p-piller, som hon inte skulle ha gjort om hon inte hade träffat Hellberg. Som 
Hellberg uppfattade det så hade man till slut varit överens om att man inte skulle ha något 
förhållande på distans, när telefonsamtalet avslutades.

Hellberg uppger att han fått mycket mail och sms från Christine Schürrer under januari / 
februari månad där hon ville komma upp och hälsa på och göra slut öga mot öga. Man hade 
även haft ett antal telefonsamtal där Christine Schürrer varit väldigt angelägen att komma upp 
och göra slut öga mot öga. Hellberg hade försökt förklara för henne att det inte behövdes för 
han tyckte att det var onödigt för henne att åka upp bara för att säga hej då. Hellberg berättar 
också att Schürrer hade skickat väldigt många sms där hon klandrat Hellberg för att det tagit 
slut. Han minns nu inte exakt hur de löd men det var många frågor varför Hellberg gjort slut 
med Schürrer och vad det var som Hellberg inte gillade hos henne.

Någon gång i februari eller möjligen någon gång av mars 2007, så hade Hellberg fått ett mail 
från Christina Schürrer där hon hade sagt att hon och några kompisar skulle besöka Sverige 
och hon frågade om hon kunde få komma och hälsa på. Hon skulle då även hämta någon 
kvarglömd tröja.

Hellberg berättar att han fått mailet dagen innan Schürrer kommit till Sverige. Hellberg säger 
att han var väldigt tveksam att hon skulle komma på besök och han ringde antingen på natten, 
samma natt, eller möjligen tidigt på morgonen till Christine Schürrer och då hade hon suttit 
på något tåg på väg till flygplatsen i Tyskland. Han hade då, av Christine, fått reda på att de 
kamraterna som skulle ha följt med av olika anledningar inte kunde följa med. Till slut så 
tyckte Hellberg att om hon kom på förmiddagen några timmar innan han skulle börja jobba 
klockan 13.00, så kunde de träffas. Hellberg berättar att Christine Schürrer hade kommit till 
Arboga. Han är nu osäker om hon hade åkt tåg eller om hon hade åkt hyrbil, eftersom hon 
några dagar senare när hon gjort något självmordsförsök vid Gripsholms slott, då hade hon 
åkt hyrbil. Man hade haft telefonkontakt hela tiden så Hellberg hade inte behövt möta henne 
någonstans utan hon hade dykt upp i hans bostad. Eftersom Christine Schürrer tidigare besökt 
Hellbergs bostad på Kapellgatan 22B så behövde hon inte dirigeras till adressen. Det var mer 
att man hade kontakt och frågade var hon befann sig. Han minns nu inte tidpunkten när 
Schürrer kommit till Kapellgatan annat än att det varit på förmiddagen. Beträffande datum så 
tror Hellberg att det hade varit runt den 15-16 mars. Som han uppfattade det så var det några 
dagar innan självmordsförsöket, som hade varit runt den 20 mars 2007.

Hellberg säger att han och Christine Schürrer suttit på lägenhets balkong i solskenet och 
pratat och att det hade varit en gemytlig stämning. Man hade pratat om rent allmänna saker. 
Beträffande tröjan säger Hellberg, att den hade han lagt ner i förrådet och han kom inte ihåg 
var han hade lagt den så hon kunde inte få tröjan vid det tillfället. Hellberg säger att tröjan 
kom fram i flytten och den är nu slängd på soptippen.

Hellberg säger att man hade suttit några timmar, druckit kaffe och pratat, och det hade varit 
väldigt gemytlig stämning. Man hade inte pratat någonting om förhållandet utan det hade 
varit mera allmänt. Man hade skilts åt som vänner, som Hellberg uppfattade det. Christine 
Schürrer som tycker väldigt mycket om Sverige, och även Arboga som stad, hade sagt att hon 
skulle åka runt lite och titta.
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Hellberg berättar att han fått något sms från Christine Schürrer dagen efter, på fredagen eller 
det kan också möjligen ha varit på lördagen två dagar efter att hon hade suttit på balkongen 
hemma hos Hellberg på Kapellgatan. I vilket fall hade hon skickat ett sms, och hon verkade 
må bra och Hellberg vet inte var hon hade befunnit sig. Hon hade skrivit att hon skulle åka 
hem på söndagen.

Sedan hörde inte Hellberg någonting ytterligare från Christine Schürrer förrän någon gång på 
måndagen då hon ringt och påstått sig befinna sig på en bank i Gripsholm. Hon hade förlorat 
både mobiltelefon, plånbok med däremot hade hon haft kvar passet. Hon ville ha hjälp av 
Hellberg och han hade då tagit kompledigt från sitt arbete som han skulle börja klockan 13.00 
på dagen. Han hade åkt i sin dåvarande bil som var en Ford Scorpio av 1997 års modell, mörk 
metallic, svart eller mörkblå med registeringsnummer ATB001. När han kommit fram till 
Gripsholm så hade Christina Schürrer suttit på passagerarsätet i den hyrbil som hon 
disponerade, som var en bil från OK/Q8. Hellberg tror att han tidigare har berättat var bilen 
var hyrd, han kommer nu vid förhöret inte ihåg vad det var för fabrikat, annat än att det en 
mindre grå bil, 199 kronors bil. Hellberg hade reagerat över att bilen var väldigt lerig, både på 
däcken och på sidorna, eftersom det varit fint väder de senaste dagarna. Christine Schürrer 
kunde inte förklara var hon hade varit annat än att hon hade pratat om att hon hade kört i 
Norrköpings trakten i någon skog. Hon hade också sagt att hon hade sovit i bilen, att hon 
hade vaknat av att någon hade öppnat dörren, och sedan hade hon upptäckt att plånbok och 
mobiltelefon varit borta.

Hellberg hade föreslagit att han skulle hjälpa henne att tanka upp bilen så att hon själv kunde 
köra till Arlanda och flyga hem, men hon hade då hade sagt att hon inte kunde köra bilen. När 
hon hade fått frågan varför så kunde hon inte förklara. Hon hade fått frågan om hon hade 
druckit alkohol eller tagit narkotika eller andra medel, men hon hade bara svarat att hon inte 
kunde köra bil utan att förklara varför.

Hellberg säger att han inte kunde lämna henne där och det beslutades då att hyrbilen skulle 
stå  kvar och Christine Schürrer fick följa med honom hem till Hellbergs bostad på 
Kapellgatan 22B i Arboga. Hon fick sova över till tisdagen, dagen därpå, och på morgonen 
när Hellberg pratat med henne så hade hon plötsligt sagt att hon druckit något medel liknande 
Valium. Hellberg minns nu vid förhöret inte namnet på det hon druckit, men det hade rört sig 
om 500 ml. Hellberg vill ha tillagt i förhöret att Christine Schürrer hade sovit på soffan i 
vardagsrummet i lägenheten.

Hellberg uppger att Christine Schürrer sa att hon skulle ringa till en kompis i Tyskland och 
hon ringde ifrån någon av Hellbergs telefoner i lägenheten, antingen den fasta eller den 
mobila telefonen. Hur hon hade fått fram numret det känner inte Hellberg till. Om hon hade 
det uppskrivet i någon telefonbok eller om hon kunde det utantill. Det bestämdes att 
kompisen i Tyskland, som inte Hellberg känner till namnet på och vet ej heller hennes 
telefonnummet, skulle se till att ordna flygbiljetter åt Christine Schürrer till Tyskland. Själv 
skulle Hellberg se till då att Schürrer kom till Arlanda och att hyrbilen återlämnades. Det blev 
så att Hellberg såg till att hjälpa till att betala bensin och vad det hade kostat att hyra bilen. 
Hellberg kontaktade Kristine Wolf och hennes fästman Jonny Olofsson som är bosatt i 
Arboga, att de skulle hjälpa till när man skulle hämta bilen i Gripsholm och skjutsa Christine 
Schürrer till Arlanda. Man hade åkt i Hellbergs bil alla fyra till Gripsholm och sedan hade 
Wolf och Olofsson åkt i hyrbilen till Arlanda under det att Christine Schürrer åkt med 
Hellberg i hans Ford Scorpio. När man kommit till Arlanda så hade man lämnat av Christine 
Schürrer utan att man följt med henne in på terminalen. Hyrbilen återlämnades och sedan 
hörde inte Hellberg någonting från Tyskland förrän en kompis till Christine Schürrer hade 
ringt samma kväll och sagt att Schürrer inte varit med det aktuella planet. Det var samma 
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person som Christine Schürrer hade ringt till från Hellbergs lägenhet, men han vet inte vad 
hon heter eller hennes telefonnummer.

Efter det att Hellberg, Wolf och Olofsson lämnat Arlanda så hade man åkt till Rune 
Folkhögskola utanför Åkersberga där Wolfs mor arbetar. Där hade man ätit mat. Där träffade 
han också sin far Jan Hellberg och sin bror Tobias Hellberg som hade varit där på konferens.

Hellberg tillfrågas vidare om han har haft några ytterligare kontakter med Christine Schürrer, 
och han säger då att någon fysisk kontakt har han inte haft. Han har inte träffat henne. 
Däremot så har det förekommit sms och mail kontakt. Christine Schürrer hade bland annat i 
slutet av mars, början av april 2007, mailat till Hellberg och meddelat att hon hade befunnit 
sig i Tyskland och hade även skrivit någonting om att hennes kompis hade varit sur på grund 
av att Hellberg inte hade följt med Schürrer in på terminalen och sett till att hon hade kommit 
med flyget. Hellberg har i efterhand fått klart för sig att Christine Schürrer inte kommit med 
den aktuella flighten utan åkte från Skavsta dagen efter. Hellberg hade då svarat att han inte 
ville ha någon kontakt med henne och även skrivit att hennes beteende vid Gripsholm och 
den händelsen, hade inte Hellberg sett som något vänskapligt från hennes sida och därför inte 
ville ha med henne mera att göra.

Det hade kommit ytterligare mail där hon skrivit att hon ville att hon skulle åka till Aten, men 
att hon först ville komma och hälsa på Hellberg. Förmodligen var det någon gång i slutet av 
augusti början av september 2007, han har inte kvar mailen. Hellberg hade svarat likadant att 
han inte ville ha någon kontakt med henne på grund av hennes beteende tidigare under året, 
bland annat i mars månad vid Gripsholms slott, och han hade även skrivit att han nu hade 
egen familj med bonusbarn och att de hade det bra, och att han inte ville ha någon kontakt 
med henne. Han minns nu inte exakt hur han formulerat sig.

Hellberg vill poängtera att när han svarat Christina Schürrer så hade han svarat med vänliga 
ordalag och inte i aggressiv ton, eller på något sätt otrevligt.

Sedan har Hellberg fått ett antal mail och sms under sommaren 2007, även under maj månad, 
från Christine Schürrer, som Hellberg inte svarat på. Han har av de mailen förstått att 
Christine Schürrer flyttat till Sverige, och till Stockholm. 

Hellberg tillfrågas om den sista kontakten eller det sista tillfället som Christine Schürrer 
försökt att få kontakt med Hellberg, och som han minns det så var det någon gång i oktober 
månad 2007, när han fått först ett mail där Christine Schürrer beskyllt Hellberg för att ha 
förstört hennes liv. Det hade sedan kommit två sms, i det ena sms hade hon skrivit att 
Hellberg inte hade förstört hennes liv, men att hennes liv varit mycket bättre innan Hellberg 
kommit in i hennes liv.

Beträffande omständigheterna där Christina Schürrer har beskyllt Hellberg vara far till ett 
barn som hon adopterat bort, så fick Hellberg kännedom om detta förmodligen någon gång i 
februari, första eller andra veckan i februari månad 2008, i samband med att han varit och 
hämtat post i sin gamla lägenhet på Kapellgatan 22B i Arboga. Hellberg säger i samband med 
detta att han endast varit en gång i lägenheten och hämtat post. Då hade ett brev från 
Christine Schürrer legat i lägenheten adresserat till gamla adressen till Hellberg, där hon 
beskyllt honom att vara far till ett barn som hon adopterat bort. Såvitt Hellberg har kunnat 
utröna så kan hon omöjligt ha fött något barn som blivit bortadopterat, visserligen fysiskt sätt 
möjligt eftersom de haft en sexuell relation nio månader innan barnet skulle ha varit fött, men 
hennes beteende efter tydde inte på att hon skulle varit gravid. Bland annat hennes beteende 
vid Gripsholms slott där hon druckit någonting liknande Valium, och sedan hade Hellberg 
sett henne under flera dagar vid den tiden och då bör hon ha varit i tredje / fjärde månaden 
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och det märktes ingenting på att hon skulle ha varit gravid. Sedan skulle hon enligt egna 
uppgifter flugit till Aten då hon varit höggravid, vilket varit föga sannolikt enligt Hellberg. 
Dessutom så har han inte fått några som helst indikationer från tyska myndigheter eller från 
svenska myndigheter att han skulle vara far till något barn som Christine Schürrer har fött.

Hellberg säger också att han skulle ha fått ett mail från någon som påstått sig vara 
adoptivpappa till det barn som Hellberg skulle varit far till som Christine Schürrer fött, och 
vad han har fått information från så skulle IP adressen gå till någon dator i Skarpnäck. Han 
kan inte med säkerhet säga om så är fallet, men det är uppgifter som Hellberg har fått.

Förhöret avbryts för lunch klockan 12.34.

Förhöret återupptas klockan 13.20

Hellberg tillfrågas om vad han och Christine Schürrer gjort under de två besök som hon gjort 
i Arboga i november respektive i december 2006, och vilka personer som de eventuellt 
träffade. Hellberg säger att han måste få titta i sin bilddagbok för att kunna vara säker på 
vilken av tillfälle som man gjorde vad. Han säger dock att vid ett av tillfällena så besökte man 
restaurang Ögin i Köping eftersom Hellberg måste vara där då han arrangerat spelningen. Det 
var ett lokalt band som spelade, han minns nu inte namnet på bandet. Han säger att han 
känner de flesta som brukar gå på puben, men de som de umgåtts med under kvällen eller 
suttit vid samma bord som Hellberg och Christine Schürrer, var Erika Stenberg och en person 
som Hellberg bara känner till förnamnet Andy, han är numera pojkvän till Erika Stenberg. 
Vidare hade Erika Stenbergs syster Kristine Stenberg också suttit vid bordet. Som Hellberg 
tidigare sagt i förhöret så kände han de flesta på krogen men de som han nyss nämnde var de 
som satt vid bordet som möjligen kan ha pratat med Christine Schürrer.

Hellberg erinrar sig också vid förhöret att en Gustav Andersson bosatt i Köping, exakt adress 
minns han inte nu, han satt också vid bordet.

Vidare så säger Hellberg att vid något av tillfällena, antingen i mitten av november eller 
december 2006 där han haft besökt av Christine Schürrer, så hade man vid ett av de tillfällena 
Hellberg och Christine Schürrer varit hemma hos Carl Wång och Mia Karlsson som då bodde 
i Köping. Vidare så hade David Wievegg och dennes flickvän Ulrika också varit i lägenheten. 
Det hade varit en privat fest i lägenheten hemma hos Carl Wång, man hade inte varit ute på 
någon restaurang utan hela tiden varit lägenheten.

Hellberg berättar också att vid ett av tillfällena, han är osäker om det var i november eller 
december 2006, så hade han och Christine Schürrer haft besök av Carl Wång och Mia 
Karlsson i lägenheten på Kapellgatan 22B i Arboga. Senare på kvällen så hade Christine 
Schürrer och Mia Karlsson lämnat lägenheten och gått på Stadshuskällaren där det var 
diskotek och pubafton. Hellberg och Carl Wång hade blivit kvar i lägenheten och det berodde 
på att Wång hade somnat och Hellberg ville inte väcka honom.

På fråga så säger Hellberg att vid de två tillfällen som nyss relaterats i förhöret november 
respektive december månad 2006, så hade Christine Schürrer flugit från Tyskland till 
Skavsta. Vid båda tillfällena så hade Hellberg hämtat Schürrer vid Skavsta flygplats och även 
lämnat henne vid flygplatsen. Han uppger att i december månad, vid det besöket, var det 
tänkt att Christine Schürrer skulle åka tåget från Arboga via Eskilstuna, men av någon 
anledning så hade de ställt sig på fel perrong. Det hade varit vid 10.00 tiden som de stått och 
väntat på tåget. Vid 16.00 tiden så hade hon ringt till Hellberg och sagt att det inte kommit 
något tåg och detta tyckte Hellberg var väldigt märkligt eftersom Schürrer var väldigt van att 
resa på egen hand, att hon borde ha bytt perrong om hon upptäckte att det inte kommit något 
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tåg. Det hade fått till följd att Hellberg varit tvungen att skjutsa Schürrer även vid detta 
tillfälle till Skavsta. 

Beträffande flygbolag som Christine Shcürrer flugit med till Skavsta så uppger Hellberg att 
han inte kommer ihåg exakt vad flygbolaget hette, men att det var någonting liknande 
Germany flights, eller någonting liknande. Det var Christine Schürrer som hade tipsat 
Hellberg om detta flygbolag. Det hade inte varit någon av de vanliga flygbolagen.

Hellberg tillfrågas om vilka han har berättat allting för beträffande sitt sk förhållande med 
Christine Schürrer och Hellberg säger då att det som han nämnde tidigare i förhöret, de som 
fått veta allt, är framförallt Carl Wång och Kristine Wolf och även Mia Karlsson och Jonny 
Olofsson har varit med och hört en del, men det är framförallt Wolf och Wång som Hellberg 
öppnat sig och berättat i princip allting, alltifrån när Hellberg och Schürrer träffats och när 
hon varit på besök och alla turer runtikring förhållandet. Händelsen vid Gripsholm, alla mail 
och brev och adoptionshistorien osv.

Beträffande Emma Jangestig så säger Hellberg att även för henne har han berättat allting, hon 
har inte fått läst alla brev som Schürrer skrivit men däremot det sk adoptionsbrevet har hon 
läst och man har haft en väldigt öppen diskussion om det som varit mellan Hellberg och 
Schürrer. Hellberg vill göra ett förtydligande och säger att det är inte så att han har nekat 
Emma att läsa alla brev, utan det har varit så att det inte har varit aktuellt. Hade det varit på 
det viset att Emma krävt att få läsa alla brev så hade hon självfallet fått göra det, säger 
Hellberg.

Hellberg tillfrågas vidare om han för andra personer berättat om sitt förhållande med 
Christine Schürrer och han säger då att han har pratat med en del och det kan ha varit vem 
som helst, säger han. Bland annat hans mor och far, en på hans arbete som heter Annika, han 
minns nu inte efternamnet och hans arbetsgivare Tony Karlsson, och då har de rent allmänt 
fått information om att Hellberg träffat en tysk kvinna och att hon varit på besök då och då. 
De har inte fått reda på alla turer, allt som har hänt.

Hellberg tillfrågas vidare om han känner någon som heter Lena Press som ska vara någon 
klubbordförande på Samhall, eftersom det i utredningen har förekommit uppgifter om att 
Hellberg skulle ha pratat om Christina Schürrer med Lena Press. Hellberg ställer sig helt 
oförstående när han får höra namnet Lena Press, han känner ingen med det namnet. Han har 
heller inte haft någon kontakt med Samhall. Han får frågan om han har haft någon anledning 
att prata med någon från Samhall, eller om han har arrangerat någon spelning på någon 
personalfest på Samhall, eller liknande. Det har han inte gjort, säger Hellberg och han har 
icke för någon person på Samhall, varken Lena Press eller någon annan pratat om Christine 
Schürrer.

Hellberg vill göra ett förtydligande och säger att ABF har viss samarbete eller kontakt med 
Samhall, men det är från den fackliga sidan och den delen sysslar inte Hellberg med. Han 
säger också att de som han inte känner har han bara rent ytligt nämnt att han träffar en tysk 
kvinna som heter Christine Schürrer och ingenting mer. Han ställer sig helt främmande till de 
uppgifterna.

Hellberg tillfrågas om han frivilligt eller medvetet lämnat över sitt personnummer, sina 
personuppgifter till Christine Schürrer i något sammanhang, exempelvis om hon skulle 
beställa någon flygbiljett eller tågbiljett, eller liknande, men det har inte varit aktuellt och inte 
vad Hellberg kan erinra sig vid förhöret. Det är dock fullt möjligt säger han, att Schürrer kan 
ha sett båda pass och körkort eftersom hon vistats vid flera tillfällen i flera dagar hemma i 
hans dåvarande bostad på Kapellgatan 22B i Arboga. Det enda uppgifter han lämnat när det 
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gäller mera personliga uppgifter till Christine Schürrer, är hans kontonummer till sitt 
lönekonto i Swedbank eftersom hon skulle sätta in pengar på detta, de pengar som Hellberg 
lagt ut i samband med den sk Gripsholmshistorien.

Hellberg tillfrågas om han har fått någon känsla av att Christine Schürrer varit svartsjuk, men 
han har aldrig haft den känslan, säger han. Hon har inte uppträtt på ett sådant sätt, varken när 
de har träffats fysiskt eller när de skrivit mail eller brev. I breven och mailen har hon mera 
varit förklarande varför hon tagit kontakt, och han har inte känt något hot från hennes sida.

På fråga om Christine Schürrer i mail, sms och telefonsamtal med Hellberg kommenterat 
Hellbergs nya familj, Emma och hennes barn, så säger Hellberg att, inte vad han kan erinra 
sig. Hon kan ha nämnt i något mail som hon skickat i september månad 2007, men i så fall i 
positiva ordalag har hon önskat Hellberg lycka till. Han är väldigt osäker på den uppgiften 
eftersom det har gått så lång tid. I övrigt så har han ingen minnesbild av att Christine Schürrer 
på något sätt i aggressiva eller i andra ordalag, kommenterat Hellbergs nya familj.

Hellberg vill också i sammanhanget lägga till att om det vore så att Christine Schürrer på 
något sätt hotat honom eller hans nya familj, Emma och barnen, så skulle han inte alls tveka 
att göra en polisanmälan mot henne. Han har också, säger han varit i kontakt med Västerås 
polisen någon gång i mars månad 2008 innan händelsen och frågat om det gick att göra 
någonting om Schürrer inte skulle släppa taget om honom, men han fick då svarat att så länge 
det inte händer någonting så kommer de inte att göra någonting. Om det vore så att Hellberg 
och hans nya familj skulle bli hotade eller trakasserade så skulle han direkt ha gjort en 
polisanmälan. Något sådant hot, eller trakasserier har han inte upplevt att Christine Schürrer 
ägnat sig åt mot honom och hans familj.

Hellberg tillfrågas om han känner till huruvida Emma Jangestig träffat Christine Schürrer vid 
något tillfälle när Schürrer varit i Arboga, men inte vad Hellberg känner till. Han säger också, 
på fråga, att de fotografier som Hellberg har i sin bilddagbok den har givetvis Emma också 
sett. I övrigt så säger Hellberg att han varit väldigt öppen när han pratat om sitt förhållande 
med Christine Schürrer med Emma. Man har diskuterat allting och Emma har mer och mer 
varit av den åsikten att hon tyckte att det var konstigt att Christine Schürrer aldrig givit sig, 
men man har inte upplevt det som något hot från Schürrers sida. Däremot så var det väldigt 
obehagligt när Schürrer kom med beskyllningen att hon hade fött ett barn som Hellberg varit 
pappa till men inte sagt någonting förrän långt efteråt och barnet skulle ha varit bortadopterat. 
Emma som också är väldigt intresserad och väl insatt när det gäller barn, hade heller inte trott 
på Christine Schürrers beskyllning eller påståenden.

Tillfrågad om Hellberg har någon uppfattning om var Christina Schürrer har bott när hon 
vistats i Sverige så säger han att han vet att hon varit bosatt i Stockholm. I samband med att 
han blev beskylld för att ha haft ett barn tillsammans med Schürrer så tog han kontakt med 
Folkbokföringen och då fått fram någon adress i Stockholm. Han minns nu inte adressen men 
han tror att det kan ha varit Skarpnäck, även den adressen. Det var något japanskt eller 
kinesiskt namn, en c/o adress. Alla de uppgifterna och även det telefonnummer han har fått 
fram har han lämnat till polisen och det finns även kvar i hans dator.

Tillfrågad om vilka personer som Christine Schürrer umgåtts med i Sverige, om Hellberg 
känner till dessa, så säger han att han vet inte. Han tror att det är studenter i Stockholm.

Hellberg tillfrågas vidare om han känner till huruvida Christina Schürrer har haft några 
bekanta i Arboga eller i trakten innan hon träffade Hellberg, men vad han vet så känner 
Christine Schürrer bara Hellberg och Kristina Wolf som hon blivit bekant med genom 
Hellberg. Hellberg tillägger att Christine Schürrer för honom berättat att när hon hälsat på 
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Hellberg första gången i november 2006 i Arboga, så sa hon att det var första gången som 
hon hade besökt Sverige överhuvudtaget.

Hellberg tillfrågas vidare om han känner till hur Christine Schürrer försörjt sig under den tid 
som han känt henne, och det enda han har hört det är att hon har sagt att hon tagit bilder och 
skrivit för någon fotbollstidning och det hade varit någon tysk tidning som Hellberg 
uppfattade det. Han tror också att hon kan ha försörjt sig på studiemedel, han var lite 
fundersam hur hon försörjt sig men han har inte forskat vidare i det eftersom han inte har haft 
någon kontakt med henne sedan i mars månad 2007.

Beträffande hur Christine Schürrer hyrt bil under sina vistelser i Sverige så säger Hellberg att 
den enda som han säkert vet som Christine Schürrer hyrt, det var vid tillfället i Gripsholm när 
Hellberg själv var tvungen att återlämna bilen och den var hyrd vid OK/Q8 Arlanda, men 
exakt vad stället eller gatan heter, det kommer han inte ihåg. Det var ute vid Arlanda. I övrigt 
så har han ingen uppfattning hur hon, eller var hon hyrt bilar i Sverige. Han känner heller inte 
till om hon har haft tillgång till andra bilar som hon disponerat, om hon lånat bilar.

Hellberg berättar att han fått något sms från Christine Schürrer där hon uppger att hon sett 
Hellberg när han varit på en Peace and Love festival i Borlänge i juni 2007. Hellberg säger att 
han var på festivalen men endast över dagen. Det var tänkt att han skulle jobba som arrangör, 
eller funktionär vid festivalen, men det blev inte så utan han åkte dit över dagen. Han har inte 
själv sett huruvida Schürrer var på festivalen eller inte, utan det är enbart Schürrers uppgifter 
via sms.

På fråga om Hellberg känner till om Christine Schürrer åkt tåg till Arboga vid något tillfälle, 
så säger han att det känner inte han någonting till om. Det enda han vet är att hon försökt att 
åka tåg från Arboga via Eskilstuna när han var tvungen att skjutsa henne till flygplatsen som 
han nämnt tidigare i förhöret.

Hellberg tillfrågas om han minns vad han gjorde fredagen den 14 mars 2008, och han uppger 
då att han mycket väl minns den dagen eftersom det var den första fredagen som han var 
barnledig och inte jobbade sent. Han hade varit hemma större delen av dagen och någon gång 
vid 13.00-14.00 tiden så hade Niklas Jangestig kommit och hämtat barnen Saga och Max. 
Själv hade Hellberg åkt iväg till Smedjan i Köping vid 16.00-17.00 någon gång för att lämna 
instrument. Han åkte sedan via pizzeria Viking och kom hem någon gång vid 17.00-18.00 
tiden. Sedan hade han och Emma varit hemma i bostaden hela kvällen, i bostaden på 
Verktygsgatan 2B i Arboga.

Hellberg tillfrågas om han skulle ha arbetat den dagen, och det var tänkt att han skulle ha 
arbetat 16.00-17.00 fram till 24.00-00.00 tiden på fredagskvällen. Eftersom Hellberg arbetat 
ganska mycket helger så hade han i samråd med de som arbetade vid Smedjan, så behövdes 
inte Hellberg på kvällen utan det räckte med att han ställde ut instrumenten som skulle 
användas på kvällen.

Rent allmänt så säger Hellberg på fråga att han arbetat väldigt mycket helger, men det har 
varit också väldigt sporadiskt beroende på att han har varit engagerad i festivaler som oftast 
är på helger, fredag-lördagar. Han har också varit engagerad ideellt i revysällskapet i Arboga 
från nyårsafton och framåt. Arbetstiderna som han har haft, har rört sig från 12.00-13.00 
fram till 01.00-02.00 tiden på natten, det avser revysällskapet.

Beträffande den aktuella fredagen den 14 mars 2008, så säger Hellberg på fråga att det 
bestämdes att han inte skulle jobba kvällen bara någon, några timmar innan han åkte hem. I 
övrigt när det gäller hans arbetstider så är det egentligen bara han själv, och möjligen Emma 
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som känner till hur han jobbar. Detta bestäms väldigt snabbt, hur och när han ska arbeta, så 
han går inte på något fast schema.

Hellberg säger att det är verksamheten som får styra hur han arbetar och i hans 
arbetsbeskrivning står, "efter verksamhetens behov". Detta innebär att han inte kan planera 
för så lång tid i förväg.

Hellberg tillfrågas om Christine Schürrer känt till Hellbergs arbetstider och hon har känt till 
att han har ett fast schema mellan 13.00-20.00, på dagarna, men att det sedan beror på 
verksamhetens behov. Hon känner också till att han är tvungen att ibland jobba sent på 
kvällarn och in på nätterna, om det är så att det är någonting speciellt han måste vara med på. 
Så var det på restaurang Ögin i Köping som Hellberg berättat om tidigare i förhöret, när 
Christine Schürrer var med. Då var Hellberg tvungen att representera studieförbundet.

Förhöret avbryts tillfälligt klockan 14.43 för rökpaus.

Förhöret återupptas klockan 14.53.

Hellberg tillfrågas vidare om en tågbiljett daterat den 5 mars 2008, 229 kronor, en SJ biljett. 
Hellberg har berättat om den i förhör den 27 mars 2008, och Hellberg säger att det avser en 
resa Arboga-Ludvika. På fråga var han förvarat tågbiljetten, så säger han att antingen har han 
haft den i någon av sidofickorna i rockfickan, den bruna som Hellberg använder idag. Den 
kan också ha legat i den sk Sälen packningen eftersom från Brunsviks folkhögskola utanför 
Ludvika som Hellberg besökte när han använde biljetten, så åkte han direkt till Sälen med 
familjen. Den kan då ha hamnat nere i den packningen och ramlat ur när man packat upp i 
hallen. Hellberg vill tillrättalägga och säger att den kan inte ha legat i den bruna rocken 
eftersom han inte hade använt den, den dagen.

Den jackan som Hellberg hade använt när han åkte med tåget och använde biljetten är en 
svart jacka, som också är i beslag hos polisen.

Hellberg tillfrågas om han vet vem Loriana eller Lorena Pettersson är, och han säger att han 
har av Emma Jangestig fått berättat för sig vem hon är och det är en kvinna som är en före 
detta flickvän till Emmas halvbror och hon kommer från Spanien. Loriana, eller Lorena hade 
kommit in i Emmas släkt när Emma var i nedre tonåren. Själv har inte Hellberg träffat 
Loriana, men han har som sagt fått berättat för sig av Emma Jangestig. Enligt vad Emma 
berättat så har hon inte träffat Loriana eller Lorena på 5-6 år. Vad Hellberg känner till så har 
inte Emma och Lorena överhuvudtaget några affärer eller någonting sådant ihop, eller att de 
umgås.

Hellberg berättar att Emma Jangestig efter det att hon blivit överfallen och de skador hon fått, 
så på sjukhuset så har hon nämnt namnet Lorena. Av den anledningen så har Emmas föräldrar 
Roland och Eva Jangestig med sig ett fotografi idag för att visa Emma för att om möjligt då 
Emma skulle kunna säga om det är den personen hon avser som hon pratat om på sjukhuset. 
De skulle även visa det för Hellberg och de har även lämnat ett svar till polisen om det var 
önskvärt.

På fråga så säger Hellberg att han har inte någon känsla av att Emma Jangestig och Lorena 
Pettersson skulle vara ovänner på något sätt och att Lorena Pettersson skulle ligga bakom 
överfallet på Emma och hennes barn i villan på Verktygsgatan 2B i Arboga den 17 mars 2008.

Hellberg tillfrågas om han haft problem med Christine Schürrer kring hans födelsedag den 15 
oktober 2007, och han säger att det var i den vevan som Christine Schürrer skickat sms som 

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-04-09 08:55   diarienr: 1900-K8001-08
1284



han berättat om tidigare i förhöret. Dels om att Hellberg skulle ha förstört hennes liv, men att 
hon sedan skickat ett nytt där hon skrivit att han inte hade förstört hennes liv men att det var 
bättre innan hon träffade Hellberg.

Han tillfrågas om han känner till huruvida Christine Schürrer fört dagbok, men det är 
ingenting som Hellberg märkt. Han har inte sett att hon gjort anteckningar som skulle vara 
avsett för någon dagbok eller liknande.

Hellberg tillfrågas om han fått något sms ifrån Christine Schürrer med någonting liknande, 
"jag menade allting jag skrev i ett sms efter allt det andra försökt". Hellberg säger att han inte 
kommer ihåg om han har fått det, men det är möjligt att han har fått ett sådant sms och i så 
fall är det kring den 15 oktober 2007, när han fått det tidigare sms som han nämnde.

Han tillfrågas om ytterligare sms, om han fått någonting liknande, "här ligger jag och får kallt 
blod, medan du blir avsugen av din hora". Hellberg säger bestämt att något sådant sms är han 
helt säker på att han aldrig fått från Christine Schürrer.

Hellberg tillfrågas om han hört, eller känner till om Christine Schürrer gjort något 
självmordsförsök tidigare innan de träffats, eller under tiden som de var tillsammans. Hon har 
inte nämnt någonting om något självmordsförsök för Hellberg. Det enda som han känner till 
som möjligen skulle vara något självmordsförsök är det som hände vid Gripsholm när 
Christine Schürrer själv har sagt att hon svalt ca 500ml någon Valiumliknande dryck. I övrigt 
så har Hellberg ingen kännedom om någonting som avser självmordsförsök angående 
Christine Schürrer.

Hellberg vill också berätta, som han även vid tidigare förhör som hållits med honom, nämna 
att Christine Schürrer i samband med att han träffat henne på Kreta, berättat för honom att 
hennes förra pojkvän avlidit i en bilolycka ca två år tidigare, dvs 2004. Christine Schürrer 
hade även tagit upp detta i samband med att Hellberg ville göra slut. Att hon på grund av 
förre pojkvännens död i bilolyckan, mådde väldigt dåligt och hade svårt att släppa Hellberg 
eftersom det var den enda som hon fastnat för.

Beträffande måndagen den 17 mars 2008, så uppger Hellberg att han och Emma blev väckte 
vid 07.30 tiden av sonen Max och han gick upp någon gång strax innan 08.00. Det hade varit 
en helt vanlig morgon och någon gång vid lunchtid så åkte Emma  Jangestig och barnen Max 
och Saga till förskolan. Man åkte iväg i familjens bil, en Ford Mondeo kombi av 1997 års 
modell, mörkblå metallic till färgen. Registreringsnumret kommer Hellberg vid förhöret inte 
ihåg. 

Hellberg hade stannat kvar hemma i bostaden och han hade haft en oroskänsla, en 
obehagskänsla i kroppen under hela helgen. Det var ingenting speciellt han kunde peka på 
och han bestämde sig för att jobba hemifrån och inte åka till kontoret i Arboga. Det berodde 
också på att på kontoret så har han inte det bildhanteringsprogram som han behövde för sitt 
jobb. Han höll på att jobba med en affisch fram till ca 16.30 tiden. Han har också varit 
telefonkontakt med tre personer som sitter i styrelsen för kulturföreningen Ukelelej i Kungsör 
som ABF har ett samarbete med. Hellberg skulle träffa de tre personerna eftersom man skulle 
ha ett möte om bland annat styrelseutbildning. De tre personerna var Axel Ramå, Alex 
Risberg samt Valid Ramadi. Eftersom inte Hellberg hade någon nyckel till deras lokal så 
bestämdes att man skulle träffas på Slussen som är kulturföreningens Ukelelejs konsertlokal, 
Fredsgatan 3 i Kungsör. Hellberg uppger att han ringt till styrelsemedlemmarna i 
kulturföreningen Ukelelej vid 16.30 tiden, och strax innan vid 16.20 tiden så hade Emma och 
barnen kommit hem från öppna förskolan. Själv åkte Hellberg ifrån bostaden vid ca 16.40 
tiden. Han åkte då i familjens Ford Mondeo kombi.
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Tillfrågad om hur Hellberg var klädd när han lämnade bostaden så säger han att han hade 
gråa jeans, en brunvit rutig skjorta, en svart huvtröja samt svarta mjuka vinterkängor. Han 
hade också haft en svart jacka i tyg, halv lång som räckte ner till övre delen av låren. Samtliga 
kläde är tagna i beslag av polisen.

Tillfrågad vilken väg Hellberg åkte ifrån bostaden så säger han att han inte kan alla gator i 
närområdet, men han säger att när man står med ryggen mot garageporten så åkte man 
Verktygsgatan vänster och vid nästa gata svängde han vänster för att komma fram vid 
Jädersvägen och Hellberg bör då ha åkt in på Villagatan, (fhl notering) för att sedan komma 
ut på Jädersvägen där han svängde höger och åker fram förbi Vilsta hallen. Sedan är Hellberg 
osäker på hur han åkt. Han kan ha åkt, har troligtvis åkt vänster som han brukar åka när han 
ska åka till Kungsör. Då åker han över Herrgårdsbron och fram till Statoilsrondellen där han 
åker mot ÖB och sedan åker mot Kungsör. 

På fråga om Hellberg gjort några iakttagelser på personer eller bilar i närområdet som han 
reagerat över så säger han att de närmasta grannarna var inte ute som han uppfattade det. 
Däremot när han kommit lite längre ifrån, så var det folk ute men det var inget som han 
reagerade för frånsett en som heter Peter Lund som hade kommit och gått med sin flickvän 
som Hellberg nu inte minns namnet på vid förhöret, och deras barn som heter Nicki, som 
suttit i en barnvagn. Nicki är i 4 års åldern. De hade kommit och gått på Villagatan mot 
Jädersvägen. Hellberg hade saktat till och kört väldigt sakta förbi dem och försökt att heja på 
dem, men han hade inte stannat och pratat med dem. Hellberg ombeds beskriva hur deras 
klädsel sett ut, men han minns inte annat än att de varit mörkt klädda.

Hellberg säger vidare att han kommit fram till Kungsör strax efter klockan 17.00. Det var 
bestämt att han skulle komma till Kungsör vid 17.00 tiden och han hade kommit ihåg att han 
tänkt att, "nu är jag sen igen", men det hade rört sig bara om några få minuter. Mötet hade 
avhållits och med de personer som tidigare nämnts i förhöret. Det avslutades vid ca 18.20 
tiden och då sätter sig Hellberg i sin bil och åker mot Köping.

När han sätter sig i bilen så upptäcker han att han har fått ett sms från Emma där hon skriver 
och frågar om hon ska ställa undan maten. Hellberg sms tillbaka och skriver då att han är 
hemma om ca en timme.

När Hellberg sitter och åker mot Köping så får han ett samtal ifrån Smedjan från Sabine Oliv, 
en av de som Hellberg ska träffa i Köping. Vidare så kommer även Dennis Nylund att vara 
med, där de senare träffas. Samtalet som Hellberg får från Sabine Oliv är att hon funderar, att 
hon undrar var Hellberg befinner sig eftersom enligt Sabine så skulle han ha varit vid 
Smedjan klockan 18.00 men Hellberg säger att det måste ha varit ett missförstånd mellan 
honom och Dennis Nylund. Han förklarade då för Sabine att han fortfarande befann sig i 
Kungsör men var på väg till Köping. Han säger att han åkte den enda väg som finns mellan 
Kungsör och Köping, han minns nu inte vägnumret och han åker via industriområdet förbi 
Jysk och någon bilskrot och Lexto sängar. Han åker genom gamla stan, bakvägen över 
Dammbron till Glasgatan där Smedjan är belägen. Han minns inte exakt när han kommer 
fram till Smedjan men det var strax före sju, ca tjugo, kvart i sju på kvällen. Han pratar några 
ord med Dennis Nylund och sedan börjar man att lasta in delar av ett trumset, en elbas samt 
två förstärkare i Hellbergs bil. Hellberg pratar också några ord med Sabine Oliv.

Hellberg säger att det hade tagit så lång tid att lasta förstärkarna och instrumenten, och han 
har efteråt tagit reda på tiden när han åkte och han har kommit fram till att det bör ha varit 
ganska precis klockan 19.00 på kvällen den 17 mars 2008, när han lämnade Smedjan. Han 
har dels räknat med ett telefonsamtal som han ringt men han har även pratat med Dennis 
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Nylund. Han hade folk väntande hemma på honom och det var meningen att Dennis Nylund 
skulle ha varit hemma vid 19.00 tiden och Dennis hade uppgivit att han hade fått ett 
telefonsamtal från någon av de personerna som befunnit sig hemma i Nylunds bostad och 
funderat på var han tagit vägen. Vid det tillfället så hade Hellberg precis varit på väg att åka. 
Enligt vad Hellberg har fått reda på av Dennis Nylund så skulle de personerna som stått och 
väntat på Dennis Nylund hetat Linn Pettersson och Mia Karlsson. Hellberg säger dock att 
förhörsledaren får prata med Dennis Nylund för att få bekräftat att uppgifterna är riktiga.

Hellberg åker ifrån Smedjan så som han kommit fram till ganska precis vid 19.00 tiden, och 
åker mot Arboga. Han ska åka till en fastighet där det finns åtta stycken replokaler belägen på 
Norra Ågatan 3 i Arboga. Hellberg har inte åkt så lång stund innan han kommer på att han har 
glömt nycklarna till fastigheten varför han måste åka via bostaden och det var av den 
anledningen som han då åkte hem. Han berättar att han åker från Smedjan genom 
industriområdet, förbi Jysk och vänster förbi Volvo och fortsätter genom Valskog. När han 
kommer till Arboga så åker han rakt fram i Arbogakorsningen, upp till Lidl rondellen där han 
åker rakt fram och svänger vänster innan övergångsstället på Fellingsbrovägen. Han åker 
förbi Hällbackan, ålderdomshemmet och under järnvägen och fram till Jädersvägen där han 
svänger in på Redskapsgatan, förbi lekparken och in på Verktygsgatan. Han parkerar framför 
postlådorna utanför bostaden, och stannar på adressen Verktygsgatan 2B. Hellberg uppskattar 
att han anländer till bostaden någon gång mellan 19.15-19.20 tiden, närmare kan han inte 
precisera tiden. Hellberg hade parkerat mot trafiken på gatan och han får då frågan hur det 
kommer sig att bilen sedan flyttats på andra sidan gatan. Det är mycket enkelt, säger 
Hellberg, efter det att första ambulanserna anlänt så insåg han att han stod i vägen och han 
hade själv flyttat på bilen.

Hellberg får frågan om han gjort några iakttagelser av personer, bilar när han kommit in i 
området, men han säger att han varit så fokuserad på att han skulle in och hämta nycklarna så 
att han inte gjort några noteringar vad han kan erinra sig, varken på personer eller på bilar i 
området. Han får frågan om det stod någon av grannarnas bilar ute, och han har någon 
minnesbild av att det stått någon vit bil längre fram på gatan, som han vet att en granne äger, 
men det kan vara en minnesbild från senare på kvällen.

Hellberg uppger att han går emot ytterdörren till fastigheten Verktygsgatan 2B och han får då 
frågan om han hör någonting, något ljud eller liknande men han säger att det är helt tyst och 
han ser ingen heller som befinner sig ute på gatan bland grannar eller andra barn eller dylikt. 
Han tar upp sin nyckel och försöker låsa upp ytterdörren men lyckas inte, och det berodde på 
att dörren var upplåst. I det sammanhanget så säger Hellberg att den brukar alltid vara låst 
eftersom familjen har en katt som har en förmåga att lyckas öppna dörren och därför brukar 
den alltid låsas. Hellberg vill förtydliga och säger att ytterdörren oftast är låst på grund av den 
orsaken.

När Hellberg öppnar dörren så tar det någon eller några sekunder innan han förstår vad han 
ser. Han får se då, först Emma liggande till vänster i hallen med huvudet mot väggen och 
benen ut mot hallen. Hon får fram något gutturalt läte och Hellberg går fram och ser att hon 
andas och han ser också att ena pallen som finns i hallen är vällt. Han lyfter blicken och får då 
se barnen Saga och Max ligga längre fram. Hellberg vill själv med en gång berätta vad han 
ser när han kommer in i hallen och förhöret övergår därför i dialogform.

Fhl. Allan Emretsson
TH. Torgny Hellberg

Fhl. Ja, kan du berätta vad du ser då när du öppnar dörren?
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TH. Ehh, jag öppnar upp dörren, ser min sambo tillika flickvän Emma ligga med huvudet 
emot väggen, benen ut i hallen och ena pallen som har stått till vänster i hallen är 
vällt, den andra pallen som även den har stått till vänster i hallen under den de 
krokarna har sina kläder, den pallen är framskjuten lite grann. Hon har huvudet mot 
väggen, ansiktet utåt mot dörren och det är enormt blodigt överallt. Hela hallen är 
blodig. Jag går framåt till henne, först och tittar att hon rör sig, hon andas. Jag går 
fram till Max och Saga och ser om dom andas. Max ligger utanför ingången till 
köket, ett hack.. två hack på höger sida utav pannan, mycket blod runt ikring hans 
huvud. Ehh, han ligger raklång på rygg, ungefär som att någon har placerat honom 
på rygg, med armarna efter sidorna, inte direkt emot kroppen utan lite ut mot.. 
utanför kroppen alltså. Saga ligger utanför, där vi kallar kojan, det betyder alltså 
under trappen så finns det alltså en grej som jag har gjort iordning som en koja, där 
utanför ligger Saga. Samma sak där, på rygg med armarna en bit ifrån kroppen, men 
väldigt still. Båda två andas. Max hyperventilerar, andas väldigt häftigt. Saga andas 
stötvis, men båda andas i alla fall. Jag försöker lyfta upp Emma, jag går tillbaka och 
försöker lyfta upp Emma, sätta henne mot väggen så att hon får fria luftvägar. Hon 
är alldeles blodig i hela ansiktet, ner på bröstet, hela kroppen egentligen. Håret är 
fullt av blod, ehh, därför också ehh.. det blodet som var på min.. mina händer, mitt 
ansikte, på mina kläder.. ehh, jag gick in i datarummet och hämtade en telefon, 
mobiltelefon, det låg en mobil.. eller en trådlös telefon bredvid henne, men den såg 
jag inte på en gång utan den ehh, den såg jag senare. Jag försökte.. jag gick in i 
datarummet och hämtade mobiltelefonen och ringde 112. Stoppar där. 
Vad som hände var att efter att jag har pratat med SOS alarm, så ville dom att jag 
skulle stoppa blödning, på tre personer och dessutom så var det så att på Max och 
Saga såg jag inget blod på dom, utan det var mest runt dom. Det fanns ett hack på 
Saga ovanför högra öga. Det fanns två hack på Max, som jag såg, på.. ovanför, alltså 
det är höger öga från där jag ser, så det blir ju vänster öga på hennes del och även två 
hack ifrån Max, ovanför höger öga, möjligtvis ett längre ner mot tinningen, alltså ett 
över ögat och ett mot tinningen. Ehh, under tiden som jag pratar med SOS alarm så 
säckar Emma ihop, lägger sig på samma sätt som hon gjorde när jag fann henne. Jag 
lägger ifrån mig telefonluren och lyfter upp henne igen för att försöka få henne vid 
medvetandet. Hon ser.. hon öppnar det ena ögat, hon ser på mig men hon ser mig 
inte, utan hon bara tittar på mig liksom, fortfarande ett gutturalt läte. Ehh, SOS alarm 
lämnar över mig till en läkare, jag vet inte riktigt vad jag har berättat för SOS alarm 
men jag vet att jag har berättat att det är personer, det är två barn och ehh, jag tror 
jag sa att dom blivit knivhuggna eller något liknande, men att det är blod överallt. 
Det är riktigt allvarligt. Sen när jag har lyft upp Emma, satte henne mot väggen igen, 
så tar jag upp telefonluren och pratar med en läkare, ehh, som även hon vill att jag 
ska stoppa blodflödet, vill att jag ska kolla som att dom andas och liknande och strax 
efter det, då har det alltså gått, jag vet inte exakt, det känns som evigheter, men så 
kommer det en ambulans, och jag går ut utanför och frågar läkaren att nu, nu 
kommer ambulansmännen kan jag lägga på hos dig. Ja, säger hon och jag lägger på. 
Ambulansmännen står ganska lugnt utanför ambulansen och frågar mig, vad är det 
som har hänt, på väldigt lugn ton. Och sen så säger jag åt dom att, spring in och 
kolla, och skynda er, och dom springer in, eller ena killen halvspringer in och 
kommer in då, och kommer ut ganska så snart igen och säger åt den andra 
ambulanskillen att, ehh, jaa, larma på större, eller nånting liknande, alltså ring flera, 
ring.. det här riktigt jävla illa, du får skynda dig in och såna här grejer. Och sen så 
insåg jag då att min bil stod i vägen för om det skulle komma resten, det är ju flera 
ambulanser, och det har jag tagit med er tidigare.

Fhl. Mm
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Förhöret övergår nu i diktafon och pratform.

Hellberg tillfrågas om när han öppnade dörren och kom in i hallen och påträffade Emma och 
barnen liggande på golvet, om han hade någon förnimmelse eller känsla av att det 
fanns någon annan person i fastigheten förutom Emma och barnen. Hellberg säger 
att när han fick syn på först Emma, och han poängterade att han inte lyfte blicken 
utan först koncentrerade sig på Emma, och sedan tittade och gick fram till barnen, så 
varken såg han eller hörde någonting. Han hade förmodligen, säger han, hamnat i 
chock eftersom när han fått klart för sig vad som Emma och barnen drabbats av, så 
har han förmodligen hamnat i något chocktillstånd. Det blev helt tyst runt ikring 
honom. Han hörde ingenting. Han fick någon form av tunnelseende och han säger att 
även om det varit någon i fastigheten så skulle han förmodligen inte ha hört detta. 
Han har inget minne av att någon TV eller någon radio stått på. Han får också frågan 
om han känt något liknande vinddrag, eller vindpust som om någon öppnade och 
stängde ett fönster, eller altandörr, men han säger att det enda han var fokuserad på 
det var Emma och barnen.

Hellberg tillfrågas om ett brev som påträffats bland andra brev i samband med en 
husrannsakan i garaget i villan på Verktygsgatan 2B, från en kvinna från Tyskland 
som ska heta Maria T, möjligen Tadaj. Hellberg är först oförstående men sedan 
kommer han på att det är Maria Tadaj och hon ska komma från Belgien eller 
möjligen Holland. Belgien säger han, och det är en kvinna som han träffade i 
samband med ett musikalprojekt i Litauen år 2001, eller 2002. Det är en ideell 
yrkesmässig relation. Han träffade henne i samband med projektet i Litauen. Sedan 
har man haft en del brevkontakter. Någon annan relation har han inte haft till henne.

I övrigt när det gäller breven, förutom breven från Christine Schürrer, så säger Hellberg att 
det är en mängd brev som han har sparat från skoltiden, ända från låg, mellan och 
högstadiet och från teaterfolkhögskolan. Brev som han har tyckt varit roligt att spara 
och läsa när han blivit äldre, som inte har någonting med händelsen på 
Verktygsgatan 2B den 17 mars 2008, att göra.

Hellberg tillfrågas om en lapp som det står, Torgnys nyckel på, och Hellberg säger att det är 
hans lapp och vid den lappen har det varit nycklar till Hellbergs föräldrars lägenhet 
som gick till Kihlhemsgatan 18 i Köping. Nycklarna är återlämnade runt nyår 2007 i 
samband med att de flyttat till annan lägenhet. Lappen har tillsammans med annat 
skrot följt med vid flyttningen, säger Hellberg.

Hellberg tillfrågas vidare om en nyckel som han nämnt vid tidigare förhör. En nyckel med blå 
plastbricka, och han säger då att som han minns det, så påträffade han nyckeln i sin 
gamla bil Ford Scorpion, några månader efter händelsen vid Gripsholms slott. Han 
har någon minnesbild av att det stått någonting på brickan som gjorde att han satte 
den i samband med någon typ vandrarhem eller liknande. Det var en ASSA nyckel, 
eller Patentlåsnyckel. Den enda som han känner som brukar bo på vandrarhem 
liknande som åkt i hans bil, är Christine Schürrer och det var därför han också drog 
den slutsatsen att hon kan ha glömt kvar den i bilen. Han kan inte närmare ange vad 
som har stått på plastbrickan, om det har stått något vandrarhemsnamn eller 
rumsnummer eller liknande. Det som stått hade fått honom att associera till 
någonting liknande vandrarhemsnyckel. Han är numera inte säker på om han har 
kvar nyckeln, det är möjligt att han har städat ut den under hösten 2007, eller om han 
inte gjort detta så kan nyckeln finnas i nyckelskåpet på höger sida i hallen i villan på 
Verktygsgatan 2B i Arboga.
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Hellberg tillfrågas om han sett några nyare fotografier på Christine Schürrer men han säger 
att, inte vad han känner till. Han har bland annat varit inne på hennes Facebok men 
vad han har kunnat bedöma så är det gamla bilder som är inlagda. Han träffade 
henne rent fysiskt senaste gången händelsen mars /april vid Gripsholms slott 2007. 
Han har sett TV bilderna när hon gripits och först in i domstol i Tyskland. Han såg 
dock inte ansiktet men han kände igen hennes gångstil och hennes klädesstil. Han får 
frågan om han fått någon känsla av att hon var rundare tidigare, men det kan han inte 
heller uttala sig om eftersom han bara sett gamla bilder på henne, när det gäller 
ansiktsbilder.

Hellberg tillfrågas om han känner någon person vid namn Sara Larsson, eller om namnet 
säger honom något, men han säger att någon person med det namnet känner inte 
Hellberg till. Däremot så har han hört att namnet Sara Larsson diskuterats på 
Flashback och då i samband med att hon utpekats som misstänkt gärningsman.

Hellberg uppger också vid förhöret att beträffande hans fästmö Emma Jangestig, vad hon 
kommer ihåg efter mordförsöket som hon blivit utsatt för den 17 mars 2008 i sin 
bostad, att det senaste som hon kommer ihåg närmast händelsen är att Hellberg och 
Emma Jangestig varit och firat Hellbergs morbroder på lördagen den 15 mars 2008. 

Avslutningsvis i förhöret kommer Hellberg att få redogöra för en mardröm som Emma 
berättar för honom att hon haft. Det berättat hon när de legat i Emmas säng på 
sjukhuset på avdelning 7 på Västerås lasarett den 7 april 2008 vid ca 23.30 tiden. 
Hellberg har under tiden hon lämnat berättelsen försökt att skriva ner ungefär vad 
hon sagt, och han kommer att nu vid förhöret att med hjälp av stödanteckningarna 
försökte sammanfatta vad hon sagt. Han kommer även att överlämna kopior till 
förhörsledaren av anteckningarna. Förhöret övergår därför nu i dialogform.

Fhl. Ja, Torgny, då kan du berätta och försöka återge vad Emma berättade för dig den här 
kvällen den 7 april vid 23.30 tiden på Västerås lasarett. Varsågod.

TH. Det är alltså innan vi somnar så berättar hon om en mardröm där hon säger sig ha 
blivit.. i mardrömmen ha blivit slagen och misshandlad på ett ställe där hon känner 
sig hemma. Hon är rädd, hon känner sig hemma men hon är rädd, jätte rädd och 
drömmen i sin mening slutar med att, enligt henne att allting var ett misstag, att det 
inte var henne de skulle misshandla, eller möjligen hade misshandlat. Alltså hon vet 
inte riktigt, hon kände bara att det var sån stor rädsla, hon känn.. hon kommer heller 
inte ihåg liksom exakta slagen och så. Hon säger också att, hon vill inte att det ska 
vara det som har hänt mig, vill inte skuldbelägga någon för det som barnen har gått 
igenom. Ehh.. det hände i alla fall där jag kände mig hemma och ehh.. jaa.. och hon 
undrar också vart barnen var och vem som hade dom, eller liknande, men hon inser 
också själv att det finns en rädsla hos henne där hon är så rädd att hon har gjort sig 
illa inför barnen och den känslan sitter även i när hon är vaken. Tack.

Fhl. Och därefter kommer förhöret att avslutas klockan 16.59, eftersom Hellberg inte har 
någonting mera att tillägga i sak.

Hellberg har varit närvarande under det att förhöret spelats in på ljudfilen och han godkänner 
den för utskrift.

Västerås den 9 april 2008.

Allan Emretsson
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Fhl1 = Anders Pommer Fhl2 = Stefan Forsberg TH = Torgny Hellberg

Fhl1 Förhörsledare vid det här förhöret är Anders Pommer och Stefan Forsberg och 
hörd person är redan nämnd, Torgny Hellberg och skulle vilja börja ställa frågan 
till dig Torgny, känner du dig som målsägande i det här ärendet?

TH Ja, det gör jag. Det gör jag. På grund utav det att jag har en tanke om att personen 
var egentligen inte där för att skada Emma och barnen, utan var egentligen där för 
att skada mig.

Fhl1 Och personen, då pratar vi om?

TH Den personen som har gjort det här.

Fhl1 Okej.

TH Och…ehh..anledningen till det är på grund utav…ehh…dels det…utpekande 
som, som Emma gjorde i huset med det här kortet som fanns på spegeln, som hon 
har berättat för mig om. Där det var en reva över mitt kort…eller mitt ansikte.

Fhl1 Mm.

TH Dels det att…ehhh…om personen skulle vilja skada mig fysiskt, så skulle den lätt 



tagit reda på vart jag var någonstans och dessutom kunna komma in under dagen 
då jag jobba hemifrån. Så väldigt mycket tyder på att dom inte ville skada mig 
fysiskt, utan skada mig genom att skada andra.

Fhl1 Mm.

TH Tycker jag i alla fall. Inte bara genom såna, dom här sakerna, utan genom mycket 
annat också liksom, som hände den kvällen då. Alltså…ja…som jag har tänkt på 
under tiden nu här. Om man tittar då på att det var…ehhh…Christine som har 
gjort detta…

Fhl1 Mm.

TH …så kikar man då på tidigare del av med brevet, adoptivbrevet då också, där hon 
även där vill visa på att ja men du har ett barn och du har skadat, ehh…du har ett 
barn som jag har född och jag var tvungen att adoptera det och såna här saker så 
på nåt sätt så har du skadat…ehh…ja, undermeningen i brevet var att du har 
skadat mig. Även dom sms:en som kom i oktober på hösten där…ehh…2007, där 
det står att det du har förstört mitt liv. Att där…ehh…finns det också någonting 
som säger, ja, ganska klart va, att hon…hon tror eller hon tycker att jag har 
förstört hennes liv på ett eller annat sätt va. Och…ja…och lite så när man drar sig 
till minnes till januari 2007 där…ehhh…när jag väl sa ifrån, till henne då. Och sa 
det att det, kan, jag vill inte fortsätta med det här.

Fhl1 Ja.

TH Ehh…då var det också sådana saker som hon skyllde eller hon vinklade på det 
sättet att…ehhh…att det var liksom, det var mitt fel på något vis. Att till exempel 
hon sa att hon hade vart inne på sjukhuset. --- där hon hade testa…ehh…hon 
hade testa…ehh…nya p-piller och dom hade gjort henne sjuk så hon varit --- 
inne på sjukhuset i en månad, ja eller några veckor eller vad det var för någonting 
och det var därför som…som jag inte hade kunnat tagit kontakt med henne 
tidigare då för jag ville ringa tidigare då, för jag ville ju ringa tidigare och säga 
ifrån liksom, men…ehh…då hade hon legat inne på…då har vi fått reda på nu då 
att hon har legat inne på psyket där i under den tiden och sådana saker och det var 
tydligen mitt fel då att, ja, att hon hade mått så dåligt. Och, ja, det är många 
sådana saker som tyder på att hon…på nåt vis, om det nu är hon, att på nått vis så 
hade hon skadat mig. Ville hon skada mig. Alltså rent mentalt sett, eller och till 
exempel…ehh…på nåt vis, jag vet inte riktigt hur hon tänker över huvud taget, 
men alltså, på nåt vis så att jag skulle börja tycka synd om henne och komma 
tillbaka till henne på något vis eller något sånt. Jag vet inte hur hon tänker. Det är 
omöjligt.

Fhl1 Ehhh…när hon uttryckte att du hade förstört hennes liv…

TH Mm.

Fhl1 Ehh…var den kommunikationen via sms eller?

TH Det var via sms.

Fhl1 Kommer du ihåg någonting mer…som stod i det sms:et eller var det bara det rätt 
upp och ner eller?
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TH Jag har för mig att det var det enda som stod. Ehh…och sen kom det ju då ett 
sms, ett sms efteråt och…efter, ja, kan det ha vart en vecka. Det här var i 
samband med att jag fyllde år tror jag….ehh…så det är runt oktober, i mitten av 
oktober då.

Fhl1 Ja, vilket år pratar vi om?

TH Ehh…2007.

Fhl1 Ja.

TH Ja, precis. Och…det var i samband med att jag fyllde år eller nånstans och sen 
bara någon vecka efter det första sms:et så kom det ett sms till som skrev "nja, du 
kanske inte har förstört mitt liv, men jag mådde mycket bättre innan jag träffade 
dig.

Fhl1 Okej.

TH Och det var den meningen som var i…euuu…i många brev och även i sista brevet 
så skrev hon ju det också att…ehhh…jag hoppas du…tar…att du…vad var det 
för någonting…jag måste få det här rätt bara…

Fhl1 Mm.

TH Ehh…jag hoppas du visar dom…ehhh…då syftade hon på adoptivföräldrarna 
som hon hade liksom pratat om i brevet.

Fhl1 Mm.

TH Jag hoppas du visar dom större respekt än vad du visade mig… Och att du 
behandlar dom bättre än vad du behandlat mig. Så det är liksom den 
undertonen…ehh…som har varit i dom sms:en, dom breven och mailen som 
skickats.

Fhl1 Pekade hon på någonting hon tyckte att du eventuellt hade brustit i respekt och 
såvidare, gentemot henne?

TH Näe. Alltså…inte mer än…ehh…hon tyckte från början alltså, i januari nånstans 
däromkring…ehh…så tyckte hon väl att jag skulle ha sagt det…ehhh…alltså sagt 
ifrån när hon var här.

Fhl1 Okej.

TH Ja, och inte via telefon som jag gjorde då. Det är ju liksom lite distans mellan 
Tyskland och Sverige, så det är inte bara jag åker ner till Tyskland och säger och 
gör slut med flickvännen och åker hem igen. Det är liksom…eller, ja… flörten 
och åker hem igen. Men däremot så ville ju hon komma över till mig och göra ett 
avslut…ehh…öga mot öga. Och…det väl…alltså det var i januari 2007 pratar vi 
nu om. Och…på nåt vis förhalade jag det kan jag säga. För liksom sköt på det lite 
grann…till dess att hon bestämde sig för att åka Sverige i mars där 2007.

Fhl1 Mm.
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TH Det var ett lång svar på första frågan.

Fhl1 Du… Förstår jag dig rätt att du var…det var du som satt ner foten och sa "Nej, jag 
vill inte fortsätta."

TH Precis.

Fhl1 Kommer du ihåg hur den kommunikationen skedde dom mail, sms, telefon…

TH Det var telefon.

Fhl1 Okej.

TH Framförallt…som jag kommer ihåg det. Ehhh…det var via mail också….nåt 
skrivet sms och nått skrivet mail också då…men framför allt, alltså, 
huvudkonversationen var via telefon.

Fhl1 Mm.

TH Och jag vet vad jag sa, det är väl inte mitt fel att du har legat på sjukhus. Det är 
inte mitt fel liksom att…ehh…att du inte klarar av dom…ehh…p-pillerna som du 
testade. Det var många gånger som la jag ifrån mig telefonen så märk nu…vill 
inte jag, jag vill inte höra på det här för det var ett liksom…anklagande att det var 
mitt fel liksom….

Fhl1 Okej.

TH …mycket utav det. 

Fhl1 Ehh…Hur, hur va den kommunikationen då…ehh…var hon upprörd eller saklig 
eller?

TH Det var mycket sakligt. Ehh…my…ja, väldigt mycket sakligt var det. Hon vart ju 
väldigt ledsen naturligtvis…som vilken tjej som helst skulle bli som blir dumpad 
via telefon.

Fhl1 Mm.

TH Hon vart ju väldigt ledsen. Ehh… och vi pratade väldigt länge vet jag. Ehh…vi 
försökte liksom att diskutera igenom det, prata igenom det. Ehh…och …jag vet, 
det var ungefär som att jag bet mig tungan för att inte bara lägga på luren om jag 
säger så…många gånger. Jag --- försökte liksom få ett avslut, ett värdigt avslut 
på telefon.

Fhl1 Mm.

TH Hur värdigt nu det kan vara, men det…ja. Jag försökte i alla fall.

Fhl1 Ja.

TH Ja.

Fhl1 Var det långa samtal?
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TH Ja, det var långa samtal. Det kunde vara en halvtimme, 40 minuter, säkert en 
timme ibland. 

Fhl1 Hur stort antal samtal kan det vara som det liksom avhandlade och diskutera det 
hära?

TH Det vet jag inte. Alltså själva avslutet, det var ju bara ett samtal.

Fhl1 Okej.

TH Så att säga, men sen så…ehh…hade hon ju många frågor om varför och…vad jag 
hade tänkt alltså och ba…liksom…hon funderade på om jag nånsin, om jag 
nånsin kände någonting över huvud taget eller om jag bara lekte med henne eller 
nåt såna saker då.

Fhl1 Vad svarade du då?

TH Ja…ehh…Det vet jag faktiskt inte just nu.

Fhl1 Nej.

TH Det är ju så där…vad svarar man? Jag vet inte exakt vad vi sa för någonting. Jag 
vet inte exakt hur hon uttryckte det heller, men…ehhh…när hon la fram det på 
det sättet.

Fhl1 Nej.

TH Och sen är också det att man ska översätta från engelska till svenska, men det var 
ju där kommunikationsspråket som jag hade då. Vi pratade ju bara engelska hela 
tiden så att.

Fhl1 Okej. Mm. Ehh…du sa att hon vart ledsen…

TH Mm.

Fhl1 Hur…

TH Hur utryckte sig det eller?

Fhl1 Ja, ja precis.

TH Ja, hon grät. Ja, hon grät i telefon.

Fhl1 Mm. Mm.

TH Ja. Och det är ju fullt förståeligt liksom. Det…jag skulle också bli ledsen om man 
blev dumpad rakt av via telefon. Speciellt när man har träffats så få gånger va? 

Fhl1 Ja.

TH Och känt liksom att…en längtan på distans och så.

Fhl1 Mm. Vad var det som gjorde att du kom till den här insikten då, 
att…---fortsatte?
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TH Ja, framförallt…ehh…så är ju det att…ehh…det var så lång…ehh…så lång bit 
mellan Tyskland och Sverige va. Jag hade inte tanken och flytta till Tyskland och 
just då hade inte hon tanken och flytta till Sverige heller. Ehh…dom kom lite 
senare då, att hon skulle flytta till Sverige. Ehh…men sen också det att ju mer vi 
träffades, ju mer började jag inse hur lite vi hade tillsammans.

Fhl1 Okej.

TH Alltså…ehhh…ni vet ju det, ni har umgåtts med mig ganska länge. Jag är inte 
sådär jätteintresserad av sport. Ehh…i…alltså idrott över huvud taget, arkeologi, 
alla dom här teoretiska ämnena som hon…ehh…uppenbarligen var intresserad av. 
 Ehh…det vet jag knappt någonting om. 

Fhl1 Nej.

TH Så när jag började…--- jag vet om att hon har…hon har hållit på med någon 
teateruppsättning och så, men när jag börja prata musik och teater och …estetiska 
saker och…och började prata om, ja, det skulle vara mysigt och ha liksom ett hus 
på landet, såna där saker. Det…att man…ehh…snackar om det. Liksom 
drömscenarion många skulle vilja ha det. Inget sådär som man planerade med 
henne, utan mer som ett drömscenario. 

Fhl1 Mm.

TH Då såg hon helt frågande ut sådär, ja, vad snackar du om ungefär? För hon visste 
inte riktigt…vad det var för någonting jag pratade om. Och…på nåt sätt känns det 
som att…det tillsammans med…ehh…avståndet gjorde det stora liksom att, fan, 
det här kommer aldrig funka.

Fhl1 Nej. Ehh…innan du, du gav henne det här beskedet, var det någonting som du 
hade gått och grunnat på eller? Gruvat dig för eller?

TH Ja, det hade jag gjort. Vilket…(skrattar)…nä, inte gruvat mig för…

Fhl1 Näe…

TH …det hade jag inte gjort, men funderat, för jag är en…jag funderar väldigt 
mycket liksom innan jag väl…ehh…går till handling. I såna saker speciellt. För 
jag liksom…tänkt på jo, men det kanske funkar där. Det här gick bra och det här 
är ju bra liksom lyfter upp dom sakerna som verkligen är bra i förhållandet fram 
till dess att man…ehh…säger att, nej, det kommer inte funka eller ja, det kommer 
funka. Det var samma sak när jag blev tillsammans med Emma. Det tog lite över 
en månad…ehh…från det att vi verkligen börjats träffats och umgåtts ordentligt 
till dess att jag beslöt mig för att jag skulle bli tillsammans med henne. För 
att…ehh…hon ville bli tillsammans med mig redan i, ja, slutet på maj 
någonstans. Men…jag gick igenom det mycket alltså, tänkte igenom att…ska det 
verkligen…ska jag gå in ifrån ett singelliv till tvåbarns familj och vad innebär det, 
vad ger det mig för någonting, vad är…ehhh…hur kan jag klara av det? 
Ehh…skulle jag…klarar jag av att gå in i ett förhållande och få det att hålla med 
två barn i familjen? Ehh…klarar jag av att…ehh…gå vidare med den? Det 
ingenting sånt där som jag bara går in i och sedan efter några månader går 
därifrån igen. Det är ju någonting som verkligen måste tänka över och fasen… 
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hur ska det där barnet så fall…om jag går in i ett förhållande och sen kanske jag 
är där ett halvår och sen bara säger att, nej det här funkar inte. Nu går jag därifrån 
och sen har barnen fastnat för mig och alltså såna tankar gick jag igenom i en 
månads tid innan. Så jag, jag har gått igenom och funderat på…ehhh…fram för 
allt orsaker. Varför känner jag på det här sättet?

Fhl1 Vad an--- för skäl till Christine då när du, du sa att du inte ville fortsätta?

TH Det kommer jag faktiskt inte ihåg exakt. Utan…jag tror nog det var mycket utav 
det, det som jag har sagt nu va, med avstånd, distans, distansförhållandet 
och…ehh…och sen också då…ja, med våra Ogemensamma intressen och 
alltihopa det här va. Men jag kommer inte ihåg exakt hur jag för någonting.

Fhl1 Minns du om hon försökte komma med nå motargument hur man skulle kunna 
lösa dom här problemen som du sa?

TH Ja, absolut. 

Fhl1 Vad?

TH Ehh…bland annat så pratade hon liksom att vi får ge det tid. Jag kan flytta upp till 
Sverige liksom. Jag kan, vi kan…ehh…det gör och det var också såna saker som 
där hon åkte…ehh…från Tyskland och till Sverige där på hösten 2006. Att…hon 
sa det gör ingenting, jag kan lägga ut pengarna, jag kommer ändå liksom. För jag 
blev sådär, jag men, jag kan ju inte komma ner till Tyskland för jag har inga 
pengar just nu. Så men jag kommer upp. Det är ingen fara, vi fixar det här. Vi 
löser det här, jag kommer upp. 

Fhl1 Mm.

TH Ehh…och det var samma sak när vi gjorde…eller när jag bröt upp då, att hon sa 
att nämen på det här sättet skulle vi kunna lösa det. Jag kan komma upp, jag kan 
bo i Sverige och sen kan vi bli tillsammans igen och…ja, sa hon alltså. Så kan vi 
fortsätta och försöka. Och sen sa hon också det att…ehh…vi kan…försöka 
fortsätta…ehh…som vänner. Och det sa jag ja till. 

Fhl1 Mm.

TH Ja. För att jag tyckte att, ja alltså från början, där i januari någonstans. Ja, men det 
skulle kunna funka. Vi kan träffas som vänner och liksom, kommer jag ner till 
Tyskland någon gång så kan jag liksom…ehhh…träffa på dig där, vi kan prata 
där va. Och kommer du upp till Sverige någonstans så vet du att finns någon 
person som hittar här och, ja som kan guida genom Stockholm om det skulle vara 
så va. Men det var den, på den nivån vänner som var. 

Fhl1 ---- som du ville ha det?

TH Nä, som…ehh…ja, den nivån ville jag har det så att säga. I så fall, om vi, om vi 
skulle gå vidare som vänner. 

Fhl1 Ja.

TH Ehh…sen skulle hon komma upp….sen var det då fram och tillbaka, vi pratade 

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-05-13 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1297



rätt mycket i januari-februari där, sen skrev hon att hon skulle komma upp i 
mars. ---- jättebra, kom upp du --- och så där och sen så, då skulle hon åka 
upp på semester med sina kompisar till Sverige då. Och sen när hon…vet inte 
vad, -- när hon satt på tåget i Tyskland eller när det var hon hade, när hon hade 
kommit hit som hon sa det att vännerna hade inte kommit med för de hade olika 
saker för sig då, så hon åkte själv till Sverige. Ehh…och då blev jag så där 
lite…vänta nu, vänta, ska du komma själv? Vad ska du göra i Sverige själv? 
Sådär…och då ville hon åka runt och se…se Sverige lite grann och titta i 
Stockholm och lite såna saker. Men…sen då, då vart jag väldig, så, liksom 
rest----, vänta, varför kommer hon till Sverige helt själv och åker runt i Sverige 
helt själv. Det är ju…det känns som det finns nånting annat och då sa jag det 
också, ja, men…det blir att, ja, ja, men jag kan inte hindra dig att komma 
hit…ehh…----

Fhl1 Kände du som hon var ute efter någonting?

TH Ja, hon var ute efter och träffa mig i alla fall, men…ehh…och det hade hon ju 
sagt innan också, att hon skulle vilja åka över och träffa mig och då hade jag sagt, 
ja, men det, det är helt okej liksom och vara över och träffa mig en lite stund, men 
sen när hon sa att hon åkte själv så…ehh…så funderade jag på, ja, men ska hon 
komma över till mig och vara hos mig eller var ska hon bo någonstans och vad 
hon göra för någonting. Och jag sa, du får  ju…ehhh…du kan komma över och 
hälsa på mig en förmiddag liksom, men…ehh…du får inte sova här. Och det var 
ju alltså i mars. 

Fhl1 Hur tog hon det då, när du sa så?

TH Ja, men det tog, det var helt okej alltså. Som jag uppfattade det. Och sen kom hon 
dit då, till min lägenhet på Kapellgatan 22B, tror jag att det var…ja. Och sen satt 
vi ute på balkongen en förmiddag. Det var en jättefin vårdag, satt och prata en 
massa och det verkade ju väldigt bra liksom. Var lite, hon var tystlåten. Det 
var…ja, allt. Sen så ja, så åkte hon iväg och sen så vart ju den här historien med 
Gripsholms slott och alltihopa det hära.

Fhl1 När ni träffas där, visar hon påtagligt intresse av dig då?

TH Nej. Inte alls. Utan…

Fhl1 Kramas, pussas?

TH Nej. Inte alls.

Fhl1 Utan då är det ---förhållande?

TH Ja, vi sitter och pratar.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Ehh…sen när jag hämtat upp henne från Gripsholm där. Ehh…då säger, för 
jag fick inte reda på från början…ehhh…vad hon hade gjort där. Jag tyckte det 
var väldigt udda allting, men jag frågade ingenting mer för jag visste att hon eller 
jag såg på henne att och hörde på hennes prat lite grann att hon ville inte riktigt 
prata om vad som var innan. Ehh…ehh…ja vi, jag kommer tillbaka till det sen. 
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Men…ehh…och då när hon kom hem till mig så sa jag det, du antingen så tar du 
sängen eller så tar du soffan. Det är liksom vilket som. Ehh…och första natten så 
tog hon sängen, men eller första natten så tog hon soffan, men sen andra natten så 
frågade hon får jag sova i sängen? Ehh…och då var det att då sov jag där. Och då 
hade jag liksom inte gjort i ordning någonting. Då sa jag att nej, du sover i soffan. 
Ja…och då hade jag fått reda på också väldigt mycket som hon hade sagt det här 
med valiumdrickandet och alltihopa. Och jag kan…asså, jag kan ha missuppfattat 
henne tidigare, det kan jag säga på en gång. Det har jag inte sagt tidigare i 
förhören. Ehh…när hon sa att hon hade druckit 500 ml Valium. Det kan va så att 
jag missuppfattade henne och hon sa 100 ml Valium. Det låter mer rimligt, 
men…500 ml Valium, då skulle det vara…stendöd, men och det låter någonting 
liknande sa hon. 

Fhl1 Du, reagera -------------- du, du, och hon vill sova i sängen..

TH Ja.

Fhl1 Och, och…ehh…vill hon sova bredvid dig då eller?

TH Ja, som det lät då, ja. Jag vet --- hennes kommentar när jag skicka…när jag sa 
att du, jag vill att du sover på soffan. Och liksom "Come on!" Lite så.

Fhl1 Okej.

TH Ja.

Fhl1 Hur var det då? Vart det…

TH Nej, det vart soffan.

Fhl1 Okej.

TH Ja. För henne.

Fhl1 Ja.

TH Mm. 

Fhl1 Ehhh… hur många nätter blir det hemma hos dig då?

TH Jag är inte helt säker på det kan jag säga. För dels…jag åkte ner och hämtade 
henne på måndagen. Sen tror jag, att jag åkte iväg till Arlanda på onsdagen.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Så det blir ju alltså måndag till tisdag, tisdag till onsdag.

Fhl1 Mm.

TH Ja, så det är två nätter. Men jag är inte helt säker på det. Alltså…--- vet om det 
där. 

Fhl1 Mm.
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TH ---- har skrivit ---- och det har hon sagt i sitt förhör också, exakt vilket datum 
det är…och sånt.

Fhl1 Andra natten där, det, hon sover på soffan då också?

TH Ja. Första natten sov hon på soffan, andra natten sov hon på soffan.

Fhl1 Ja. Okej.

TH Så som jag kommer ihåg det.

Fhl1 Mm. Mm. Jag ska hoppa tillbaka till eran dialog här när du ville avsluta det här 
förhållandet och hon kommer med motargument…ehhh…hur ni ska lösa dom här 
problemen som du bollar upp, avstånd och så vidare. Hon kan tänka sig flytta till 
Sverige och så vidare. Hur känner du för det här? Är det här något du reflekterar 
för, att det här är en möjlig lösning eller känns det bara som jobbigt att du har 
bestämt dig och du vill, vill avsluta det hära?

TH Jag tror jag var ganska velig från början, men sen till slut så bestämde vi att nej, 
vi avslutar. Ja.

Fhl1 Mm.

TH Exakt vad jag sa för någonting, det kan jag inte dra mig till minnes nu va, för att, 
ja det var ett tag sen så att…Men jag…jag gissar på att jag var ganska velig från 
början.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Fram och tillbaka, så, det var ja, ja det kanske skulle funka. Ja, jo så där, men 
tillslut så sa jag ifrån.

Fhl1 Mm. --- samma samtal det?

TH Det kan vara under samma samtal, det kan vara under de andra samtalen också. 
Det, jag vet inte det. 

Fhl1 Du sa att, både rörde sig om, om samtal och om mail, kommer du ihåg ---

TH Nej, framför allt sms. 

Fhl1 Sms.

TH Jag vet jag fått väldig långa sms från henne. 

Fhl1 Kommer du ihåg vilket, vilket låg först i ordningen där. För du hade ju, vad jag 
förstod, lite problem att, att komma i kontakt med henne? Hur meddela första 
gången det här att du inte var intresserad av att fortsätta det här?

TH Vad som kom först i ordningen?

Fhl1 Ja, om det var sms, mail eller samtal där du först meddelade att du kanske 
inte…intresserad av och fortsätta förhållandet?
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TH Det vet faktiskt inte jag. Jag har inte det nu bland papprena så troligtvis vet ni det 
bättre än vad jag vet så att säga, men jag kommer, kommer inte håg det, utan… 
Vi hade så pass långa både sms-samtal och telefonsamtal och dom gick ju i 
varandra, det där, var ja, i flera dagar så att.

Fhl1 Mm.

TH Om det var…om det var sms:et som kom först, alltså sms som kom först eller 
mail som kom först eller telefonsamtal som kom först, det vet jag inte. Jag vet 
bara att jag har sagt ifrån.

Fhl1 Om du tänker efter, du kan inte minnas första hinten du gav till henne, om det var 
telefonledes eller…

TH Nej.

Fhl1 …sms eller mail.

TH Nej, faktiskt inte. Tyvärr. Men det var inte öga mot öga. Det var alltså 
inte…direkt. 

Fhl1 Nej. Varför jag frågar dig, det är därför att…ehh…vi har ett brev som…du fick 
från Christine. 

TH Mm.

Fhl1 Ehh…där det står så här att; "Jag kan inte tänka mig någon, förutom pubertala 
skolungar, som gör slut via sms."

TH Mm. Ja, då har jag, då har jag gjort det via sms i så fall.

Fhl1 Okej.

TH Ja.

Fhl1 Är det något som du minns närmare?

TH Ja, det är, nu när du säger det så, absolut. 

Fhl1 Kommer du ihåg någonting runt det här?

TH Nej. Alltså…mer det när jag läste brevet är att, alltså dom där breven har jag inte 
läst på jättelänge kan jag säga…

Fhl1 Ja.

TH …så dom läste jag väl då när det --- och sen så la jag undan dom. Men…inte, 
alltså inte mer självklart att ---- utav brevet va, att hon skrev på det sättet och 
troligtvis så var det samma sak där, att hon försökte liksom klanka ner på mig och 
sådana saker va. Ehh…men samtidigt så kände jag väl, ja, ja, hon brukar lugna 
sig när jag pratar med henne på telefon i alla fall. Det kan låta hårdare än vad det 
är, än vad det låter på telefon.

Fhl1 Mm.
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TH Mm.

Fhl1 Kommer du ihåg någonting av det här eventuella sms:et? Hur du uttryckte dig, 
vad du anförde som skäl eller någonting sånt där?

TH Nej, jag skrev nog…ehh… Om det nu var det första sms:et som hon skicka. Det 
kan ju vara så att det mail eller sms eller ja, nu skrev hon att det var så att det var 
sms vi bröt upp med. Ehh…men…jag kan tänka mig att jag uttryckte på det sättet 
att jag tror inte…"I don't think this would work" Jag tror inte att det här kommer 
fungera framöver och såna saker. Ja. Det är alltså….jag vet inte. Det var bra lång 
tid sedan. 

Fhl1 Har du någon minnesbild, det här brevet som, som jag rela, relaterar till? När du 
kan ha fått det?

TH Nån stans i januari skulle jag gissa på. Ehh…bara gissa på. Det är ju…exakt när 
jag fått det brevet, det vet jag inte. 

Fhl1 Okej.

TH För jag fick…undra som jag inte fått tre eller fyra handskrivna brev från henne.

Fhl1 Ja.

TH Ja. Nånting sånt. Men dom låg ganska så tätt inpå varandra. 

Fhl1 Okej.

TH Ja.

Fhl1 Så småningom så…har jag förstått att du berätta för Christine…att du har träffat 
en kvinna. Tänker på Emma då.

TH Mm.

Fhl1 Kommer du ihåg när det sker och …

TH Ja, det var efter det att hon hade skickat det här mailet till mig, om att hon skulle 
till Athen. Alltså hon skulle till Athen i en månad eller vad hon prata om.

Fhl1 Okej.

TH Och hon ville träffa mig innan. Hon hade inte tänkt på det…ehh…på lång tid, 
men nu ville hon träffa mig. Hon skrev också att det är helt okej liksom att du, om 
inte du vill träffa mig och såna saker.

Fhl1 Mm.

TH Ehh…som jag uppfattade det i alla fall. Ehh…då skrev jag tillbaka att jag vill inte 
träffa dig. Ehh…på grund utav det att det som du gjorde mot, det beteende som 
du hade i mars 2007. Det du gjorde mot mig och jag har fortfarande, liksom 
upprörd över det här. Och efter den händelsen i mars då skrev jag också till 
henne, alltså direkt efter. Då skrev jag ett svar med ett mail som jag hade fått då, 
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där jag skrev att jag vill inte ha kontakt med dig, så…men också då på, där i 
augusti. Nånstans i augusti-september, eller jag tror det var augusti någonstans i 
alla fall.

Fhl1 Är det 2007 vi pratar om?

TH Ja, precis.

Fhl1 Ja.

TH Ja. Jo och där…där jag också skrev att nämen, jag är bonusfar nu till två barn och 
har stadig familj och…dom vill jag, dom vill jag liksom gå vidare i livet med så. 
Det är liksom…jag vet inte exakt vilket sammanhang, varför jag skrev det, men 
liksom…det var så liksom. Det var lite så i…i början augusti – september. Jag 
ville basunera ut det här till alla. Lite så. Att…jag har blivit bonusfar! Jag var 
jätteglad över det.

Fhl1 Mm. 

TH ---- kommit in och fått bra. Bra förhållande, bra familj och allting var jätte, 
jättebra. Så jag tror nog att det var mest där som jag skrev, med alltså i den andan 
som jag skrev det till henne. Och att det också blev en anledning till att inte vilja 
träffa henne. För att hon har fört med sig så mycket skit tidigare. Och lite grann 
det här att lämna…lämna det som var där det var. Och jag vet också att hon sa det 
att hon inte ville vara en sommarflirt. Det skrev hon någonstans. Hon hade, hon 
hoppades på att se oss som någonting mer än bara en sommarflirt. 
Ehh…och…någonting med…hur…det kommer upp lite mer när jag tänker på 
brevet.

Fhl1 Mm.

TH Någonting med att liksom hon ville inte bli bortkastad som i soperna efter 
sommaren liksom, på det sättet. Men vilket brev det var, det vet jag inte, men 
någonstans står det. Eller om det var mail, sms eller ja…

Fhl1 Mm. Ehh…när du berättar det här för henne då, att du har blivit bonuspappa säger 
du, --- blir reaktionerna där?

TH Jag…får ett mail tillbaka. Ganska snart efteråt. Och det är det mailet som tyvärr är 
raderat.

Fhl1 Mm.

TH Som jag radera på en gång. Och det var liksom, ja, hon fortsatte i samma anda 
som tidigare. Att…ja, jag accepterar inte, ja, jag accepterar det här, men du ska 
veta att…Du ska veta att…det, ja. Lite undertonen var liksom att…det är ditt fel 
ungefär. Det är ja, så där också.

Fhl1 Ditt fel i alla fall?

TH Ja, men alltså…Hon tyckte väl jag var en stor skit helt enkelt.

Fhl1 Ja.

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-05-13 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1303



TH Ja. Samtidigt ville hon ha kontakt med mig. Samtidigt ville hon inte ha kontakt 
med mig, ja fram och tillbaka.

Fhl1 Okej. Kommer du ihåg något närmare hur hon uttrycker det?

TH Nä. 

Fhl1 Punkt, punkt, punkt…

TH Ja, jag säger punkt, punkt, punkt för att jag vet inte exakt hur hon uttryckte sig, 
men det…ehh…det var lite grann så här det är det sista mailet som jag kommer 
skicka till dig.

Fhl1 Mm.

TH För det vet jag att hon skrev i alla fall. Och sen…ehh…jag var tvungen och ge ett 
svar på det mailet som du skickade mig och lite såna saker. Ehh…ja, jag kan inte 
återberätta det eftersom jag inte har sett det på jättelänge och jag…men dom vet 
jag att det var, undertonen var som hennes brev och liknande att, ja. Precis. 
Tycker inte så mycket om dig, men jag accepterar vad du gör. Eller jag accepterar 
att------ inte vill träffa mig.

Fhl1 Du sa det att någonstans som att hon tyckte du var en stor skit.

TH Ja, ungefär.

Fhl1 Ja.

TH Alltså, det är ju den, den är ju den undertonen som har varit i breven också liksom 
att, ja, som du säger, det va pubertala ungdomar som…ehh…eller vad sa ni? 
Pubertala högskole…?

Fhl1 Ja.

TH Ja, nåt sånt där. Och det är, det är liksom den undertonen som har varit. Ja. Men 
samtidigt så har jag känt att ja, men så här skriver hon i mailet, så här skriver hon 
i breven och sen när man pratar med henne då är det en helt annan människa.

Fhl1 Okej.

TH Ja. För då kan va liksom, prata om vardagliga saker och kan, ja såna saker. Och 
det var därför också jag slutade…ehh…svara på hennes mail. Därför 
att…ehh…och…för att jag inte ville ha kontakt med henne och för den delen att 
hon uttryckte sig så hela tiden och det vart, det vart bara jobbigt tillslut.

Fhl1 Kommer du håg något uttryck hon har? Nånting som, som, som sårar dig eller 
känns jobbigt eller sådära?

TH Ja, känns jobbigt, det är ju alltså undertonen i mailen. Det är ju inte direkta ord 
som att nån kallar mig för pubertal skolungdom, det kan jag rycka på axlarna för. 

Fhl1 Mm.
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TH Det är liksom, ja, ja. Skit samma. Ehh…nä, det är ju undertonen alltså. Det är det 
som…det som gjort att det att det har känts sådär att nej…nu vill jag inte prata 
med dig. Jag vill inte diskutera med dig, jag vill inte prata med dig och sen kom 
ju det här i mars. Det som vart verkligen avslutande, som sa det att…jag vill inte 
ha någon kontakt med dig alls. Efter att jag hade satt henne på…ehhh…planet 
eller försökt satt henne på planet, men hon gick inte på det planet.

Fhl1 Nej.

TH Men, ja. Jag vet inte hur mycket ni har fått…ja, ni är ju…ledare för det här tänkte 
jag säga, men…ehh…någonting som jag poängterat varenda gång i förhör, tror 
jag ska jag säga. Jag vet att jag prata om det flera gånger, men det är det att när 
jag kom ner till Gripsholms slott, när hon stod med bilen där. Så var den bilen 
alldeles genomlerig. Den var lerig, alltså upp till halva dörrarna. Och hon har inte 
en aning om vart hon hade kört. Hon visste ingenting. Hon visste inte vad hon 
hade gjort sen i…ja, jag var där på måndagen och hon visste inte vad hon hade 
gjort sen lördag. 

Fhl1 Okej. 

TH Och det…jag förklarade det så i mitt huvud att det beror på det hon hade druckit. 

Fhl1 Mm.

TH Ja. Men…sen nu, funderar jag på…om hon ens har druckit någonting där.

Fhl1 Såg du någonting? Nå, nå Valiumflaskor eller någonting?

TH Nej, ingenting. Hon hade ju alltså…hon hade blivit av med sin mobil och sin 
plånbok…ehh…och hon hade blivit av med…och sen…sin väska hade hon ju 
kvar och allt sånt där va. Men …som hon sa då va, att hon kom bara liksom ihåg 
fragment av vad hon hade gjort för någonting eller varit ute i nån skog nånstans. 
Att de var, hade varit ner i Norrköping fram och tillbaka och hade kört fel 
någonstans. Såna där saker. Men så jag men, men, asså, du är ju alldeles…asså 
bilen är ju alldeles toklerig. Du har ingen bensin kvar. Du kan liksom inte blivit 
av med bensin bara på att köra ifrån Arlanda ner till Norrköping och sen upp till 
Gripsholm. Du kan inte bli av med en hel tank bensin för----- är ju upptankade. 
Det var…vart har du varit någonstans? Jag vet inte, sa hon. Och det är alltså 
lördag, söndag, måndag. Det är ganska många dagar liksom. Och innan pratade 
hon om att hon hade varit i Stockholm och hon kom ihåg allting vad som hade 
hänt där och allt sånt där ---, ja.

Fhl1 Du krävde ett svar på det där?

TH Nej. 

Fhl1 Under den tiden som ni tillbringat tillsammans, allt från det ni träffades, har du 
sett något tecken, tendenser på att det skulle ha funnits något missbruk med i 
bilden?

TH Nej, nej. Ingenting annat än…ehh…alltså inte missbruk på det sättet. Någonting 
som jag tog upp med Dovholt redan första gången som vi hade det här, påskafton. 
Det är det att jag vet att hon kan dra i sig en joint. Ehh…lite då och då.
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Fhl1 Okej.

TH Och det är alltså…ja…på sån här, om man säger strandjoint eller vad som helst 
det där. Ehh…men att, ja.

Fhl1 Har hon berättat det eller har du sett det själv eller?

TH Ja, hon har berättat det.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Så att…Ja. Jag vet jag frågade henne alltså…ehh…när hon kom till mig i 
mars. Där, när hon var hos mig liksom, du har väl inte med dig något sånt där skit 
till mig nu liksom. Ehh…och det enda jag fick till svar liksom…hmmm… ---- 
lite halvfin, så jag förstod ju liksom. Troligtvis så hade hon väl med sig någonting 
sånt. Det var därför också som jag frågade…ehhh…när, när jag var nere hon 
henne. Ehh…alltså när vi hämtade henne i Gripsholm om hon hade rökt på en hel 
del liksom, dagen innan.

Fhl1 Mm.

TH Men det sa hon nej till. Hon sa även nej till när jag fråga om hon hade druckit. 
Hon sa ju, hon sa ju bara det hon inte kunde köra bil. Mm. Hon vet ju hur jag 
ställer mig droger så det är ju liksom…för det har jag sagt innan också. Det sa jag 
redan nu på Kreta när jag träffade henne.

Fhl1 Hur ställer du dig till droger?

TH Nej. Rakt av. Nikotin funkar. Alkohol funkar. Ja. 

Fhl1 Mm. Du, om vi återvänder till det här mailet då…ehh…där du har informerat 
henne om att du har ett nytt förhållande, du är bonuspappa och så vidare. Du får 
det mailet. Hon ----- utrycker också i mailet där här sista kontakten.

TH Ja.

Fhl1 Ehh…när sker nästa kontakt med, med Christine?

TH Det sker…ehh…inte med Christine utan ifrån Christine. Ja och det sker i oktober, 
som jag kommer ihåg det och det är ju dom sms:en som jag prata om där hon 
skriver hon att, att jag har förstört hennes liv och såna saker. Ehh… och sen så 
hör jag ingenting fram till dess att det här brevet kommer.

Fhl1 Okej.

TH Om barnet. 

Fhl1 Om vi stannar vid dom här sms:en…

TH Mm.

Fhl1 Ehh…runt oktober där, hur många kan det röra sig om?

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-05-13 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1306



TH Två stycken.

Fhl1 Två stycken.

TH Två stycken. Ja. Ett där det står att jag förstört…ehhh…förstört hennes liv och 
sen ett där det står att…ehhh…jag har inte förstört hennes liv, men, ja, det jag sa 
förut då, men jag mådde mycket bättre innan jag träffade dig.

Fhl1 Okej.

TH Och jag har för mig att det var i det sms:et också som hon skrev att hon hade sett 
mig på Peace- and Love-festivalen i Borlänge där 2007. Och jag var där 
tillsammans med Malin Persson och en kompis till henne då…ehhh…en kompis 
till Malin.

Fhl1 Ja. Ehh…

TH Och då skrev hon också det att hon skulle…hon hade gömt sig bakom ett tält 
liksom…eller ja, gått bakom ett tält och satt sig liksom, när hon hade sett mig, så 
hon hade inte gått fram, men så skrev hon också det att nästa gång kanske jag går 
fram. Nästa gång jag ser dig kanske jag går fram.

Fhl1 När var den här festivalen?

TH Det var i juni.

Fhl1 Okej.

TH Ja.

Fhl1 Hur kände du inför det här då?

TH Jag tänker mer så här, fan var hon där också?? Ja, så nu har hon kommit till 
Sverige och är med på…ehh…på…ehh…bor uppe i Stockholm någonstans. För 
det hade hon liksom…ehh…skickat till mig också va. Ehh…där i maj någonting.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Ehh… att hon hade flytta hit och sådana där saker. 

Fhl1 Också via sms eller?

TH Äh, det kommer jag inte ihåg, om det var via sms eller via mail.

Fhl1 Okej.

TH Jag har inte kvar mailet i alla fall.

Fhl1 ---- någonting mer vad hon skrev där i maj?

TH Ja, hon skulle plugga.

Fhl1 Okej.
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TH Ja, i alla fall. Hon skulle plugga i Stockholm. Ja…ja. Sen vet jag inte mera. Det är 
vad jag vet.

Fhl1 Ja.

TH Alltså nånstans där i maj så skrev hon att hon hade flytta hit i alla fall.

Fhl1 Hur var tonen där då?

TH Informerande.

Fhl1 Okej.

TH För att inte…ja, informerande helt…jag har flyttat till Sverige, jag ska börja 
plugga efter sommaren och så där.

Fhl1 Mm.

TH Hon skulle…hon prata om att plugga arkeologi och nordiska språk och det är det 
hon tydligen har gjord också.

Fhl1 Mm.

TH Det var som jag sagt i tidigare förhör, jag kan ju inte hindra henne att flytta till 
Sverige. Det är ju…det ser ju inte jag som någon….stalking över huvud taget 
alltså…

Fhl1 Nej, nej.

TH …förföljelse, utan …ja, men nordiska språk ska man väl plugga i Norden. Så 
flytta till Sverige. Ja visst. 

Fhl1 Vad kände du inför det här då?

TH Äh, jag tyckte väl det var lite…ehhh… Inte obehagligt, men…det var väl mer det 
här att, jaha, lite bittert. Ja, kommer upp till Stockholm då kommer man träffa på 
henne på gatan och lite sådär.

Fhl1 Mm.

TH Och så. Men vad ska man säga till henne när man träffar henne? Ja, såna saker. 
Mm. 

Fhl1 Ehhh….du berätta att det är informerande här, fanns det någonting mer 
där…ehh…alltså bitterhet, vänlighet eller någon ton alls i ------

TH Inte som jag kommer ihåg. 

Fhl1 Nä, okej.

TH Det är ju till att man ska ge rätt känsla så man kan ju inte bara säga att…ja, men 
det var bitterhet, det var… ehh… det var kärleksfullt eller ja, någonting, utan jag 
måste komma ihåg det också.
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Fhl1 Ja visst.

TH Och det gör jag ju inte.

Fhl1 Nej. Du nämner Borlänge-festivalen, vad var det för typ av festival där?

TH Det är ju rock-festival. Det är….vad är det… det är en hel vecka. Så att 
egentligen så åkte jag upp för att jag skulle jobba där på festivalen.

Fhl1 Ja.

TH Ehh…men jag har börja känt det att…ehh… jag har, inte riktigt hör hemma på 
festival längre. Det är som…alltså, bland publiken, för jag har jobbat så mycket 
bakom, så när jag står och lyssnar, jag stod och lyssna på Håkan Hellström när 
jag var uppe 2006 och jag titta på hur vakterna ---- och jag titta på 
hur…ehh…scenen gunga när…när dom stod och hoppa på scenen på olika 
ställen, känner man att, nej, jag kanske inte ska stå i publiken längre. Jag kanske 
ska stå bakom och börja…och möjligtvis stå bland vakterna i så fall då. Eller 
nånting sånt. När man…alltså när man jobbar med musikfestivaler och liknande 
och sen går man på en musikfestival så blir man enormt yrkesskadad. Faktiskt. 
Man kan inte njuta av dom på samma sätt. Och då kan jag…på campingområdet, 
då tittade jag runt liksom, på…just på Peace- and Love-festivalen det året. För 
det liksom, kolla jag runt överallt och så tänkte jag fan, vilket jobb funktionärerna 
kommer ha efter det här. Och så…

Fhl1 Tror du att Christine var där då?

TH Ja, annars har hon fått reda på det på något annat sätt, att jag var där. 

Fhl1 Hur skulle hon annars kunna fått reda på det?

TH Ja, det vet jag inte. För jag vet inte nån annan som känner Christine. Förutom jag. 
I min umgängeskrets. 

Fhl1 Har du någon blogg eller hemsida eller något sånt där som…?

TH Ja, alltså…

Fhl1 … kan ha lagt ut på…

TH Bloggen vet jag ju, asså jag vet inte om jag skrev ut det på bloggen när jag kom 
hem.

Fhl1 Nej.

TH Det kan jag ha gjort. Och hon kanske inte var där alls. 

Fhl1 Jag tänkte närmast på det här som du prata om, om att ni haft lite skilda 
intressen…ehh…

TH Ja, fast musik, det är ju sånt där. Det spelar ju ingen roll vad man för 
intresse…musik lyssnar ju alla på, så…

Fhl1 Mm.
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TH Så, och alla vill väl se ett bra band på scenen va? Det känns lite så. 

Fhl1 Så det är …vad förstår jag dig så ---- musikintresse som skulle kunna vart där 
då, av egenintresse?

TH Ja, absolut, det skulle hon kunna vart. Ehh…nu kommer jag inte ihåg vilket band 
det var som spela på den festivalen…ehh…just, men… alltså, skulle hon se ett 
bra band…ehh…som spela för en billig penning eller, ja, över huvud taget som 
hon skulle ha råd med, så jag tycker… det är ju som vem som helst…ehh…jag 
skulle inte kunna tänka mig att dom skulle göra annat än åka upp på det i så fall.

Fhl1 Nej.

TH Det är liksom ingen specialhändelse, det är ju inget specialintresse att åka på 
festivaler så.

Fhl1 Mm. Ehh…klockan är ju 11.20. Ska vi ta en kort, kort break så hinner du ta en 
cigg.

TH Ja, kan jag väl göra. Om du trugar så.

Förhöret avbryts för en kort paus här. 

Förhöret återupptas

Fhl1 Okej, klockan är 11.35. Återupptar förhöret efter en liten paus då och …ehh…jag 
skulle vilja fråga dig Torgny, det finns förhörsuppgifter att Christine skall ha 
uttryckt nånting i stil med att…tar inte du hand om ditt eget barn då ska du inte ta 
hand om nå andras barn heller.

TH Jag vet om att det finns såna förhörsuppgifter, men dom har aldrig kommit fram 
till mej. Och … det har även skrivits ner…ehh… under det förhöret med, med 
Dovholt som jag hade på påskafton, så tog, så tog han upp det också. 

Fhl1 Mm.

TH Ehh… och jag sa samma sak då där att det, det här är alltså uppgifter som inte har 
kommit fram till mej. 

Fhl1 Okej.

TH Ja. Och det har heller inte kommit fram till Emma vad jag vet. Utan… ehh… 
däremot så vet jag att vi har diskuterat det…ehh…på det sättet att när jag börja 
göra efterforskningar om det här barnet. 

Fhl1 Mm.

TH Om det hade funnits, om det finns över huvud taget eller vad det var för 
någonting, så prata jag alltså med en polis…ehh…i Västerås, tror jag det var, för 
jag ringde 114 14, är det så eller? 114 14.

Fhl1 Mm.
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TH Ja, ja och då fråga han ju specifikt, har det funnits något hot? Ehh… och då sa jag 
nej, det har inte funnits nåt hot, över huvud taget. Och då…kom han ju tillbaka 
och eller då när jag väl hade lagt på då, så sa jag det, berättade ju det för Emma 
att…ehh… han frågade just om det hade funnits något hot och då så prata vi om 
det som att ja, om hon skulle ha sagt på det här sättet… Då skulle det ha varit ett 
hot.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Men jag, alltså, ja på det sättet, om du inte tar hand om…ehh… ditt barn så 
ska du inte heller ha någon annans. 

Fhl1 Nej.

TH Men det här alltså…uppgifter…att dom har kommit fram i polisutredningen så, 
det är uppgifter som inte har kommit till mig.

Fhl1 Mm.

TH Och heller vad jag vet, inte till Emma. 

Fhl1 Mm. Ja, för nu i efterhand så, så kan vi ju definitivt…med tanke på vad som har 
hänt…ehh…uppfattas och tas för ett hot om det skulle ha uttryckts något dyligt 
va?

TH Ja. Och om, det ska jag också säga att, om det skulle ha kommit fram till mig, så 
skulle jag ha anmält det på en gång. 

Fhl1 Mm.

TH Så som jag känner, så som jag känner nu och som jag kände då när jag fick 
bre…det där brevet med….ehuuu…den adoptivdelen så att säga.

Fhl1 Mm.

TH För det måste ju ha kommit efter det i så fall. Det hotet och efter det hotet, eller 
efter det brevet menar jag, efter det brevet med adoptiv…när hon berättade att 
hon hade, hade adopterat bort det så skickade jag alltså ett inlägg på hennes 
mail-box på Facebook. Och det har jag kvar på min Facebook, så det kan man 
kolla.

Fhl1 Okej.

TH Och där står det bara…ehh…vart, fast på engelska, var har du fört barnet? För jag 
ville veta var jag skulle leta någonstans.

Fhl1 Mm.

TH Och ingenting mer än så, utan bara den meningen. Vart har du fört barnet? 
Ehh…och sen efter det så kom ett mail ifrån adoptivpappan. Ehh… och inte 
heller i det finns det någon fras som du säger va.

Fhl1 Nej.
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TH Nej. Och sen efter det så har jag inte hört någonting mer.

Fhl1 Mm. Okej. Ehh… om vi då flyttar fram till det här brevet som kommer, där, som 
är ifrån Christine och där det pratas om det här barnet. 

TH Mm.

Fhl1 Ehh…när dimper det ner?

TH Det är lite osäkert där. För att det dimper ner på min gamla adress, på Kapellgatan 
22. 

Fhl1 Ja.

TH Och jag har för mig att det var daterat till första februari eller andra februari eller 
någonting, alltså på, på själva kuvertet. Men jag fick det inte förrän, ja…två 
veckor efteråt, för att jag var där och hämtade posten som har kommit, eftersänd 
post som hade kommit dit. 

Fhl1 Mm. 

TH Ehh… så att jag går väl igenom det…ehh…jag hämtar ju det utav Alex Pettersson 
som hade, som har köpt lägenheten utav mej då. Ehh…och går igenom posten, då 
sitter jag bilen och tittar igenom det. Jag vet inte exakt vilket datum det är, men 
det var en eller två veckor efteråt. Någonstans där emellan.

Fhl1 Okej.

TH Sen läser jag igenom det. Där i bilen först. Och jag läser igenom det snabbt och 
sen så…tar jag med det hem och…ehuuu…ganska chockad över att ha fått 
brevet. Alltså vad som står i brevet.

Fhl1 Mm.

TH Men att det, då tar jag det med Emma på en gång liksom, pratar med henne om 
det hära. Ja. 

Fhl1 Vad känner du inför det här brevet som du har fått?

TH Jo, alltså…som sagt, jag blev chockad för det första. Vem fan skulle inte bli det? 
Att personen har gjort på det sättet som hon har gjort.

Fhl1 Mm.

TH Att jag har fått, att jag har…ehhh…blivit pappa till ett barn som hon har 
fött…ehhh…som hon har fött. Låt så vara då. Jag menar, det, vi hade sexuellt 
umgänge. Det är ingenting som jag hymlar om liksom, det hade vi i början 
ut…eller… ehh… i november och december. I början på december, slutet på, ja, 
mitten på november någonstans där. 

Fhl1 Mm.

TH Det hade vi ju. Ehh… och sen så räknade jag igenom då också, 9 månader ifrån 
det, då kommer man till den augusti, september någonstans.
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Fhl1 Ja.

TH Och det…då får det vara så. Och…ehh… men däremot så blev jag väldigt 
chockad över ---- hon hade, inte hade sagt någonting till mig och dessutom 
adopterat bort barnet utan att prata med mig eller utan att ha…tagit kontakt, som 
det verkar, med någon adoptionsbyrå. Utan på nåt sätt verkade det som hon hade 
adopterat bort barnet själv. På grund utav det, skulle hon adopterad bort det via en 
adoptionsbyrå, så skulle adoptionsbyrån i så fall tagit reda på vem som är pappan 
på ett eller annat sätt. Och sen börja liksom luska runt lite grann vad det var hon 
egentligen skrev i brevet. Och att hon skrev att hon hade adopterat bort 
papp…eller adopterat bort barnet och barnets adoptivföräldrar visste vem hon var 
och barnets adoptivföräldrar visste, hade fått reda på mitt namn och…. Så går det 
inte riktigt till fick jag veta när jag ringde runt och pratade. Och det är mycket 
såna saker vet du, som, som rullade i mitt huvud liksom. Hur fasen har det gått till 
och varför? 

Fhl1 Vad anför dom för skäl till att adoptera bort det här barnet?

TH Att hennes mamma var sjuk och att det var en genetisk sjukdom som gick i 
generna. Ehh… och… ehhh… att dom hade varit in och testat sig allihopa, både 
hon och hennes systrar… ehhh… hade vart in och testat sig… ehh… för den här 
genetiska sjukdomen, som hon skrev i brevet hette ----- eller något sånt där 
-----.

Fhl1 Mm.

TH Som jag sen kollade upp på nätet och googlade lite efter och……

Fhl1 Om vi stannar där.

TH Ja.

Fhl1 Ehh…vadå, var hon rädd att barnet skulle ha sjukdomen eller vad då?

TH Ja, precis. Och därför så…ehh…därför så ville hon kontakta mig. Hon hade tänkt 
att hon inte skulle berätta det här alls egentligen från början. Men det var därför 
hon kontaktade mig, därför att hon tänkte det att, skulle barnet dö…någon gång i 
framtiden…

Fhl1 Mm.

TH … så skulle adoptivbyrån eller adoptivföräldrarna vara tvungna att kontakta mig. 
Så även här så var det väldigt informativt.

Fhl1 Men…ehh… fattar jag dig rätt om att hon…ehhh…adopterade bort barnet för hon 
var rädd för att det här barnet eventuellt skulle ha den ärftliga sjukdomen?

TH Nej, nej. Hon adopterade bort barn på grund utav att hon ville inte att jag skulle 
vara i närheten genom barnet. Alltså så skrev hon i brevet också. Att…ehh… jag 
kan inte…nånting så här, i den andemeningen, att jag kan inte leva med att ha dig 
runt omkring mig, att se dig i barnet. 

Fhl1 Okej.
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TH Och det var därför hon adoptera bort barnet. 

Fhl1 Hur känns det?

TH Ja…alltså just den delen har jag inte tänkt på så mycket faktiskt. Utan mer det att 
jag…jag kände lite grann, nä nu får hon fan ge sig. För nu var det lite av, nu var 
det ett år sen som vi träffades sista gången och den gången var inte ens bra, det 
var då hon försökte, det var då hon försökte ta livet av sig. 

Fhl1 Mm.

TH Så det var liksom ett och ett halvt år sen, innan det här brevet kom då, 
som…ehh… vi över huvud taget kände någonting för varandra. Så nu kände jag 
liksom att, nej, men… ge dig. Liksom släpp mig och gå vidare ungefär. Ja.

Fhl1 Mm. Du…skrev ett inlägg på hennes blogg där du fråga…

TH Nej, Facebook.

Fhl1 Facebook, okej.

TH Ja.

Fhl1 Du hör att jag inte är så hemma på det.

TH Äh, ingen fara. Nej, men det är ju som ett community som Lunarstorm eller vilket 
som helst så där som ja, fast med lite special.

Fhl1 Ehh… där du frågar vart förde du barnet?

TH Ja. 

Fhl1 Mm. Fanns det någon kommunikation i övrigt?

TH Nej. Absolut nada. Nej. 

Fhl1 Jag har förstått och du har förklarat att du gör väldigt mycket efterforskningar…

TH Ja.

Fhl1 ….Du får ett brev från ….tyskt namn då som ska ha adopterat barnet.

TH Ja. 

Fhl1 Ehh… Vad står det i det brevet?

TH  I det brevet så står det först att…ehhh… det här är Erika…ja, jag kan förstå att 
det här känns kons.., lika konstigt för dig som det gör för mig, eller kanske ännu 
mer konstigare. Det är kan jag nästan diktera. Äh, men att det…börjar så. 
Ehh…och sen beskriver det då att…ehhh… det är jag som adoptivpappan till det 
barnet som Christine födde i september förra året. 

Fhl1 Mm.
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TH Sen står det; och jag har har…fått veta att du har försökt vara i kontakt med 
Christine. Och jag skriver det här brevet nu för att liksom…ehhh…hädan efter så 
är det mig du ska ha kontakt med. Som jag vill att du har kontakt med. För 
Christine mår så pass dåligt, utöver det här. Hon har nog med bekymmer som det 
är. Ehh… ja. Och sen står det också det att… vi har tagit hand om barnet 
och…ehh … jag förstår att du har mycket frågor och så, men ställ dem till mig i 
så fall. Och det brevet svara jag på, det mailet. Det mailet svarade jag på. 
Ehh…och då det var innan jag ens hade berättat för Emma att jag hade fått det här 
brevet, mailet.

Fhl1 Okej.

TH För det, det såg jag när jag var på jobbet. 

Fhl1 Mm. 

TH Så det, det svarade jag på direkt. 

Fhl1 Vad skriver du då då?

TH Då skriver jag liksom… ehh… ordagrant vet jag inte exakt vad jag skrev, men 
andemeningen var så här att…ehh… Ni har…att ni…det här föräldrarna då har 
fått ett nytt tillskott i familjen. Vi har tagit hand om barnet och barnet har fått en 
ny familj, för det skulle inte finnas i min värld att försöka… ehh… gå in och ta 
över den familjen. Liksom eller ta över barnet till mig eller någonting liknade. 
Ehh…att på något vis "Claim my rights". Hur översätt…hur överfattar man det? 
Eller översätter man det?

Fhl1 Strida för mina rättigheter.

TH Ja, strida för mina rättigheter. Ja, precis, strida för mina rättigheter till att ta hand 
om barnet, utan har den väl kommit in i en familj som älskar en och tar hand om 
den, så får dom ha det. Däremot så vill jag jättegärna veta om det verkligen är jag 
som är pappan till barnet. För det kan varken du, alltså till han…ehh…den 
personen som hade tagit hand om barnet. Det kan varken du eller jag veta. Det 
kan bara och det kan heller inte Christine veta, ja, det kanske hon kan då, men… 
men det är bara Christine och adoptivbyrån som kan veta  det, om dom tar någon 
form utav DNA, faderskapstest på mig och ni får jättegärna skicka över adress 
och…ehh… telefonnummer till adoptivbyrån som ni adopterat barnet ifrån så kan 
jag ta kontakt med dom och….ehhhu…göra ett faderskapstest och skicka över till 
dom på något vis så att…ehhh…så at jag får reda på själv om det verkligen är så, 
att jag har ett bortadopterat barn någonstans.

Fhl1 Mm.

TH Sen när personen fyller 18 eller vad det nu är för ålder i Tyskland, det vet jag inte, 
men…ehh… om den får börja söka upp mig så får den gärna göra det så kan jag 
förklara hur det här har gått till. 

Fhl1 Mm.

TH Och i stort sett lyckönska dem till….och, att ta väl hand om det här barnet så 
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som…ehh… för jag är själv, samma sak där, skrev jag, att jag är själv bonusfar 
till två barn och jag hoppas ni tar hand om det barnet precis på samma sätt och 
med lika mycket kärlek som jag tar hand om mina bonusbarn. 

Fhl1 Mm. Det var nästan citerat.

TH Okej. För liksom…den andemeningen och mycket utav det står också i brevet va, 
exakt som jag sa. Så att…

Fhl1 Var det något annat som dök upp i din skalle…ehh…den…tanke---- om då, 
såna där bitar?

TH Nej. Aldrig så. Därför att…just det att… jag, eller ja, vi diskuterade, det gjorde vi. 
Vi diskutera om vad gör, men ----

(här pratar flera samtidigt och det är svårt att höra vem som sa vad.)

TH Ja, precis, jag och Emma. Tänk om det skulle vara så hon började kräva underhåll 
och såna saker. 

Fhl1 Mm.

TH Och polisen sa det också när jag ringde till att, ja, men om hon skulle börja kräva 
underhåll och barnet inte… ehh… fanns, då skulle det vara brottsligt. 

Fhl1 Mm.

TH Så är det ju. Ehh… men mer än så diskuterade vi ju inte underhåll och såna där 
saker och ------ skrev ingenting om underhåll till adoptivpappan heller. För har 
man adopterat ett barn så har jag fått för mig att då ska man inte stå för 
underhållet, för då är det adoption. 

Fhl1 Okej. 

TH Och då betalar man väl en viss summa också för att få den, det barnet, som jag 
förstod det. Ja, lite så. Så det enda…ehhh…det enda vi diskuterade om underhåll 
var om det skulle vara så att hon kräver det, så kan vi polisanmäla det om inte 
barnet finns. För samtidigt, jag var ju inte…jag vet fortfarande inte… Ja, nu är jag 
väl ganska så säker på att det inte finns något barn någonstans, men… ehh… 
alltså då var jag ju inte säker på om, det, om barnet var mitt. För… jag 
menar…hon åkte runt överallt. Hon träffade på ------ Det tog två, tre dagar 
nere på Kreta innan, innan vi föll för varandra och såna här saker, så det kanske 
har hänt igen. 

Fhl1 Mm.

TH Det vet man inte. Så, ja. 

Fhl1 Det låter som på dig att när du har den här kommunikationen med den här 
eventuella fosterpappan…

TH Ja.

Fhl1 Du är ganska övertygad om att det finns ett barn i alla fall. 
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TH Det finns ju en möjlighet till att det finns ett barn och där finns det ju också det 
att…det är ju adoptivpappan då som har skrivit det här, ifrån någon helt annan 
adress. Det var ju inte…ehh… Christines adress heller, utan det var en annan 
hotmail-adress då.

Fhl1 Okej.

TH Så att…ehh…självklart så stod det, så var det lite snurrigt i huvudet liksom, vem, 
finns det här barnet verkligen? Är det så att det är jag som är pappan och många 
såna frågor va, men det var ju det jag försökte ta reda på sen också.

Fhl1 Mm. 

TH Om, om det fanns… Om jag var, jag var inte säker på att det fanns ett barn, men 
det fanns en möjlighet. 

Fhl1 Ja. Ehh…hur gick diskussionen mellan dig och Emma runt det här barnet, runt 
Christine och när det här kom upp på tapeten?

TH Ehh, som sagt, när jag hade läst igenom mailet. Alltså direkt efter jag läst igenom 
brevet…ehhh… första brevet som kom, det där med att jag var…ehh…ja, enligt 
Christine och att jag var pappa till ett barn som hon hade fött…ehh…så tog jag ju 
upp det med Emma och direkt efter jag hade läst mailet så skickade jag iväg svar 
på mailet och så, men sen så berättade jag också för Emma om det här mailet. Så 
att…så hon får veta liksom att det här är på gång liksom. Det är på grund av det 
här som jag är orolig va. För jag var ju liksom så här… obekväm i situation kan 
man säga. Och…ja… diskussionerna som var emellan oss, det var ju framförallt, 
hon frågade ju mig flera gånger; Tror du verkligen på det här? Ehh…och jag sa, 
jag vet inte. Jag har inte en aning. Jag vet inte om jag ska tro på det eller om jag 
ska bara slänga bort det, men hennes reaktion var också; Det är ju hon som har 
skrivit brevet. Hon vill ju tycka, hon vill ju att vi tycker synd om henne och hon 
får ju inte den reaktionen utav dig, så då försöker hon igen och hon försöker igen. 

Fhl1 Mm.

TH Så. ----- Hon kläckte ur sig en gång; Vi, vi kvinnor funkar så här ibland. Vissa, 
tyvärr. Men och det är på nåt vis så ville jag ville jag väl kanske inte se den, den 
sidan, för att…ehh…jag har svårt att se…att människor kan vara så… ja, falska. 
Så genomfalska, så att dom… så att dom skriver på det här sättet. Jag har alltid 
varit den…i den tron att tro gott om folk, tills dom bevisar motsatsen. Och 
igenom det här brevet då och genom att jag fått reda på alltihop det där så har ju 
personen definitivt inte bevisat motsatsen.

Fhl1 Vilket datum kan det röra sig om när du skriver svar till den här eventuella 
adoptivpappan?

TH Oj, exakt datum…ja, slutet på februari. Nånstans 20 februari någonting.

Fhl1 Okej. 

TH Vi har…där nånstans, slutet på februari i alla fall var det. För att jag fick…som 
sagt, jag fick ju första brevet… ehh…två veckor efter. Då borde det alltså varit 
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den 14-15 där någonstans, omkring…

Fhl1 Mm.

TH … då fick jag ju första brevet. Alltså som jag kunde läsa då, så att jag kunde läsa 
det. Brevet kanske kom tidigare, men jag kunde inte läsa det då, två veckor efter 
då. Och sen då så gick det kanske två veckor till. Så att det var mellan, mellan den 
20:e och 30:e någonstans, som…februari. Den 30:e, det finns ju bara 28 dagar på 
februari, 29. Men, ja.

Fhl1 Diskuterade ni någonting möjligheten att det här barnet dyker upp…

TH Ja, det gjorde vi.

Fhl1 …Christine dyker upp eller?

TH Inte Christine. Det pratade vi inte om. Att hon skulle dyka upp, men att barnet 
skulle dyka upp, det, det diskuterade vi. För då pratade vi om att, ja, men när han 
då blir, person som då blir 18 då, liksom kommer hit och så. Ehh… skulle det 
vara…ehh… skulle det vara okej liksom? Måst…jag hade ju liksom den dialogen 
med, med Emma då. Hon uttryckte det väl som så; Ja, alltså, du har bra kontakt 
med mina barns bonusföräldrar eller mina barns biologiska pappa och varför ska 
inte det här barnet få kontakt med dig? Lite så.

Fhl1 Mm.

TH Och det var ju så vi resonerade lite om det. Men innan det, när första brevet kom. 
Alltså det här, om att jag var pappa och så. Ehh… och när det brevet kom då vet 
jag att vi diskuterade om…ehh… att Christine möjligtvis skulle komma över. Vad 
som skulle hända då. För jag sa det, tänk om hon kommer över någon gång och 
vill liksom prata om det här. Hur reagerar vi då? Vad gör vi då? Och då sa hon 
det, hon får gärna komma över, för jag har ett och annat och säga till henne, sa 
hon. För att, då ska jag bjuda in henne, får vi väl prata med henne. Och jag sa det 
att, det skulle jag helst inte vilja göra, men är det så att hon kommer över så, ja, 
det kanske skulle…man vet ju inte förrän i den situationen på något vis. Den 
situationen hände ju aldrig, men det, ja, den kanske händer. Det vet… vet inte om 
det kanske var där hon var där för att göra. Det vet vi inte. 

Fhl1 Okej.

TH Men…ehh…men att om den situationen skulle uppstå, så sa Emma det, att då 
skulle hon bjuda in personen i fråga och diskutera med henne och om inte jag var 
hemma förstås. Och… och sen också då, ge oss tillfälle att diskutera igenom det 
här och liksom, lämna oss i vardagsrummet eller vart det nu var vi satt 
någonstans, så vi kunde diskutera igenom det. Hon uttryckte det så, ja, då har jag 
ett och annat och säga till henne. Men, men samtidigt sa hon också 
att…ehhh…framför allt det att du får prata med henne. 

Fhl1 Mm.

TH Hon vart inte upp…alltså, Emma vart inte upprörd över brevet på det sättet, utan 
hon vart mer nyfiken, över båda dom här breven ---. Nyfiken på vad här det här 
för människa? Varför gör hon på det här sättet och, och var ett stöd för mig också, 
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att, att kunna ta dom här breven. Att kunna ta den här… ehhh… påståenda. Jag 
tänkte säga anklagelserna först, men påståendena. 

Fhl1 Mm. Okej. Du tror att någon gång där 20-28 februari, så, så skriver du det här 
svaret till eventuella adoptivpappan.

TH Mm.

Fhl1 Finns det någon kontakt med Christine fram till brottsdatum?

TH Nej. Ingen kontakt däremellan.

Fhl1 Har du någon känsla av om det är får konstiga telefonsamtal, ingen som svarar, 
någonting sådant?

TH Nej, nu när du säger det så kom det alltså…ehh…inte hem. På min mobil har jag 
fått några sådana där som, från dolt nummer som har ringt, fast det har inte varit 
många. Det kanske rör sig om två stycken någonting. 

Fhl1 Okej.

TH Som har bara ringt och sen…precis innan man ska svara som…men det har aldrig 
varit så att jag liksom lyft på luren för att lyssna och sen har det inte varit 
någonting i luren. 

Fhl1 Nej.

TH Och sen lagt på. Ingen såna telefontrakasserier på det sättet. Utan… det är någon 
sån där, en eller två, kanske tre gånger någonting, under den här tiden som, som 
det har kommit från dolt nummer.

Fhl1 Okej.

TH Men å andra sidan så jobbar jag ju på studieförbundet och har mycket kontakt 
med kommunen och kommunen har jag insett har dolt nummer nästan överallt. 

Fhl1 Mm.

TH Så, man vet ju inte vart det kommer ifrån så att säga. 

Fhl1 För den här biten är…naturligtvis…ehh…viktigt och är måste du vara spikrak 
mot oss och….

TH Absolut, det är----

(Här pratar flera samtidigt, svårt att höra.)

Fhl1 …det har skett något kontaktförsök…

TH Ja, inge----

Fhl1 …från hennes sida eller…

TH Inget som jag har…
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Fhl1 Varför jag frågar speciellt om det här är, det är att vi bland Christines 
tillhörigheter…ehh…har hittat en notering.

TH Jaha.

Fhl1 Där det står fredag 14/3.

TH Mm.

Fhl1 18.00-01.00, Smedjan, Köping.

TH Okej. Ja. Det är helt rätt. 18 till 01, Smedjan, Köping.

Fhl1 Vad står det för?

TH Det står för en…ehh…öppen scen som vi hade i, på Smedjan då på fredagen då. 
Och jag åkte dit runt 16-17-tiden någonstans. Och det skulle vara intressant om 
hon hade varit där. Om hon var på den öppna scenen. För då skulle ni kunna ta 
kontakt med dom på Smedjan, för jag var själv inte där. Men jag skulle ha varit 
där. Det vore väldigt intressant och veta hur fan hon har fått tag på det, att jag 
skulle varit där under den tiden. Exakt den tiden, var den tiden som jag skulle 
jobba. Och det var alltså, jag åkte innan istället. För att jag åkte…ehh… det var 
dom sakerna som jag var iväg och hämta sen på måndagen. Dom instrumenten, 
dom förstärkarna och liknande. Så jag åkte dit runt 16-17-tiden någonstans och 
då var Emma hemma själv. Ja. Ehh…och lämnade grejerna på Smedjan i Köping 
och även satt och spelade lite grann med Dennis Nylund som var där. 
Ehh…testade grejerna lite grann så där. Sen åkte jag hem och pratade med Emma 
på vägen hem och vi bestämde att vi skulle käka pizza på kvällen. Så jag var väl 
hemma runt, ja, kan det ha varit 19.00 någonstans, kanske. Exakt tid vet jag inte, 
men runt 19 någonstans. 

Fhl1 Du sa att det inte var meningen att du skulle ha jobbat den här tiden…

TH Mm. Precis. 

Fhl1 …18-01.

TH Precis och varför jag inte jobba den tiden var på grund utav det att Emma var 
barnledig och det var första barnlediga…ehh… kvällen. Vi skulle åka till Motala 
dagen efter och va hetre Niklas hade ju hämtat barnen där på fredagen. Ehh… 
och…då tänkte jag som så här, att ja, men jag har jobbat så mycket helger och så 
mycket övertid så kan jag inte ta den här fredagen ledig då. Och sen skulle jag 
jobba på söndagen också, på Musik direkt i Västerås.

Fhl1 Mm.

TH Så ringde jag upp Dennis och pratade med honom då och sa det, klarar ni er utan 
mig på den öppna scenen liksom? Klarar ni er utan mina händer så att säga och 
det sa dom att, ja, det gör vi, men vi behöver grejerna. Vi behöver förstärkarna, 
trummor, ja, några stativ till trumm, till cymbalerna  och lite såna saker, så sa jag, 
men då åker jag ner och hämtar dom grejorna och sen levererar jag dom, så ställer 
vi ordning alltihopa sen åker jag hem igen. Ja, men det var helt grönt för honom. 

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-05-13 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1320



Det var två, tre personer som jobbade där den kvällen. 

Fhl1 Mm.

TH Ehh… så då åkte jag ner och levererade dom sakerna  och sen åkte jag tillbaka 
hem igen. Så det vart ingen lång arbetsdag alls. Det vart bara en två timmar 
någonstans. Så det var därför som jag inte var där så att säga.

Fhl1 När blev det här bestämt att det blev ändrat?

TH Jag tror jag ringde till Dennis en timme innan eller något sånt där och pratade 
med han. Och jag hade förberett honom innan lite grann så där, att det här kanske 
inte…ehh…går, den här fredagen. Men i så fall hör jag av mig och sen så hörde 
jag av då på dan, samma dag liksom.

Fhl1 Mm.

TH Några, nån eller några timmar innan så pratade jag med han. Och sen så ringde 
jag också upp honom när jag stod utanför replokalen. För jag sa det, jag är själv 
här, det är massor med grejer som ska ner. Vad exakt behöver ni? Ehh…för det 
är…är ju ganska tunga grejor som ska bäras och grejas  och så där. Men då sa han 
det, ta inte med hela trumsetet, utan ta bara med…ehh…stativ och sen … ehh… 
stärkarna, alltså förstärkarna till gitarren och basen och så och då gjorde jag det. 
Och det var också dom grejerna som jag var ner och hämtade sen på 
måndagskvällen. 

Fhl1 Öppna scen, vad är det för någonting?

TH Då får vem som helst gå upp på scen och spela. Alltså..ehh… det kommer dit 
kanske ett band. Ett band kommer tid och sätter sig och lyssnar på andra band och 
så säger dom så här liksom; Nä, men vi har ju några låtar som vi kan spela och så 
där. Sen säger dom till teknikern att kan vi gå upp och spela nästa gång? Ja, men 
det går bra, det finns en lucka här, vid den här tidpunkten då.

Fhl1 Mm.

TH Så ni kan gå upp och spela. Och min kompis David skulle upp dit och spela, 
skulle spela där också då.

Fhl1 David?

TH David Wibeck. Ja.

Fhl1 Hur pass mycket folk brukar det vara på dom här tillställningarna?

TH Just den tisdagen så var det inte mycket folk alls kan jag säga. Det kan var allt 
ifrån fem pers till 100-200 pers någonstans. Lokalen rymmer alltså 300 personer 
så att dom har ju både små band  och större band, men just på den, det var första 
gången vi gjorde en sån öppen scen.

Fhl1 Ja.

TH Ja, och ja. Det var inte mycket folk på ---- igår. Alltså när jag pratade med 
Dennis efteråt. 
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Fhl1 Fick du någon uppfattning om a------

TH 10-20 pers ungefär. 

Fhl1 Ja.

TH Det var inte mycket mer än så.

Fhl1 Får vem som helst gå in och sätta sig och lyssna då också eller?

TH Ja, om du är tilläckligt, tillräckligt sober för att gå in så att säga.

Fhl1 ---- nykter---

TH Ja, precis.

Fhl1 Okej. 

TH ----betalar ju in så att det är inträde. Jag vet inte om de hade något inträde på 
öppen scen där, men, ja, sen café och lite sånt.

Fhl1 Ja. 

TH Ja. Men att hon vetat om exakt asså för att vi sa det, jag kommer dit klockan 
18.00. Och sen åkte och det är i alla fall troligtvis skrivit upp det i min…ehhh…i 
min datakalender, alltså på jobbkalendern. Skrivit upp från klockan 18 till 
klockan 01, att jag skulle vara där, men de öppnar inte förrän…jag tror att 
insläppet brukar vara vid 19-20-tiden någonstans. 

Fhl1 Okej.

TH Det är därför jag blir så… klockan 18 skriver man inte upp om man ska gå på 
Smedjan, för då skriver man upp att man ska vara där vid 20-tiden någonting. 

Fhl1 Okej. Om, om jag skulle vilja ta reda på…hur du jobbar?

TH Mm.

Fhl1 En speciell kväll, vilka möjligheter har jag? Till exempel den här kvällen?

TH Inga alls. Ehh… om du inte…som sagt, om du inte hackar in dig på min, på min 
mail och, och alltså på min…ehh… på min jobbmail eller om du frågar kompisar 
runt omkring. 

Fhl1 Hur många kan ha haft kunskap om att du skulle ha jobba den här tiden?

TH Ja…möjligtvis dom som jobbar på Smedjan. Alltså dom som jobbade där under 
den natt, den kvällen. Och sen kan du namnen på dom. Ja, alltså det får ni prata 
med Dennis om, om ni ska… Dennis Nylund. Vilka det var som jobba där exakt. 
Eftersom jag inte var där. Jag visste att han skulle jobba, men jag vet inte exakt 
vilka andra som jobba. 

Fhl1 Men, men…då måste jag ringa dit under kvällen?
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TH Nej, du behöver inte…du ska inte ringa dit under kvällen heller, utan…ehh…det 
beror ju på om du känner någon utav dom som jobbar där på plats. Därför så här, 
jag har ju fast arbetstider alltså. Det där alltså mellan 13.00 till 20.00 på ---- på 
dagarna.

Fhl1 Okej.

TH Djävla konstiga arbetstider, men i alla fall, mellan 13-20 på dagen. Ehh… och 
sen står den en klausul som säger att efter verksamhetens behov och det betyder 
alltså att är det en kväll, det är som man håller på till ett på natten, med spelning 
och likande, då måste jag börja, då måste jag jobba till 01.00 på natten. Men är 
det då så att jag pratar med den gruppen som har jobbat fram det här 
arrangemanget och diskuterat med dom hur mycket hjälp behöver vi från ABF's 
synvinkel.

Fhl1 Mm. Mm. Mm.

TH Jo, men så  här mycket hjälp behöver vi.

Fhl1 Okej. 

TH Ja. I den här delens så skulle jag kunna ha gjort så att jag åkte dit med alla 
grejorna. Jag ställde upp grejorna och var med och hjälpte till på arrangemanget.

Fhl1 Mm.

TH Men att hjälpa till på arrangemanget är egentligen en bisyssla på vad jag ska göra 
i min tjänst. 

Fhl1 Okej.

TH Och…eh… det är någonting som jag gör egentligen för att…ehh… alltså, blåsa 
liv i föreningarna och visa att det här, det här hjälper vi till med va?

Fhl1 Mm.

TH Ehh… gjort så bland annat med Smedjan då. Vi har ju varit med och byggt upp 
föreningen igen. Den har legat nere ganska länge, så när vi har byggt upp 
föreningen, då har vi också varit med på arrangemanget och så har vi jobbat i 
Aboga också.

Fhl1 Okej.

TH Men just den här kvällen då, då kände jag att men då fanns en…jag har jobbat, ja 
första, andra mars, så jobbade jag enormt mycket och det var alltså lördag, 
söndag. Sen har jag jobbat då, ska jobba den 16 mars, då i Västerås och jag har 
jobbat innan då i Västerås, på tillsammans med  ------ och på…ehh…på Musik 
i Västmaland, på Musik direkt och så där och när man jobbar mycket helger och 
så, då känner man att ja men, okej, här är Emma barnledig. En enda kväll. 

Fhl1 Mm.

TH Kan vi inte få den för  oss själva då? Och då vart det så att vi, ja, jag sa ifrån.
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Fhl1 Du har ------- ni har kontor någonstans?

TH Vi har tre kontor.

Fhl1 Är du knuten till alla eller?

TH …fyra, fem ställen tror jag. 

Fhl1 Okej.

TH För att det är ett kontor i Köping.

Fhl1 Mm.

TH och sen är det ett kontor i Kungsör, ett i Arboga. Sen har vi alltså 
verksamhetsplatser, där vi bedriver våran verksamhet också. 

Fhl1 Mm.

TH Och det är ju….

Fhl1 Men, men jag tänker just på det här, om , om jag skulle söka information om dig 
och dina arbetstider. Skulle det vara teoretiskt möjligt att jag vände mig till något 
av de här kontoren och får info? Har dom tillgång till din kalender?

TH Ja, det har dom.

Fhl1 Det har dom?

TH De har de absolut. Ehh…däremot så vet inte dom heller exakt hur jag lägger upp 
arbetsdagen. 

Fhl1 Näe.

TH Men dom har tillgång till kalendern, ja. Och då ringer man i så fall till 
Köpingskontoret. 

Fhl1 Okej.

TH Ja.

Fhl1 Vad heter han eller hon som jobbar där?

TH Det beror på, det är för att så alla på…ehh… på mitt arbete kan gå in och se min 
kalender. 

Fhl1 Ja.

TH Ja. Och vi är väl…phhhu…hur många är vi som jobbar? Vi är 10 stycken.

Fhl1 Mm.

TH Totalt.
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Fhl1 Har du fått…ehh…någon hint från, från någon av, av dessa anställda att…ehh… 
någon har sökt dig?

TH Ja, det får jag ju varje dag, men ingen speciell som heter Christine Schürrer.

Fhl1 Nej.

TH Nej. Och speciellt inte, alltså på fredagen, om det nu var på fredagen så att säga. 
Ja. Så var det ju inte…ehhh…så var jag ju inte på kontoret, men jag jobbar 
gentemot föreningen. Så jag var i deras föreningslokal.

Fhl1 Mm. Hur, hur känner du inför det här som jag berättat för dig?

TH Ja, som jag sa, jag skulle, jag är djävligt nyfiken på hur hon fick reda på exakt 
hur, hur jag har jobbat. Eller hur jag skulle ha jobbat. För då vet hon också hur jag 
möjligtvis skulle ha jobbat på måndagen. För har hon fått reda på en sak så kan 
hon få reda på fler saker och då vet hon troligtvis mina arbetstider.

Fhl1 Hade du gjort noteringar om arbetstiderna på måndagen?

TH Nej, men däremot så jag ju i telefon eller gjorde jag förut i alla fall, nu har jag 
ändrat det, men när man ringer till mig, att jag har arbetstid mellan klockan 13.00 
och 24.00. 

Fhl1 Mm. Det är så det har låtit tidigare ifall jag…

TH Ja.

Fhl1 … ringt upp och sökt dig på telefon och inte fått svar.

TH Ja, precis. Och det är ju på grund av det är jobbtelefonen och privata telefonen i 
samma. 

Fhl1 Mm. 

TH Vilket inte då säger att om det nu visar sig att…ehh…ja…nu ----misstänkt för 
så hade hon alltså haft, ja, åtminstone en timme på sig att utföra det här dådet. Om 
inte jag skulle ha åkt hem och hämtat mina nycklar. På måndagen där. Mmm. 

Fhl1 Har du fått samtal från någon som har frågat hur du ska jobba den här fredagen 
den 14 mars?

TH Näe. Ehh…inte mer än under dagen. Alltså under dagen så pratade jag med 
folk…ehh…som sagt, jag satt och jobbade hemifrån.

Fhl1 Mm.

TH Från början. Ehh…och det var också det, det här som vi prata om, att jag har 
jobbat mycket på helger och så där. Och sen också det som…ehh…---nu 
kommer inte oense om, jag och Emma, om hon tog bilen till förskolan eller inte, 
öppna förskolan. Därför att jag säger som, jag säger att hon tog bilen och hon 
säger att hon inte gjorde det, för jag har för mig att det ösregnade på, på 
förmiddagen då när hon åkte iväg. Hon började gå med vagnen och så där, men 
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att hon kände att regnade så djäkla kallt, nästan snöregnade, så att hon tog bilen 
istället. Men då…ehh…under då jobba jag hemifrån då och under den tiden 
så…ehh…så prata jag med mycket folk, bland annat med Micke Sandsjö på 
Bergslagsbladet, för att vi skulle sätta ut annons och ha nånting som heter Lady 
Stage, som skulle vara på långfredagen, där bara tjejer skulle få gå upp på scenen 
och spela musik. Och då skulle vi göra ett förreportage om det. Men det, det var 
många som jag pratade med då, alltså, som…ehh… ifrån banden som skulle spela 
och… Så att…exakt…sa jag exakt att jag jobba hemifrån och --- åka iväg dit 
och såna här saker, det prata med så djäkla mycket folk den dagen så att, ja. Ja. 
Jag kan ha sagt till olika människor och det är… vilka jag ringde den dagen det 
finns ju på en telefonlista någonstans, men det var en djäkla massa människor i 
alla fall. 

Fhl1 Jag tänkte på om någon, du eventuellt skulle kunna ha fått något samtal från 
någon som undrade kommer du jobba ikväll eller jobbar du ikväll eller?

TH Inte som jag kan minnas. Alltså…ehhh…och ingen sån där som jag kan… säga 
att just, just så här jobbar jag. För jag skulle ju åka, när jag skulle åka iväg till 
Kungsör också, det var ju…tippade ju lite grann där också, om jag skulle ens över 
huvud taget skulle åka iväg till Kungsör. För att…den personen som har ansvar 
för den lokalen som vi skulle vara i…

Fhl1 Mm.

TH Han var inte riktigt, han var inte på plats när jag försökte få tag på honom. Så att 
vi skulle inte kunna komma in i den lokalen som vi skulle vara i. Så att vi 
omdirigera vart, vart vi skulle vara så att vi var ju nere i 
Kulturföreningens…ehh…klubblokal.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Så vi var ju där istället då för att vara på det kontoret där vi sa från början. 
Och…ehh… det var ju många såna saker som, som gör att mina 
arbetsförhållanden, dom kan ändra sig under dagen. 

Fhl1 Du, jag som är dåligt på orientera, det här Smedjan, vart är det beläget 
någonstans?

TH Ska jag peka? Det här är i Köping. 

Fhl1 Ja.

TH Det är Glasgatan i Köping. Ehh…det heter, bron heter någonting. Det ligger 
precis vid…ehh…mittemot Volvogården och bilmuséet och så. Ja, där ligger en 
rock-lokal.

Fhl1 Okej. 

TH Vet du var Volvogården och bilmuséet ligger?

Fhl1 Ja, bilmuséet har jag kläm på.

TH Ja, bra. 
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Fhl1 Men, men det är en rock-lokal alltså?

TH Ja, precis. Så det är en…

Fhl1 Det är bara när det är speciella evenemang som det här är öppet?

TH Ja. 

Fhl1 Under det att, att Christine var på besök hos dig, besökte ni…ehhh…det här 
Smedjan någon gång då?

TH Du, det kommer jag inte ihåg faktiskt, om vi gjorde…jag vet att vi besökte Ögir. 
Det är matrestaurangen…

Fhl1 Okej.

TH …eller om kulturrestaurangen. Men om vi besökte Smedjan är jag osäker på. Men 
hon vet ju vad jag jobbar med i alla fall. Det gör hon. Hon vet att jag jobbar med 
musikhändelsen och så där.

Fhl1 Nej, jag tror inte att ni gjorde det faktiskt. I övrig då när Christine var på besök 
hos dig…ehh…jag vet att hon var ute och träffade lite kompisar och var lite fest. 
Men i övrigt, var ni och besökte… några platser, vad gjorde ni?

TH Ja, som sagt, vi var ju på, vi var ju på matrest…Ögir, matrestaurangen. 

Fhl1 Mm.

TH Ehh…och… för att det var ett, musik på kvällen som jag hade varit med och 
arrangerat.

Fhl1 Ja, ja.

TH Och sen så…hon har ju ett arkeologiintresse.

Fhl1 Ja.

TH Dom hade ju något stort, stor djäkla bok med fornnordiska arkeologigrejer och 
såna där grejer. Så hon hade ju fått nys om att det fanns en runsten ute i Lunger, 
utanför Arboga.

Fhl1 Okej.

TH Så vi att vi åkte runt och letade efter den ganska mycket. För hon skulle, hon ville 
se den liksom. Och hon visste ju inte vart hon skulle åka någonstans och så där, så 
vi åkte runt och kikade lite efter den någon gång och sånt där. 

Fhl1 Vart låg den någonstans?

TH Ja, jag vet inte, vi hittade den aldrig.

Fhl1 Okej.
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TH Men någonstans ute i Lunger, det ska ligga någon stor runsten som står 
omskriven i några böcker och sånt där, som hon ville se då. ----- ta kort och 
visa att vi var där. Och sen…

Fhl1 Var ni ute i din bil då eller?

TH Ja, precis, det var vi.

Fhl1 En eller flera tillfällen?

TH Hon fick till och med låna min bil, så att jag  tror vi var ute två, ja, två eller tre 
tillfällen någonting. 

Fhl1 Mm. Tillsammans?

TH Ja. 

Fhl1 Okej. Och letade efter….?

TH Ja, två tillfällen vet jag att vi åkte ut och letade efter det där stället…ehh…men 
sen så fick hon leta själv. Tyckte jag liksom att nä, nu får det fan vara nog. 
Ehhh…

Fhl1 Hur gick det för henne då då?

TH Nä, hon hitta inte på den då heller.

Fhl1 Nähe.

TH Men då åkte hon runt där väldigt mycket och frågade och hon frågade många 
människor där vet jag.

Fhl1 Okej. Men när ni var ute då…ehh…

TH --- Ska jag säga också, sen var vi uppe på, upp till Stockholm och gick på 
Vasamuséet och lite sånt där också. Så att…ehh…på, då åkte vi tåg upp. Så att, 
ja, gick upp där, så att. Ja, du ville ju veta vad vi gjorde, så att…

Fhl1 Ja, ja,ja.

TH Ja, lite såna saker. 

Fhl1 Mm.

TH Ja.

Fhl1 Du, när det här, vad kalla du stenarna?

TH Ja, runstenar.

Fhl1 Ja.

TH Ja.
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Fhl1 Ehh…vad det någonting som du kände till eller vad det hon som?

TH Nej, det var hon som drog upp det.

Fhl1 Okej.

TH Och sen så…ehhh….gick jag ut på Arbogas hemsida och insåg att ja, det finns ju 
tydligen någon sån där runsten här i närheten, hade ju ingenting för mig då den 
dagen, så då tänkte jag, ja, ja varför kan vi inte, kan vi väl göra. Så jag åkte ut och 
kika lite. 

Fhl1 Hade ni nå kartor eller?

TH Nej. Det var ju därför vi inte hitta på den.

Fhl1 Okej.

TH Nej, men, vi…nej, vi hade ingenting med oss så. 

Fhl1 Fråga ni nå folk på vägen eller?

TH Ja, dels Turistbyrån i Arboga…

Fhl1 Ja.

TH …prata vi med.

Fhl1 Hade dom nå kartor då?

TH Nääee, dom hade bara ungefär här, nånstans ska den ligga. För dom hade också 
en sån där…ehh… dom hade hört att den skulle finnas ungefär och sen så….hade 
dom ju pops bild på den och såna här saker, men det var ju, just den bilden som 
stod där hade han ju varit där och hittat.

Fhl1 Nej.

TH Ja.

Fhl1 Ehh…men ni åkte ut och letade, fråga ni nå folk då?

TH Jag vet inte. Det…det kan hända att, att vi stanna nån och fråga liksom, nån som 
var ute och gick eller nåt sånt där. Ingen så där som jag lägger på minnet jättehårt, 
att just den personen frågar jag nu. Men jag känner inget folk ute i Lunger heller 
direkt så att…

Fhl1 Vad hade du för bil då?

TH Då hade jag en Scorpio. ATB001.

Fhl1 Vad var det för Scorpio då?

TH En Ford Scorpio –97:a. 

Fhl1 Sedan eller?
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TH Ja, sedan. 

Fhl1 Färg?

TH Svart metallic kan man säga. Svart/blå metallic.

Fhl1 Okej.

TH Den rullar fortfarande såg jag i dag. Eller i, inte idag, i helgen såg jag den.

Fhl1 Du…ehh…kommer du ihåg vad ni hamna någonstans i ert sökande?

TH Nej, det var väl mer, nä, nu ger vi upp det här. Eller jag sa det i alla fall, men jag 
ger upp det här och hon…ehh…åkte ut medans jag jobba, så åkte hon ut och 
sökte efter det där.

Fhl1 Okej.

TH Så hon var ju i min lägenhet och under tiden som jag jobba också. 

Fhl1 Ehh…när du kommer ihåg om ni hamnade i något speciellt område, här 
någonstans måste det vara?

TH Jo, jo alltså. Ja, ja, du mena så. 

Fhl1 Ja.

TH Jaha, jag trodde du mena vad vi hamnade i vårt sökande, alltså hur vi hamna i, 
gick vidare och så. Nä, men alltså, ja, ja, vi var ju nere vid Lunger. Alltså in 
Lunger-området. Det är ju alltså ett stort bostad…eller ja, by kan man säga. 

Fhl1 Okej.

TH Mm. Och neråt Hjälmaren. 

Fhl1 Ja.

TH Ehh…så att vi var ju där och snurra väldigt mycket, men vi hitta ju inte på själva 
stenen som sagt. Och vad hetere…Lunger hamn och ja, lite allt möjligt sånt där. 

Fhl1 Okej.

TH Ja. Det är ju dom områden.

Fhl1 Mm. 

TH Men den ska ju ligga där någonstans också så att, men det är ju skit samma just 
nu egentligen.

Fhl1 Ehh…och förstod jag rätt om, om du var med vid mer än ett tillfälle?

TH Ja, jag har för mig att jag var med två, två vändor ut. 
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Fhl1 Okej. 

TH Ehh…och sen så…ehh…vi åkte en gång på dagen och leta runt en massa. Sen 
åkte vi en gång när det var mörkt, fast det var ju i november, antingen november 
eller oktober, så att det var ju liksom, det var, det vart ju mörkt ganska snart.

Fhl1 Ja.

TH Men att…vi åkte runt och leta efter den där. Det var lite skymning och mörkt 
också så att. Vi kom inte riktigt…hitta någonting då. Ja. 

Fhl1 Och sen så var hon ute ensam en gång. 

TH Ja, precis. Men hon sa, hon hade, hon hade åkt samma väg som vi hade åkt och 
runt omkring där, men hon hade inte hittat på den då heller. 

Fhl1 Beträffande fornlämningar och sånt där, var det nå andra fornlämningar som….?

TH Ja, vi åkte upp till Åsby bland annat. Kollade där uppe. Åsby, upp mot Kolsva, 
250-vägen. 

Fhl1 Okej.

TH Så…ligger typ vikingagravar, nåt liknande. Vi åkte dit och kika lite grann. Vi 
åkte till…ehh…ja, på väg ut till Lunger så finns det en stor sån 
här…ehhh…fästning, så där gammal medeltidsfästning då som har, i stort sett 
bara ruiner. Men där var vi också och kika liksom. 

Fhl1 Okej. 

TH Ehhh…ja. Det var väl det. 

Fhl1 När ni tittade på den här fästningen?

TH Ja.

Fhl1 Vart, vart ligger den någonstans?

TH Den ligger ut mot, om du åker från Arboga ut mot Götlunda så ligger det på 
vänster sida. Och det står en informationstavla där, men det är egentligen bara en 
stor hög av sten.

Fhl1 Okej.

TH Det är inte så mycket annat, men jag tänkte, eftersom hon i alla fall är intresserad 
av det så kan vi ju lika gärna åka in och titta liksom, om, och sen också det om, 
för vi, vi hade kika på den här informationskartan då som fanns på…ehh…vid 
informationsbyrån…så där, där stod det ju också att det var i det området 
någonstans. Om det kanske möjligtvis skulle finnas.

Fhl1 Okej.

TH För att då tänkte jag, ja, men finns den där stenen där uppe, på det 
där…stenhögen, ja, så, så kan vi gå upp och kika i alla fall. För det är ju, visst det 

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-05-13 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1331



skulle vara djäkligt intressant för mig och se också. Jag tror jag gick i skolan när 
jag såg Knut-stenen ---- grundskolan, mellanstadiet någonstans. 

Fhl1 Fästningen, hur länge var ni där och tittade?

TH Ja, 20 minuter kanske.

Fhl1 Okej.

TH Tills vi insåg att vi hittar ingenting här heller.

Fhl1 Kunde hon mycket eller berättade hon någonting för dig när ni var där eller ----

TH Inte om det. Nej, inte om det. Men hon verkade kunna en del om arkeologi och 
liksom nordisk historia och så där i alla fall.

Fhl1 ----- fästningen, var hon väldigt intresserad runt….

TH Ja, ja, hon kika ju runt och liksom prata en massa om, ja, allt möjligt egentligen.

Fhl1 Ja.

TH Och jag fråga ju sen efteråt liksom…jag sa ju det…förlåt om jag inte hitta någon 
runsten, men ---- hade varit okej ändå…

Fhl1 Ja.

TH …ja, ja, visst, det har varit kanon. 

Fhl1 Ja. 

TH Och sen sa hon det också själv att hon skulle nog ut och leta efter den där 
runstenen sen någon annan gång.

Fhl1 Okej. Du…när ni var på fästningen, tog hon nå kort eller någonting sånt där eller?

TH Det minns jag inte. Det kanske hon gjorde. Ehh…jag tror, jo, jag tror hon tog en 
kort, för hon tog en del kort uppe på Vasa-muséet också. 

Fhl1 Okej.

TH Ehh…hon  hade ju digitalkamera med sig.

Fhl1 Mm.

TH Så hon tog nog en hel del kort där när vi var ute och leta också.

Fhl1 Ja. 

TH Jag vet att jag fick ta kort med hennes kamera för att min kamera tog slut på 
batteriet ganska fort. Men att…ja. Det gjorde hon nog. Mm. 

Fhl1 Minns du det eller?

Förhör med Hellberg, Torgny; 2008-05-13 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1332



TH Ja, alltså…hon tog kort…ehh…ganska mycket liksom runt omkring 
på…euuu…på saker och ting. 

Fhl1 Okej.

TH Så att det skulle jag mycket väl kunna tro, men det är ingenting som är bestämt, 
ja, hon tog kort.

Fhl1 Nej.

TH Utan, det är mer det här, det tror jag nog hon gjorde.

Fhl1 Mm. Vid fästningen, var ni där en eller fler tillfällen?

TH Jag var med en gång. 

Fhl1 Okej.

TH Ja.

Fhl1 Sen så sa du att det var någonting upp mot Kolsva. 

TH Ja. Ehh…ja, precis, vid Åsby. Du kommer ju alltså, du åker förbi 
Himmeta-avfarten och sen kommer ju…ehhh…nu ska vi se vad det är som 
kommer först, Malma kyrka och sen är det ju Åsby då. 

Fhl1 Hur långt från Köping är vi då?

TH Då är vi runt en halv mil ungefär.

Fhl1 Okej.

TH Ja, lite mer än så kanske.

Fhl1 Mm. 

TH Ja. Där…är då alltså vikingagravar och liknande så att, upp på en stor ås, så att 
säga. Där upp var vi upp och kika då, men det ser ju… hon sa det också, det syns 
ju inte så mycket här över huvud taget. Det är, jag har ju sett bättre vikingagravar 
än så här ungefär. 

Fhl1 Mm. Jaha. Ehh…Du, beträffande kort…

TH Mm.

Fhl1 Har, har du nå…ehh…kort kvar på Christine någonstans?

TH Ja. Det har jag. Både på…ehh…alltså inte såna kort. 

Fhl1 Nej.

TH Dom ligger på -----boken. Eller på…ehh…på en skiva. Två skivor tror jag, ja. 

Fhl1 Okej. Finns dom på Verktygsgatan?
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TH Ja, det, om inte teknikerna redan har tagit dom, vilket jag trodde att dom, nog 
trodde att dom hade gjort.

Fhl1 Ja, äh, det vet inte jag. Det vet jag.

TH Nej. Nä, det finns ju så djävla mycket skivor där, så det är liksom…ehh… som 
--- det är ju allt möjligt sådär. 

Fhl1 Du, en annan fråga. När du träffade Christine…

TH Ja.

Fhl1 …har du nå minnesbilder på vad hon hade för skor på sig?

TH Ehh…vilken utav gångerna?

Fhl1 Ja…ehhh…skor över huvud taget, kommer du ihåg nå, nå skor?

TH Ja, alltså, hennes standard, det…ju, hennes standardutstyrsel, det var ju alltså det 
som jag såg, när…ehh…dom filma henne på…ehh…i ett…ja, i Tyskland, när 
hon gick på häktet. Det är alltså jeans och gympa-doijor.

Fhl1 Okej.

TH Ja. Ehh…däremot så vet jag att hon har stövlar och hon har…ehh…andra skor 
också. Men…standardklädseln är liksom, det är jeans och gympa-doijor. 

Fhl1 Mm. Ehh…kommer du ihåg om…modell, fabrikat?

TH Nej. Jag lägger inte riktigt märke till sånt. 

Fhl1 Skulle du kunna beskriva nåt…skor?

TH Nä, nu får jag bara upp den bilden som var på t…i tv, dom vita ----, men 
liksom…ehh…Mm. Nej, det kommer faktiskt inte…mjaeehh…på nåt vis, jag 
lägger inte märke till vad folk har för skor på sig. Jag är… jag kan säga att det var 
gympa-doijor på det, men jag vet inte riktigt vad det är för färg. Peka på 
Forsberg…

Fhl1 Mm. 

TH Som…ja. Nej, jag, tyvärr. 

Fhl1 Ehh…jag ska visa dig ett fotografi.

TH Okej. 

Fhl1 På Christine. 

TH Ja.

Fhl1 Och be dig titta på dom skor hon har på sig där. 
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TH Jaha.

Fhl1 Och höra om det är någonting som du kan erinra dig att du har sett henne använda.

TH Ja, det där är ju…

Fhl1 Dom skorna. 

TH Nää… Näää, alltså…det ser mer ut som…skatardoijor, tänkte jag säga. Nej, inte 
vad jag vet i alla fall. 

Fhl1 Ehh… hur ska jag tolka det? Har hon inte använt dom eller kommer du inte ihåg?

TH Ja, jag…jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Men det är ju gympa-doijor, precis 
som…som jag har sagt. 

Fhl1 Mm.

TH Eller? Är det det? Jo, men det är det väl. Och det ser ut, det ser ut som det i alla 
fall och … ja…Jag trodde först det där var taget hemma hos Kalle, för att det såg 
ut som min röda soffa, eller hemma hos mig. Men det var inte det. 

Fhl1 Men beträffande…doijorna…ehhh… du kommer inte ihåg om du har sett henne 
använda några sådana.---- 

TH Nej. 

Fhl1 Nej.

TH Faktiskt alltså, det, det som mer kännetecknar, för min del, det att hon har såna 
skor som hon hade på…ehh…det som visades i tv:n.

Fhl1 Okej.

TH Ja. 

Fhl1 Och då pratar du om?

TH Vita gympa-doijor.

Fhl1 Japp.

TH Typ…om, men det där var ju också…ehh…det var ju vitt på gympa-doijorna, 
men det var ju svart också va? 

Fhl1 Mm.

TH Men det är ju fortfarande gympa-doijor-stuket. Det är ju som så att det är 
gympa-doijor och jeans. 

Fhl1 Mm. Okej. Du, för att hoppa till något helt annat då.

TH Ja.
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Fhl1 Allan pratade ju tidigare för dig.

TH Mm.

Fhl1 Angående tidigare förhållanden som du har haft. 

TH Ja.

Fhl1 Ehh…i nåt av dina tidigare förhållanden, har du känt att du har, att det har blivit 
problematiskt med någon av dom tjejerna eller några av dom tjejerna, att dom har 
svårt att släppa taget om dig, varit påträngande och så vidare?

TH Nej, inte svårt och släppa taget. Dom har nog mer…jag kan säga med Anna 
Englund till exempel, som jag var tillsammans med…ehh…bra länge, då hade jag 
svårt och släppa taget. 

Fhl1 Okej.

TH Ja. Ehh…ehhh…men…ehh…nej. Alltså jag är ju haft den förmågan att kunna se 
mina tidigare förhållanden som vänner, väldigt mycket. Som Linda Hansson har 
jag ju träffat efteråt, hon är bra kompis med…ehh…med David Viveka så, han 
spelar, han har spelat i samma band och såna här saker. Ehh…och som sagt. Anna 
Englund hade jag väldigt och släppa, men när jag väl släppte henne så släppte jag 
henne och… och så vidare, liksom med dom andra som man har varit tillsammans 
med också.

Fhl1 Mm.

TH Jag har väldigt bra kontakt med till och med den…ehuu…tjejen som jag var 
tillsammans med när jag var 16, 15-16 någonstans. Så har jag väldigt bra kontakt 
med henne. Trots att hon bor i Skottland. 

Fhl1 Okej.

TH Och… och jag har aldrig känt liksom att dom har haft svårt och släppa på samma 
sätt som jag har känt med Christine.

Fhl1 Nej.

TH För hon har verkligen haft svårt och släppa, även fast vi inte var ett par i den 
bemärkelsen. För att vi var mest i datingfasen.

Fhl1 Mm.

TH Mm.

Fhl1 Det finns ingen som du har liksom känt dig besvärad av?

TH Nej, inte på det sättet. Ja, om vi tar bort det sättet som det nu är med Christine, 
liksom att hon har tagit kontakt i ett och ett halvt år efteråt.

Fhl1 Ja, ja.

TH Så har det ju varit det att…ehh…framförallt då med…ehh…med Anna Englund 
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då att vi, vi inte riktigt har…ehh…varit på samma våglängd och så. Men så här 
kan det ju ett tag ---- andra också va. Vi har inte varit på samma, samma plan 
och hon har gått vidare ganska snabbt och jag vill stanna kvar…ehh… och velat 
försöka igen och igen sådär, men … så det är ju besvärande på sitt sätt.

Fhl1 Ja.

TH Men det är ju inte…på det sättet att, att dom personerna har velat haft kvar och 
dom personerna har…ehh…varit aggressiva eller…ehh…såna saker va? Och 
faktiskt aldrig…kan jag erinra mig och säga, så har jag…varit med svartsjuka. 
Och det är jättekonstigt. Egentligen, för att oftast så tycker man ju liksom att, nä 
men…tjejer dom blir ju svartsjuka om blir tillsammans med någon annan va?

Fhl1 Ja.

TH Men, jag har aldrig upplevt att någon annan person är svartsjuk. Som…för 
det…ja, inte på en före detta flickvän. Är det någonting som jag har sagt det 
tidigare förhör som?

Fhl1 Nej.

TH Som motstrider detta, för att det känns verkligen som att…det är så det har varit 
va?

Fhl1 Ja.

TH Ehh…Anna som jag var tillsammans med, vi var på samma fest som min 
flickv…längsta förhållandet innan det då…ehh… Viktoria.

Fhl1 Mm.

TH Vi var på precis samma…ehh…samma fest och dom stod ute på balkongen och 
prata skit och sen kom hon in och berätta för mig att nu har jag pratat med din 
förra flickvän och nu har jag fått reda på saker om dig ska du se. Nej, nej, vad har 
hon sagt? Så ba, nej, nej, det var ingen fara, så jag var liksom…vi förstod 
varandra ganska bra som…

Fhl1 Okej.

TH Så att det…det har varit sån stämning hela tiden va?

Fhl1 Mm.

TH Och det…

Fhl1 Det är lite ----

TH Mm. 

Fhl1 Okej Torgny, vi börjar närma oss slutet här.

TH Mm.

Fhl1 Är det nånting som inte jag har tagit upp som du känner att?
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TH Nu har jag pratat så djävla mycket, så nu är jag liksom…helt slut i huvudet just 
nu, men…ehh…är det någonting som jag kommer på så får jag väl höra av mig 
känns det som. För det dyker ju upp alltså…saker lite då och då som … fasen. 
Om det är på det här sättet nu då…Jo, får jag titta på korten igen förresten?

TH Ehh…jag vet inte om ni har noterat det, men jag har en skarp känsla av att 
Christine är vänsterhänt. Ehh…och det, det liks, jag vet inte varför, men jag har 
för mig, jag har tänkt på det tidigare. Att hon är vänsterhänt. Ehh… och då också 
det att Emma har slag på höger sida. Och slå någon hårt med en hammare från 
vänst…ehh… och är högerhänt, då håller man inte en hammare i höger hand. Det 
gör man inte om man är vänsterhänt. Lite så, men …det…jag har kollat på gamla 
bilder på Bilddagboken och så där och allt hon gör, gör hon med vä, alltså hon tar 
upp en öl med vänster hand, hon plockar upp någonting med vänster hand på 
något kort och såna saker. Men samtidigt så…försöker jag komma ihåg var hon 
verkligen vänsterhänt och jag tror att hon var vänsterhänt. Men det är säkert 
någonting som ni har kollat upp tidigare så att…ja. Så det är vad jag har funderat 
på lite grann.

Fhl1 Okej.

TH Det var det jag kollade där också liksom. ---- håller hon i någon öl liksom. Hon 
har klockan på vänster hand på kortet, men ja, så. 

Fhl1 Så att ja…ska fråga Stefan.

Fhl2 Det jag tänkte på i och förs sig. När vi pratade om Smedjan.

TH Mm.

Fhl2 När bokades det in? Sa vi det någon gång? Alltså den här 14/3 där?

TH När det bokades in?

Fhl2 Ja, när kan det ha kommit in i kalendern så att säga?

TH Ja du, det vet jag inte. 

Fhl2 Är det lång innan eller?

TH Ja, det kan vara alltså, ja åtminstone någonstans efter jul. Kanske i januari till och 
med.

Fhl2 Okej, det rör sig om månader.

TH Ja.

Fhl2 Mm. 

TH Januari – februari, nånstans där alltså. Det rör sig i alla fall om flera veckor innan.

Fhl2 Ja, ja. Okej. Sen, du beskrev i början här precis när vi pratade, att, hur, när ni 
pratade om livet och hur ditt drömscenario såg ut, hus på landet och så vidare då, 
och hon förstod inte vad du menade.
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TH Nej…jo, hon förstod väl vad jag menade, men det verkade inte riktigt som att 
hon…ehh…var på samma våglängd…

Fhl2 Nej.

TH …alltså. Hon var, hon var inte på samma nivå. Nä, men alltså…jag vill ju…lite, 
lite mer av det, jag vill inte…stagda ner mig, jag vill inte…ehh…jag är en fri 
människa. Jag vill göra lite såna här olika saker och fortfarande inte pluggat 
färdig och…ja, såna saker va.

Fhl2 Men under resans gång här som ni umgicks, hur såg hennes drömscenario ut? 
------ uppfattning om det? Vad var hennes?

TH Nej. Alltså hennes…tankar det var mer det här att…ja, vi får se vad som händer. 
Det var liksom hennes inställning till saker och ting. 

Fhl2 Okej.

TH Det var mer det här, ja, just då så jobba hon på…ehh…någon tidning för någon 
fotboll, ja, någon fot…ja, någon sporttidning, som frilansjournalist eller nåt sånt 
där. 

Fhl2 Mm.

TH Ehh…och skulle åka runt och göra reportage och vissa grejer ----- ja, jag har 
fått, jag har pratat med min chef nu liksom. Han vill att jag åker iväg dit, till olika 
ställen och gör massa olika saker och ähh…skit i det där, vi tar det sen. Lite det 
stuket va? Att rycka på axlarna och säga det fixar sig, jag…spelar ingen roll.

Fhl2 Nej. Jag tänkte mera kanske i hennes tankar och drömmar tillsammans med dig.

(Flera som pratar samtidigt, svårt att höra vem som säger vad.)

TH Alltså från, från början…ehh…första gången hon var uppe, då pratade ju hon om 
att…ehh…vi får se vad det här leder någonstans. Och jag sa det, ja, vi får se vart 
det här leder någonstans, men jag skulle gärna önska att det går att lösa på något 
vis. Jag tyckte det då, första gången. Men…ehh…efter andra gången hon hade 
varit hos mig, så var det mer som att det hade vänt. Hon hade börjat känt att ja, 
men det här kan nog funka. Hon hade tänkt igenom det och så där. Och jag hade 
mer känt att…åt det helt andra hållet, att fan, det här kanske inte kommer funka 
och det prata jag…ehh…vi var över och träffa Ina och John också….Ina Wolf 
och John Olofsson. Och pratade med dom och …ehhuu…då sa…ehhh… Wolf 
det att…ehh…du, du måste ju säga, liksom prata med henne om det här, om det 
här du går och funderar på. ----- men jag har inte funderat klart än, sa jag. Jag 
har inte riktigt funderat klart än om det här verkligen är rätt eller inte. Och så… 
och hon var på precis sam, alltså precis motsatta riktningen, att hon hade funderat 
klart när hon kom tillbaka i november och sa det att, jo, nämen, vi, det är skit det 
samma och sen så…får vi lösa det utifrån det, men att vi bestämde att vi blir 
tillsammans för att…ehh…hon ville väl liksom inte att jag skulle----- på annat 
ställe eller ja, bli tillsammans med någon annan just då och såna där saker. Att 
hon ville veta liksom hur jag kände. 
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Fhl1 Om jag förstår dig rätt så var det lite ombytta roller då?

TH Ja. 

Fhl1 ---- tillfället så var du mer på och…

TH Ja.

Fhl1 …andra gången så var det tvärtom.

TH Ja, precis.

Fhl1 Du var mera avvaktande och hon var mer på.

TH Precis. Och sen vart, vart hon mer och mer på.

Fhl1 När du hade dina djupaste känslor, för, för Christine då, hur var dom?

TH Ja, dom var bra. Nej, det var alltså, det var ju direkt efter att vi att åkt till, eller 
efter att jag hade åkt ifrån Kreta, fram till dess att…ehh… ja…slutet på oktober, 
början på november nånstans, där börja jag vackla lite grann fram och tillbaka. 
Ehh…det var att hon blev, hon blev väldigt påstridig och liksom ville att, så här 
nä men jag kommer upp då, jag gör det här. Jag åker upp och till Sverige och 
besöker dig och såna där saker då. Men…ehhuu…dom djupaste känslorna, dom 
var ju runt, ja, september-oktober någonstans där. Det var ju…ehh…liksom, då 
börja man känna, ja, det här kan nog fungera. Och då hade jag den naiva tron att 
jo, men så…hon kan väl flytta hit, men jag kan väl flytta till Tyskland, vad som 
helst så där. Det, det kan funka.

Fhl1 Men, men det låter inte så där djävla djup, kan funka…

TH Nej, men liksom, alltså, det kan, det kan funka alltså rent praktiskt sett.

Fhl1 Ja.

TH Rent känslomässigt så ville man ju att, ville jag ju att det skulle funka. 

Fhl1 Ja.

TH Då. Men…ehh…sen var det ju det att, jag tänker mest i praktiskt på det sättet, 
men…ehh… okej, men om jag känner så här, hur ska vi gå till väga för att lösa 
den delen?

Fhl1 Men var du kär? Var du förälskad?

TH Ja. Eller nej…eller kan man sätta ord på dom känslorna? Ska man det?

Fhl1 Jag vet inte.  Försök och beskriv.

TH Ja. Sen förälskelse hade jag absolut. Det kan jag säga. Men om jag var kär eller 
inte…det är en väldigt tunn gräns. Ja, jag lämnar det så. 

Fhl2 Mm. Ehh…när du märkte att hon börja bli på.
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TH Mm.

Fhl2 Och din…dina känslor redan --- börja vackla lite grann och din kompis sa så 
här; Du måste säga det här till henne.

TH Mm.

Fhl2 Gjorde du det då?

TH Inte då.

Fhl2 När sa du, hur lång tid tog det liksom innan dom där känslorna kom fram då då, 
att du var inte helt ----

TH Ja, alltså, det här var ju då i december 2006.

Fhl2 Ja.

TH Och sen försökte jag få tag på henne, alltså, sen gick ju julen och alltihopa det här.

Fhl2 Ja, okej.

TH Och sen försökte jag få tag på henne i januari, men då, som jag förstår det så låg 
hon inne där i januari.

Fhl2 Ja.

TH Och sen så för, sen fick jag ju tag på henne i januari där. 

Fhl2 Var det sms:et då som vi pratade om?

TH Ja, tydligen, fast jag pratade väl med henne på telefon innan också, men som jag 
kommer ihåg, men…ja. 

Fhl2 Men, men när hon var här, som jag förstår då, i november…

TH Nä, oktober…ehh…jag tror det var runt 15 oktober eller runt 15 november.

Fhl2 Okej.

TH Nej, runt 15 november och runt 15 december blir det. 

Fhl2 Var hon i Sverige hos dig?

TH Ja. November – december. Inget oktober.

Fhl2 Okej. Och då i december alltså, det var då hon hade bestämt sig att ni skulle, hon 
tyckte att ni skulle satsa lite grann och…

TH Mm.

Fhl2 …på det här.

TH Precis.
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Fhl2 Och då vacklade du. 

TH Ja.

Fhl2 Mmm. Men sa ingenting förrän efter.

TH Förrän efter jul.

Fhl2 -----

TH Ja.

Fhl2 Mm.

TH Jag gav nog hintar skulle jag kunna tänka mig. Alltså det här är bara lite 
spekulationer, men alltså troligtvis så gav jag hintar, liksom att, nja, ska vi 
verkligen göra det här? Ska vi verkligen…

Fhl2 När hon…

TH Kommer det att fungera? Kommer det…ja.

Fhl2 När, när hon hade liksom…kommit till den insikten att hon tyckte att det här var 
bra, att hon ville att det skulle vara ni två då, på vilket sätt beskrev hon…alltså att 
erat förhållande skulle vara, på vilket sätt tyckte hon att livet skulle, att erat liv 
tillsammans skulle bli/vara?

TH Det gjorde hon ju inte förrän dess att…liksom då, då sa hon ju bara att, ja, men 
jag tycker att vi kan försöka i alla fall. Ja, där i december --------

Fhl2 Mm.

TH Men sen…ehh…när jag väl sa ifrån, det var ju då. Ja, det har vi tagit under det 
här förhöret också…ehhh… Det var ju då hon började säga att ja, men…jag 
kanske, jag kanske kan flytta över till Sverige eller jag kan bo hos dig en stund 
och eller ja, där, det stuket tror jag. Ja.

Fhl2 Ja. Jag tänkte sen också bara höra, tycker du att du på nåt sätt har varit respektlös 
eller gjort någonting annat mot henne som gör att hon skulle kunna…

TH Nej, inte som gör att hon skulle kunna gjort en sån här grej.

(Här pratar flera samtidigt, svårt att höra vem som säger vad.)

Fhl2 Det var inte det jag menade heller, utan, men alltså att  ---- respektlös.

TH Ja. Ehh…visst det är inte roligt och bli dumpad på ett sms liksom. Det är ju 
självklart. Ehh…men…men inte mer än vad gemene pojkvän skulle kunna göra.  
Alltså vad egentligen vem som helst skulle kunna göra. Jag har sagt nej till en tjej.

Fhl2 Mm.

TH Och där skulle den här historien kunna slutat. Men det gjorde den tyvärr inte.
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Fhl2 Nej. 

Fhl1 Du, när eran relation var på, var som, som hetast och tätast, hur, hur ofta hade ni 
kontakt då?

TH Det kunde vara flera gånger i veckan. Alltså via mail, sms, telefon.

Fhl1 Mm.

TH Så. Det kunde vara kanske två gånger i veckan. Det var inte så där varje dag, men 
det kunde kanske vara två gånger i veckan…ehh…nåt mail i veckan eller något 
sånt där.

Fhl1 Okej.

TH Och dom…dom mailen har ju jag kvar också. Och varför har jag spart dom? Ja. 
Därför jag inte har raderat dom. Det är…det är lite så och det är djäkla tur det. 
Egentligen. 

Fhl1 Det här sms:et som du då eventuellt skickade för, för att ge henne besked att du, 
du vill inte. 

TH Mm.

Fhl1 Finns det någon tanke…med det att…det här är bekvämare, det kan bli 
jobbigt…ehh…eller att trycka iväg ett sms än att, konfrontera telefon. Finns det 
några såna tankar eller?

TH Jag tror det fanns, alltså, nu ska jag tror, för att jag kommer inte ihåg alls hur alla 
tankar gick då. Men jag tror det fanns alltså en…ehhh…Eftersom jag har pratat 
med henne på telefon så mycket som jag har gjort då under den tiden, så vet jag 
också hur extremt långa, utdragna och försöka övertala-samtal det blir. Och ja, då 
kan det finnas en möjlighet att det var en enklare väg.

Fhl1 Mm.

TH Men, samtidigt så var det ju det att, jag fick ju inte tag på henne på telefon. Och 
jag vet inte hur det var exakt då när jag skickade iväg det, men det kan ha varit så 
att jag fick inte tag på henne på telefon och därför skickade jag iväg ett sms.

Fhl1 Okej.

TH Mm.

Fhl1 Innehållet i det sms:et, är det någonting som du kan erinra dig?

TH Nej. 

Fhl1 Du satt liksom inte och vägde orden, utan det var -----

TH Jo, det gjorde jag nog. Jag satt nog och vägde orden, men det är ingenting som jag 
kommer ihåg nu, liksom, vad som skrevs. Tydligen så skrevs det ju att jag inte 
ville fortsätta. I ett sms. 
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Fhl1 Mm, okej Torgny.

Fhl2 Jag tänkte bara, dom här långa samtalen du säger, när man nästan ------ i luren. 

TH Japp.

Fhl2 Vad, vad var det dom handlade om?

TH Ja, det var ju framförallt liksom, att hon hade varit inne på sjukhus, vad som hade 
hänt runt omkring och hennes ledsamhet…ehh…över vad jag hade gjort. 

Fhl2 Okej. 

TH Ja. Att jag hade gjort slut via sms och att jag hade…ehh…och det här också att 
hon inte ville bli en sommarflirt som bara kastas bort, utan hon ville liksom, ja, 
allt det här.

Fhl2 Mm.

TH Och att hon tyckte att jag hade behandlat henne djävligt illa. Genom att göra på 
det här sättet.

Fhl2 Genom sms:et eller?

TH Ja genom att, ja genom att göra på det här sättet, att först då träffa henne, ge 
henne förhoppningar och sen skära av allting.

Fhl2 Okej.

TH Så, lite grann det här att, det känns som att du leker med mina känslor-stuket.

Fhl2 Mm.

TH Ja, jag vet inte om hon sa det någon gång, men det känns lite grann som att hon 
skulle kunna ha sagt att…ehh…att, ja, du har ju bara, du har bara lekt med mina 
känslor ungefär. 

Fhl2 Okej.

TH Jag vet inte om hon har sagt det, det ska jag förtydliga. 

Fhl1 När Christine blev upprörd över, vart hon ledsen eller irriterad eller förbannad 
eller?

TH Ja, alltihopa. 

Fhl1 Okej. 

TH Fast hon var väldigt samlad.

Fhl1 Okej.  Höjde ni rösten mot varann någon gång?

TH Nej.
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Fhl1 Nej. 

TH Nej, det fanns ingen anledning och sitta och skrika på varandra, på varandra i 
telefon, det är ju, det känns väldigt dumt.

Fhl1 Ja, det är…

TH Ja.

Fhl1 …så är det naturligtvis, men det kan ju ändå hända.

TH Jo, absolut. Ehh…men…men att man fick ju bita…som sagt ju, man fick ju bita 
sig i tungan några gånger för att man inte skulle…bara slänga på luren eller… 
---- räkna till tio och sen ja, men…snälla, så här är det ju, liksom nu, nu får vi 
vidare, liksom försöka att…gå framåt med det. På något annat sätt. Alltså inte gå 
fram, nu sa jag fel, inte gå framåt med det liksom, utan liksom försöka att 
bestämma så här är det. Får vi gå vidare på varsitt håll eller så hitta någon annan 
lösning. Som vänner eller vad det nu blir. 

Fhl2 Mm. Nä, jag har inga fler frågor.

TH Nähä.

Fhl1 Okej Torgny, klockan är 13.00.

TH Mm.

Fhl1 Då stannar vi där.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Torgny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser som eventuellt kan sättas i samband med mord den 17 mars i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-06-03
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

14:53
Förhörsplats

Katrinelundsvägen 4, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl Anders Pommer
TH Torgny Hellberg

Fhl Okej Torgny. Jag skulle vilja börja fråga dig när och vilka restriktioner du fick av 
polisen beträffande kontakten med Emma?

TH När var när hon hade vaknat, tagits ur från respiratorn så fick jag ju, fick vi ju 
restriktionen att vi inte fick prata om barnen med Emma.

Fhl Okej.

TH Ah. Och även att vi inte fick prata om händelsen med Emma. Innan det så var hon ju 
nedsövd.

Fhl Mm. Eh, var det här någonting, diskussionerna angående restriktioner och kontakten/ 
dialogen med Emma, någonting som togs upp vid flera tillfällen i kontaken med 
poliserna?

TH Ja. Det var vid flera tillfällen.

Fhl Hur funkar det att hålla sig till de här restriktionerna som polisen ville att ni skulle 
efterfölja?

TH Det fungerade faktiskt bra. Det var väldigt jobbigt i början när hon började prata om 
barnen och så men vi var ju tvungna. Så att vi gjorde som det var sagt. Framför allt 



om barnen, att innan läkaren kom in och berättade om att barnen hade avlidit så 
pratade vi inte om barnen över huvud taget. När hon tog upp om barnen så var vi 
tysta eller bytte samtalsämne.

Fhl Okej.

TH Ja.

Fhl Emma vart ju bättre och bättre, var i Uppsala, blev flyttad till lasarettet i Västerås. I 
takt med att hon blev bättre, frågade hon mycket runt vad som hade hänt?

TH Ja. Det gjorde hon. Och vi svarade på det sättet som vi var tvungna att svara, det vill 
säga att det här får inte vi berätta.

Fhl Kommer du ihåg om du försa dig, gjorde något misstag och ofrivilligt gav Emma 
information om brottet?

TH Inte vad jag kommer ihåg. 

Fhl Under tidsperioden från det att Emma vaknade upp till och med att hon lämnade 
pensionatet, vet du om hon under den perioden någonsin tog del av media, radio, 
tidningar, teve, internet?

TH Ingenting av det. Och jag var ju vid hennes sida hela tiden. Och jag kan säga att hon 
har inte någon gång tagit n---- kontakt med media, över huvud taget.

Fhl Under samma tidsperiod här, förutom er anhöriga, vårdande och utredande personal, 
vet du om hon hade kontakt med några utomstående?

TH Inga andra än, ja, precis som du sa, anhöriga och så.

Fhl Nej.

TH Nej.

Fhl Men hon träff-, pratade inte med några utomstående på pensionatet där eller på, på 
lasarettet?

TH Inte vad jag vet. 

Fhl Okej, Torgny. Det var alla frågor jag hade. Då slutar vi förhöret och klockan har 
hunnit bli 14:53.

(Slut.)
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Förhör
Uppgifter från anmälarens pappa

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Näpo Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hellberg hörs om hans vetskap om sin sons samborelation
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Karlsson
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

20:22
Förhör avslutat

20:30
Förhörsplats

Verktygsgatan i Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Jan Hellberg är far till anmälaren Torgny Hellberg. Jan Hellberg kom till brottplatsen ca 
20.20. polisman F. Karlsson kontrollerade denne. 
Han uppgav att han ville tala med sin son . 
Vidare berättade Jan att han åkt från Köping så snabbt han kunnat med anledning av att hans 
fru ringt och meddelat att deras sons sambo och hennes barn blivit skadade. 
Sedan mottog Jan  samtal från sin son, som sa till Jan – "Kom hit".

Jan berättar vidare att Torgny och hans sambo Emma i Lördags varit iväg till Motala. 
Väl där hämtade Emma sina barn som hon delar vårdnad med en annan man. 
Jan nämner att allt varit lugnt så vitt han vet efter det att man hämtat barnen i lördags. 
I lördags kväll var Emma och Torgny på 50 årskalas i Kolsva hos en Ralf Erlandsson.
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Förhör
Pappa till Torgny Hellberg

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-04-16 11:49Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Jan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Se förhör 2008-04-15 kl

13:07.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Pappa till Torgny Hellberg.

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang fritidsaktiviteter och ev misshälligheter? ev hot?  i familjen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-04-16
Förhör påbörjat

11:26
Förhör avslutat

11:29
Förhörsplats

Polishuset, Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl anm.
Jan Hellberg upprings på angivet mobiltelefonnr, varvid han svarar med namn.

Fhl tillfrågar Jan ang sonen Trognys fritidsaktiviteter, vad han känner till om detta, varvid han 
svarar "mycket".

Jan uppger, att Torgny intressen är teater, musik och arrangemangskap. Torgny är utbildad 
trubadur. Torgny spelar även teater i Arboga.

Fhl anm. Fhl upplyser Jan om, att enligt personfråga har han fyra söner, d.v.s ytterligare en 
son, vilket ej framkom i förhör 080415. Jan uppger, att som svar på fråga  ang antal barn, 
uppgav han antalet tre och menade att Torgny hade tre syskon. 

Det korrekta är att han har fyra söner, Roger född 67 och tillsammans med hustru Kerstin har 
han 3 söner, Tomas född 73 och Tobias född 74 samt Torgny född 79.  

Ang Jan äldsta son Roger född 67, är han halvbroder till Torgny. Jan Hellberg förbjöds av 
Rogers moder att ha kontakt med sitt barn/sin son "redan från början". Jan har aldrig haft 
kontakt med Roger under uppväxtåren och ej heller som vuxen. 

Jan uppger, att Torgny känner till att det finns en halvbroder. De har dock aldrig heller haft 
kontakt.

Ant upplästa efterhand som de nedtecknats, ej eriran.



Jan uppger på fråga, att inga misshälligheter eller ev hot finnes med i bilden ang Roger.

Ant upplästa efterhand som de nedtecknats, ej erinran.
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Förhör
Pappa till Torgny Hellberg

Signerat av

Majvor Hedlund
Signerat datum

2008-04-16 11:29Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Jan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort 4D623010549 giltigt

till 121012

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Pappa till Torgny Hellberg, ( Emmas

sambo).
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kartläggningsförhör och kompletterande förhör angående Torgnys förhållande till Kristine Schürer samt

"finns det andra misshälligheter i familjen, ex. hot?. kartläggningsförhör.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Majvor Hedlund
Förhörsdatum

2008-04-15
Förhör påbörjat

13:07
Förhör avslutat

14:37
Förhörsplats

Polishuset i Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U1960110.DSS

Jan uppger, att han är gift med Kerstin Hellberg och de har tre barn, söner tillsammans varvid 
Torgny är yngst. Äldre sönerna har familjer/barn. Torgny uppger, att med Torgnys sambos 
Emmas två barn, "hade vi 5 barnbarn". 

Jan uppger, att under uppväxtåren har det inte varit några problem med sonen Torgny. Han 
har skött sin skola. Torgny har gått 9 –årig grundskola och 3 –årigt gymnasium i Köping, 
Medialinjen.

Efter avslutade gymnasiestudier arbetade Torgny ca ett par år. Därefter började Torgny på 
folkhögskola i Norrköping. Jan minns inte vid förhörstillfället om Torgny gick ett eller två år 
på folkhögskolan. 

Därefter började Torgny en utbildning angående arrangörskap i Hallsberg, en 1 –årig 
utbildning och slutligen började Torgny att jobba på ABF i Köping för ca 1½ år sedan. 
Torgny arbetar i ABF:s musikerverksamhet och arbetar med ungdomar och arbetar mycket 
em och kvällstid.

Jan uppger, att sonen Torgny är uppvuxen i Kolsva där han bodde fram till det att han började 
i folkhögskolan i Norrköping. Jan uppger emellertid, att han är lite osäker på sina uppgifter 
och uppger att hans fru Kerstin Hellberg "har bättre koll" angående sönerna. 



Jan tillfrågas angående sonen Torgnys förhållande till tjejer, varvid han uppger att Torgny har 
haft tjejer sedan tiden då han gick på gymnasiet. Torgny har haft en del kortare och längre 
förhållanden. 

På fråga angående ca antal förhållande/tjejer Torgny haft uppskattar Jan det till ca fem 
stycken, varav han har bott tillsammans med en tjej Anna, innan han träffade "tyskan". 

Torgny och Anna bodde ihop i Köping i tid, mellan 6 månader till 12 månader om Jan minns 
det hela rätt. Angående förhållandet med Anna uppger Jan, att sonen Torgny var borta en 
vecka på kurs. Då han återkom fann han "Anna liggandes rökande på sängen" och lägenheten 
ostädad och odiskat. 

Jan uppger, att Torgny då frågade sin pappa "vad han skulle göra"? varvid fadern rådde 
honom, att om han inte ville ha ostädat/odiskat under fortsättningen av sitt liv tillsammans 
med henne, "så var det bara att lämna henne". Torgny valde själv därefter att avsluta 
förhållandet på grund av att Anna var för "lat och bekväm".  I övrigt uppger Jan, "var det 
inget fel på tjejen".

Fhls anm. Jan tillfrågas när han fick vetskap/kunskap om att sonen Torgny hade träffat, s k  
"tyska kvinnan", Kristine Schürer. 

Jan tittar i sin almanacka i mobiltelefonen och uppger, att under tiden 27 – 29 mars 2007 
befann han sig på en facklig utbildning på Åkers Rune, ligger utanför Stockholm vid 
Norrtälje. 

Av en tillfällighet träffade han där sin son Torgny, vilket förvånade Jan. Torgny berättade då 
för sin pappa, att han var på väg till flygplatsen, Jan tolkade det som Arlanda. 

Torgny uppgav till pappa Jan, "att han skulle hjälpa en tjej tillbaka till Tyskland". Jan uppger, 
att han nickade till Torgny och tyckte att det var okej. Jan fick då förklaring till varför han 
hade träffat Torgny på aktuell plats. 

Något ytterligare angående omständigheterna varför Torgny "skulle se till att kvinnan kom 
tillbaka till Tyskland" kan inte Jan Hellberg minnas att de pratade om. Jan Hellberg uppger 
att det inte är någonting som han lagt på minnet, men säger, att han endast mest blev förvånad 
över att han träffade sin son där som så att säga "dök upp" vid lunchen. Detta på någon utav 
dagarna 27 – 29 mars 2007.

Jan uppfattade det hela som att Torgny bara skulle vara hygglig och snäll "och se till att 
kvinnan kom tillbaka till Tyskland". Efteråt är det möjligt att Jan tillfrågade Torgny hur det 
hade gått med kvinnan, men något annat har han inte något minne av att han pratat med 
Torgny om.

Nästa gång Jan hörde talas om "tyska kvinnan" var när Torgny kontaktade pappan om att hon 
anklagade honom för att han skulle ha barn tillsammans med henne. När detta hände i tiden 
har Jan ingen referens till, men han vill minnas, att det var under hösten 2007.

Jan Hellberg tillfrågas när sonen Torgny träffade Emma Jangestig. Jan uppger att han inte vet 
detta. 

Emellertid tror Jan Hellberg att då Torgny ringde honom och påminde honom om att "den 
tyska kvinnan som han har hjälpt tillbaka till Tyskland", påstod att dom skulle ha barn 
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tillsammans. Vid tillfället tror Jan Hellberg att Torgny möjligen var tillsammans med Emma, 
men han kan inte med säkerhet säga det. 

Detta eftersom han inte vet eller minns när Torgny och Emma träffades. Då sonen Torgny 
kontaktade pappan var han orolig ang kvinnan påstående ang deras gemensamma barn, 
varvid de diskuterade detta.

Jan Hellberg sade slutligen till Torgny, "att det hela inte kunde stämma". Detta eftersom att 
om kvinnan som hon påstått, skulle ha adopterat bort något barn, så måste ju Torgny som 
barnafader ge sitt godkännande till detta. 

Det var i detta sammanhang när de började på att diskutera och tänka igenom när han hade 
träffat den tyska kvinnan och så vidare som Jan först förstod, att dom två hade haft ett 
förhållande. 

Jan Hellberg uppger, att det var då han fick klart för sig att sonen Torgny hade haft ett 
förhållande med "den tyska kvinnan". Detta med barnen kom de dock gemensamt fram till, 
att det hela inte kunde stämma. 

Jan Hellberg har därefter förstått att sonen Torgny själv jobbade med att försöka kontrollera 
upp uppgifterna ang ev barn. Torgny fick inte fram någonting som styrkte att han skulle ha 
haft barn med den aktuella kvinnan. 

Jan Hellberg tillfrågas om Torgny berättade någonting om Kristine Schürers psykiska 
tillstånd varvid Jan uppger att han berättade att "hon höll på med droger". På fråga ang typ av 
droger, uppger Jan, att han inte vet om det var narkotika eller i tablettform. Jan uppger, att 
han inte har några referenser angående det. 

Jan Hellberg uppger dock, att han uppfattade "den tyska tjejen", "att det inte var någonting 
som stämde". Detta eftersom att "hon försökte få fast Torgny på detta sätt, genom ett barn 
som uppenbart inte fanns". Jan uppger, att "han kände så då och känner likadant fortfarande".

Jan Hellberg tillfrågas angående under hur lång tidsintervall han pratade/diskuterade med 
Torgny angående detta, d.v.s ang kvinnans uppgift ang barn. Jan Hellberg uppger, att Torgny 
och han pratade igenom detta vid två telefonsamtal. 

Båda telefonsamtalen skedde ganska nära varandra i tiden, troligen under samma vecka och 
då under hösten 2007. Närmaren i tiden än hösten 2007, kan inte Jan uppge. 

Därefter har Jan Hellberg inte hört talas om s k "tyskan" något mera från Torgnys sida. Jan 
Hellberg kan inte påminna sig att Torgny därefter ej heller har pratat om Kristine Schürer  
ytterligare.

Efter händelsen 17 mars 2008 har dock Jan Hellberg läst och hört mera om det hela i 
massmedia, tidningar, radio och TV och han har därvid skapat sig ytterligare en bild av 
kvinnan.

Jan Hellberg tillfrågas om det finns andra misshälligheter i familjen, ex hot? 
Jan Hellberg uppger att han och hustrun Kerstin Hellberg har god relation med sina barn med 
respektive. Även sönerna har god relation med varandra.

Jan Hellberg tillfrågas om det förekommit någon avundsjuka mellan sönerna, varvid han 
uppger, att det inte har förekommit utan sönerna har varit väldigt goda vänner genom 
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uppväxtåren. Jan Hellberg uppger, att i familjen hade dom familjeråd, under sönernas 
uppväxtår och när någonting skulle bestämmas har det alltid förflutit smärtfritt.

Jan Hellberg tillfrågas om Kristine Schürer vid något tillfälle kontaktat eller försökt att 
kontakta dem som föräldrar varvid han uppger, att så aldrig har varit fallet.

Angående Kristine Schürers psykiska hälsa uppger Jan Hellberg, att han inte hade någon 
uppfattning om detta förrän efter händelsen 17 mars 2008 i Arboga. 

Jan Hellberg tillfrågas angående Torgnys boenden, varvid Jan uppger, att han under 2007 
först bodde i en hyreslägenhet i Arboga. Därefter köpte han själv, "köplägenhet", d v s 
insatslägenhet i Arboga. 

Under troligen mitten av januari 2008 flyttade han tillsammans med Emma och hennes barn 
till aktuellt hus, vilket de hyrde.

Jan Hellberg erinrar sig  här att Torgny till honom vid något tillfälle, möjligen i samband med 
det att Kristine Scürer anklagade honom för att ha fått barn tillsammans med honom, uppgav 
Torgny "att hon var väldigt intelligent", "har läst juridik och kunde hela tyska rättsväsendet".

Jan Hellberg uppger att i övrigt så vet han inget mer angående den Kristine Schürer.

Angående ev misshälligheter i familjen förutom sönerna d v s angående hans och hustruns 
eventuella syskon uppger Jan Hellberg, att inget hot eller andra misshälligheter förekommer i 
släkten.

Jan Hellberg tillfrågas när han senast träffade Emma Jangestig.
Jan uppger, att lördagen den 15 mars 2008 fyllde fru Kerstins bror Rolf Allansson 50 år 
varvid släkten var samlad under eftermiddagen och kvällen i Kolsva. 

Torgny och Emma och Emmas barn var även med på lördagskvällen. Emma och Torgny hade 
då hämtat barnen hemma hos pappa Nicklas, "dit han flyttat, neråt någonstans". Både Torgny 
och Emma var glada. Detta eftersom det hade gått jättebra med barnen, då de hade varit 
hemma hos sin pappa Nicklast. Det hela hade fungerat väldigt bra och det var en mycket 
positiv stämning i familjen.

Vidare uppger Jan Hellberg att troligen söndagen den 16 besökte han och frun Torgny och 
Emma och barnen i huset i Arboga. Torgny är lite osäker på dagen, men han tror att det var 
den 16 mars 2008. Möjligen kan ha varit söndagen före d.v.s den 9 mars 2008.

Jan Hellberg uppger, att de skulle då titta på huset, att de kommit i ordning etc. Besökstiden 
var under eftermiddagen. 

Jan Hellberg tillfrågas om han gjort några speciella iakttagelser vid de tillfällen han besökte 
Emma/barnen och Torgny varvid han uppger, att han inte gjort detta.

Jan Hellberg tillfrågas hur många gånger han besökte Torgny och Emma sedan de flyttat in i 
aktuellt hus, sedan mitten av januari 2008. Jan Hellberg uppger, att han uppskattar att de 
besökte dem sammanlagt vid fem tillfällen under aktuell tid. 

De hjälpte till med att flytta in lite grejer etcetera, etcetera. Några datum för sina besök kan  
dock inte Jan minnas vid förhörstillfället. Jan Hellberg uppger att han möjligen kan räkna ut 
detta i efterhand, om det skulle finnas av värde för utredningen.

Förhör med Hellberg, Jan; 2008-04-15 13:07   diarienr: 1900-K8001-08
1354



Jan Hellberg tillfrågas om han gjort några speciella iakttagelser vid sina besök sonen och 
Emma/barnen i huset,  varvid han uppger att han inte gjort detta. Han har inte tänkt på något 
särskilt ex vis om någon person alt kvinna har uppehållit sig i närheten av bostaden och 
eventuellt betett sig underligt på något sätt. Något sådant har han inte överhuvudtaget tänkt på.

Jan Hellberg har följt med under inspelningen och har inget att erinra mot detta. Förhöret slut 
kl 14.37.

Majvor Hedlund
krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

HR 1 Västerås
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stefansson, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesuppgifter angående mord på Verktygsgatan 2 B
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Edwertz
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

21:00
Förhör avslutat

21:10
Förhörsplats

VERKTYGSGATAN 1A, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PE

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Mia berättar att hon precis kommit hem och står på sin garageuppfart när hon ser en man, ca 
180cm lång , ganska smal, mörk huvjacka gå in på garageuppfarten till Verktygsgatan 2B. När 
mannen har hunnit halvvägs in upptäcker han att han är iaktagen av Mia och vänder och går ut 
från garageinfarten igen. Han fortsätter sedan ner längs gatan, förbi 2C och går in på 
garageinfarten vid det gula tegel huset.Det här var ungefär 18.45.
Han bettede sig lite märkligt tyckte Mia och gick som en yngling.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Mikael Eriksson
Signerat datum

2008-03-20 11:43Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Länsnarkotikarotel
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stefansson, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Data
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser på Verktygsgatan i Arboga i samband med mord 08-03-17
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Mikael Eriksson
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

19:00
Förhör avslutat

20:15
Förhörsplats

Verktygsgatan 1A, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

BAKGRUND
Fhl besöker Stefansson med anledning av att denne tidigare i förhör berättat om iakttagelser 
kring mordplatsen 080317. Stefansson bor tillsammans med sin familj på Verktygsgatan 1A 
och har sitt hus snett emot det aktuella brottsplatsen. Avstånd mellan husen ca 20-30 meter.
Familjen består av Maria och Niklas samt barnen Stina 11 år, Ellen 8 år samt Olle 5 år. De 
har bott i huset sedan 1998.

Maria jobbar som lärare i Köping och hade den aktuella dagen varit på jobbet hela dagen.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Maria Stefansson berättar att hon den aktuella dagen 080317 kom hem från sitt arbete vid 
16-tiden efter att hon hämtat barnen Ellen och Olle. När hon svänger in på Verktygsgatan 
pågår en landhockeymatch utanför deras hus. Detta är väldigt vanligt och de som spelar är vid 
detta tillfälle Anton, Melvin och Julia som bor i närheten. 

Stefansson parkerar utefter huset på ordinarie parkering och släpper ut Ellen och Olle ur 
bilen. Hon minns att hon hade en del saker att bära men i övrigt lägger hon inte märke till 
något speciellt. Hon går sedan in och påbörjar direkt de vanliga husgöromålen. Ellen går 
direkt ut och deltar i hockeymatchen och Olle förblir inne. Vid hemkomsten är hennes man 
Niklas hemma och det är sedan han som tillagar maten undertiden hon och Olle spelar Yatzy. 
Familjen äter sedan middag ca kl. 17.00 och de har då ringt efter Ellen som då befann sig 
hemma hos Julia på Villagatan.

Familjen äter fram till ca 17.30 då Ellen går ut igen och påbörjar en ny match landhockey. 
Stefansson minns att hon efter maten vid ett tillfälle går ut med soporna och ser då att Melvin 



gjort sig illa i benet. Han tröstas av grannfrun Pia som också är ute. I samband med att hon 
kastar soporna vill hon minas att hon även hejar på Emma i grannhuset 2 B som står på sin 
tomt framför entrédörren. Stefansson minns ej vilka kläder Emma bär.

Efter kastandet av sopor fortsätter hon med husgöromålen för att sedan sätta sig vid datorn ett 
tag. Hon pratar även med sin arbetskamrat vid ett tillfälle när hon sitter vid datorn. 
Kl. 18.20 ringer sedan Stina och berättar att hon är klar med sin ridning och att hon vill bli 
hämtad. Stefansson tar på sig en svart jacka och åker direkt till ridklubben för att hämta Stina. 
För att komma ut från parkeringen är då Niklas tvingad att flytta sin firmabil som han 
parkerat framför deras garageuppfart då han tidigare flyttat den så att barnen kunnat spela 
landhockey. När Stefansson åker pågår en landhockeymatch och hon lägger då märke till att 
grannpojken Johan Solén deltager i matchen. Hon uppskattar tiden till ca 18.25.

När sedan Stefansson hämtat Stina gör hon en iakttagelse på tidpunkt då hon vid avfärd från 
ridklubben möter en flicka på cykel och hon reagerar på att det är mörkt ute och hon tittar då 
på klockan som är 18.30. Detta är Stefansson säker på. Stefansson åker sedan mot bostaden 
men stannar till vid ICA för att handla lite småsaker. Hon tror det går relativt snabbt och 
uppskattningsvis lämnar hon affären ca 18.45 för att två minuter senare köra upp vid bostaden 
och parkera bilen.

Efter att hon parkerat dröjer hon sig kvar några sekunder i bilen för att sedan kliva ur 
samtidigt med Stina som själv går runt huset och in i garaget för att ta av sig sina ridkläder. 
Stefansson tar själv ut matkassen ur bilen och när hon vänder sig om ser hon en mörklädd 
person ute på gatan. Personen passera västerut på Verktygsgatan och viker plötsligt av upp på 
garageuppfarten till 2 B. Stefansson reagerar av någon anledning på denna person men hon 
kan inte förklara varför. När sedan Stefansson efter lite krångel med fjärrkontrollen till 
billarmet får på det hörs ett ljud från larmet och personen, som då befinner sig en bit upp på 
garageuppfarten, reagerar till och tvärvänder för att sedan passera soptunnorna på 2B:s 
garageuppfart och fortsätter vidare västerut. Stefansson ser allt detta och tycker det är mycket 
underligt. Den okände personen viker sedan slutligen in på grusgarageuppfarten till 
Verktygsgatan 4 för att sedan försvinna i mörkret. Stefansson går sedan in i sitt hus och 
förblir inne resten av kvällen. Hon gör inga andra iakttagelser som hon minns.

DETALJER
Fhl tillfrågar Stefansson om hon detaljerat kan beskriva den okända personen som hon 
iakttagit gått upp på garageuppfarten till 2 B. Stefansson uppger då att hon inte såg någon 
person på varken Villagatan eller Verktygsgatan när hon kom hem och parkerade vid 
18.50-tiden. Hon blev sittande max 8-10 sekunder innan hon och Stina klev ur så när hon 
tänker efter så måste den okända personen troligtvis kommit ner på garageuppfarten från 2 A 
när hon gör den första iakttagelsen. Hon ser att personen bär en svart jacka med huvan 
uppfälld. I övrigt har personen mörka kläder men Stefansson kan ej minnas några detaljer 
kring byxor och skor. På fråga om Stefansson ser om personen bär på något så har Stefansson 
inte gjort någon sådan iakttagelse och hon är inte heller säker på hur personen har sina händer 
när hon går.Stefansson har tidigare beskrivit denna person som en man men har vid eftertanke 
kommit fram till att detta inte alls är säkert utan att den även lika gärna kan vara en kvinna.

Det hon ytterliggare reagerar över är att personen är ca 175-180 cm lång och att personen har 
en speciell gång. Stefansson kan inte beskriva gången  men får en uppfattning av att den ser 
lite vinglig, osäker och ostabil ut. Personen har en lite kutig hållning med axlarna framskjutna 
och det ser ut som om att jackan är alldeles för stor eller som Stefansson uttrycker sig " 
personen kan inte fylla ut jackan". Stefansson får också intrycket av att det är en yngling dvs 
en person som är yngre än henne själv mellan 17 – 27 år ca. 

Förhör med Stefansson, Maria; 2008-03-18 19:00   diarienr: 1900-K8001-08
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En annan detalj som Stefansson reagerar över är att när personen tvärvänder på 
garageuppfarten så vänder personen sig mot Stefansson men personen gör allt för att dölja sig 
och inte visa ansiktet. Av den anledningen kan inte Stefansson avgöra könet på personen. 
Hon får dock en mycket obehaglig känsla av att något inte står rätt till och följer personen 
med synen när den går vidare västerut.

Fhl tillfrågar sedan Stefansson om hennes relation till offret. Stefansson uppger att hon inte 
alls känner Emma men att hon vet vem hon är. Emma har tidigare, innan hon flyttade till 
Verktygsgatan, varit dagisfröken åt Stefanssons barn. När sedan Emma flyttat in på 
Verktygsgatan tillsammans med Torgny så har de bara pratat vid några tillfällen. Det som 
framförallt för dem samman är att Stefansson för ett tag sedan backat in i deras bil vilket gjort 
att de haft en del kontakt med anledning av detta. 

Vidare uppger Stefansson att de för någon helg sedan sammanträffat med Emma och Torgny 
när Stefansson var i sin trädgård. Emma hade då berättat att barnen var hos sin far i Motala 
och att de samma dag skulle åka ner och hämta dem.

I övrigt har inte Stefansson något mer att tillägga.

Förhör med Stefansson, Maria; 2008-03-18 19:00   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Mikael Eriksson
Signerat datum

2008-03-26 11:25Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stefansson, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Komplettering av tidigare förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Mikael Eriksson
Förhörsdatum

2008-03-25
Förhör påbörjat

18:30
Förhör avslutat

18:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fhl kontaktades på telefon av Maria Stefansson som berättade att hon ville komplettera sitt 
tidigare förhör.

Det Stefansson uppgav var att hon efter det tidigare förhöret funderat lite över sina 
iakttagelser och de tidpunkter som hon uppgivit. Det som sedan hänt var att när Maria under 
kvällen den 25/3 plockade undan på köksbordet efter maten plötsligt känt igen situationen när 
hon tog undan Stinas tallrik. Hon minns då att hon den 17 mars 2008 efter att Stina ätit 
skrapat av hennes matrester i soppåsen för att sedan gå ut med dessa till soptunnan. Klockan 
måste då varit lite senare strax efter 19.00 och att det kan ha varit då som gjorde sin 
iakttagelse på den mörkklädda personen som gick upp på uppfarten till Verktygsgatan 2B. 
Hon uppger att hon inte är helt säker men att det kan ha varit då och inte som i tidigare förhör 
i samband med hemkomsten i bilen.

Fhl passar vid förhörstillfället på att fråga Maria och hon kan beskriva den mörkklädda 
personen ytterliggare. Maria Stefansson uppger då att hon bara minns att personen bar en 
svart/mörk jacka med huva. Hon kan inte minnas hur lång jacka var men hon reagerade över 
att den såg lite för stor ut.

I övrigt har Maria Stefansson inget att tillägga.
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Förhör
Dörknackning 080318

Signerat av

Mikael Eriksson
Signerat datum

2008-03-26 11:15Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Stefansson, Niklas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mord på Verktygsgatan i Arboga 080317
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Mikael Eriksson
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

18:12
Förhör avslutat

19:00
Förhörsplats

Verktygsgatan 1A
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhör föregås av en dörrknackning i området. Dagen innan hade ett förhör hållits med Maria 
Stefansson och vid detta förhör är inte Maria hemma vid inledningen av förhöret. Förhöret 
hölls avskilt från de andra familjemedlemmarna.

BAKGRUND:
Fhl inleder förhöret med att låta Niklas Stefansson berätta om hur familjen är sammansatt. 
Han uppger att han är gift med Maria Stefansson och att de har tre barn tillsammans. Stina 11 
år, Ellen 8 år och Olle 5 år. De har bott på Verktygsgatan 1A sedan 1998 och huset de bor i är 
friköpt. Stefansson jobbar på dagarna på ett företag som byter elmätare och han är elektriker i 
botten. Stefansson får sedan beskriva familjens relation till andra grannar på gatan och han 
uppger att de egentligen har ganska liten kontakt med övriga grannar. Den familj som de 
umgås mest med är familjen Widerlöv i 1B som också bott på gatan en längre tid. Husen på 
motsatt sida, 2 A-C, är hyresrätter och där har det varit en stor omsättning av familjer under 
den tid som Stefanssons bott på gatan.

Fhl ber sedan Niklas berätta om familjen på Verktygsgatan 2B och han uppger då att den 
familjen är ganska nyinflyttad. Han har ingen direkt kunskap om dem och har inte pratat 
speciellt mycket med dem. Han vet att kvinnan haft ett tidigare förhållande med en annan 
man som hon har barn med i övrigt känner han dem inte. Den kontakt som han haft under 
våren 2008 har bara handlat om hur de skulle reda ut en liten trafikincident som hans fru 
Maria orsakade när hon råkade backa på deras bil på gatan. Detta löste sig bra och var inget 
problem.

HÄNDELSEFÖRLOPP:
Fhl ber sedan Niklas Stefansson att berätta om den aktuella dagen 080317. Han uppger då att 



han jobbade under dagen och att han åkte hem vid 15.20-tiden. Anledningen till detta var att 
han skulle skjutsa dottern Stina till ridningen som börjar 15.30 vid Ryttarklubben. När han 
åkte till ryttarklubben lade han inte märke till något speciellt men när han kom hem 10 
minuter senare så pågick en landhockeymatch på gatan. Han kunde se att grannpojken Anton 
var med och han kände även igen några tjejer som han tror var Julia och Johanna. Matchen 
ägde rum på gatan mellan 1A och 2A och där brukar barnen alltid vara när de spelar. 

Niklas Stefansson hade sin firma bil med sig hem efter jobbet och det var med den som han 
skjutsade Stina med. När han kom hem parkerade han bilen utmed gatan framför sitt hus. Han 
gjorde inga andra iakttagelser vid hemkosten från ridklubben. Niklas blir sedan hemma 
ensam tills att hans fru Maria kommer hem vid 16.15-tiden och hon har då hämtat Ellen och 
Olle på dagis/fritis. När Ellen kommer hem går hon direkt ut och deltar i 
landhockey-matchen som pågår ute på gatan. 

Vidare uppger Niklas Stefansson att familjen fortsätter med husgöromålen och att de sätter 
sig för att äta vid 18.00-tiden och Ellen kommer då hem. Alla sitter vid köksbordet och äter 
den mat som Niklas tillagat under tiden som Maria spelade Yatzy med Olle. Efter maten åker 
sedan Maria till ridklubben för att hämta Stina och Niklas sätter sig vid 18.30-tiden vid 
datorn som är beläget i rummet mot gatan under det att Olle tittar på Bolibompa. Han sitter 
sedan där när Maria och Stina kommer hem och han uppskattar tiden till 18.45-18.50 för 
deras hemkomst. När sedan barnprogrammet är klart går han upp med Olle på övervåningen 
för att lägga honom och han tror även att han somnade till lite själv. När han sedan vaknar 
och kommer ner upptäcker de att det står ambulanser ute på gatan och de får så småningom 
klart för sig vad som inträffat.

DETALJER:
Fhl ber sedan Niklas Stefansson beskriva hur han var klädd när han kom hem från jobbet och 
när han körde Stina till ridklubben. Han uppger att han bar en svart jacka, utan tryck, blåa 
jeans och ett par grå skor. Han hade inget på huvudet. 
Stefansson är ca 185cm, mellanblont hår och smärt. ( Fhl notering)

Fhl tillfrågar Stefansson om han gjorde några särskilda iakttagelser under kvällen och 
Stefansson uppger att när han satt vid datorn hörde han hur matchen pågick utanför gatan då 
ungarna tjoade och skrek. Han kan dock inte minnas något anmärkningsvärt. När han sedan 
gick upp och somnade med Olle hörd han ingenting som han lade märke till.
Stefansson vill sedan justera sina uppgifter genom att han minns att när Maria skulle åka och 
hämta Stina så var han ut och flyttade på sin firmabil då den stod lite ivägen för 
landhockeymatchen. Han gjorde dock inga ytterliggare iakttagelser.

Fhl tillfrågar Niklas Stefansson om han kunde beskriva familjen som bor i 2B och han uppger 
att kvinnan heter Emma och är alltid glad och det intrycket fick han även av Torgny som 
hennes sambo heter. Han har däremot reagerat lite på att han nästan aldrig sett deras två barn 
då de aldrig var ute som han sett. Vad sedan gäller Emmas före detta så har Stefansson aldrig 
sett till honom. Några andra besök till familjen har Niklas aldrig reagerat över. Han vet dock 
att de har två katter som ibland brukar sitta i fönstret på övervåningen.

På fråga när Stefansson såg Emma och Torgny senast så uppger Stefansson att det kan ha 
varit helgen innan eller helgen före den då de var ute och gick. I övrigt kan han inte minnas 
att han sett dem under dagarna innan händelsen eller samma eftermiddag/kväll. Stefansson 
kan inte heller minnas att han lagt märke till något konstigt eller någon underlig person som 
befunnit sig i området den senaste tiden. Han har inte lagt märke till någon sådan person.

Stefansson berättar vidare att den familj som bodde i huset innan Emma och Torgny flyttade 
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in var två kvinnor som hade barn. De bodde där i ca 1 år. Han umgicks inte med dem så han 
vet ej deras namn.

Fhl tillfrågar avslutningsvis Stefansson om han kan minnas någon särskild händelse som han 
reagerat över den senaste tiden och han drar sig till minnes att vid ett tillfälle under hösten 
2007 så skall det ha stannat en bil utanför deras hus och en okänd person skulle då tagit kort 
på Stefanssons hus. Detta har han reagerat på men det upprepade sig inte varvid han inte 
tänkte på saken något mera.

I övrigt har Niklas Stefansson inget att tillägga.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

LOA
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Petersson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis om iakttagelser vid ev mord Verktygsgatan 2b, arboga 080317
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Cecilia Everstig
Förhörsdatum

2008-03-17
Förhör påbörjat

20:00
Förhör avslutat

20:03
Förhörsplats

Villagatan 9, Arboga
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

u810

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tina berättar att hon under kvällen inte sett något speciellt på gatan. Tina berättar dock på en 
gång att hon igår eftermiddag, 16/3-08 sett hur en man gått fram och tillbaka i området. Tina 
berättar att mannen var mörkt klädd ev mörkgröna kläder. Mannen hade en luva uppdragen 
över huvudet och ansiktet och Tina berättar att hon därför inte såg hur mannen såg ut eller hur 
gammal han var. Tina uppskattade mannen att vara ca 180 cm. Tina understryker att hon 
tyckte att mannen betedde sig konstigt som om han tittade efter om Tina hade sett honom.
Tina har telefonnr: 0589- 14404

Repeterat och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Petersson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser som eventuellt kan sättas i samband med mord på Verktygsgatan 2B i

Arboga måndagskvällen den 17 mars -08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pommer
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

18:10
Förhör avslutat

19:00
Förhörsplats

Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina berättar att hon är bosatt på Villagatan 9 i Arboga. Hon bor där tillsammans med sin 
sambo Stefan Larsson och barnen Klara, 9 år, och Viktor, 7 år gammal. Hennes bostad är 
belägen på en tvärgata till Verktygsgatan och ligger cirka 75–100 meter från Verktygsgatan 
2B. Kristina säger att hon är medveten om att barnen på den aktuella adressen under 
måndagkvällen. Hon säger att detta har varit det stora samtalsämnet i kvarteret under tisdag. 
Kristina säger också att hon var relativt väl bekant med den skadade mamman, Emma. Hon 
har lärt känna Emma eftersom Emma var extrapersonal på det dagis som hennes son, Viktor, 
gick på. Kristina uppskattar att det var 2–3 år sedan hon lärde känna Emma. Emellertid har 
hon inte haft någon närmare relation med Emma, och de har aldrig pratat privata 
angelägenheter. 

Kristina vill minnas att det var månadsskiftet januari/februari som Emma och hennes familj 
flyttade in på den aktuella adressen. Kristina gick då förbi fastigheten då det var en mängd 
bilar där och mycket personer som höll på och hjälpte dem att flytta in. I samband med detta 
tillfälle böt Kristina några ord med Emma. Efter detta har de inte talats vid utan bara hejat på 
varandra, då Emma har åkt förbi i sin bil. Den bil som Kristina sett Emma disponera har varit 
en mörkblå Ford, vars bokstäver i registreringsnumret ska vara BEF. Beträffande bilar säger 
Kristina också att hon vid några tillfällen har sett en beige eller ljus Saab 900/9000 stått 
parkerad på gatan utanför Verktygsgatan 2B. Detta har varit en Saab som Kristina uppskattar 
kan vara årsmodell –95. Kristina vet dock inte om denna Saab tillhör Emmas familj, eller om 
det är någon annan person som har haft denna Saab parkerad på adressen. 

I övrigt känner Kristina till att den man som Emma är tillsammans med nu inte är barnens far. 



Beträffande barnens far vet hon bara hur denne ser ut, att denne har medverkat i Nyårsrevyn i 
Arboga. 

Innan Emma med familj flyttade in i den aktuella fastigheten bodde två stycken kvinnor i 
40-/50-årsåldern tillsammans med några barn i tonåren. Dessa bodde där under ganska kort 
tid, det vill säga under cirka 8 månader och flyttade ut ur fastigheten i november –07. Kristina 
säger att hon ej kände igen kvinnorna som kommande från Arboga, och tror att kvinnorna var 
homosexuella. 

Under tisdagen den 18 mars har Kristina talat med grannar, och då fått höra att under 
söndagen den 16 mars var det någon granne som hade sett en pageklippt kvinna sitta på 
trappan till Verktygsgatan 2B. Kristina kommer inte ihåg vem som hade gjort den 
iakttagelsen, men säger att denna person trodde att det var mamma till Emma eller hennes 
sambo som satt där då. Kristina fick också höra att det fanns en iakttagelse på Emmas sambo 
under söndagen den 16 mars. Denne skulle då ha varit i badhuset med Emmas barn. 

Kristina har i förhör som hölls den 17 mars berättat om en iakttagelse på en person som hon 
reagerat för under söndagen den 16 mars, och fhl ber henne berätta om denna iakttagelse på 
nytt. Kristina börjar med att säga att hon efter att ha talat med polisen i samband med det 
aktuella förhöret har tänkt på denna händelse igen. Hon har då kommit underfund med att 
iakttagelsen som hon gjorde inte skedde på söndagen den 16 mars, utan den skedde på 
onsdagen den 12 mars. Denna dag hade Kristina varit på sitt arbete vilket hon slutade klockan 
14:00. Efter att ha hämtat sin son, Viktor, och kommit hem så beslutade hon att gå ut med 
Viktor för att denne skulle cykla och leka. Innan Kristina kom ut med Viktor ser hon från sitt 
köksfönster ut på Villagatan hur en person kommer och går förbi utanför på gatan. Personen 
ifråga har en mörk, midjekort jacka med luva som är uppdragen över huvudet och även döljer 
ansiktet. Jackan är mörk och eventuellt militärgrön. Kristina reflekterar inte så mycket över 
denna iakttagelse vid detta tillfälle.

Cirka 5 minuter efter den första iakttagelsen har Kristina klätt på sig och Viktor, och är på 
väg ut. Då Kristina kommer ut på trappan till sin fastighet ser hon ånyo personen med huvan. 
Då personen märker att Kristina kommer ut på trappan vänder sig personen om och tittar på 
Kristina. Kristina får intrycket att personen inte vill bli sedd av Kristina. Kristina reagerar 
direkt på att hon tycker att personen ifråga beter sig märkligt. Kristina ser sedan personen 
fortsätta att röra sig i villaområdet och ser den personen passera Verktygsgatan minst 2 
gånger. Kristina förflyttar sig så småningom upp till Redskapsgatan, till den lekplats som är 
belägen där.

Då Kristina befinner sig vid lekplatsen får hon ånyo syn på den aktuella personen. Personen 
ifråga rör dig då på Redskapsgatan norrut. Kristina tycker att personen och situationen är 
obehaglig, så hon är angelägen om att hålla koll på Viktor. Då Kristina senare på 
eftermiddagen träffar sin man, berättar hon om den aktuella personen. 

Kristina beskriver personen enligt följande:
Hon kan inte avgöra om personen ifråga var en man eller kvinna, och såg aldrig ansiktet på 
densamma. Hon beskriver längden till 175–180 centimeter, och smal, smärt kroppsbyggnad. 
Kristina tycker att det är väldigt svårt att kunna avgöra någon ålder på personen, men säger 
att om hon skulle gissa fick hon intrycket att det rörde sig om en relativt ung person, och 
kanske mellan 20–30 år. Personen var klädd i en midjekort jacka med huva som var uppfälld. 
Jackan var av något jacktyg, och mörkgrön eller, eventuellt, blå till färgen. Huvan på jackan 
var stor, och täckte även personens ansikte. Kristina har inte någon minnesbild av övrig 
klädsel. Kristina säger att hon också noterade att personen ifråga gick på ett speciellt sätt. 
Kristina kan inte utveckla detta närmare, men säger att det var något speciellt med personens 
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gång. Kristina säger också att hon fick intrycket av att personen bad något i famnen, 
eventuellt kan det ha varit en liten tygväska eller något dylikt. 

Kristina säger att personen ifråga inte hör hemma i området, och säger sig inte ha sett 
personen tidigare. 

Måndagen den 17 mars befann sig både Kristina och hennes sambo, Stefan Larsson, hemma i 
bostaden. Denna eftermiddag/kväll gjorde inte Kristina några iakttagelser alls om vad som 
hände utanför bostaden förrän hon såg att det fanns polisbilar och ambulanser utanför. Hon 
har även diskuterat den aktuella eftermiddagen/kvällen med sin sambo, Stefan Larsson, som 
även han fanns hemma vid tillfället. Och ej heller han har reagerat på någonting under 
eftermiddagen/kvällen innan de iakttar polisbilarna och ambulansen på platsen. 

Konceptanteckningar upplästa och godkända.

Arboga som ovan,

Anders Pommer/krinsp

Förhör med Petersson, Kristina; 2008-03-18 18:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör
Petersson, KRISTINA

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Petersson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör ang. sin iakttagelse på Verstadsgatan med omnejd, 080312.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-03-27
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:52
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kristina som fortsättningsvis i förhöret kallas Tina uppger att hon bor på Villagatan med sin 
familj. Hon beskriver att hon bor i korsningen Verkstadsgatan-Villagatan, vilken är en 
t-korsning och hon ser från köksfönstret rakt upp på Verkstadsgatan.

Onsdagen den 12 mars, hon vet att det var den dagen för hon slutar 14.00 på onsdagar, så 
kom hon hem till bostaden efter att först ha hämtat sin son Viktor på dagis.

Efter det så beskriver Tina att hon stod i köket och tittade ut mot gatan. Hon uppskattar att de 
följande iakttagelser hon gör sker mellan kl. 15.30 och 16.00 någon gång. Det var lite ruggigt 
väder och kom lite regn från luften. Plötsligt kom det en person gående på Villagatan, alldeles 
intill Tinas tomt och gick i riktning mot Jädersvägen. Tina minns att personen var klädd i en 
bylsig mörkgrön eller mörkblå jacka. Den såg ut att gå ner, i längd, lite på rumpan och inte 
var den tunn. Personen hade jackans luva uppfälld och Tina säger att det var en stor luva som 
täckte av ansiktet.

Tina säger att personen hade en väska i sin högra hand, den hand som var närmast tomten, 
och personen svängde upp väskan då den hängde i ett enhandsgrepp och tog den intill sig i 
famnen, som om den skulle skyddas från regnet.

Tina beskriver väskan som en "A4-väska", med det menar hon att den var ganska platt, i tyg 
och storleksmässigt som ett a4-ark. Tina kan inte uppge färg på väskan men hennes känsla 
säger att den var åt det ljusa hållet, en uppgift hon är osäker på.

Tina säger att hon fick en känsla direkt av att det var en kvinna och den bygger hon på sättet 
som personen rörde sig på. Hon vet att hon sagt att det var en man i tidigare förhör, men hon 



säger att hon då var färgad av att det är män, mestadels, som gör inbrott.

Känslan då Tina såg personen var att det var en kvinna. Hon säger att den man som höll 
förhör med henne tidigare frågade om det kunde vara en kvinna. Det  var först då som Tina 
kom att tänka att det kunde vara en kvinna. Hennes förutfattade mening om att det är män 
som är skumma började att suddas ut. Hennes känsla var faktiskt att det var en kvinna.

Hon säger att personen som gick utanför fönstret inte såg Tina då personen inte tittade in. 
Hon kände dock att det var något skumt, det var en person som inte hörde hemma i området. 
Den var uppskattningsvis 180 cm lång, och uppfattades som lång och smal.

Viktor ville ut och cykla och efter lite tjat så gav Tina med sig. Man gick ut på framsidan av 
huset och Tina stod vid brevlådan medan Viktor befann sig mitt i korsningen. På 
Verktygsgatan kom då samma person gåendes, vilken tidigare hade passerat Tinas 
köksfönster. Personen gick mitt på Verktygsgatan i riktning mot Villagatan och den hade 
precis passerat huset där Emma bor då Tina upptäckte den. 

Personen kom att passera ganska nära Viktor och Tina minns att hon fick en obehagskänsla, 
att det var en person som "rekade" för inbrott. Tina beskriver att personen var klädd i den 
redan beskrivna bylsiga jackan, hade jeans som kan ha varit blåjeans eller andra jeans av det 
lite mörkare slaget. Byxorna var av smal modell i benen och personen hade inga stövlar 
synliga mot knät. Jeansen gick ner mot fotbeklädnaden.

När personen vikit av ner mot Nästkvarnsgatan och gått ca. 10 meter från korsningen vände 
sig personen om och sneglade upp mot Tina, flera gånger, utan att hon såg ansiktet på 
personen.

Tina och Viktor gick in och han fortsatte sitt prat om att han ville cykla varpå man gick ut 
igen. Tina minns att hon för Viktor nämnde att personen som gått på gatan var lite obehaglig, 
läskig.

Viktor kom att cykla i samma riktning som personen gått, d.v.s. mot Nästkvarnsgatan, för att 
ta sig till lekparken på Redskapsgatan. Tina ville genskjuta honom genom att gå 
Verktygsgatan rakt fram. När hon kom ca. 20 meter från Redskapgatan kom den mystiske 
personen gåendes på Redskapsgatan i höjd med Verktygsgatan. Tina och personen kom att 
titta på varandra på ca. 20 m. håll. Fortfarande hade Tina en otäck känsla. Hon kan dock inte 
beskriva ansiktet då det var lite skumt p.g.a. vädret och att personen hade en huva uppdragen.

Personen fortsatte i ganska raskt takt, t.o.m. ökade takten, att gå mot Jädersvägen. Viktor kom 
cyklandes ganska nära i anslutning till att personen kom upp i höjd med Verktygsgatan. Tina 
ropade till sig Viktor och de gick mot bostaden.

Tina säger att hon inte såg om någon var hemma vid Emmas hus. Det var i vart fall inga ute 
utanför huset. 

Tina upplevde det så läskigt så hon ville kontrollera var den här personen tog vägen. Hon 
satte sig i bilen, med Viktor, en turkos V70 och körde upp mot Jädersvägen. Därefter betade 
hon av alla gatorna i närområdet. Dock utan att se personen mer.

När det gäller personens gång säger Tina att den inte var kobent och ej heller hjulbent. Det 
var något med isättningen av steget och benen. Hon kan inte ytterligare precisera gången. 
Den var speciell utan att den går att beskriva.
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Förhöret slut kl. 12.52.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping

Förhör med Petersson, Kristina; 2008-03-27 12:30   diarienr: 1900-K8001-08
1370



1371

Förhör
Komplettering av dörrknackning

Signerat av

Bjarne Graflund
Signerat datum

2008-03-19 19:45Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalunderrättelseenhet
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Andersson, Britt-Mari
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med mord, mordförsök den 17 mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bjarne Graflund
Förhörsdatum

2008-03-18
Förhör påbörjat

18:55
Förhör avslutat

19:35
Förhörsplats

Verktygsgatan 2c, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Vittnet Britt-Mari och hennes dotter Jessica hördes gemensamt i bostaden och de uppgav att 
de kände Emma (målsäganden) sedan tidigare, Britt-Mari har en dotter som är ett år yngre än 
henne. De uppgav att Emma verkade må så bra, var glad och verkade ha det bara med nya 
pojkvännen Torgny som även fungerade bra med barnen. De kände även Nicklas (barnens 
pappa) sedan tidigare och kände till att Emma och han haft det "besvärligt" tidigare. Det 
verkade dock fungera bra nu och hade bara sagt att det  skulle bli långt att åka med barnen när 
Nicklas flyttade till Motala.

Britt-Mari berättade att hon arbetar natt och lades sig därför att vila på eftermiddagen från ca. 
14.30 till kl. 17.10 då dottern Jessica gick ut med hunden. Jessica kom hem vid 17.30 – 17.45 
men lämnade bara in en sak och fortsatte ut med hunden. De enda iakttagelser som hon 
gjorde då var att grannpojken Anton var ute och spelade bandy, vad hon kommer ihåg så såg 
hon inga andra personer eller bilar på gatan. När hon kommer hem igen vid 18.30 tiden har 
det blivit så mörkt att hon lägger märke till att det lyser i Emmas badrumsfönster.

Britt-Mari har under tiden varit uppe och rökt på baksidan av huset ca. kl. 18.15. Varken 
Britt-Mari eller Jessica lade märke till eller hörde något ovanligt under eftermiddagen eller 
kvällen.

Från det att Jessica kom hem vid 18.30 tiden så satt de i soffan, Britt-Mari med hörlurar och 
tittade på webb-tv och Jessica på vanliga tv:n. Strax efter kl. 19.30 reagerade deras hund på 
att det blev liv och rörelse på gatan utanför. När de tittade ut så såg de poliser och 
ambulanser. De reagerade som grannen på att Torgnys bil stod utanför grannens 
garageuppfart på motsatta sidan av gatan.



De övriga i familjen var inte hemma under kvällen. Sonen Jonas hämtades av en kamrat till 
honom vid ca. 17-tiden och han kom hem ca. kl. 21.15 (kamraten som hämtade Jonas hade 
en ljus SAAB). Maken Tommy åkte till sitt arbete vid kl. 13.30 tiden och kom hem vid kl. 
23.30 tiden. Ingen av dem har sagt något om att de sett något ovanligt under dagen.

Britt-Mari vill dock tillägga att hon tror att någon rört sig på tomterna i kvarteret under 
kvällarna och nätterna sedan mitten av februari 2008. Hennes dotter Johanna gifte sig den 16 
februari 2008 och det började efter det. En kompostgrind som de har mellan garaget och 
staketet (för hunden) har vikts ner tryckts ner trots att det satt fast med buntband, 4 – 5 gånger 
under kvälls nattetid. Sista gången det hände vill Britt-Mari minnas var i lördags den 15 mars.

Förhöret slut kl. 19.35

Uppläst och godkänt

Förhör med Andersson, Britt-Mari; 2008-03-18 18:55   diarienr: 1900-K8001-08
1372



1373

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Andersson, Britt-Mari
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Dörrknackning i samband med mord i två fall samt mordförsök i en fastighet på Verktygsgatan 2B

måndagen den 17 mars 2008
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Allan Emretsson
Förhörsdatum

2008-04-01
Förhör påbörjat

11:11
Förhör avslutat

13:29
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LD

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08DS330047_Andersson, Britt-Mari.DSS

Britt-Mari Andersson uppger inledningsvis i förhöret att i bostaden på Verktygsgatan 2C i 
Arboga bor förutom Britt-Mari Andersson hennes make Tommy Andersson, 073-84 19 788, 
en son som heter Jonas Andersson, 25 år, 070-48 12 343. Vidare bor en dotter som heter 
Jessica Lööw, 20 år, 070-419 15 60. Dessutom så har Britt-Mari Andersson ytterligare en 
dotter som heter Johanna Lööw, 22 år och som för närvarande är bosatt i Stockholm i 
Brommatrakten. Britt-Mari Andersson är osäker på gatuadressen, det är antingen 
Bällstavägen eller Beckonbergavägen, numret kommer hon nu i förhöret inte ihåg. Johannas 
bostad är belägen i närheten av Beckonberga sjukhus. Johanna Lööw har telefonnummer 
073-95 23 984.

Britt-Mari Andersson berättar vidare att Johanna Lööw besöker sin mor ibland i Arboga och 
Johanna är också en gammal ungdomskamrat till Emma Jangestig. Dock har hon inte umgåtts 
så mycket de senaste åren, beroende på att Johanna Lööw dels varit i USA som au-pair och 
sedan så har Johanna även studerat i Linköping och sedan flyttat till Stockholm, där hon nu 
arbetar i en ICA butik som drivs av hennes makes familj. Maken heter David Lööw.

Britt-Mari Andersson berättar vidare att Johanna och David Lööw gifte sig den 16 februari 
2008 i Arboga. I samband med giftermålet så var Johanna Lööw på besök i Arboga vid några 
tillfällen och som Britt-Mari minns det så hade Johanna besökt Emma Jangestig veckan 
innan giftermålet. Hon besökte då Emma i hennes bostad på Verktygsgatan 2B.

Vad Johanna och Emma pratade om det känner inte Britt-Mari Andersson till. På fråga om 



Johanna och Emma hade ett sådant förtroligt förhållande så att de kunde prata om allting, 
säger Britt-Mari att åtminstone var det så innan Johanna åkte till USA för tre år sedan, efter 
det att hon hade tagit studenten efter midsommarhelgen 2005. Hur Johanna och Emmas 
förhållande är idag det kan inte Britt-Mari uttala sig om.

Tillfrågad så säger Britt-Mari Andersson att det hon känner till om morden och mordförsöket 
har hon läst sig till i tidningen. Hon har läst att offren skulle först ha blivit knivskurna och 
sedan skulle något trubbigt föremål ha använts mot huvudena och hon hade också läst att det 
först skulle ha skett i köket men sedan har det stått i tidningen att det har skett i hallen. Hon 
har också läst att först var före detta maken misstänkt för morden och mordförsöket, men på 
senare tid så har det varit någon tysk kvinna aktuell. Britt-Mari Andersson har inte pratat 
med någon annan person som har lämnat någon information angående morden eller 
mordförsöken till henne.

Hon tillfrågas om hur länge hon har bott i nuvarande bostaden på Verktygsgatan 2C i Arboga. 
Hon säger att hon och familjen flyttade hit den 1 november 2006. Tidigare bodde man på en 
adress Östrahamngatan i Arboga. Numret minns hon nu inte vid förhöret. Dessa som bodde 
tidigare på Verktygsgatan 2C, var en person som hette Göran Axelsson som bodde där 
tillsammans med sin sambo vars namn Britt-Mari Andersson inte känner till, samt två eller 
tre barn. Hon känner till att ett av barnen en flicka hette i Sandra och hon bör vara i 12-13 års 
åldern idag. Sedan hade han också minst en pojke som bör vara i 7-8 års åldern men namnet 
känner Britt-Mari Andersson inte till. Göran Axelsson flyttade ifrån Verktygsgatan 2C till 
adressen Hökenbergsgränd, numret känner inte Britt-Mari Andersson till. Hon säger 
tillfrågad om att hon vet att Göran Axelsson är någon form av försäljare men inte vad han 
jobbar vid för företag eller vad han säljer.

Britt-Mari Andersson tillfrågas vidare om Göran Axelsson bor kvar på Hökenbergsgränd 
men det kan inte hon uttala sig om eftersom hon säkert vet detta.

Beträffande Emma Jangestigs före detta pojkvän, man, Nicklas Jangestig så säger Britt-Mari 
Andersson att hon vet vem det är. Hon har arbetat tillsammans med honom en tid. Det hade 
varit när Britt-Mari Andersson för ca 8-9 år sedan arbetade på sjukhemmet Hällbacken i 
Arboga, det som numera heter Hällbacken äldre centrum. Nicklas Jangestig hade då haft 
någon kortare provtjänstgöring av typ "prova på yrket" och det hade rört sig om någon eller 
några månader.

Britt-Mari Andersson tillfrågas om vad hon har för uppfattning om Nicklas Jangestig och 
hon säger då att när hon har träffat honom så har han alltid varit trevlig och artig, men hon har 
hört att när han var tillsammans med Emma så hade varit lite "strul" och som hon uppfattade 
det så hade Nicklas Jangestig och Emma Jangestig bråkat med varandra. Hon nämner också 
att hennes dotter Johanna i samband med att de umgicks, innan hon tog studenten 2005, varit 
hemma hos Emma Jangestig eftersom Emma inte ville vara ensam. Förmodligen för att hon 
bråkat med Nicklas. Vad exakt det har rört sig om känner Britt-Mari inte till, eller om det har 
förekommit polisanmälningar om hot och misshandel.

Britt-Mari Andersson berättar vidare att Emma Jangestig haft en pojkvän innan Nicklas 
Jangestig som heter Tommy Strand och som är bosatt i Arboga, var känner Britt-Mari inte 
till. Hon vet att det också har varit "struligt och bråk" emellan Tommy Strand och Emma 
Jangestig när de varit tillsammans. Hon vet dock inte närmare vad det rört sig om, om det 
förekom några polisanmälningar eller inte. Hon har träffat Tommy Strand när han besökte 
Emma Jangestig adress och tänt ljus som han gör nästan varje kväll, efter morden och 
mordförsöken. Han har också uttryckt att han var förvånad över att polisen ännu inte tagit 
kontakt och förhört honom. Övrigt beträffande Tommy Strand så berättar Britt-Mari att han 
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för närvarande kör taxi i Arboga. Han har egen taxibil.

Tillfrågad om Britt-Mari Andersson känner till Emma Jangestigs umgänge, så säger hon att 
hon har sett att en flicka som kallas för "Mickis", hon heter Mikaela i förnamn, efternamnet 
känner inte Britt-Mari Andersson till. Hon vet att Mikaelas mamma heter Agneta Larsson 
och hon är bosatt i Arboga. Huruvida Mikaela heter Larsson, det känner inte Britt-Mari 
Andersson till. Mikaela är lika gammal som Emma Jangestig, tror Britt-Mari, ca 23 års 
åldern och hon tror att Mikaela för närvarande är bosatt någonstans i Göteborg, men hon är 
väldigt osäker på den uppgiften. Hon har inga telefonnummer till henne. Agneta Larsson är 
ca 45-46 år gammal och bosatt i Arboga.

Ytterligare en person som Britt-Mari erinrar sig har besökt Emma Jangestig under den 
senaste tiden innan morden och mordförsöket, är en flicka som också är i 23 års åldern, och 
som heter Sofia i förnamn. Efternamnet känner inte Britt-Mari till. Sofia ska vara bosatt i 
Arboga och tidigare varit tillsammans med en person som heter Jonny Mossberg, men som 
numera bytt efternamn till Vingård. Han är också bosatt i Arboga. Jonny Mossberg har en 
dotter som är ca 7 år gammal och Sofia har när hon har hälsat på Emma Jangestig haft med 
sig Jonnys Mossberg/ Vingårds dotter. Dottern heter Jonna.

Britt-Mari tillfrågas vidare vid förhöret vad hon känner till om Emma Jangestigs nuvarande 
familj och hon säger då att Emmas pojkvän "Togge" har hon inte träffat tidigare förrän han 
flyttade in på Verktygsgatan 2B tillsammans med Emma Jangestig och hennes två barn. Hon 
tror att "Togge" heter Torgny Hellberg, eller Hallberg i efternamn. Hon har fått det berättat 
för sig. Hon har således inte träffat eller sett honom tidigare.

Tillfrågad om hur Britt-Mari Andersson uppfattat Emma Jangestig och "Togge" förhållande, 
så uppfattade hon att de var väldigt lyckliga och trivdes bra tillsammans. Som hon uppfattade 
det så har det aldrig varit något bråk som hon har hört, hos grannarna Emma och "Togge". 
Britt-Mari säger att hon har pratat både med "Togge" och Emma, men det har då rört sig om 
hur det kändes för dem att flytta hit och om de har trivts, och alldagliga saker. Britt-Mari 
Andersson har inte varit in till Emma Jangestig, hon har stått i ytterdörren i samband med att 
hon lånat en gåstol till sin syster. På fråga säger Britt-Mari Andersson att Emma och "Togge" 
inte heller varit in och hälsat på Britt-Mari och hennes familj.

Tillfrågad om Britt-Mari Andersson träffat Emma Jangestig och "Togge" och barnen på 
någon annan plats än på Verktygsgatan så säger hon att det har hon inte gjort. Hon har sett att 
Emma och "Togge" gått till lekplatsen i närheten men Britt-Mari har inte varit där, eller på 
någon annan plats, och träffat dem.

Britt-Mari tillfrågas vidare om hon kan erinra sig några ytterligare bekanta till Emma 
Jangestig som antingen varit på besök på Verktygsgatan eller personer som hon känner sedan 
tidigare. Det två hon kommer på är Mikaela och Sofia som hon nämnt tidigare i förhöret. 
Beträffande "Togge" bekanta  så känner inte Britt-Mari till någonting om dem.

Huruvida Emma Jangestig med familj har fått besök av några andra personer under den 
senaste tiden så är det inga som Britt-Mari nu vid förhöret, kan erinra sig.

Beträffande Britt-Mari Anderssons egna förehavanden måndagen den 17 mars 2008, så 
uppger hon att hon hade arbetat natt vid hemtjänsten i Arboga kommun, natten till måndagen 
den 17 mars 2008. Hon kommer hem någon gång mellan klockan 07.00-07.30 tiden på 
morgonen. Hon åker i en av de två bilar som familjen disponerar. Hon minns nu vid förhöret 
inte vilken av bilarna. Antingen åkte hon i en blå Saab 9000, årsmodell minns inte 
Britt-Mari, med bokstäverna OHC, siffrorna minns inte Britt-Mari. Eller så åkte hon i sin far 
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Rolf Lööws röda Ford Escort med bokstäverna PEJ, siffrorna minns inte Britt-Mari.

När hon kommer hem till bostaden på Verktygsgatan 2C, så parkerar hon bilen och går in och 
tar då direkt familjens hund, en australisk terrier, och går ut på baksidan av fastigheten där 
man bor, för att hunden skulle få kissa. Britt-Mari Andersson passade också på att röka. 
Hemma i bostaden så finns både sonen Jonas Andersson och dottern Jessica Lööw samt 
maken Tommy Andersson och samtliga ligger och sover, eller ligger i sängarna. Britt-Mari 
uppskattar att hon varit på baksidan av fastigheten ca 5-10 minuters tid.

Hon går sedan och lägger sig för att sova och klockan är då strax innan 08.00 på 
måndagsförmiddagen. Hon sover till ca 12.00 när hon vaknar och då går hon upp och äter och 
röker, dricker kaffe. Om hon varit på fram eller baksidan när hon rökte, eftersom hon alltid 
går ut för att röka, det minns hon nu inte vid förhöret. Hon går sedan och lägger sig och vilar 
vid ca 14.30-15.00 tiden. Hon somnar och vaknar när klockan är ca 17.10.

Tillfrågad om så säger Britt-Mari Andersson att hon inte gjort några iakttagelser av några 
personer eller bilar som hon reagerat över varken när hon kommit hem direkt på morgonen, 
och inte heller när hon vaknat. Huruvida Emma Jangestig och hennes familj varit hemma vid 
den tiden, känner inte Britt-Mari till, men hon har i vilket fall inte sett någon av 
grannfamiljen. 

När Britt-Mari Andersson vaknat vid ca 17.10 tiden så hade hon legat kvar i sängen fram till 
ca 18.00 tiden, eftersom Britt-Mari även skulle arbeta nästa natten, natten mot tisdagen den 
18 mars 2008. Hon ligger och lyssnar och hör hur barnen leker ute på gatan och kommer ihåg 
även att hennes dotter Jessica Lööw går ut med hunden. Klockan är då ca 17.15-17-30. Hon 
hör också att Jessica Lööw kommer tillbaka, men hon kan inte säga hur länge Jessica var 
borta, men hon hör sedan att Jessica på nytt lämnar bostaden och går iväg och Britt-Mari 
Andersson upptäcker när hon går upp att Jessica tagit med hunden Eddie, när hon gick iväg 
igen.

Vid ca 18.15 tiden så går Britt-Mari Andersson ut på fastighetens baksida för att röka. Hon 
kan inte erinra sig att hon reagerat över någonting speciellt, varken personer eller bilar när 
hon befunnit sig på baksidan.

Hon får frågan om familjens hund reagerat på något konstigt sätt, och hon säger då att det 
enda som hon reagerat över är att hunden fått ett annat beteendemönster efter det att Emma 
Jangestig och hennes familj flyttat in i grannfastigheten. Hunden har gått och nosat över 
gräsmattan, även in på granntomten. Britt-Mari Andersson har dragit den slutsatsen att det 
kan ha berott på att Emma Jangestigs familj har två kattor.

I övrigt när det gäller hunden Eddies beteende så är familjen så van, säger Britt-Mari att 
hunden morrar och skäller när det stannar någon bil på gatan, eller något barn springer förbi, 
så det tillhör vardagen. De har inte reagerat på att hunden uppträtt speciellt konstigt. Om han 
skällt eller morrat vid något tillfälle så är det inget konstigt.

Britt-Mari Andersson vill nämna en sak som hon reagerat över och det är att den 
kompostgrind som familjen har på baksidan, den sitter fäst bland annat i garaget, och det är 
tre sektionen och som är fästa med sk "kattstrypare" med svarta plastband som man kan dra ut 
och som låser sektionerna. Hon uppger att under ganska kort tid innan händelsen, enligt 
hennes uppfattningen hade det varit efter bröllopet den 16 februari 2008, men hennes make 
Tommy Andersson har sagt att hans uppfattning var att det var lite tidigare. Vid 4-5 tillfällen 
så har den här kompostgrinden, en eller flera sektioner, har varit bortslitna eller intryckta mot 
gården. Senaste tillfället som Britt-Mari Andersson upptäckt detta var lördagen den 15 mars 
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2008, när hon stått och rökt på baksidan tillsammans med en bekant som heter Ulrika 
Liljehammar, född 1971 bosatt i Arboga, tfn 0589-137 71, 070-33 97 880. Britt-Mari 
Andersson hade nämnt för Ulrika Liljehammar att man hade haft problem med 
kompostgrinden och hon hade då gått dit och kunnat konstatera att en av sektionerna var 
losslitna och slängt på marken.

Britt-Mari Andersson tyckte att detta började bli obehagligt och hon har pratat med två 
grannar, dels en Pia Nordlander bosatt Verktygsgatan 2A, samt en granne som hon bara 
kommer ihåg förnamnet på, Lena bosatt någonstans på Villagatan. Till båda dem har 
Britt-Mari Andersson nämnt att man har problem med kompostgrinden och att hon tyckte att 
det var obehagligt och hon har den uppfattningen att någon okänd person har strukit omkring 
på eller i närheten av tomten.

Tillfrågad om så säger Britt-Mari Andersson att hon har inte sett någon person eller några 
personer som kan sättas i samband med händelsen med kompostgrinden.

Beträffande måndagen den 17 mars 2008, så uppger Britt-Mari att efter det att hon varit och 
rökt på baksidan så går hon in vid ca 18.15 tiden, sätter sig i vardagsrummet och tittar på 
datorn, på Web TV och programmet Kustbevakarna. Klockan är ca 18.20 när hon börjar titta, 
hon är fortfarande ensam i villan. Strax efter, vid ca 18.30 tiden kommer hennes dotter Jessica 
Lööw hem med hunden Eddie. Dottern Jessica sätter sig i vardagsrummet och tittar på TV. 
Britt-Mari Andersson sätter då på sig hörlurarna och sitter och tittar på Web TV samtidigt 
som hon ibland pratar lite grann med Jessica fram till ca 19.20 tiden när hon slutar att titta på 
Web TV.

Hon hör då en bil stanna utanför på gatan och i tron att det är hennes son Jonas Andersson 
som kommer hem, han skulle få skjuts av en kompis som heter Christoffer Karlsson. 
Christoffer Karlsson har en ljus, troligen champagnefärgad Saab 9000. Britt-Mari Andersson 
reagerade på att det inte kom in någon person och hon öppnar därför ytterdörren och tittar ut 
och får då se en ambulans stående på gatan och Britt-Mari Anderssons första tanke var att det 
ej var en äldre dam som bor mittemot Britt-Mari Andersson på gatan, Eivor, hon känner inte 
till hennes efternamn. Eftersom hon inte ser någon aktivitet i Eivors hus och det slår en tanke 
att det kanske hade hänt Emma Jangestigs dotter Saga någonting eftersom Britt-Mari känt till 
att Saga varit sjuklig. Hon vänder sig då mot Emma Jangestigs hur och ser då ytterligare två 
ambulanser samt en massa poliser. Hon öppnar dörren och ropar in till Jessica att hon 
omedelbart skulle låsa altandörren.

Britt-Mari Andersson berättar vidare att Jessica Lööw kommer till dörren och ropar eller 
säger, vad är det som pågår. Jessica hade tänt altanbelysningen och sett ett flertal poliser med 
dragna vapen på baksidan av fastigheten. Samtidigt så kommer en polis och frågar Britt-Mari 
om hon hört eller sett något, samtidigt som han säger "det är allvarligt". Hon hör också att 
någon polis ropar, "är huset säkrat".

Britt-Mari Anderssons tanke var att hon skulle gå in men då ser hon hur Emma Jangestigs 
föräldrar Roland och Eva Jangestig kommer i bil körandes på gatan, och stannar. Britt-Mari 
Andersson går då fram och ställer sig bredvid Roland och Eva och kramar om dem och pratar 
med dem.

Britt-Mari Andersson ser hur ambulansmännen kommer ut med Emma Jangestig och då hör 
Britt-Mari hur Eva Jangestig att hon skulle sätta sig i bilen eftersom hon inte "fixade" eller 
klarade av att se när barnen skulle bäras ut. Britt-Mari Andersson står kvar och hon ser hur 
även barnen bärs ut och på fråga om hon ser några skador, så ser hon huvuden på barnen och 
ser att det är blodigt och att de verkar livlösa.
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När hon tillfrågas i förhöret om hon sett "Togge" så säger hon att hon ser att han uppehåller 
sig vid familjen Jangestigs bil, som är en mörkröd kombi, fabrikat kommer inte Britt-Mari 
ihåg. Den aktuella personbilen hade stått mittemot familjens Jangestigs hus vid ett rött hus 
nästan vid deras garageuppfart. Britt-Mari Andersson ser också hur polisen står och pratar 
med "Togge" och kroppsvisiterar honom. Hon hör också hur "Togge" berättar för polisen var 
han varit, han säger bland annat Kungsör och Köping.

Britt-Mari Andersson ser också att Roland Jangestig pratar med "Togge" och han ropar också 
till Britt-Mari om han kunde få någonting att dricka, och hon ger då "Togge" en citronlime 
dricka.

Samtidigt så, strax efter, hör Britt-Mari Andersson hur kvinnan som bor i det röda huset på 
andra sidan av gatan, hon tror hon heter Charlotte. Den kvinnan kommer över till Britt-Maris 
gård och frågar om hon visste vad som hänt, men Britt-Mari kunde inte svara eftersom hon 
inte visste.

Britt-Mari går sedan in och gör sig iordning eftersom hon skulle arbeta natt och hon frågar 
någon polisman som befinner sig på gatan om hon får åka iväg, och det får hon. Hon frågar 
också om hon kunde lämna dottern Jessica hemma i bostaden, och det var ingen fara att 
lämna henne.

Britt-Mari Andersson åker i samma bil som hon kommit med hem på morgonen samma dag. 
Hon minns nu inte vilken av bilarna och hon åker till sitt arbete. Klockan är då ca 20.45 på 
måndagskvällen den 17 mars. Hon jobbar sedan natten till klockan 07.00 på 
tisdagsmorgonen. Britt-Mari erinrar sig  nu att hon åkte i den röda Ford Escorten på 
morgonen den 17 mars och även när hon åkte på kvällen till arbetet.

Tillfrågad om vad familjens bilar stått parkerade den aktuella kvällen så säger Britt-Mari 
Andersson att vid 13.30 tiden så åkte hennes man Tommy Andersson till sitt arbete, han åkte 
då den blåa Saab 9000. Den röda Ford Escorten som Britt-Mari disponerade hade stått 
parkerad på garageuppfarten.

Tillfrågad om hur Britt-Mari var klädd på eftermiddagen / kvällen den 17 mars 2008, så 
säger hon att hon hade en svart tröja med luva och mörkblåa långbyxor. Hon säger också att 
hon var helt nykter och hade inte druckit någon alkohol, eftersom hon skulle jobba på kvällen 
/ natten.

Britt-Mari Andersson tillfrågas om hon av de iakttagelser som har gjorts i området under en 
tid innan händelsen den 17 mars i bostadsområdet när hon är bosatt. Hon tillfrågas bland 
annat om iakttagelser som har gjorts vid 15.00 tiden den 16 mars 2008, där en okänd person 
springer över en tomt på en bakgård och personen ska vara av medellängd, spensligt byggd, 
mellanblont hår och iklädd och iklädd en mellanblå täckjacka, vita inslag och blåa jeans och 
eventuellt burit en ryggsäck. Britt-Mari har inte, vad hon kan erinra sig, sett någon person 
med det signalementet, varken den aktuella kvällen den 17 mars eller vid något tidigare 
tillfälle.

Britt-Mari Andersson tillfrågas vidare om en iakttagelse som gjorts samma kväll som 
dubbelmorden och mordförsöket skedde i området vid ca 19.00 tiden. Då iakttas en person, 
man eller kvinna, som burit en svart jacka med huvan uppfälld, mörka kläde, ca 175-180cm 
lång, hade en speciell gång, lite vinglig osäker gång, kutig hållning med axlarna framskjutna. 
Åldern var ca 17-27 år. Någon person med det signalementet har inte Britt-Mari Andersson 
sett i området.

Förhör med Andersson, Britt-Mari; 2008-04-01 11:11   diarienr: 1900-K8001-08
1378



Britt-Mari Andersson tillfrågas om en annan iakttagelse, också den 17 mars vid 19.00 tiden, 
där en kvinna iakttas på Alvsgatan, upp mot Nytorget, till Nygatan. Kvinnan beskrivs vara ca 
30 år, 180cm lång, mörkt svart långt hår instoppat innanför kragen, bar en lång svart kappa 
/rock, vadlång militärliknande ståkrage, ca 2cm bred kant nersydd, byxor. Kvinnan såg 
utländsk ut, hade en struttande gång. Hon hade också kommit och dragit en kabinväska på 
hjul. Britt-Mari Andersson säger att någon sådan person / kvinna har hon inte sett.

Britt-Mari Andersson tillfrågas också om en iakttagelse den 12 mars 2008 vid ca 08.45 tiden 
utanför Mekkens fotbollsplaner på parkeringsplatsen, där en vit Volvo 740 stått parkerad med 
förardörren öppen och i bilen hade det suttit en kvinna. På bilens bakrutan hade det funnits 
någon form av dekal. Kvinnan hade varit iklädd mörka kläder och hade brunaktigt axel långt 
hår. Britt-Mari säger att hon har sett massor av vita Volvo 740, men hon kan inte erinra sig 
någon speciell bil och inte någon som kunde koppas till en kvinna med signalement som nyss 
angivits.

Britt-Mari Andersson tillfrågas också om en iakttagelse som skulle ha gjorts den 12 mars 
2008 i området där en man, mörk klädd, eventuellt mörk gröna kläder med luva uppdragen 
över huvudet och ansiktet, ca 180cm lång. Det signalementet säger Andersson ingenting. Hon 
kan inte erinra sig att hon har sett någon sådan person.

Britt-Mari Andersson tillfrågas också om hon känner någon person som skulle kunna 
stämma in på signalementet som nyss angivits, men det är inga som hon spontant kan komma 
på nu vid förhöret.

Britt-Mari Andersson tillfrågas vidare om hon hört någon person eller granne i området som 
blivit utsatt för fönstertittare eller iakttagit personer som uppehållit sig i området som de 
reagerat på.

Britt-Mari Andersson säger att under den tid som hon bott på Verktygsgatan så har ingen 
granne eller person berättat om någonting sådant för henne.

Britt-Mari Andersson tillfrågas vidare om hon träffat eller hört om någon granne eller annan 
person som pratat med någon engelsk eller tysktalande kvinna i området. Britt-Mari 
Andersson kommer då ihåg, erinrar sig att hennes systerdotter Ulrika Liljehammar berättat 
för Britt-Mari Andersson att hon haft en bekant, eventuellt arbetskamrat, som varit ute och 
rastat sin hund i ett skogsområdet på andra sidan ån, inte så långt från det bostadsområde 
Verktygsgatan där Britt-Mari är bosatt. Britt-Mari Andersson beskriver skogspartiet som att 
man går ut Villagatan och tittar rakt söderut så ser man det aktuella skogsområdet. Det är 
således inte alls långt ifrån Verktygsgatan, men det är på andra sidan ån. Det är i närheten av 
Ellholmen eller Ellholmsvägen.

Enligt Ulrika Liljehammars bekant så hade den personen, Britt-Mari minns inte nu vid 
förhöret om det hade varit en man eller kvinna som varit ute och rastat sin hund i 
skogspartiet. Hunden hade varit lös, inte kopplad, som Britt-Mari Andersson uppfattat det. 
Enligt vad Ulrika Liljehammar berättat för Britt-Mari Andersson så hade hunden sprungit 
fram till en kvinna som befunnit sig i närheten. Den personen som ägde hunden hade då gått 
fram till kvinnan och tagit hand om hunden och bett om ursäkt för att hunden sprungit fram. 
Hon hade bett om ursäkt på svenska. Kvinnan hade då svarat med tysk brytning. Vad kvinnan 
hade sagt känner inte Britt-Mari Andersson till. Huruvida Ulrika Liljehammar känner till vad 
som sagts vet inte Britt-Mari Andersson. Beträffande när det hade varit i tid så säger 
Britt-Mari att det har varit under 2008 som hon uppfattade det, men att Ulrika Liljehammar 
inte när hon berättat detta för Britt-Mari kommit ihåg vilken dag det varit. Som Britt-Mari 
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Andersson uppfattat det så säger hon att det skulle ha varit de närmaste veckan, eller 
veckorna innan dubbelmordet och mordförsöket i Arboga.

Britt-Mari Andersson är övertygad om att Ulrika Liljehammar vet vem personen ifråga är, 
men huruvida personen ifråga har varit i kontakt med polis och då lämnat upplysningar om 
händelsen, det känner inte Britt-Mari Andersson till.

På fråga säger Britt-Mari Andersson att hon själv inte hört några rykten om vem som skulle 
ha utfört mordet eller vad motivet skulle ha varit. Det enda hon har hört det är ungdomar som 
har varit inne på Internet på Flashback och där det skrivits mycket om dubbelmordet och 
mordförsöket i Arboga. Där har bland annat "Togge" och även  Ebbe Waxin utpekats som 
skyldiga till dubbelmordet och mordförsöket.

Tillfrågad om Britt-Mari Andersson har någon teori om vad som ligger bakom brotten, så 
säger hon att det har hon inte.

Eftersom Britt-Mari Andersson inte har någonting mera att tillägga i sak, så avslutas förhöret 
klockan 13.29.

Britt-Mari Andersson har varit närvarande under det att förhöret har dikterats på ljudfilen och 
hon godkänner detta för utskrift.

Arboga den 1 april 2008.

Allan Emretsson
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Förhör
Ang person på Verktygsgatan

Signerat av

Jan Sjöberg
Signerat datum

2008-03-23 14:59Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Nord, Magnus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang person som smög omkring på bla Verktygsg i Arboga för ca 3-4 veckor sedan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Sjöberg
Förhörsdatum

2008-03-23
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Nord uppger att han för ca 3-4 veckor sedan var hemma hos en bekant som heter Tobias 
Larsson. Denne bor i korsningen Verktygsgatan-Torpsgatan i riktningen mot Jädersvägen. 
När sedan Nors skulle gå hem var klockan någonstans mellan 23 och 01. 

Då Nord gcik ut med sin hund följde även Larsson med ut för att rasta sin hund. De båda stod 
sedan en kort stund utanför Larssons fastighet och de såg då hur en person kom och gick i 
riktning mot dem från Jädersvägen.

Nord var då på väg att gå hem varför han gick i riktning mot personen som nu kom gående 
emot honom. Han fick uppfattningen att det var en kvinna som han mötte på gatan men han 
såg inte personens ansikte. Detta är således en uppfattning som Nord fick.

De möttes sedan på Torpsgatan och de var då endast ett par meter ifrån varandra. Personen 
gick hela tiden och tittade in mot fastigheterna utefter gatan. 

Ang personens signalement uppskattar Nord att denne/denna var ca 180 cm lång och med 
normal kroppsbyggnad. Nord själv är 189 cm lång. Personen gick på ett konstigt sätt och 
Nord uppfattade det som om personen frös då det såg ut som personen kurade ihop sig med 
hela kroppen. Ordet nersjunken beskrev Nord personen med. Detta lade Nord speciellt märke 
till då det den aktuella kvällen inte var speciellt kallt och Nord själv endast hade någon tunn 
jacka på sig.

Klädseln på personen var mörk. Byxorna var troligen svarta och den jacka personen bar var 
svart eller mörkblå. Nord tror att det var en täckjacksvariant som gick ner lite på låren och 
personen hade sedan jackans luva uppfälld för sitt huvud. 



Personen som Nord såg verkade vilsen och det såg ut som om personen inte visste var den 
skulle ta vägen.

Nord gick sedan fram till Jädersvägen och gick åt höger för att fortsätta mot centrumleden. 
När han kommit ut på denna gata ringde Larsson upp honom och började prata om den 
mystiska personen som gått förbi dem.

Larsson stod kvar vid sitt hus och hade sett hur personen gick på Verktygsgatan i riktning 
mot Redskapsgatan för att där svänga in vänster i riktning mot Jädersvägen. Larsson frågade 
om Nord som gick på Jädersvägen kunde se personen komma ut på denna gata.

Nord tittade flera gånger bakåt för att se om personen skulle komma ut på Jädersvägen men 
det kom inte fram någon. Detta trots att den bit som personen hade att gå på Redskapsgatan 
var kort i förhållande till den bit som Nord gick på Jädersvägen dök det aldrig upp någon 
person som Nord kunde se.

När sedan Nord kom fram till korsningen med Centrumleden gick han vänster där. Han mötte 
en ljus tjej som gick in på Jädersvägen och han fick tanken att varna henne för personen som 
han tidigare hade mött. Dock avstod han att göra det då han trodde att den ljusa tjejen då 
skulle kunna bli rädd för honom om han började skrika och springa i kapp henne.

På fråga om när detta hände tror Nord att det kan ha varit en torsdags kväll. Han vet dock att 
Larsson tror att det är en fredag eller lördag. Dock kan polis gå in via Nords telefonlista och 
där se när Larsson ringde upp honom mellan 23-01. Detta är ganska ovanligt att de talar med 
varandra i telefon så här sent så det borde gå att få fram rätt tidpunkt.

Nord tillfrågades även om han sett något fordon i anslutning till personen men han har ej 
gjort någon sådan iakttagelse.

Koncept ant upplästa o godkända

Jan Sjöberg, Krinsp
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Förhör Signerat av

Helen Byggmästars
Signerat datum

2008-03-21 20:06Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Larsson, Tobias
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i området kring Verktygsgatan i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Helen Byggmästars
Förhörsdatum

2008-03-21
Förhör påbörjat

18:45
Förhör avslutat

19:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AmR

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

K08001-08U0620061.DSS

Tobias berättar att för cirka fyra veckor sedan, han tror det var en fredag eller en lördag, hade 
han en kompis hemma hos sig, Magnus Nord. När kompisen skulle gå hem någon gång 
mellan midnatt och 01.00 gick Tobias med honom ut för att rasta sin hund. Magnus hade 
också sin hund med sig.

Tobias bor på Torpsgatan 9 och hans kompis Magnus gick i riktning mot Jädersvägen. Båda 
två reagerade på att deras hundar i sin tur reagerade på en kvinna som kom i riktning från 
Jädersvägen ner på Torpsgatan. Magnus gick iväg hemåt i riktning mot centrum och Tobias 
fanns kvar ute på tomten med sin hund. 

Tobias tyckte att kvinnan verkade påverkad och det såg ut som att hon hade druckit alkohol 
på stilen, på gången. Kvinnan gick från tomt till tomt och tittade in i varje hus. Hon tittade 
även in i Tobias hus när hon var i jämnhöjd med det. Hon verkade inte reagera på att Tobias 
stod 10-15 meter från henne och att hunden morrade. Hon svängde sedan vänster in på 
Verktygsgatan i riktning mot Redskapsgatan. Tobias gick runt sitt hus för att se vart kvinnan 
tog vägen. Han såg då att kvinnan stannade och tittade på husen på båda sidorna om vägen. 
När hon kom fram till Redskapsgatan gick hon upp mot Jädersvägen sedan kunde Tobias inte 
se henne längre. 

Tobias ringde upp Magnus på hans mobiltelefon han hade gått i riktning mot Ica butiken. 
Tobias sade att kvinnan som hundarna hade reagerat på snart skulle komma upp till honom på 
Jädersvägen, det gjorde hon dock aldrig. Så Tobias vet inte vart kvinnan hade tagit vägen. 



Signalement: Kvinna, okänd ålder men såg enligt Tobias sliten ut. Hon var mellan 165-175 
cm lång. Hon bar en mörkblå jacka av längre modell med kapuschong med någon form av 
päls eller fjädrar runt. 

När kvinnan var som närmast Tobias var hon 10-15 meter från honom men det var natt och 
mörkt ute och även om det fanns belysning så hade kvinnan belysningen bakom sig när hon 
stod vänd mot Tobias. Tobias har aldrig sett kvinnan tidigare och inte heller efter den här 
händelsen. Han tror inte att han skulle känna igen henne om han fick se henne igen.

Förhörsanteckningar upplästa och godkända. 

Helèn Byggmästars
Krinsp
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Förhör
Touminen, Redskapsgatan 7, Arboga

Signerat av

Katharina Lundbladh
Signerat datum

2008-04-11 16:11Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Tuominen, Börje Sigvard
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Morden den 17 mars 2008, Arboga, samt tiden före.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katharina Lundbladh
Förhörsdatum

2008-04-10
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

Redskapsgatan 7, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U6230076.DSS

Börje uppger att han bor tillsammans med makan i huset. Makan har dock varit på lasarettet 
sedan den 5 april 2008. Börje uppger att ena sonen, Anders, bor på Redskapsgatan 14. Denne 
har inga egna barn, men en särbo. Den andre sonen, Håkan, bor på Munkgatan i Arboga, och 
har sambo. Han bor där tillsammans med dennes två barn sedan tidigare. Håkan hälsar på 2–3 
gånger i veckan och Anders träffar de så gott som dagligen.

Börje uppger att han känner igen sambon till kvinnan som blivit utsatt. Denne är med i 
Arbogarevyn och heter Hellberg. Kvinnan som blivit utsatt bodde med sina föräldrar i 
Nyckelbo som barn. Fadern till kvinnan stod för butiken Vilstahallen tidigare. Börje uppger 
dock att han inte skulle känna igen kvinnan om han såg henne på gatan. 

Börje fick kännedom om morden samma kväll som de skedde. Grannen, Stig Karlsson 
mittemot, kom in i och berättade detta. Han uppgav att en familjetragedi hade hänt. 
Börje säger att det är märkligt, då de ser huset härifrån. Han menar att han från sitt eget hus 
kan han se trädgården till det aktuella huset. De hade varken hört eller sett något vid tillfället. 
Börje uppger att han inte kommer ihåg tiden då grannen kom in, men att det var på kvällen.

Börje vet ej hur dåden gått till, men har förstått via media att man använt en hammare. Att det 
skulle har varit en kniv först, men att de nu skrivits om en hammare. 

De tittade på teve, troligen hockey då Karlsson kom in, uppger Börje. Börje uppger vidare att 
Hellberg, sambon till kvinnan, har han träffat flera gånger, dels vid lekparken tillsammans 
med barnen och dels vid Meken-verkstaden, där han gratulerat Hellberg för Arbogarevyn, 



som denne varit med och satt upp. Börje tycker att Hellberg verkar trevlig. 

Börje har aldrig varit hem till familjen.

Börje uppger att han går ut med sonens hund dagligen, en svart blandrashund. Han går ut med 
den tre gånger dagligen, då han själv behöver röra sig på grund av stela ben. 
Den första rundan går han ut vid 09:00–09:30. Han brukar då cykla, då hunden behöver 
mycket motion. Han brukar då ta Redskapsgatan ner, Nästkvarnsgatan över ån förbi Meken 
(det vill säga verkstaden), tillbaka Jädersvägen. 
Klockan 17:00 går han ytterligare en runda, och tar då Redskapgatan ner mot 
Nästkvarnsgatan, Lundborgsesplanaden och Jädersvägen, hem Redskapsgatan in. 
Klockan 22:00, sista rundan med hunden, brukar han bara ta väldigt snabbt, runt kvarteret. 
Det är en mycket liten runda då för hundens skull. 

Börje uppger att han nyttjar ibland sin skinnrock, en svart midjekort jacka, eller sin svarta 
regnjacka, något längre då. Det är en svart Helly Hansen-regnjacka. Han brukar nyttja en 
keps av märket Sportig, en grå eller en svart Ferrarikeps. 

Börje uppger att i fastigheten Verktygsgatan 2B bodde tidigare en brottartränare, Roger 
Eriksson. Kvinnan flyttade därifrån då Eriksson dog. Fastigheten har också stått tom ett tag 
och Börje säger att det ena dagen var tomt och den andra dagen bebodd, av den nya familjen 
då. Och det visade sig att Hellberg och kvinnan, Jangestig, flyttat in.

Börje kan inte påminna sig om några besökare till aktuell familj, han har själv aldrig besökt 
dem. Han visste ej heller att Hellberg bodde ihop med Jangestig innan morden. Han kände 
honom enkom från revyn och såg dem visserligen tillsammans vid lekparken, men tänkte inte 
på det då, att de också bodde ihop.

Börje uppger att han aktuell dag var hemma, men var över till aktuell familjs bostad och 
tände ett ljus efter att ha fått reda på det skedda. Börjes fru var också hemma aktuell dag. 

Börje uppger nu att de pratat, han och frun, då hon legat på lasarettet. 
Frun har legat och tänkt och har kommit på sig med att hon sett en okänd kvinna från 
köksfönstret i hemmet den 15:e och 16:e mars 2008. Frun är dock osäker på exakt datum, det 
kan ha varit före. 
Hon har berättat för Börje att hon tror att det var en kvinna, men är osäker på detta. Hon hade 
en mörk, lång jacka som gick över rumpan. Kvinnan gick ner, Redskapsgatan, förbi deras 
köksfönster in på Verktygsgatan. Det var dock två dagar på raken, minns Börjes fru. Hon 
tyckte människan var "ful". På fråga vad ful innebär, uppger han att det kanske är elakt att 
säga, men som han förstod på sin fru, var människans ansikte kantigt. Hon sa att det inte var 
runt utan smalt. Börje kan inte säga någon längd som uppgivits.

När de pratar med varandra om kvinnan, uppgav Börje att han själv också reflekterat över en 
okänd människa ute på gatan. Detta måste ha varit runt 17-tiden, då han gick ut med hunden 
på en av de kvällar som frun uppgivit. Han såg henne då vid hörnet 
Redskapsgatan/Verktygsgatan. 
Börje uppger att han alltid hälsar på alla han möter, men att denna kvinna inte hälsade 
tillbaka. Han blev irriterad. 
Kvinnan bar vid tillfället en mörk jacka, halvlång, och han minns det som att hon hade en 
luva över huvudet. Hon kanske nickade till, men inte mer, hon sa inget och hon böjde ner 
ansiktet mot marken. 
Börje själv var på väg ner mot Nästkvarnsgatan vid tillfället. Kvinnan kom då Redskapsgatan 
upp och vek av mot Verktygsgatan. Börje uppger att han inte såg någon hårfärg eller hur 
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långt eller kort håret var, då luvan var över huvudet. Hon kan ha haft ungefär samma längd 
som Börje själv, runt 170–175 centimeter. De möttes väldigt hastigt i korsningen. Börje 
uppger att han var på väg att säga "slipp då" när hon inte hälsade, men sa inget. 

Börje kan inte säga vilket datum detta var, han reagerade dock på kvinnan just för att hon inte 
hälsade. Detta är nu saker som kommer i efterhand, menar Börje. Detta då frun började prata 
om det hela, när hon nu legat på sjukhuset. De pratade om detta igår, den 9 april 2008.

Förhör uppläst och godkänt.
Förhör avslutat.
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Förhör
Redskapsgatan 7, Tuominen, dörrknackning

Signerat av

Katharina Lundbladh
Signerat datum

2008-04-15 09:26Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Tuominen, Hjördis Sigrid Viktoria
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Okänd
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hennes iakttagelser den 17 mars 2008, samt före och efter.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katharina Lundbladh
Förhörsdatum

2008-04-14
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Redskapsgatan 7, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U6230078.DSS

Hjördis uppger att hon bor med maken i huset på Redskapsgatan 7. De har två söner 
gemensamt, Anders och Håkan. Anders bor på Redskapsgatan 14. De ses dagligen antingen 
hemma hos Hjördis och hennes make eller hemma hos sonen. 
Håkan bor på Munkgatan i Arboga. Håkan hälsar på dem någon gång i veckan då han är 
ledig. Håkan jobbar skift. 

Hjördis uppger att hon känner till morden och att man i det första skedet trodde att det var 
pappan till barnen, som utfört dåden. Sedan har det ju nu varit denna kvinna, menar Hjördis. 

Hjördis säger vidare att hon sedan den 29/3 legat på lasarettet i Västerås och tänkt på det 
skedda. 
Hjördis uppger att hon veckan före påsk, det vill säga fredagen den 7 mars 2008, bakade i 
köket. Köksfönstret vetter ut mot Redskapsgatan. 
Hon såg då hur en person kom gåendes. Personen såg mer ut som en karl. Personen var 
väldigt lång och smal och hon var osäker om det var en man eller kvinna. Personen hade 
axellångt hår, mörkbrunt, inte svart, menar Hjördis. 
Fhl frågar angående att maken sagt att hon tyckt att personen var ful. 
Hjördis menar då att personen såg knepig ut, och just därför var inne på att det var en grabb. 
Gången, uppger Hjördis, var "kloffsig". Personen liksom lufsade fram, menar Hjördis, gick 
inte som en kvinna. 
Håret var kammat åt sidorna och Hjördis vet inte om det var någon lugg som fanns med där. 
Personen bar en knälång jacka/kappa, mörk svart eller mörkbrunt och hade grova skor, ej 
finskor, menar Hjördis. 



Hjördis uppger vidare att detta måste ha varit på eftermiddagen då hon bakade och hon 
fortsatte med baket veckan efter, några dagar efter detta. 
Hjördis såg då personen igen utanför. Det kan ha varit måndag- onsdag veckan därpå, menar 
Hjördis. Hon är dock osäker där. 
Personen gick nedför Redskapsgatan, det vill säga kom från Jädersvägen och gick 
Redskapsgatan nedåt. Hon vet ej om personen svängde in någonstans. Hjördis såg ej detta. 
Hjördis ville inte heller verka för nyfiken vid tillfället. 
Hjördis uppger också att när hon fick se personen den andra gången trodde hon att det var 
någon ny som flyttat in i området, då hon inte kände igen personen sedan tidigare. 

Hjördis uppger att hon fick kännedom om morden redan samma kväll som de hade skett. Stig 
Karlsson, grannen, kom in och omtalade att det skett en familjetragedi. Hjördis uppger att hon 
och maken vid tillfället satt i varsitt rum och tittade på teve, han på hockey och hon kommer 
inte ihåg vad hon tittade på. De gick då ut och såg avspärrningarna. 
På tisdagen fick man reda på morden via media, uppger Hjördis. Då fick man också reda på 
att kvinnan och barnen slagits med hammare, och att man då i första stadiet talade om en 
kniv. Det som man fått reda på är via teve, radio och tidningar, säger Hjördis.

Hjördis vet vilka familjen är. Kvinnan har suttit i kassan på Konsum, säger hon. Hon har 
också sett dem i lekparken med barnen. Sambon, säger Hjördis, är med i Arbogarevyn, och 
föräldrarna har bott i närheten av Hjördis föräldrar tidigare. 

Hjördis uppger att hon bara har sett dem och inte pratat med dem. Familjen har inte heller 
bott här så länge, menar Hjördis. Hjördis har ej heller tänkt på något specifikt besök som 
familjen ev. skulle haft och vet ej heller vilka som bott i aktuell fastighet tidigare. 

Den 17/3 2008 städade Hjördis, uppger hon. Det var inför påsk och hon bytte gardiner då det 
ju var skärtorsdag samma vecka. Hon säger vidare att hon tittade på teve vid tillfället för 
morden. 
Hjördis uppger att man inte hörde något eller tänkte på några okända personer i området 
under dagen/kvällen. 
Hjördis uppger att hon inte tror sig ha varit ut något aktuell dag, hon kan inte påminna sig om 
det. Hjördis uppger att hon inte är ute och går särskilt ofta då hon har en höft som krånglar för 
henne. 
Hjördis uppger vidare att man nu pratar mest med Stig Karlsson mittemot samt Monica och 
Stefan på Redskapsgatan 8 gällande morden. Ingen av dem har sagt något om att de hört eller 
sett något, som Hjördis kan komma ihåg. De har ej heller kännedom om att det ska ha funnits 
någon som pratat något utländskt språk i området. 

Förhör uppläst och godkänt. 
Förhör avslutat.

Förhör med Tuominen, Hjördis Sigrid Viktoria; 2008-04-14 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
1389
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Förhör Signerat av

Göran Höglund
Signerat datum

2008-05-22 14:06Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Berg, Birgitta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord samt mordförsök, 2008-03-17, Verktygsgatan 2B i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Göran Höglund
Förhörsdatum

2008-05-06
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats

Turistbyrån, Arboga centralstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PF

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U2180014.SDSS

Berg uppger inledningsvis att hon är anställd av turistbyrån i Arboga som så kallad 
stadsguide och I Bergs huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att guida turistsällskap i området 
runt Arboga.  Hon arbetar därmed egentligen inte med att hjälpa turister inne på själva 
turistbyrån men hon vistas emellertid ofta där ändå av olika orsaker. I det fall att hon vid 
sådana tillfällen märker att någon av de som brukar arbeta inomhus på byrån  är upptagna 
säger Berg att hon ibland brukar träda in för att hjälpa till när det kommer besökare .

Berg berättar vidare att hon vid ett tillfälle under mars månad befann sig inne på turistbyrån 
när det plötsligt kom in en kvinna till henne. Berg satt då för tillfället bakom en arbetsdisk 
inne på byrån och kvinnan gick direkt fram till henne varpå hon började att tala tyska med 
Berg som själv inte behärskar det språket. Berg säger dock att hon ändå tyckte sig förstå 
enstaka ord i kvinnans tal och hon drog av det slutsatsen att kvinnan var intresserad av att få 
reda på olika tågtider men hon kan inte i efterhand säga mellan vilka orter det handlade om 
eller vilken dag resan skulle ske.

Berg säger vidare att hon själv vanligtvis är oerhört kundinriktad och öppen mot de gäster 
som besöker byrån, men direkt efter att hon fått kontakt med kvinnan säger hon att hon fick 
uppfattningen att den andra var "sur" och spänd på något sätt. Det fick till följd att även Berg 
kom att bli ganska reserverad i sin hållning, vilket i sin tur har gjort att hon ganska väl 
kommer ihåg händelsen med kvinnan. Situationen fick vidare till följd att Berg inte kom att 
hjälpa kvinnan på samma sätt som hon kanske skulle ha gjort med andra gäster som hon fått 
bättre kontakt med och efter att bara ha talat om för kvinnan att det fanns tågtider att läsa sig 
till på utsidan av turistbyrån talade hon inte vidare med henne.



Berg säger att hon själv svarade kvinnan på engelska språket när hon blev tilltalad på tyska 
och direkt efter att hon förklarat att tiderna fanns att läsa på utsidan av turistbyrån vände 
kvinnan på klacken för att gå tillbaka mot entrén inne på byrån. På vägen ut kom hon att 
stanna till kort vid en bokhylla där man har turistbroschyrer från regionen uppställda och 
Berg beskriver att hon i det läget blev orolig för att kvinnan kanske skulle komma att fråga 
henne något på nytt. Berg betonar att hon inte var fysiskt rädd för kvinnan på något sätt, men 
att hon ändå kände oro för att hon skulle komma att bli tilltalad av henne igen eftersom hon 
inte behärskar tyska språket och därutöver tyckte hon alltså även att stämningen dem emellan 
blivit delvis otrevlig på grund av kvinnans "sura" uppträdande. Efter att kvinnan studerat 
broschyrerna i bokhyllan under bara några sekunders tid fortsatte hon emellertid  ut utanför 
turistbyrån och Berg säger att hon därefter inte längre tänkte på vad hon hade för sig eller åt 
vilket håll hon gick.

Beträffande tidpunkten för händelsen, säger Berg att hon är helt säker på att den inträffade 
några dagar innan det att hon senare kom att läsa om det så kallade dubbelmordet i Arboga 
och med ledning av hennes arbetsplatsjournal drar hon själv slutsatsen att det bör ha varit den 
11/3 som kvinnan kom in till henne och att det antagligen var på eftermiddagen. Vad det 
gäller de övriga datumen under den arbetsveckan, säger Berg att hon den 10/3 inte befann sig 
på arbetsplatsen och att hon var ledig den 12/3. Beträffande den 13/3 befann hon sig på 
turistbyrån fram till 14:00, och under den 14/3 var hon enligt journalen helt ledig. Vad det 
gäller datumet 12/3, vill emellertid Berg i viss mån reservera sig då hon personligen inte kan 
dra sig till minnes att hon verkligen var ledig då. Hon utgår bara från att hon var det med 
tanke på att det står så i journalen och det har hänt vid andra tillfällen att hon har bokförts 
som ledig men därefter med kort varsel fått lov att rycka in på byrån för att hjälpa till utan att 
man ändrat i arbetsplatsjournalen. 

Beträffande kvinnans signalement, beskriver Berg henne som en kvinna i 25- till 
40-årsåldern. Berg är själv 162 centimeter lång och säger att kvinnan var längre än vad hon 
själv är men hon kan inte alls uppskatta hur mycket längre. Kvinnan hade smal 
kroppsbyggnad och under den tidsperiod som hon kom att betrakta henne bakifrån kunde hon 
se kvinnan i helfigur. Hon noterade då att kvinnan bar mörka jeans, och minns att kvinnan 
hade mörkt, långt och rakt hår som räckte henne en bit ner över axlarna. Beträffande klädseln, 
vill hon minnas att kvinnan var iförd en jacka som hon uppfattade vara "svart och blank" till 
färgen. Hon är osäker på om det kan ha handlat om en läderjacka eller något regnplagg, men 
hon är nästan säker på att jackan var längre än midjelång. Hon har för sig att jackan fortsatte 
en bit ner över stussen och låren och hon kan inte komma ihåg om det fanns någon huva på 
den eller inte. Berg beskriver att kvinnan gjorde ett ganska alldagligt intryck, och säger att 
hon inte var särskilt "uppiffad", och menar med det att hon inte var påfallande sminkad. Hon 
säger sig även vara säker på att kvinnan inte hade några högklackade skor, även om hon inte 
kan beskriva dem närmare i övrigt. 

Efter att Berg lämnat sin spontana redogörelse beträffande omständigheterna runt kvinnans 
besök, fick hon en direkt fråga av fhl om kvinnan bad om hjälp med att få någon sevärdhet i 
området utpekad för sig på en karta. Berg uppger i det sammanhanget att hon inte är helt 
säker på om hon kom att lämna över en av turistbyråns gratiskartor till kvinnan eller inte 
under den korta tidsrymd som hon först tilltalade henne vid disken. Berg säger att hon brukar 
göra så med automatik till många gäster som kommer till dem och att hon därför inte kan 
komma ihåg hur det förhöll sig i det här fallet. Berg säger sig emellertid, på direkt fråga, vara 
helt säker på att hon inte pekade ut någon speciell sevärdhet för kvinnan på en karta som hon 
antingen själv överlämnade till henne eller som kvinnan hade med sig. 

På vidare fråga från fhl om kvinnan kan ha frågat efter vägen till den så kallade Sigurdstenen, 

Förhör med Berg, Birgitta; 2008-05-06 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1391



som enligt uppgift är en fornlämning i närområdet, säger Berg återigen att hon är helt säker 
på att så inte var fallet. Berg nämner i sammanhanget att hon har jobbat under flera års tid på 
turistbyrån, och under hela hennes arbetstid där har det bara hänt vid ett enda tillfälle för 
länge sedan att någon uttryckligen frågat efter vägen till den stenen. Berg är alltså helt 
övertygad om att hon själv inte har agerat på det sättet.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända

Förhör med Berg, Birgitta; 2008-05-06 10:00   diarienr: 1900-K8001-08
1392
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Förhör
Pettersson, Kristina.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Petersson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. ev. iakttagelser på sin arbetsplats.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-05-06
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

Turistbyrån, Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kristina Pettersson uppger att hon arbetar på Turistbyrån i Arboga. Hon säger att hon inte har 
fast anställning utan hon har ett vikariat sedan den 5 februari 2007. Hennes tjänst går ut på at 
serva turister som kommer in på byrån.

Hon uppger att hon inte har minne av att hon pratat med någon person på något främmande 
språk under 2008. Hon har inte servat någon man eller kvinna som pratat tyska eller ens 
svenska med tysk brytning.

Hon tillfrågas om hon hjälpt någon person som visat intresse för fornminnen eller liknande 
minnemäsken. Hon uppger då att någon har frågat på turistbyrån efter Kung Sigges sten. Det 
var inte Kristina som fick frågan men någon på turistbyrån hade fått frågan, varpå Kristina 
försökte få fram mer information runt stenen. Hon tog kontakt med Lennart Stenfelt, vilken är 
pensionär, och sitter och forskar om Arbogas historia, i lokaler vilka ligger i anslutning till 
turistbyrån.

Lennart gick in på internet och tog fram information ang. stenen, vilken Kristina la i en 
plastficka vid desken på byrån.

Kristina försöker datera händelsen och säger att det var ett bra tag sedan. I samband med 
förhöret hämtade Kristina utskriften och den är då daterad, 2008-02-28. Det stämmer väl 
med den känsla Kristina hade för det inträffade. (Utskriften bifogas ärendet).

Hur frågan uppstod minns inte Kristina. Det kan ha varit ett telefonsamtal eller någon person 
som var in på arbetsplatsen. Man eller kvinna, hon vet inte. Vem som tog emot frågan minns 
hon inte heller. Hon arbetar ihop med Helen Wäfors, Helene Jarl och ibland Birgitta Berg.



Kristina tillfrågas om hon minns onsdagen den 12 mars, om hon arbetade då och med vilka i 
så fall. Hon uppger att hon minns dagen väl och säger att det var den dagen, en onsdag, hon 
gjorde iakttagelser av en kvinna på Villagatan, Verktygsgatan, Redskapsgatan i Arboga. 
Något som hon redan är hörd om. Hon säger spontant att den person hon såg i sina 
hemkvarter var inte in på byrån under dagen den 12 mars. I vart fall expedierade inte Kristina 
den personen i så fall.

Att någon person frågar om fornminnesmärken förekommer, men det är inte så ofta.

När det gäller den 12 mars så minns hon att hon arbetade mellan kl. 10.00-14.00, Helene 
Wäfors kl. 14.00-16.00 och Helene Jarl kl. 10.00-12.00.

Förhöret slut kl. 10.25.

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping

Förhör med Petersson, Kristina; 2008-05-06 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1394
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Petersson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

hörd om någon av personalen på Turistbyrån motsvarar nedanstående signalement.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Dovholt
Förhörsdatum

2008-05-08
Förhör påbörjat

15:02
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

turistbyrån i Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Petersson är tidigare hörd i det aktuella ärendet, senast av kriminalinspektör Thomas 
Backman där hon redogör för sina egna arbetsuppgifter samt vilka övriga som hjälper till på 
turistinformationen.  (se förhör 20080506 kl 10:05)

Fråga: finns det någon i personalen som är i åldern 20 till 30 samt har ljusblont hår uppsatt i 
hästsvans?

Svar: åldern kan stämma på ett par av flickorna men det finns  ingen i personalen som 
stämmer på beskrivningen av frisyren, d.v.s. ingen har hår uppsatt i hästsvans.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Petersson, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Antal personal på turistbyrån i Arboga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Åsa Hållsvik-Gustafsson
Förhörsdatum

2008-05-15
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

14:48
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Helena tillfrågas om det finns några mer personer, än de fyra redan hörda,  som arbetat på 
turistbyrån under januari till mars 2008. Hon uppger att det bara är de fyra som arbetat där 
under aktuell period.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jarl, Heléne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

hörd ang. eventuella iakttagelser på sin arbetsplats, Turistinformationen i Arboga den 12 mars 2008.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Dovholt
Förhörsdatum

2008-05-08
Förhör påbörjat

18:20
Förhör avslutat

18:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Heléne uppger att hon att hon har en deltidstjänst och är anställd av Arboga kommun men 
huvudsaklig placering på Turistinformationen. 

Hon arbetar varje måndag och onsdag mellan kl 10.00 – 14.00. Den 12 mars arbetade hon 
tillsammans med Kristina kallad Tina,  Petersson och Helene Wäfors.
Heléne Wäfors var den som tog över efter det att hon slutat kl 14.00. 

Hon har inga som helst minnesbilder av att hon under den aktuella dagen talat eller hjälpt 
någon kvinna som talade tyska eller engelska och som fått någon runsten utpekad på någon 
karta. Hon har inte under tiden hon arbetat på Turistbyrån fått en sådan förfrågan eller pekat 
ut något form av fornminne på någon karta. Heléne har arbetat på Turistbyrån i fyra månader 
fram till dagens datum.

Om hon skulle ha fått en sådan förfrågan hade hon varit tvungen att tala med någon av de 
andra i personalen och skulle därför komma ihåg en sådan händelse.

Hon har rödbrunt ganska kortklippt hår som är mycket lockigt. (självlockigt)

Uppläst från gjord anteckning och godkänt.
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Förhör
Väfors, Heléne

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Väfors, Heléne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om eventuella iakttagelser på sin arbetsplats Turistbyrån Arboga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-05-06
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U0360017.DSS

Heléne Väfors uppger att hon arbetar på Utvecklingcentrum i Arboga som administratör och 
de har lokaler bakom turistbyrån, i samma byggnad. Hon berättar vidare att hon på onsdagar 
tjänstgör två timmar i turistbyrån och då mellan klockan 14.00 och 16.00, då hon avlöser Tina 
Pettersson som går hem på onsdagar klockan 14.00.

Hon tillfrågas om hon har något minne av hon hjälpt någon person och upplyst någon person 
angående fornminnen under 2008. Heléne uppger att hon inte har något minne av detta och 
säger vidare att hon är hundra procent säker att hon inte har pratat fornminnen med någon 
person under den tid som hon har arbetat vid turistbyrån. Anledningen till att hon är så säker, 
är att hon veckan efter den tragiska händelsen i Arboga, själv besökte Sigges-stenen ute i 
Lunger, samt andra platser, för att förkovra sig i turistmål och på så sätt vara än mer 
behjälplig i turistbyrån. 

Heléne uppger att hon är 153 cm lång och att hon har mellanblont hår i kort frisyr. 

Heléne har inget ytterligare att tillägga i förhöret och säger åter igen att hon är hundra procent 
säker på att hon inte har hjälpt någon person med anvisningar av var något fornminne ligger 
eller ens hjälp någon person att kryssa på karta.

Förhöret slut 10.40



Krinsp
Thomas Backman
Krim, Köping

Förhör med Väfors, Heléne; 2008-05-06 10:30   diarienr: 1900-K8001-08
1399
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Tjänsteanteckning
Personalia

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Pietsch, Willfred
Datum

2008-03-22
Tid

13:31
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Ja

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Uppgifter från Zentraler Kriminaldienst Hannover
Uppgift

Förhör med misstänkt.

Förhöret hållet 2008-03-20 med början klockan 21.50.

Förhörd person:
Christine Schürrer född 760630-

Bosatt på:
Bandelstrasse 22, 30171 Hannover

Telefon bostaden:
+46 70 43 40 675

Sysselsättning för närvarande:
Företagsverksamhet, modell

Yrke:
Historiker

Översatt av Willfred Pietsch
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Tjänsteanteckning
VERMERK

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Pommer, Anders
Datum

2008-03-22
Tid

11:29
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Översättning från tyska till svenska av handling från Zentraler Kriminaldienst Hannover
Uppgift

Idag vid 20-tiden sker förhör med den misstänkta Christine Schürrer, personalia kända.

Christine Schürrer har av KOK (kriminaloberkommissar) Sandvoss och undertecknad 
upplysts om vad hon är misstänkt för samt också upplysts om sina rättigheter som misstänkt. 
Sedan den misstänkta under ett inledande samtal informerats om att hennes mobiltelefon har 
pejlats till närheten av brottsplatsen, medger hon att hon har uppehållit sig på orten. Hon har 
dock inte lämnat någon förklaring till detta. Hon uppger sig inte känna offret, flickvännen till 
den tidigare pojkvännen. Christine Schürrer betonar att hon ingenting har med mordet att 
göra och uppger vidare att hon vill tala med en advokat. Vi ringer därför advokatjouren 20.15 
och får kontakt med advokat Breftschneider på telefon 0172-9030515 som även infinner sig 
kort tid senare.

Berthel, KOK

Översatt av rättstolk Willfred Pietsch
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Tjänsteanteckning
Sakomständigheter

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Pietsch, Willfred
Datum

2008-03-22
Tid

13:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Uppgifter från Zentraler Kriminaldienst Hannover 20.03.2008
Uppgift

Sakomständigheterna

Misstänkt på
1. Sannolika skäl

Christine Schürrer är på sannolika skäl misstänkt för mord i två fall samt för mordförsök i 
Arboga, Sverige 2008-03-17. Närmare detaljer nedan.

2008-03-20 fattades beslut av åklagare Gresel (ställföreträdande chef på 
åklagarmyndigheten i Hannover) att Christine Schürrer skulle gripas.

Idag ringde Hannoveresche polizeiliche Lagezentrum hit och meddelade Christine Schürrer 
idag, klockan 17.40, "inställt" sig för en polis vid det turkiska generalkonsulatet. Hon fördes 
därpå till polisstationen PK Nordstadt.

Undertecknad begav sig därefter tillsammans med Kttk Kleinke till ovan angivna tjänsteställe 
där Christine Schürrer formellt greps och sedan fördes till Zentraler Kriminaldienst Hannover.

Kohlenberg, KOK

2. Beslut skäl för gripandet 2008-03-20 av åklagaren Gresel ( ställföreträdande 
chef, Åklagarmyndigheten i Hannover.

3. Propotionalitet, se ovan.

4. Fara i dröjsmål.
S.O

Kohlenberg, Kriminaloberkommissar

Översatt att rättstolk Willfred Pietsch
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Tjänsteanteckning
Rättsmedicinsk undersökning.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Pommer, Anders
Datum

2008-03-22
Tid

12:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Anteckning från Zentraler Kriminaldienst Hannover 20.03.2008
Uppgift

Idag klockan 20.50 sker en rättsmedicinsk undersökning av den misstänkta Christine 
Schürrer, personalia känd, och har utförts av doktor Albrecht från Rechtmedizinircher Institut 
der MHH. Undersökningen har skett in närvaro av undertecknad.

Undersökningen har visat följande:

Christine Schürrer uppger att hon är 1,83 cm lång och väger 65 kg. Hon uppger att hon idag 
har behandlats av en tandläkare. Hon uppger sig lida av hösnuva, men tar inga mediciner. 

På höger arm, vid armbågen och på underarmen syns spår av gamla skärsår. Christine 
Schürrer uppger att hon själv har tillfogat sig dessa.

På vänster armbåge syns också spår av gamla skär/stickskador som enligt Christine Schürrer 
kommer av att hon lämnat blod.

På båda händer finns spår av gamla skärskador. Dessa ska ha uppstått när hon skurit med 
glasskärvor. 

På höger handrygg mellan lill- och ringfinger syns en ytligt snittartad skada, 3mm lång, som 
konstateras av doktor Albrecht.

Tummarna på båda händerna är påfallande små.

Christine Schürrer är tatuerad på höger skulderblad samt på vänster överarm.

Under undersökningen darrar hennes händer. Doktor Albrecht uppger att hennes händer är 
våta av svett. 

Påfallande är att Christine Schürrer i början av undersökningen utan uppmaning, omedelbart 
tagit av sig skorna.

När hon fått höra att detta tillsvidare inte är nödvändigt, förklarar hon att hon inte kan ha 
skorna på sig och låter dem vara avtagna. Sedan hon flera gånger tillfrågats om varför hon 



inte vill ha skorna på sig, förklarar hon efter undersökningen, långt om länge, för 
undertecknad att inläggsulorna är för små. Doktor Albrecht uppger att han tycker att hennes 
skor verkar alldeles för små för henne.

Avslutningsvis klipper och omhändertas hennes naglar.

Berthel, KOK

Översatt av rättstolk Willfred Pietsch

Rättsmedicinsk undersökning., Tjänsteanteckning, 2008-03-22 12:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Tjänsteanteckning
Brev adresserat till Torgny Hellberg

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Eriksson, Katja
Datum

2008-03-22
Tid

14:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Brev skickat från Schürrer till Torgny
Uppgift

Hej!

Jag avstår från att chatta och går rakt på sak. Något har hänt som gör att jag kontaktar dig 
igen eftersom det angår dig också. Min mamma har blivit riktigt sjuk i år, något i hennes blod 
förstör hennes organ, men hittills så har de inte kommit på vad som är orsaken. Sjukdomen 
kallas amyloidos, som det finns olika typer av, men de kan endast bota symtomen och inte 
själva sjukdomen eftersom de inte vet var den kommer ifrån. När jag kom hem så förklarade 
de för mig att de hos varje familjemedlem kunde hitta en orsak (något oklart ö.a) eftersom det 
finns en ärftlig gren som de ville utesluta. Och nu kommer jag till själva saken, där du 
kommer in i bilden. I september födde jag min son, som också är din son. Cystan som de 
hade diagnostiserat i min mage visade sig vara ett foster! Olyckligtvis så kom de inte på det 
förrän jag var gravid i fjärde månaden, vilket får mig att tvivla på läkarnas kompetens. Detta 
förklarar varför jag mådde så dåligt i början av förra året. Eftersom det var för sent att göra 
någonting, beslöt jag att adoptera bort barnet. Jag kunde inte stå ut med tanken att ha ditt barn 
i min närhet efter allt som hänt och jag har aldrig velat vara ensamstående mamma. Jag 
uppgav dig som fader när barnet föddes, men familjen där han lever har hittills inte fått veta 
ditt namn. Fast de har till och med kontrollerat att barnet inte lider amyloidos. Och sedan satt 
vi på sjukhuset, medvetna om hur viktigt det är att de i alla fall har namnet på båda 
föräldrarna. Vad jag menar är att jag inte ens vet vad du har för blodgrupp eller om du 
någonsin har haft en allvarlig sjukdom. Sådana enkla saker kan visa sig bli mycket viktiga en 
vacker dag. Innan det här med min mamma hände, tänkte jag aldrig på att tala om för dig att 
jag hade ditt barn. Jag hade aldrig en tanke på det och familjen där han bor nu, var helt 
införstådda med detta. Men skulle någonting oväntat hända i framtiden och hans liv är hotat, 
så ska de ta kontakt med hans fysiska föräldrar. Detta beslutades över ditt huvud. Jag hoppas 
verkligen att detta aldrig kommer att hända, men man vet aldrig. Jan ansåg det vara min plikt 
att meddela dig detta, så att du är förberedd om de någonsin skulle kontakta dig eller bara för 
att du ska veta att det finns någon på den här planeten som bär på dina gener. Chocken bör 
vara lika stor som när de talade om för mig att jag var i fjärde månaden. Du kan fortsätta hata 
mig eller förneka mig nu, det bryr jag mig inte om, men jag hoppas att du behandlar familjen 
som tar hand om vår son annorlunda än du har behandlat mig, om det någonsin skulle bli 
aktuellt. Han heter för övrigt Jonas och trots att jag inte mådde bra under graviditeten på 
grund av alla piller, så har han visat sig vara en frisk (vilket jag är glad för) och glad, stor, 



men en smula ---(oläsligt ö.a)
Jag antar att det är allt du behöver veta.

Tine

Översättning gjord av rättstolk Willfred Pietsch

Brev adresserat till Torgny Hellberg, Tjänsteanteckning, 2008-03-22 14:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Förhör Signerat av

Göran Höglund
Signerat datum

2008-05-22 14:06Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Schürrer, Christine
Personnummer

19760630-6400
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord samt mordförsök, 080317, Verktygsgatan 2B - Arboga
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Göran Höglund
Förhörsdatum

2008-04-30
Förhör påbörjat

22:15
Förhör avslutat

22:17
Förhörsplats

Krimjouren
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Backman, Thomas

Berättelse

SCHURRER NEKAR TILL BROTT.

I samband med förhöret delgavs Schurrer misstanke om brottet samt sin rätt att ha offentlig försvarare 
närvarande.

Schurrer nekar till brott och vill vid fortsatta förhör få biträde av sin försvarare.

Förhöret hållet på Tyska språket av förhörsledaren som Schurrer sade sig förstå väl.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända.
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PM
Sammanfattning av förhör med Christine Schürrer

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-05-02
Tid

15:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Sammanfattning av dialogförhör hållet 2008-05-02 kl. 10.00- 12.40.
Uppgift

Sammanfattning av dialogförhör hållet 2008-05-02 kl. 10.00 – 12.40. Närvarande har varit 
den misstänkte Christine Schürrer 760630-6400 och hennes utsedde offentlige försvarare Per 
Ingvar Ekblad. Förhörsledare vid tillfället var kriminalinspektör Thomas Backman och 
förhörsvittne var kriminalinspektör Göran Höglund. Under förhöret har en tolk översatt från 
tyska till svenska och Christine Schürrer sade sig i samband med förhöret förstå denne väl. 

Christine Schürrer uppger att hon är född i Hannover i  Tyskland och att hon växt upp med 
sina båda föräldrar, men att fadern kom att lämna familjen när hon var i 11-års åldern. Hon 
har därefter under årens lopp utbildat sig i Tyskland och har under en längre tid läst på 
universitetet i Göttingen där hon bla har studerat historia, skandinavistik och tyska språket.

Under 2006 kom hon att vistas en längre tid i Grekland där hon arbetade på ett vandrarhem 
och vid det tillfället kom hon att lära känna en man, en svensk, som heter Torgny Hellberg 
och som var där på semester. Enligt Schürrer kom de båda att inleda ett kortare förhållande 
med varandra under semestervistelsen och när Torgnys semester var över återvände denne på 
egen hand till Sverige igen.

 De två kom därefter att ha en viss kontakt med varandra och under senhösten 2006 reste 
Schurrer  till Sverige vid två separata tillfällen för att träffa honom. Mötena dem emellan 
ägde rum i Torgnys dåvarande bostad på Kapellgatan 22B i Arboga och hon säger att hon 
under den perioden uppfattade att de båda hade en nära relation med varandra. Efter att ha 
avslutat det andra besöket hos Hellberg återvände Schürrer till Tyskland för att fira jul och 
nyår och hon säger att hon tidigare hade pratat en del med Torgny om att genomföra en 
skidsemester tillsammans i början av 2007. 

Det blev emellertid på det sättet att Christine blev sjuk efter att hon åkte tillbaka till Tyskland 
varför januari månad 2007 förflöt utan att hon kunde genomföra eller vidare planera den 
skidsemester de pratat med varandra tidigare om. Under februari månad 2007 hade hon en 
telefonkontakt med Hellberg varvid denne plötsligt förklarade att han inte längre var 
intresserad av att upprätthålla sin relation med henne. Schurrer uppger att hans besked var 
oerhört förvånande och att det kom helt oväntat att Hellberg inte längre ville träffa henne. 
Separationen var alltså en klar besvikelse och den var särskilt överraskande  eftersom de 



alltså inte så långt dessförinnan pratat om att de skulle genomföra en gemensam skidsemester 
i Sverige. 

I mars 2007 kom Schürrer att åka hem till Hellbergs bostad på Kapellgatan 22B, efter att 
under föregående kontakt kommit överens om att göra på det sättet. Schürrer säger att hon 
ville prata ut med Hellberg om det faktum att deras relation avslutats men hon hade inte för 
avsikt att på något sätt bråka med honom utan ville egentligen mer att de båda skulle komma 
att skiljas som vänner. Hon beskriver hur det mötet de båda emellan var positivt och att hon 
själv kom att överraskas av Torgnys uppträdande då denne vid det tillfället föreföll glad att se 
henne igen och även uttryckligen sa att han var det. 

Även om Schürrer är av uppfattningen att det mötet dem emellan var positivt, säger hon att 
det inte mynnade ut i någon förnyad relation dem emellan och kort efter det gjorde hon ett 
försök att ta sitt liv vid Gripsholms slott genom att dricka sömnmedel i hög omfattning. Hon  
somnade i en hyrbil som hon tidigare hyrt för att kunna ta sig till Arboga för att träffa 
Hellberg och när hon dagen efter självmordsförsöket vaknade upp i bilen, upptäckte hon 
bland annat att hennes plånbok försvunnit under natten. Hon utgår ifrån att någon passade på 
att stjäla den från henne när hon på grund av det höga intaget av sömnmedel mer eller mindre 
kommit att tappa medvetandet.

Hon märkte vidare när hon vaknade upp i bilen att hon hade slut på nästan all bensin i 
hyrbilen och mot bakgrund av hon blivit av med sin plånbok förstod hon att hon inte skulle 
kunna tanka bilen på nytt för att ta sig från Mariefred. Hon lyckades ta sig en närbelägen 
tankstation med bilen och då hon inte var bekant med någon i Mariefred eller visste hur hon 
annars skulle kunna lösa situationen, kände hon att hon var tvungen att ta kontakt med 
Hellberg på nytt i telefon. Det fick till följd att Hellberg kom till Mariefred där han hjälpte 
henne med transport till Arlanda som det ursprungligen var planerat att hon skulle resa 
tillbaka till Tyskland ifrån. Man sörjde även för att hennes hyrbil återställdes till 
uthyrningsfirman men Schürrer uppger att hon slutligen valde att inte följa med planet 
tillbaka till Tyskland som hon hade biljett för. Istället kom hon att återigen inta sömnmedel i 
en sådan hög omfattning att hon kom att somna inne på en toalett på Arlanda, varmed hon 
missade sitt tidigare bokade flyg. När hon vaknade upp, försökte hon att köpa en ny biljett 
med annat flyg tillbaka till Tyskland, men det visade sig då att det bara fanns reguljärflyg till 
ordinarie kostnad och hon gjorde då bedömningen att biljettkostnaden skulle bli alldeles för 
hög för henne. Slutligen lyckades Schürrer att hitta en returbiljett till Tyskland med ett flyg 
som gick från Skavsta flygplats istället och under nästföljande dag tog hon det tillbaka till 
Tyskland. 

Väl tillbaka i Tyskland kom hon att sammanträffa med en del gamla kamrater som kom att 
oroas över hennes psykologiska och fysiska tillstånd. Hon säger vidare att dessa även var 
medvetna om att hon nyligen försökt ta livet av sig i Sverige. Kamraternas omtanke gjorde att 
hon kom att föras till ett sjukhus på vilket hon blev kvar i cirka tre veckors tid. Schürrer var 
frivilligt intagen på lasarettet och efter den perioden upplevde hon själv att hon inte längre 
ville vara kvar där varmed hon såg till att hon blev utskriven därifrån. 

Hon kom därefter att under en tid bo kvar i Tyskland och hon säger att hon då mådde ganska 
dåligt över huvudtaget, men att planer på att ta sig till Sverige för att försöka få arbete där 
började ta form. Under sommaren 2007 så flyttade Schürrer från Tyskland till 
Timmermansgatan på Södermalm i Stockholm där hon kom att bli inneboende en period i en 
bostad. Hon fortsatte att söka anställning på en del olika ställen i Sverige och i september 
2007 kom hon att bli inneboende på Horisontvägen i Skarpnäck hos en kvinnlig hyresvärd 
och Schürrer uppger att det är på den adressen som hon har kommit att bo kvar sedan dess 
ända fram till gripandet av henne. 

Sammanfattning av förhör med Christine Schürrer, PM, 2008-05-02 15:47   diarienr: 1900-K8001-08
1433



Beträffande sitt förhållande till Hellberg säger Schürrer att hon över huvud taget bara haft 
kontakt med honom vid några enstaka tillfällen men att hon har haft svårt att släppa känslan 
av att han har behandlat henne illa och hon har under en längre period mått dåligt av det sätt 
som han har behandlat henne på. Under hösten 2007 säger Schürrer vidare att hon över huvud 
taget mådde ganska dåligt av flera olika anledningar och det resulterade i att hon vid ett 
tillfälle försökte att ta livet av sig på nytt. Självmordsförsöket, under oktober månad, ägde 
rum på Södersjukhuset i Stockholm där hon kom att skära av en kroppsåder, vilket 
resulterade i senare sjukhusbesök och hon beskriver att hon då fick sys med tre stygn.

I det sammanhanget kom hon även att skicka ett sms till Hellberg och hon säger då att hon 
var "sur" på honom och att innehållet i sms:et gick ut på att hon var av uppfattningen att han 
hade förstört hennes liv. Hon fick aldrig något svar från honom på sms:et och ett par dagar 
efter det kom hon att skicka ett nytt sms till honom efter att först förgäves försökt kontakta 
honom via telefon. Schürrer säger att hon då inte längre var sur på Hellberg utan att hon 
snarare ville be om ursäkt för sitt tidigare sms som hon skickat till honom. Hon fick 
emellertid inte något svar på det andra sms:et som hon skickade heller och därefter kom tiden 
att gå utan att hon hade någon ytterligare kontakt med honom. 

Under julen/nyår 2007/2008 återvände hon ett tag till Tyskland för att därefter på nytt 
återvända till Sverige. Under januari 2008 fick hon veta att hennes mamma drabbats av 
sjukdom som slutligen visade sig vara så svår att modern kom att dö av den och hon säger att 
hennes död har tagit henne hårt. Under den perioden kom hon även att skriva ett brev på 
engelska till Hellberg, men dess innehåll har Schürrer inte närmare redogjort för under 
förhöret.

Vad det gäller moderns sjukdom säger Schürrer att sjukdomsprocessen var ganska långdragen 
och att man under en längre tid egentligen inte visste vad modern led av eller hur hon skulle 
behandlas för sjukdomen. Hon vet att hon vid något tillfälle åkte ner till Tyskland igen för att 
vara tillsammans med mamman i avvaktan på att hon skulle kunna behandlas någonstans, 
men när det inte blivit av kom hon att på nytt återvända till Sverige. Schürrer säger att det 
bland annat var för att hon hade pågående anställningsansökningar i Sverige och för att hon 
kände att hon behövde vara här för att bevaka sina intressen i det sammanhanget. 

På direkt fråga om och i så fall vid vilka tillfällen Schürrer har uppehållit sig i Arboga under 
2008 säger hon att hon har gjort det vid den 12, den 14 och den 17 mars. Vad det gäller 
orsaken till samtliga hennes tre besök i Arboga säger Schurrer att det har med hennes histiorie 
intresse att göra och att hon absolut inte har haft för avsikt eller förhoppning att träffa 
Hellberg igen. 

Beträffande omständigheterna runt det första Arbogabesöket för Schürrers del under 2008, 
alltså det som ägde rum den 12/3, säger Schürrer att hon då åkte med tåg från Stockholm till 
Arboga. Hon ville den gången titta på en runsten belägen utanför Arboga och hon säger att 
hon fick hjälp av personal på turistbyrån, belägen vid Arboga station, för att få stenens 
position utpekad för sig. Hon hade då med sig en egen karta som en anställd på turistbyrån 
markerade stenens position i och därefter började hon försöka ta sig till den platsen till fots. 
Hon var vid tillfället iförd en jacka som hon tror var midjelång och beige till färgen samt ett 
par blåa jeans.  Schürrer säger vidare att hon överraskades av hur långt bort stenen var 
belägen och att hon till slut var så trött och delvis vilsen att hon inte lyckades komma fram till 
den. Det fick till följd att hon helt enkelt bara återvände till Arboga station för att ta tåget till 
Stockholm igen utan att alltså ha kommit fram till positionen för stenen. 

Vad det gäller resan efter det till Arboga, alltså den hon företog den 14/3, säger hon att hon 
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på nytt reste dit med tåg. Syftet med just den resan var att utanför Arboga besöka en 
fornlämning  som hon säger är rester av något slags medeltida boende. I samband med 
förhörstillfället förevisade Schürrer  i samtligas närvaro på en karta hur hon tagit sig till fots 
till den platsen och vid det tillfället var hon iförd bland annat en ytterjacka som hon tror kan 
ha varit den samma som hon hade under föregående besök, alltså den 12/3, i Arboga, men 
hon är inte helt säker på den uppgiften. Den kan även ha varit så att hon under den 14/3 bar 
en militärjacka med kapuschong. Efter att ha vistats vid fornlämningen ett tag, gick Schürrer 
till fots samma väg tillbaka till järnvägsstationen för att därefter lämna Arboga igen. 

Under den 17/3 kom hon återigen att resa till Arboga med tåg från Stockholm och syftet var 
då att på nytt  undersöka samma fornlämning som hon besökt under fredagen den 14/3. Hon 
tror att klockan kan ha varit någon gång vid 16.00-tiden när hon anlände till Arboga 
centralstation och hon beskriver att hon då gick till fots till fornlämningen på precis samma 
sätt som hon gjort vid det föregående besökte, den 14/3. Under promenaden var hon iförd en 
längre beige jacka med huva som hon säger var samma jacka som hon senare kom att resa 
från flygplatsen i Skavsta till Tyskland i. Hon bar skor av svart läder eller konstmaterial med 
snörning och säger att det var samma skor som hon senare hade när hon fördes till Sverige 
från Tyskland  av polis. Hon uppskattar att det tog henne cirka en timme att gå från 
järnvägsstationen i Arboga till fornlämningen och hon vill minnas att hon uppehöll sig där i 
cirka en till en och en halv timmes tid. Hon hade vid tillfället med en sig en väska, en 
axelremsväska av märke Adidas och hon hade även sin kamera med sig. I samband med att 
hon uppehöll sig vid fornlämningen kom hon att ta en del bilder av den, men då det var 
molnigt ute var förhållandet för fotografering inte det bästa. Efter att ha tagit några bilder 
vilka hon granskade i sin kamera såg hon att de var av dålig kvalitet, varmed hon kom att 
sudda bort dem ur kamerans minne. Hon gick tillbaka till centralstationen när hon var klar på 
platsen och gick då samma väg som hon kommit dit. Hon återvände därefter till Stockholm 
med tåget och senare under kvällen kom hon att skicka ett sms till sin kamrat Cars. Väl i 
Stockholm återvände hon till bostaden i Skarpnäck där hon övernattade. 

Under den 18/3 förberedde sig Schürrer för att med flyg åka tillbaka till Tyskland och hon 
hade då sedan tidigare köpt en flygbiljett åt sig. Under förmiddagen den 18/3 begav hon sig 
först till stadsbiblioteket i Stockholm där hon uppehöll sig ett tag innan hon under 
eftermiddagen fortsatte med flygbuss till Skavsta. Efter att ha flugit därifrån landade hon i 
Tyskland där hon kom att sammanträffa med en del bekanta och hon säger att hon kom att 
övernatta hemma hos en manlig bekant som heter Christoffer Black. En tid efter det kom hon 
att frivillig överlämna sig till polisen i Tyskland efter att ha förstått att hon var intressant i en 
pågående dubbelmordsutredning i Sverige.

Mot bakgrund av sin redogörelse nekar Schürrer alltså bestämt till att hon ska ha begått det 
brott hon anklagas för. 
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Berättelse

Förhöret hålls med hjälp av tolk tyska språket, Joakim Mittendorf. Förhörsledare Thomas 
Backman =Fhl, Christine Schürrer =CS, Tolk =Tolk, Göran Höglund =GHfv

Fhl Finns inga oklarheter, ni förstår varandra?

Tolk Pratar på tyska.

CS Svarar på tyska.

Fhl Tolken och den hörde förstår varandra väl. Och så går vi ner till ett nytt stycke.

Fhl Christine Schürrer delges misstanke om mord i två fall samt försök till mord 
vilket inträffade på Verktygsgatan 2B i Arboga 2008-03-17, på kvällen. 
Verktygsgatan 2B i Arboga.

Fhl Vi har ju pratat med dig Christine en gång.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl I tisdags kväll.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…din inställning till brottet frågar jag dig idag igen då.



Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har inte begått brottet.

Fhl Okej. Ehh…inledningsvis i förhöret så ville jag delge dig polisens roll
i det här.

GHfV ----säga översätta brottsmisstanke----grund.

Tolk Ja precis. Pratar på tyska. Jag frågade om hon vill ha det tolkat det som du
läste i ---- att den som ska skriva ut det hela ska veta vad som ska stå där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska. Det har hon förstått. Du behöver inte tolka ---

Fhl Brottsmisstanken Christine, det är du fullt medveten om vilken brottsmiss-
tanke som gäller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej, bra. Ehhh…som jag sa tidigare inledningsvis, så vill jag förklara polisens 
roll. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi utreder ju brott och försöker skaffa fram bevis för att bevisa att den person 
har begått det här brottet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Våran roll är också att om en person är oskyldig, hjälpa den personen att visats, 
att den är oskyldig så att säga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är också våran uppgift.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och om det är som du säger, att du är oskyldig så är det ju viktigt för dig att 
förklara vad du har gjort, framförallt den här dagen då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej.

CS Okej.
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Fhl Som jag sa tidigare då så tänkte jag vi kunde börja med lite bakgrund.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var du är uppvuxen, hur din familjesituation har sett ut lite grann och…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …utbildning…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om du spontant kan berätta någonting om det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Var ska jag börja?

Fhl Ehh…du kan börja med att berätta lite grann var du är född och var du har 
växit upp.

CS Okej.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Föds i Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gick där i skolan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Emellanåt var jag också i Amerika och gick på skola där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gjorde en skolavslutning i USA och även i Tyskland och ----

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen flyttade jag för att studera, till Guttingen. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Där bodde jag i sex år och läste där och studerade.

Fhl Ja.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Efter mina studier flyttade jag till München. 

CS Pratar på tyska.

Tolk  Och där läste och arbetade jag i fyra – fem månader.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen flyttade jag till Grekland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Där jag jobbade under ett år i Athen.

Fhl Ja. Vilken typ av arbete är det du har haft?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag bodde och jobbade på ett hostel.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och även som historiker.

Fhl Okej. Ehh…vilka typer av utbildningar har du förkovrat dig i, har du läst?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Vilka ämnen alltså?

Fhl Mm.

CS Ja. Pratar på tyska.

Tolk Jag läste historia, tyska germanska språk och svenska lingvistik och det är
alltså nordiska språk, nordisk litteratur och nordisk kultur. 

Fhl Okej.

CS Ja. Pratar på tyska.

Tolk Och historia, mm. Arkeologi också.

Fhl Mm. Familjesituation Christine, hur har det sett ut när du har varit, 
växt upp och så där.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har en äldre syster.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon bodde med sin syster, min mamma, min pappa i Hannover tills jag var 
10-11 år. Sen lämnade min pappa vår familj.

Fhl Okej. Ehh…ja fortsätt Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Efter att jag varit i Athen så flyttade jag tillbaka till Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Arbetade där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sommaren 2006 åkte jag till Kreta och jobbade där på en hostel.

Fhl Okej. Ehh…sommaren 2006 alltså Kreta?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Okej. Tillbaka till din familjesituation. Hur ser den ut idag? Nu vet jag att din 
mamma gick bort som jag sa, men hur ser det ut runt i kring dig idag?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har goda -----med min syster.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men inte till min far.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är 10 år sedan jag såg honom.

Fhl Mm. Ehh…okej. Ehh…du kom att flytta till Sverige Christine?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Eller vill du fortsätta berätta allt omkring Grekland 2006?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kanske är bättre kronologiskt.

CS Pratar på tyska.

Tolk I oktober var jag under en månad ungefär i Turkiet och besökte en vän.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åkte jag till Hannover igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sen kom jag till Sverige.

Fhl Och var är vi i tid när du kommer till Sverige?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk November 2006.

Fhl Och varför kom du till Sverige?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att åter träffa en man som jag lärt känna på Kreta under sommaren.

Fhl Okej. Och vad heter han?

CS Pratar på tyska.

Tolk Torgny Hellberg?

CS Hellberg.

Tolk Hellberg.

Fhl Ja. Ehh…fortsätt berätta Christine.

CS Okej.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var hos honom i november. Jag tror det var tre veckor ungefär.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan åkte jag tillbaka till Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sedan till Sverige igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kom jag till Sverige igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och till strax före jul var jag här 2006, i Sverige alltså.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åkte jag tillbaka till Tyskland igen.

Fhl Så andra gånger du kommer till Sverige, är det samma anledning eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Japp.

Fhl Japp. Ehh…var i Sverige befinner du dig då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Arboga.

Fhl Då har du varit där två tillfällen under 2006 då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mmm.

Fhl Och som jag förstått det så har du umgåtts med Torgny vid de här två tillfällena?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Japp.

Fhl Okej. Fortsätt Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt, julen 2006 var jag tillbaka i Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då ------  var vi där.

Fhl Du hade en fast adress i Guttingen eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag var alltså….Jag hade min fasta bostad, var anmäld av när detgäller 
registret då hos min mamma i Hannover, men jag bodde hos en väninna i 
Guttingen.

Fhl Okej. Som heter?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Fredriche Krok.

Fhl Ehh…tycker du att det går bra så här att berätta själv?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Fortsätt.

CS Okej.

(här hör inte jag vem det är som pratar emellan.)

CS Pratar på tyska.

Tolk Min plan var att i slutet av januari att komma tillbaka till Sverige. 

CS Pratar på tyska.

Tolk ----- hade planerat att åka på skidsemester.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Mm. Men jag blir sjuk i januari och så pratade vi inte särskilt mycket mer om 
det, om han kunde få semester alltså.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Så i slutet av januari tog jag kontakt med honom via sms och frågade om 
han kunde få semester för jag var tvungen att boka flyg och så, men jag fick 
aldrig något svar.

Fhl Okej. Ehh…vilken typ av relation hade ni här Christine? Hade ni en relation du 
och Torgny?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja. Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte. Det är svårt att beskriva.

CS Pratar på tyska.

(flera som pratar samtidigt.)

Tolk ----- ihop.

Fhl Ni hade ett förhållande, är det så ----

(flera som pratar samtidigt.)

CS Japp. Japp.

Fhl Och när träffades ni första gången då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var sommaren 2006 på Kreta.

Fhl Okej. Och så uppfattade jag dig rätt om du blev kvar i Turkiet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Och Torgny då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han åkte tillbaka till Sverige.

Fhl Okej. Och sedan planerade ni en skidresa. Du blev sjuk i januari där.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Okej. Fortsätt berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska

Tolk Jag försökte kontakta honom en gång till per sms och frågade varför jag inte 
fick något svar, men det kom aldrig något svar.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----då ringde han upp mig och sa att vi inte kunde fortsätta som hittills.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då frågade jag honom varför och då sa han att han hade träffat någon annan.

Fhl Okej. Vad kände du då Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var förskräckligt. Det var totalt oväntat. Det var överraskande.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade inte förmodat att det skulle bli så, för jag, jag var ju sjuk i januari
och jag visste att han jobbade mycket, men jag hade inte trott att det skulle 
hända.

Fhl Det som hände, det var inget planerat som du fick uppfattningen, utan eran
plan det var att ni skulle fortsätta.

Tolk Mm. Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk -----vår sista gemensamma planering att göra den här semestern och sen kom det 
inget mer. Jag hörde inte….förmodat att det skulle bli ---situationen.

Fhl Okej. Vad kände du Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, att han…ehhh…ja att han sket i mig, att han…ja, lät mig verkligen sitta där
med…mina känslor.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ville veta vad som var bakom det hela och han sa ju att han hade hittat en 
annan och han sa att det fungerade bra och jag vet inte om det var för att hon 
fanns på kanske samma ort. 

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ville veta skäl och jag ville veta om det hade pågått en längre tid.

Fhl Och hur kontaktade hon? MSN eller telefon eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var han, ringde till mig.

Fhl Okej. Fortsätt berätta Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han sa det som sagt i telefon och det var ju överraskande för mig. Jag tyckte
det också speciellt svårt att han sa det i telefon.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag sa att jag ändå hade planerat att komma till Sverige och att det skulle jag nog
göra och då kanske jag kunde träffa honom någon mer gång och prata med 
honom.

CS Hmm.

Fhl Och vad händer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Vi lät alltså det vara öppet då och jag sa att jag ändå skulle komma till 
Sverige och då, ja, då fråga om den här träffen och då sa han "Ja, det får vi se..

Om det blir en träff mellan oss."

CS Pratar på tyska.

Tolk Då sa jag att jag hör av mig när jag kommer till Sverige och sen får vi se om 
vi ska träffas.
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Fhl Och när i tid ligger det här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i mitten av februari.

Fhl Okej. Fortsätt.

CS Pratar på tyska.

Tolk  I mitten av mars flög jag till Stockholm.
 
CS Pratar på tyska.

Tolk Där bodde jag 15 dagar på ett hostel.

CS Pratar påt tyska.

Tolk Sen åkte jag en dag till Arboga och mötte honom där.

Fhl Var i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I hans lägenhet.

Fhl Okej. Kommer du ihåg adressen eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kapellgatan 22B.

Fhl Kan du beskriva lite grann om det här mötet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade kontaktat honom kvällen innan på sms och berättat att jag nu fanns
i Stockholm och att vi kunde träffas nu.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Och han sms:ade tillbaka och skrev att han visste när han jobbade, att  jag
kunde komma på förmiddagen eller på kvällen?

CS Kvällen. Mm.
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Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då sa jag att jag skulle komma förmiddagen och åkte på morgonen
till Arboga. 

Fhl Hur åker du till Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Med tåg.

Fhl Med tåg, okej. Fortsätt.

CS Japp. Pratar på tyska.

Tolk Jag tyckte det var märkligt möte. Han tog emot mig för dagen innan så sa han 
visserligen att jag skulle komma. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Men när han öppnade dörren då sa han till mig "Jag är glad över att se dig."

CS Pratar på tyska.

Tolk Det överraskade mig för att innan hade han varit så…frånvisande.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och typ ungefär klockan 14.00 på eftermiddagen så var jag hos honom i 
lägenheten.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi åt frukost, vi satt på balkongen. Vi tittade en  ----film.

CS Hmm.

Tolk Och så som vänner pratar med varandra va?

CS Pratar på tyska.

Tolk Och på eftermiddagen satte mig på ett tåg och åkte tillbaka till Stockholm.

Fhl Okej. Kändes det bra…var det ett bra möte tycker du?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-02 09:57   diarienr: 1900-K8001-08
1448



CS Ja.

Fhl Och vad menar du med att säga att det var ett bra möte?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var…

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var inte ett dugg fientligt och det var konstigt eftersom han hade 
gjort slut innan då, men det kändes alltså…oproblematiskt att träffa honom
på det viset.

Fhl Okej. Ditt syfte med resan Christine, var det…kan du förklara någonting där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte dit för ta ----om honom. 

Fhl Okej.Och det gick enligt plan eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Och så tåg från Arboga till Stockholm?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nästa dag hyrde jag…lånade jag en bil.

CS Mm.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Åkte omkring.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte till Uppsala.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var fredag.

CS Pratar på tyska.

Tolk På lördagen åkte jag till Mariefred.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och där gjorde jag mitt första suicidförsök, självmordsförsök.

Fhl Okej. Fortsätt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag fungerade inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag minns heller inte särskilt mycket av det för att jag drack på kvällen en flaska
diazepam.

Fhl Vet inte jag vad det är för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sömnmedel.

Fhl Japp.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då somnade jag i bilen i Mariefred på en parkeringsplats.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och dörren lämnade jag antagligen öppen så  nästa dag var min plånbok
och min mobiltelefon borta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vaknade…ja, någon gång kring lunch på parkeringen, alltså jag vet inte 
exakt när.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag märkte alltså då att mina, mina saker var borta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och bilens tank var tom också.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste inte vad jag skulle göra för jag kände ingen där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så gick jag till nästa bensinstation och ringde till Torgny.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han berättade för mig att han visste att jag skulle hyra en bil.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Jag berättade för honom att jag stod där på en parkeringsplats i Mariefred, att 
bensintanken var tom, att min plånbok och min mobiltelefonvar borta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han kommer i sin bil.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och hämtar mig där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åker vi…

CS Pratar på tyska.

Tolk …på söndagen till hans lägenhet.

Fhl Mm. Fortsätt.

CS Mm. Ah….

Fhl Christine?

CS Ja?

Fhl Tycker du att det går bra att berätta?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Ja. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag berättade…jag berättade då inte egentligen vad som hade hänt. Han trodde
väl, ja, att jag hade bestulen på, ja, plånbok och…min mobiltelefon. Resten 
berättade jag inte för honom ---

CS Pratar på tyska.

Tolk Måndagen sov jag hela dagen för jag var förstås fortfarande väldigt trött.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han gick som vanligt till jobbet och blev borta på för…nästan hela dagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen var det tisdag, han åkte till sitt arbete.

CS Pratar på tyska.

Tolk --- intill så kom han tillbaka hem.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han var mycket uppbragd och likblek.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var förvånad och frågade varför, vad som hade hänt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han berättade att en vän till honom hade haft ett  helvete under två veckor, 
han hade försökt ta livet av sig. Hans tjej, vän, hade då i sista minuten träffat
honom ---------räddat hans liv.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste inte vem det rörde sig om. Han bara berättade det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då sa han bara att han inte orkade jobbade längre, att han hade sagt
till sin chef ----- gått sin väg från jobbet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon sa att den här vännen -----och att han nästa dag tänkte försöka ---dom.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Han ville åka bort alltså.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då var det första gången vi talade om det som hade hänt mig under helgen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag berättade alltså för honom vad jag hade gjort i Mariefred.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Fhl Talade du om, Christine, varför du gjorde det här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mmm, ja.

Fhl Okej.

Tolk Det gjorde du.

Fhl Okej. Varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag var mycket besviken.

Fhl På?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, på grund av hur han hade betett sig.

Fhl Okej. Japp, fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var förstås en svår situation. Min bil stod ju där och jag visste att han skulle 
åka nästa dag. 

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och jag hade svårt att bestämma någonting och klara av någonting och han var
också…det var också för mycket för honom, den här situationen.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Och vi funderade tillsammans vad som skulle ske, för jag hade inte bokat 
tillbaka något flyg tillbaka till Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Och då, eftersom jag visste att han på fredagen skulle åka bort två-tre 
dagar…

CS Mm.

Tolk …då frågade jag om jag kunde stanna i hans lägenhet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eftersom jag hade fortsatt och sova de där dagarna och knappt kunde röra mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det ville han inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon visste inte övrigt heller inte vad han ville göra.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så vet jag att jag talade med mina tyska vänner och vet inte vem som ringde till 
vem, det kommer jag inte ihåg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Jag vet inte vad han… men jag talar alltså med en väninna och berättade
för henne också vad jag hade gjort.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då fortsatte han och prata med en, med henne om en annan vän och de 
funderade på hur de skulle lösa det hela.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det bestämdes att min vän i Tyskland skulle betala ett flyg tillbaka till Tyskland.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och jag girerade pengar till Torgny för att vi skulle kunna tanka bilen och köra 
den tillbaka till firman där man hade hyrt bilen?

CS Ja.

Fhl Okej. Lite kort om bilen, Christine. Vad var det för typ av bil och var hade du 
hyrt den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På Arlanda-Märsta, en bensinstation.

CS Mm.

Fhl Kommer du ihåg vilket märke på stationen?

CS Pratar på tyska.

(här pratar flera samtidigt.)

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nästa dag kom två vänner till honom.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åkte de i hans bil till Mariefred.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tankade bilen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan körde hans vän bilen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Torgny och jag åker i Torgnys bil.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte till bensinmacken och lämnade tillbaka bilen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan flög vi…åkte vi till flygplatsen.
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Fhl Vilken?

CS Arlanda.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Och vad händer vid Arlanda?

Tolk  Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. De lämnade mig ute, utanför flygplatsbyggnaden. 

CS Mm.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick in.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var strax innan flygplanet skulle lyfta.

CS Mm. Pratar på tyska.

Tolk Och då gick jag på en toalett och tog resten av mina sömntabletter.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag somnade där på toaletten.

CS Pratar på tyska.

Tolk Missade förstås flyget.

CS Pratar på tyska.

Tolk När jag vaknade gick jag till informationsdisken.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och frågade om jag kunde ringa.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det gick inte. Jag har svaga minnen från den dagen, men då gick jag till
en telefonkiosk och ringde till min väninna i Tyskland.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och berättade att jag hade missat flyget. 

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och dom ville att jag skulle ta nästa flyg och åka till Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick alltså till disken där och det var svårt för det fanns…den dagen bara en 
flygning kvar till Hamburg för 1000 Euro, så jag ------

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då funderade jag på möjligheten att ta mig till Skavsta istället och flyga
med Ryan Air tillbaka till Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så jag ringde till min väninna igen och berättade för henne att jag nu skulle ta
mig per tåg till Skavsta och att jag…

CS Pratar på tyska.

Tolk …och att jag skulle ringa en gång till från Skavsta.

Fhl Vad är det för väninna vi pratar om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska

Tolk Cathrine Haak.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte med tåg till Skavsta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och frågade om det fanns kvar något flyg till Hamburg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då fanns det ett flyg som gick till Tyskland. Ringde till min väninna
och hon bokade från Tyskland den där flygplatsen till mig.

Fhl Japp.

CS Mm.
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Fhl Och så kom du till Tyskland.

CS Japp.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du är duktig på att komma ihåg tycker jag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, att jag kom tillbaka till Tyskland…

Fhl Vad händer sen då Christine? När du kommer till Tyskland?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag flög till Hamburg/Lübecks flygplats.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte från Lübeck flygplatsen då per buss till Hamburg ----

Fhl Vem?

Tolk Christoffer Kisowlak.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han körde mig till Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Där väntade min väninna Cathrine --- på mig. Hon bor egentligen i 
Göttingen. Hon kom på kvällen upp till Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi åkte tillsammans till en tredje väninna och satt där på kvällen.

CS Pratar på tyska. 

Tolk Sen sa mina vänner att de skulle åka med mig till sjukhus.

Fhl Okej. Varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk De var bekymrade för mig och ville att jag skulle komma under läkarvård.
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Fhl Okej. Kände du så själv också Christine eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kände ingenting för ögonblicket. Det var ju totalt, ja, borta kan man säga då. 
Mycket påverkad.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då åkte vi till ett sjukhus och i…i…ehh…på akuten kan man säga, pratade 
med en psykolog.

CS Mm.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Jag berättade vad som hade hänt. Att mina vänner hade åkt med mig till 
sjukhuset och ville att jag skulle stanna där och få vård.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag vet inte hur situationen var exakt, om det inte fanns någon säng eller om det 
lasarettet inte tillhörde det upptagningsområde, men hon hade i alla fall ett förslag.

CS Pratar på tyska.

Tolk De frågade alltså om jag skulle stanna då, i Hannover. Ehh…men jag visste inte 
riktigt om, om ville att jag skulle undgå behandling och det kanske jag kände det 
själv också, men jag visste inte om jag ville stanna på det här stora lasarettet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon frågade mig vart jag ville då och eftersom jag har många vänner i Göttingen så 
att jag ville gärna komma till Göttingen.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi åkte nu tillbaka till väninnans lägenhet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nästa dag på morgonen så åkte vi till Göttingen.

Fhl Mm.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Då åkte mina vänner med mig till det här sjukhuset.

Fhl Okej. Hur mår du i det här läget?

Tolk (ohörbart)

Fhl I det här läget?

Tolk Mm.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk -----likgiltigt för mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var totalt utmattat. Jag ville ha lugn och ro.

Fhl Mm. Fortsätt Christine.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var i tre veckor på det lasarettet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då gick jag därifrån för jag var ju frivilligt inskriven och efter tre veckor sa jag 
att jag ville gå.

Fhl Ok. Vad tänkte du? Hade du några planer för framtiden eller kanske var det svårt 
att ha några planer just om man inte mår så bra?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, vilken hjälp jag skulle kunna ta emot. 
--- hade en massa förslag, men ingen frågade direkt mig vad jag ville.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det var också första gången jag var nu så pass lång tid på ett sjukhus och jag 
visste att det inte var den rätta lösningen för mig.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. ----- vad jag hade för planer. Då sa jag att jag tänkte nog att åka tillbaka till 
Hannover och att kanske arbeta med något, försöka få behandling, kanske samtal 
en gång per vecka.

Fhl Okej.

CS Mm.

Fhl Fortsätt.

CS Ja.

Fhl Du får säga till om du behöver en paus Christine.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är okej, att jag får ordning på det hela tidsmässigt.

Adv Pratar på tyska.

GHfv Pratar på tyska.

(här pratar fler samtidigt och det är svårt att höra vem som är vem.)

CS Pratar på tyska.

GHfv Pratar på tyska.

Tolk Jag tror det är nog----

Fhl Vi tar en paus i förhöret då. Klockan är 10.45.

Fhl Förhöret påbörjas igen. Klockan är 10.53.

Fhl Och Christine, du minns var du var i din berättelse? Då önskar jag att du fortsätter 
därifrån då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Efter sjukhusvistelsen så flyttade jag tillbaka till min mamma i Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Jag funderade på var jag skulle bo i framtiden.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag skickade ansökningar till Sverige.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag ville flytta hit igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var alltså i tidsrymden april-maj. Jag hade inte fått något löfte om något 
arbete, men jag fortsatte att skriva ansökningarna.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så min plan var att ändå åka på sommaren till Stockholm för att läsa en 
svensk-kurs där och på universitetet för att förbättra mina chanser att söka ett 
arbete.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så det gjorde jag också, i juni förra året så flyttade jag till Stockholm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon läste på Folkuniversitet svenska.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sökte samtidigt ändå arbete.

Fhl Vilken typ av arbete sökte du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På förlag…ehh…museer, som översättare, inom kulturområdet kan man säga.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men på sommaren var det svårt. Det fanns inte så många erbjudanden om arbete.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, så fortsatte situationen. Det drog ut på tiden.

CS Mm. Pratar på tyska.

Tolk Mm. Jag flyttade i oktober…

CS Pratar på tyska.

Tolk Skarpnäck? Hmm, flyttade jag till Skarpnäck i september.

Fhl Var bodde du innan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På Södermalm.

Fhl Och adressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Timmermansgränd 2.

Fhl Okej. Vilken form av boende var det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var där som inneboende.

Fhl Okej. Ehh….hade du någon tanke ekonomiskt Christine? Hur du skulle försörja 
dig? På vilket sätt försörjde du dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja det var…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var stressigt. Det var tryck på mig att hitta arbete. Jag fick ju ett visst stöd 
från min mamma i Tyskland, men -----

Fhl Skarpnäck, september.

CS Hmm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-02 09:57   diarienr: 1900-K8001-08
1463



Tolk Där bodde jag som inneboende hos en kvinna i ett rum.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kände inte henne.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var en tidningsannons.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm, på Blocket.

CS Pratar på tyska.

Tolk I oktober försökte jag ta mitt liv igen.

Fhl Varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, för att jag upplevde situationen som utsiktslös. Det hade ju…under sommaren 
hade jag varit sysselsatt med arbete och att söka arbete, och men det hade samlat 
sig…samlat ihop sig en del saker, som jag inte hade märkt kanske…innan då.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var en smygande process. Jag mådde sämre och sämre.

CS Ja.

Fhl Okej. Är det bara stressen över arbete som gör att du mår sämre Christine eller 
fanns det andra orsaker också?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var förstås allt som samlat ihop sig.

Fhl Och vad var det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Jag var fortfarande besviken hur jag blivit behandlad av Torgny och jag var 
besviken över en mängd saker.

Fhl Okej.
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CS Pratar på tyska.

Tolk ---- och att jag inte hittade arbete. Det var stressigt och jag visste inte hur jag 
skulle gå vidare, hur jag skulle fortsätta.

Fhl Hur såg det ut runt ikring dig? Hade du några bekanta eller kände du dig själv, 
ensam?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hmm. Vid den tidpunkten hade jag…läste jag inte längre vid universitetet. Hade 
alltså färre kontakter med vänner och då var det ingen heller som kunde upptäcka 
hur jag mådde.

Fhl Hade du vänner i Sverige annars eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl I form av?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var medstudenter. Andra som läste på universitetet.

Fhl Okej. Ehh….då var vi framme i oktober va? När det här hände.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Okej. Fortsätt att berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var då i Stockholm på Södersjukhuset.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var alltså…jag var där från fredag till tisdag. Det var fredag natt det hände. Jag 
försökte öppna en blodåder. 

CS Pratar på tyska.
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Tolk ----- tisdag dom sydde med tre stygn. 

CS Mm.

Tolk Jag fick blod --- täppa till och med tisdag.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle flyttas till ett annat sjukhus på tisdagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Man sa att det skulle bli till Farsta/Skarpnäck.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte dit med taxi.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom sa där i Farsta/Skarpnäck att dom, att jag inte tillhörde deras 
upptagningsområde. Jag hade anmält två veckor innan till folkbokföringen då, 
hos skattemyndigheterna så jag hade flyttat, men det kanske inte hade kommit in i 
något register. Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Rosenlund skulle vara det lasarett som jag skulle då åka till.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och där var jag alltså från tisdag till fredag.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och på fredag konstateras att jag hade bytt folkbokförd på den nya adressen, att jag 
då skulle åka till det andra lasarettet, Farsta/Skarpnäck.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då åkte jag dit.

CS Pratar på tyska.

Tolk Där talade jag med överläkaren och med ytterligare en läkare.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och där talade jag med dom om min situation, om jag skulle stanna eller om jag 
skulle åka hem eller hur vi skulle förfara.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-02 09:57   diarienr: 1900-K8001-08
1466



CS Pratar på tyska.

Tolk Då sa jag att jag hellre ville åka hem till min invanda omgivning för jag ville inte 
byta lasarett ytterligare en gång för jag trivdes rätt bra på det här, Rosenlunds 
lasarett.

CS Pratar på tyska.

Tolk Efter samtal med de här två läkarna då…ehhh…sa dom att de inte, att dom tyckte 
att det inte förelåg någon fara nu att jag skulle göra mig illa igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då åkte jag hem och det överenskom att jag skulle åka till ----- för samtal 
senare.

Fhl Okej. Mm. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Och så gjorde du också.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, så till december månad så hade jag regelbundna samtal med psykiatriker.

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Hade, hade du någon kontakt med dina vänner under den här svåra perioden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja visst. De hade ju märkt det här. De hade ju uppfattat det.

Fhl Vilka vänner hade du kontakt med?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är dom från universitetet.

Fhl Okej. ----- säga namn på eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dimitiros, Stenos….
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CS Pratar på tyska.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom ringde jag från lasarettet och dom besökte henne också.

Fhl Japp. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Du talade med denna psykologen om hur det skulle fortsätta, hur det skulle gå i 
framtiden. Ni hade fem-sex samtal med henne fram till december.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon frågade alltså om jag var nöjd med, med de här samtalen, med behandlingen. 
Om jag var tillfreds och det var jag också och…och hon frågade om jag ville 
fortsätta och då sa jag att ja, det vill jag. Och jag tyckte det var framförallt att det 
var en oberoende person. Att det inte var en vän, utan man kunde va…prata med 
den här i sin yrkesfunktion då. ----

Fhl Mm.

Tolk Pratar på tyska. ---- fortsätta på annat håll.¨

CS Ja.

Fhl Okej.

(flera som pratar samtidigt.)

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var nöjd med att….

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- jämför den här vistelsen tre veckors vistelsen på sjukhuset så tyckte jag att 
den var bättre sett att jag kunde bo i min invanda omgivning, att jag kunde gå till 
de här samtalen en gång per vecka eller så.

Fhl Du kände förtroende för personalen?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.
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Fhl Och du kände att du kunde prata med dem öppet va? 

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Chefsläkaren föreslog då att…eftersom det närmade sig jul och så, att jag skulle då 
få den här hjälpen, psykologiska hjälpen på ett annat sjukhus. Att man skulle ta 
kontakt mer med dom, men man kunde inte säga när det skulle bli av.

CS Japp.

Fhl Ja. Ja, fortsätt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Strax före jul åkte jag till Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så jul och nyår var jag i Tyskland, till den 6 januari.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte tillbaka till Stockholm, Skarpnäck.

CS Pratar på tyska.

Tolk När jag inte hört något från det här nya, andra lasarettet ännu.

CS Pratar på tyska.

Fhl Hade du varit aktiv gentemot Skarpnäcks-lasarettet då, så du fick kontakt med 
dom eller dog den kontakten ut?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kontakten på den sidan, den försvann ju för att de sa att de skulle se till att det 
andra lasarettet skulle ta kontakt med mig.

Fhl Och dem hörde du inget ifrån?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag fick en tid till ett samtal.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag fick alltså ett brev i mitten på januari och samtalet var…skulle äga rum den 4 
februari.

Fhl Har du fört dagbok Christine, så du har koll på datumen? När det har hänt sådana 
här saker eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Du kommer ihåg bra ändå.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har berättat historien tillräckligt ofta.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Därför.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om man berättar den här historien för tio läkare så blir det så småningom…

Fhl Då fastnar det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och så var vi tidsmässigt i januari nu.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Du hade firat jul och nyår i Tyskland.

Tolken Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Japp.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nu måste jag ----. En vecka efter det att du kommit tillbaka till Stockholm då 
ringer jag upp till min mamma eller min mamma ringer till mig…jag måste tänka 
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efter…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är jag som ringde till min mamma.

CS Pratar på tyska.

Tolk Berättar då för mig att hon inte mådde bra.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon berättar att hon varit hos läkaren.

CS Pratar på tyska. (börjar gråta.)

Tolk För hon mådde så dåligt.

CS Pratar på tyska.

Tolk De tog blodprover samma dag på henne.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon fick ett samtal på kvällen att hon skulle läggas in nästa dag på lasarettet då 
hennes blodvärden var så dåliga.

Fhl Okej.

Fhl Christine, ska vi lämna mamma? Berättelsen om mamma vid sidan om det känns 
jobbigt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller känns det viktigt för dig att berätta? Som du sa, kronologiskt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----- kretsat kring det här bara.

Fhl Okej. Ehh…om vi återgår till det här samtalet nu, när du blev ledsen då, hände det 
här i februari eller är det i januari eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i januari.

Fhl Okej.

Tolk  I mitten av januari.
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Fhl Och när vi ändå är inne på telefonering. Hur har du haft kontakt med vänner och 
sånt här?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och mamma?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På telefon.

Fhl Har du haft ett fast abonnemang eller mobil eller?

(här pratar tolken och Christine samtidigt. Kan inte höra vad de säger eller om något sägs på 
svenska.)

Fhl Okej. Har du nyttjat både Skype och mobiltelefon?

Tolk Pratar på tyska.

CS Hmm.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Ehhh…. Du kan ditt mobiltelefonnummer?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Man ringer aldrig till själv.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jo, jag känner det.

Fhl Okej, och vilket är det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk 070-

CS Pratar på tyska.

Tolk 434…

CS Pratar på tyska.

Tolk De sista får jag inte ihop, dom sista siffrorna.
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Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eventuellt…alltså 070-4340673, eventuellt.

CS Ja.

Tolk Är inte säker.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har också ett tyskt mobiltelefonnummer så det är…

Fhl Ja. Ehh…. Vi var…när du beskedet om mamma. Där var vi i berättelsen.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg vidare Christine? Vad som händer?

CS Ja, ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tänker efter en stund..

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi visste inte exakt vad hon hade. Hon skulle utsättas för flera undersökningar 
---- förstod att jag skulle åka tillbaka till Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----- två veckor tillbaka flög du också tillbaka dit.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då var jag där i tio dagar tror jag. 

Fhl Mm. Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon var vid denna tidpunkt var hon inlagt på sjukhuset.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Mm. Hon var alltså där och dom undersökte henne. De undersökte mej också för 
man hade en misstanke att…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ehh… de tittade efter om jag också hade akut samma problem som min mamma 
hade. Ehh…. För min moster eller faster, det måste vara moster förstås.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag trodde hon hade bara en njure kvar. Hon hade blivit opererad. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Mostern hade haft njurcancer. 

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men hos mig hittade man alltså ingenting akut, men det finns också bra lite 
information att hitta om den här sjukdomen.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom kom inte på orsaken till att hon hade så dåliga blodvärden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Först gjorde man, att hon hade blodcancer.

CS Pratar på tyska.

Tolk Undersökte ryggmärgen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det var inte så.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tog man alltså vävnadsprover från njure och lever. Man trodde att hon hade cancer 
där.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Men man hittade ingen cancer, ingen information som kunde förorsaka den här 
sjukdomsbilden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men hon mår alltså sämre och sämre och då sa man att man skulle använda sig av 
kemoterapi för att förbättra blodbilden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan skickades hon hem igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eventuellt skulle de vänta till kemoterapin skulle påbörjas.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och efter tio dagar, eftersom ingenting händer. Man hade skickat hem henne igen, 
så åkte jag tillbaka till Stockholm.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att från mitten av januari hade jag ju intensivt sökt jobb och varit på intervju 
också och eftersom ingenting hände just då i Hannover, sa min mamma att jag 
skulle ta mig tillbaka till Stockholm.

Fhl Mm. Har du någon känsla när i tid vi är nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i februari.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hela februari var jag i Sverige.

CS Pratar på tyska.

Tolk Började jobba.

Fhl Hmm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och väntade att någonting skulle hända, att det skulle gå framåt för min mamma.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och då det var dags skulle hon få en plats för att få kemoterapi var i början av mars.

CS Mm. Pratar på tyska.

Tolk ---- tillbaka till Hannover för min syster bor inte i Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då sa jag att jag kan vara med när du ska åka in på lasarettet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det drog ut på tiden för de hade ingen sängplats för kemoterapi.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon väntade dag efter dag, men det kom inget samtal. Dom hade ingen sängplats 
ledig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det drog ut på tiden mer och mer, men till sist sa --- att hon skulle få tas in på 
lasarettet fredagen den 14 mars.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk I början av mars bokade jag två veckor framåt…ehhh…ett flyg till Tyskland för det 
var ett bra pris också och min mamma kunde inte säga exakt när det skulle vara 
nödvändigt eller när hon skulle åka in på lasarettet.

CS Mm.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk På fredagen då…

CS Pratar på tyska.

Tolk …då hon egentligen skulle tas in på lasarettet, då blev inte så heller. Då sa man att 
det skulle ske på måndagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då tittade jag om jag kunde åka på söndag för hon sa hon skulle ändå betala det åt 
mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men hon sa då kan du vänta då åker på tisdag.
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CS Ja.

Fhl Det är den helgen vi pratar om. Vilka datum är det vi pratar om Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk 15 och 16, den helgen.

Fhl Okej. Och på tisdagen skulle det..?

(här pratar alla samtidigt.)

CS Pratar på tyska.

Tolk (ej hörbart)

Fhl Precis.

CS Pratar på tyska.

Tolk På måndag ringer hon igen och säger att det fortfarande inte var klart, att hon 
antagligen skulle åka in på tisdagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då sa jag, att ja, jag kommer ju ändå på tisdagen då, imorgon och då skulle jag 
ändå kunna vara med henne på lasarettet.

CS Pratar på tyska.

Tolk På tisdagen blev det inte heller, men dagen då hon togs in på lasarettet.

Fhl Ehh…har du haft tät kontakt med mamma? Just de här dagarna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Dagligen eller?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Och det sker hur?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Mobiltelefon eller har mamma Skype också?

(här pratar alla samtidigt)
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Fhl Är det billigt med Skype?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Mm. Okej. Du reser enligt plan Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Okej. Och det är den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är tisdag.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då flög jag till Bremen, tåg till Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då åkte jag alltså till Hannover med tågförbindelse och då hämtade en vän 
mig. ----- och så åkte vi hans lägenhet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och nästa dag gick jag till min mamma i lägenheten, till hennes lägenhet.

Fhl Vilken vän är det vi pratar om?

CS Pratar på tyska.

Fhl Christoffer Black.

Tolk Mm.

Fhl Ja. Ehh… och sen åkte du till din mammas våning. Vad hände sen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi väntade då på telefonsamtal, för på morgonen ----- då visade om det finns en 
sängplats eller inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det visade sig att inte heller den här dagen fanns en plats åt henne.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Vi gick och åt, vi två.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen tog vi oss hem och hon var för trött och därefter åkte jag till min vän igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag sa till han att jag skulle komma nästa dag på morgonen och vänta med 
henne.

Fhl Mm. Du har inte bott hemma hos din mamma, utan du har bott hos din vän?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Ehh….bra Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…om vi tar den här dagen när du reser.

CS Mm.

Fhl Kan du berätta mer detaljerat om den dagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid 11-tiden på förmiddagen så åkte jag hela bagaget till stadsbiblioteket för att 
jag skulle åka på eftermiddagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så där var jag till cirka 15.00 och åkte sedan buss till Skavsta.

CS Mm.

Fhl Och buss åker man från?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bussterminalen i Stockholm.

Fhl Flygbussarna.

CS Mm.
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Fh Ja. Okej. Ehh…och så ut till Skavsta och när kom du till Skavsta ungefär?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bussen tar ungefär en timma och tjugo minuter.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, tjugo över fyra ungefär.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom går ju var tionde minut, jag vet inte om det då åkte tre eller strax efter tre.

Fhl Okej. Ehh…kommer du håg hur du var klädd Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Kan du beskriva för mig?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade bruna stövlar på mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jeans, byxor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Röd halsduk och en vit kappa.

Fhl Okej. Alles? Som man kan  se yttre så att säga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

CS Ja.

Fhl Ehh…och sen kommer du till Skavsta.
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CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och flyget går till?

CS Bremen.

Fhl Bremen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Ja. Ehh…om vi tar dagen innan, den 17 mars. Om du kan erinra för mig vad du gör 
den dagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Mm. Måndag.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade bestämt träff med en vän klockan 11. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var tvungen att låna pengar av honom.

CS Pratar på tyska.

Tolk fredag natt hade jag blivit av med min plånbok på en restaurang/pub.

CS Krog.

Tolk En krog. Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eftersom alla mina bank- och kreditkort var borta då så lånade jag pengar av för 
att kunna betala buss- och tågresor.

CS Ehh…

Fhl Vem är det du träffar Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Fhl Okej. Och var träffas ni?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Utanför Danderyds sjukhus där han arbetar.

Fhl Ja. Fortsätt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åker till stan, till centralstationen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon köpte bussbiljetterna, eller bussbiljett.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och två tågbiljetter.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åkte jag till min chef.

CS Pratar på tyska.

Tolk Efter några papper, några böcker och ett avtal, för jag hade en vecka innan, ett 
anställningsavtal.

CS Mm.

Fhl Vem är det du menar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk O T H M A R, han är schweizare.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej.

Tolk Han är chef på Boltic finans.

Fhl På?

CS Boltic finans.

Fhl Baltic sealines?
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CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Okej. Hade du sökit jobb där?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vilket läge var det med i jobbansökan? Hade du fått anställning eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som turistguide.

Fhl Okej. Var träffade du Othmar någonstans?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På kontoret, Baltic sealines kontor. 

CS Pratar på tyska.

Tolk På Valhallavägen.

CS Pratar på tyska.

Tolk 136 eller 138.

Fhl Ja. Fortsätt.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men i april skulle det ändå bli en slags introduktion för alla dessa guider, men jag 
hade sagt honom att jag skulle åka på tisdagen till Tyskland för, ja, kanske en 
period på två veckor.

CS Mm. Pratar på tyska.

Tolk Och därför skickade han med mig papper, böcker och sånt så jag skulle kunna lära 
mig under tiden.

Fhl Okej. Japp.
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CS Japp. Pratar på tyska.

Tolk Sedan åkte jag till Centralen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte till Arboga.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en bosättning, en stenåldersbosättning.

CS Ja.

Fhl Vilken tid åker du ungefär?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade biljetter, men tog ett tidigare tåg eftersom…

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag hade…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste inte hur länge samtalet med min chef skulle vara så att då kunde jag  ta 
det här tidigare tåget. Jag tror jag åkte klockan tre.

CS Ja.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej. Har du koll på ungefär när du kom fram?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tåget tar ungefär en timme, en och en halv timme.
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Fhl Hmm.

CS (ohörbart)

Fhl Och ehhh…vad gör du när du kommer fram?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då gick jag, promenerade, marscherade, till det här, den här stenåldersbosättningen.

Fhl I Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ligger utanför.

Fhl Ehh…kan du beskriva ungefär var den ligger?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den ligger vid vägen som går till Örebro. På vänstersidan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Några kilometer utanför Arboga.

Fhl Och du går hela vägen?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ett ställe…hur känner du till det här stället?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har läst historia.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och arkeologi.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag känner väldigt många platser i Sverige.

Fhl Syftet med…syftet med att åka till Arboga.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var att jag ville åka dit och ta fotografier.

Fhl Okej. Hade du kamera med dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Vad har du för typ av kamera Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En Sony digitalkamera.

Fhl Mm. Och vad gör ---? När det är en viktigt dag som vi pratar om egentligen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är bra att det är så detaljerat som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och åter igen Christine, ehhh…är det så att du är oskyldig så ska vi jobba för att 
bevisa det också. ------- arbetsvillig…(hostar) arbetsuppgifter.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kan du beskriva ungefär hur du gick? Från tågstationen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Så bra som möjligt tänkte jag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det finns någon ringväg i Arboga.

CS Pratar på tyska.

Tolk --- centraldelen.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Man går ut ur stationen. Då går jag i höger riktning. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är två broar, men sen kommer en promenadväg, en fotgängarväg över en 
korsning ----

CS Pratar på tyska.

Tolk Då svänger vi till vänster och sen kommer den här bilvägen till Örebro och då gick 
jag utmed den hela tiden.

Fhl Okej. Ganska stor väg.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja, ja.

Fhl Och sen går du den. Fortsätt och berätta hur du går.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då gick jag dit till det här stället. Det finns en stor parkering där. Det ligger alltså 
på vänster sida.

Fhl Jag är inte riktigt med på vilket ställe det är trots att jag bor i området så att säga så 
är jag inte riktigt med på vart det ligger, så förklara för mig mer var det ligger.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det ligger direkt intill den här landsvägen. Det ligger också en sjö där.

Fhl Okej. Och parkeringsplatsen, hur ser den ut?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som en parkeringsplats.

Fhl Inget speciellt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och hur lång tid tog det att gå dit?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ungefär en timma.

Fhl Okej. Ehh…vad gör du där då Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då klättrade jag omkring där.

Fhl Okej. Träffade du någon människa?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Hur länge är du där ungefär?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En och en halv…ungefär.

Fhl Så hade du kamera med dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Mm. Gjorde du något med kameran?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag försökte ta kort, men det var relativt molnigt så dom dög inte, dom här korten. 

Fhl Berätta vidare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Efter att jag hade varit där så gick jag tillbaka, klev på tåget och åkte hem igen.

Fhl Okej. Ehh…hade du kontakt med någon människa under din vistelse i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Nej.

Fhl Om vi tänker på vägen till den här stenborgen, kan du beskriva vägen som du går 
tillbaka?

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samma väg gick jag tillbaka.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det finns inte så många möjligheter heller.

Fhl Beskriv den igen så att vi, så att det inte blir några oklarheter.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Med hjälp av kartan?

Fhl Är du bra på kartor?

CS Pratar på tyska.

Tolk ..Centrumleden…

CS Pratar på tyska

(här är det svårt att höra, prassel med papper och fler pratar samtidigt.)

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det finns en promenadväg…

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen gick jag ut med…och det stod på kartan kan jag läsa, E18/E20.

Fhl Ja.

CS Mm.

Fhl Japp, japp.
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GHfv ----- fråga advokaten, skulle det vara okej att hon får rita på kartan så det inte 
råder något tvivel ----

Adv Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

(någon visslar…)

CS Pratar på tyska.

Fhl Om jag förstått dig rätt Christine, på din beskrivning så säger du att det ska ligga på 
vilken sida?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På vänster sida.

Fhl Vänster sida.

CS Mm.

Fhl Okej. Och tidpunkten när du kom till Arboga, går det att tidsbestämma den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På kvällen när jag åkte tillbaka…

Fhl När du kommer till Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tidpunkten, exakt punkt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle tro vid 16-tiden ungefär.

Fhl Okej. Du berättade att du köpte en biljett.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är tidpunkten på biljetten där?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det var senare.

CS Som jag sa så tog jag ett annat tåg.

Fhl Okej. Ehh…och din uppfattning är att du är i Arboga klockan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ungefär vid 16-tiden.

Fhl Har jag uppfattat dig rätt om du uppskattar tiden ut till den här borgen, att det tog 
en timme ungefär att gå?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Och så är du vid borgen och klättrar ikring ungefär en timme.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, kanske en och en halv. Jag tittade inte på klockan.

Fhl Okej. Och hur lång tid uppskattar du att det tog att gå tillbaka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Lika lång tid, en timme ungefär.

Fhl Mm. Hur skulle du beskriva din gång Christine, när du…fort eller långsamt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vilket tempo?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Snarare långsamt.

Fhl Okej. Ehh…när blir tillbakaresan? Vilken tid?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk 19.30.

Fhl Ja. Ehh…kommer du ihåg vilket väder det var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var molnigt.

CS Pratar på tyska.

Fhl Graderna?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag tänkte på vilken klädsel du har.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Är det svar på graderna eller klädseln?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej. Svaret på antal grader.

Fhl Hur var du klädd då Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kappa.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gymnastikskor och jeans.

Fhl Ja. Kan du beskriva dom så bra som möjligt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kappa med kapuschong.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Svarta skinnskor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och blå jeans.

Fhl Okej. Om du börjar med manteln då, hur…färg och vilken modell? Om man kan 
beskriva modellen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, vit/beige. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Vadderad. Vad heter det på svenska?

GHfv Fodrad eller ----

Tolk Dunjacksliknande.

Fhl Mm.

Tolk Med många sömmar som ---- lite.

Fhl Mm. Okej. Och en, vad sa du? Hur lång?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Strax ovan för knäna visar Christine.

Fhl Mm. Okej. Och så beskrev du jeans som?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom var blå.

Fhl Om du jämför med mina ----

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, det stämmer.

Fhl Okej, liknande dom som förhörsledaren har på sig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Jeans…skor då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Svarta skinnskor. Eller läderskor.

Fhl Svarta läderskor…ehh…modell, kan du beskriva modellen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså läder, gymnastiksko.

Fhl Var det riktigt läder i skon?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte om det var äkta läder.

Fhl Okej. Om du beskriver modellen så bra som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Fler saker som?

CS Pratar på tyska.

Tolk Fler saker än dom som jag sagt alltså? Att dom var svarta, med snörning och 
gymnastik och med läder då.

Fhl Ja. Har du kontakt med någon på telefon den här dagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja.

Fhl Vem?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är rätt många…

Fhl Vilken telefon pratar du om då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På min svenska mobiltelefon.

Fhl Försökt beskriva vilka du hade kontakt med.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På morgonen med Pavlos.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan med min chef.

CS Pratar på tyska.

Tolk Min mamma ringde.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var chefen som hade ringt henne och min mamma ringde till mig.

CS Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag skickade ett sms-meddelande till Andreas Cars.

Fhl När på dagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var på kvällen.
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Fhl Okej. Ja. Ehh…åker tåg till…från Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Fhl Till Stockholm. Hur fick du kunskap om den här borgen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Det berättade Torgny en gång. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Han visste att jag var intresserad av de här sakerna och nämnde några saker.

Fhl Du säger Tony eller --- vem tänker du på?

Tolk Torgny.

Fhl Torgny.

CS Ja.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----- utan det hade han berättat, ja, två år innan för mig.

Fhl Okej.

CS Ja.

Fhl Är det första gången du är där eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Du har varit där förut.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Pratar vi om borgen nu?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Ehh…vilka tidigare tillfällen har du besökt borgen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var fredagen innan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle ---- borg ---- murar. ( här pratar Christine och tolken samtidigt. 
Svårt att höra vad de säger)

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk En stenåldersbosättning.

CS Pratar på tyska.

Tolk Man ser ------

Fhl Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är som med Birka, man ser inte mycket längre.

Fhl Mm….

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är ingen….

CS Pratar på tyska.

Tolk …inget turistställe precis.

CS Nej.

Fhl Så du är där på fredagen också?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl ----- på fredagen då? Hur går det till på fredagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då åkte jag också dit på eftermiddagen och åkte tåg tillbaka på kvällen.

Fhl Kommer du ihåg någon tid där Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade mindre tid. Det var i vilket fall var det senare.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle säga klockan 16.00 och så åkte jag tillbaka 19.30. 

Fhl Samma tid tillbaka som på måndagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad gör du när du kommer till Arboga på fredagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samma som på måndagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick dit men…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade ingen…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade ingen kamera med mig och jag hade uppskattat tiden felaktigt så det blev 
inte så lång tid där.

Fhl Om man ---- när du kommer till Arboga, järnvägsstationen.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad gör du då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Klev av tåget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Lämnade stationen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gick på den här vägen dit.

Fhl Finns det någon skillnad i vilken väg du går nu då?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ingen skillnad.

Fhl Samma väg?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Samma väg tillbaka.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Gör inget annat i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…hur är du klädd den här dagen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle vilja säga likadant, på samma sätt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samma skor i vilket fall.

CS Pratar på tyska.
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Tolk ----säker ----

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag är inte säker om det var samma jacka, men om det inte var den så har jag en 
annan midjejacka på mig.

Fhl Det är dina personliga tillhörigheter vi pratar om i alla fall?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl -----

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Okej. Ehh…åker tillbaka till… när du är klar i Arboga på fredagen där…Du har 
inte träffat någon person? Som kan berätta att du varit vid den här borgen eller 
dylikt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ingen vid den här bosättningen då, men på väg dit träffade jag folk, men 
jag känner inga där så jag kan inte säga vem det var som jag mötte.

Fhl Fredag 14:e och måndag 17:e.

CS Mm.

Fhl Vid de här tillfällena i Arboga, du har inte hälsat och pratat med någon person eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Åker tåg tillbaka till Stockholm på fredagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och som du sa, ungefär 19.30 på kvällen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Vad händer när du kommer till Stockholm?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då åker jag hem.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då jag gick så mötte jag en väninna i tunnelbanan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var en manlig vän, ingen väninna. Människa.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon mötte alltså den här vännen i tunnelbanan.

CS Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi hade ringt innan till varandra, men då satt jag fortfarande på tåget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag sa att jag sitter på tåget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och han trodde att jag satt på tunnelbanan.

CS Pratar på tyska.

Fhl Vem pratar vi om Christine?

CS Pablos.

Fhl Pablos. Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då sa jag att jag ringer igen till honom när jag är vid centralstationen.

CS Pratar på tyska.

Tolk För han befann sig vid den tidpunkten på Södermalm och sa att då kan vi träffas 
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där vid centralen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då ringde han när jag var på stationen och frågade "Var är du någonstans?"

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då sa jag till honom att jag precis kommit till centralen och jag kliver nu på 
tunnebanan för att åka…

CS Pratar på tyska.

Tolk För att åka till Södermalm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det gjorde jag också, så efter en station klev han på tunnelbanetåget till mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åkte vi tillsammans två tunnelbanestationer.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi funderade på vad vi skulle göra då och jag ville åka hem först, men han ville 
redan träffa en vän och…stanna där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- Åkte tillbaka också.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag åkte hem.

Fhl Okej. Blev du kvar hemma?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bara kort, för jag ringde också till en väninna då för att höra om vi skulle gå ut på 
kvällen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var bara kort för att jag skulle hinna klä om och sedan gjorde jag det och sedan 
åkte vi tillsammans till stan.

Fhl Okej. Och tanken var att åka till stan för att?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att gå på en bar, för att dansa.

Fhl Okej. Och du byter alltså från de kläderna som du haft i Arboga till…festkläder 
eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej. Fortsätt Christine.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så drog vi genom några barer på Södermalm. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det slutade med att på den sista baren så stal man min plånbok.

Fhl Okej. Vem är det du har med dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är alltså min väninna och sen bekanta till honom.

CS Ja.

Tolk Till henne.

CS Ja.

Fhl Vad heter hon?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Clement Leberge, okej. Och så blir du av med plånboken.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Är kvällen slut när du blir av med plånboken eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, dom skulle ändå stänga, men jag lämnade min adress med telefonnummer för 
jag märkte det precis då.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi letade där under stolarna och så och på golvet, men vi utgick ifrån att det hade 
blivit stulet då, plånboken.

Fhl Kan du pubarna på Södermalm bra?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Vet du…kommer du ihåg vilken ni besökte den här kvällen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Sista var Helenes krog.

Tolk Mariatorget?

CS Mariatorget.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Innan då på…

CS Pratar på tyska.

Tolk Marie Levau.

CS Marie Levau.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Är det långt ifrån varandra dom här krogarna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Nej.

Fhl Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk 50 meter.

Fhl Det är två krogar på kvällen här alltså…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Är du stammis någonstans eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I den första var jag första gången då.

Fhl Är kvällen slut sedan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Och det är på fredagen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Ehh…Finns det resor ut i landet att prata om eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Kommer du ihåg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Ja, ja.

Tolk Mm.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Köping.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nyköping.

CS Pratar på tyska.

Tolk Uppsala, mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och Karlstad.

Fhl Karlstad.

CS Mm.

Fhl Okej. Ingen mer resa till Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Jo.

Fhl Kan du precisera den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är inte så länge sedan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ju närmare år desto svårare att komma ihåg det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var på…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var på onsdagen.

CS Ja.

Tolk Tisdag var jag i Uppsala.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Var på onsdagen.

CS Mm.

Fhl Alltså onsdagen innan den här fredagen?

(här pratar flera samtidigt och det är svårt att höra.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja. --- ja.

Fhl Berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då åkte jag på morgonen och var på väg hela dagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon letade efter en runsten.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som ligger alltså tio kilometer utanför Arboga i riktning mot Örebro. Det är alltså 
rätt långt utanför.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kormstenen heter den.

Fhl Hur färdas du och när åker du från bostaden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolken Tåget gick mellan 10.00 och 11.00.

Fhl Och det är tåg från…centralen till?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Till Arboga central.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Fhl Vad gör du Christine, när du kommer till Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då marscherade jag därifrån och hade en karta med mig också, där det var inritat 
vägen dit. Den ligger inte precis vid en ort, utan mitt i skogen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade varit på turistinformationen.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- hade beskrivit det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom --- ett kryss på kartan i skogen och talade om för mig att där ligger den.

Fhl Arboga turistinformation.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som ligger?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ligger i stationen.

Fhl Okej. Hade du karta med dig eller?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och dom kryssar i?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Kan du beskriva vilken väg du går?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är samma väg.

Fhl Samma väg som du har ritat…

CS Ja.

Fhl …vid tillfällena den 14:e och den 16:e…14:e och 17:e mars.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Har ni en karta som går längre?

CS Pratar på tyska.

Tolk För den slutar ju här.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den är en bra bit…

CS Pratar på tyska.

Tolk Den har jag också.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samma väg ut från Arboga.

CS Pratar på tyska.

Fhl Du kan rita igen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Är du duktig på kartor?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Egentligen ---

CS Pratar på tyska.

Tolk På kartan.

CS Pratar på tyska.

Fhl Ser du Centrumleden? Om vi börjar där.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är tågsträckan.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det måste vara den här.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så…kanske här, så.

Fhl Från tågstationen så går du samma väg som du gjorde när du besökte stenborgen?

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den låg vid sjön.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och där är den här stenen.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Du pekar ut…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det ligger mitt i skogen.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Fhl Du närmar dig Arboga på samma sätt Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Kommer du ihåg vägen som du går sedan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till stenen?

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Fhl Om du kan beskriva platser under resans gång eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag minns inte om …

CS Pratar på tyska.

Tolk …västra eller östra vägen om …

CS Pratar på tyskan.

Tolk Högsjön.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte längre.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Det är inte skyltat bra heller. Jag sprang omkring där…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var…det tog hela dagen, jag var på väg hela dagen.

Fhl Hur lång tid tar det uppskattar du, att gå till den där stenen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Är det den stenen vi pratar om?

(här pratar flera samtidigt, svårt att höra.)

Tolk ---- klart.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag hittar inte den.

Fhl Du hittade aldrig stenen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur långt kom du uppskattningsvis? I tid?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Två timmar.

CS Pratar på tyska.

Tolk --- väg alltså.

Fhl Och kommer aldrig fram till stenen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Vad gör du när du inte hittar stenen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag irrade omkring ganska länge ---- den här skogen. 
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag letade och letade.

CS Pratade på tyska.

Tolk Vid något tillfälle när det blev också mörkt förstås då gick jag tillbaka.

Fhl När du närmade dig Arboga? Vilken väg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samma…

CS Pratar på tyska.

Tolk …stora vägen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Huvudvägen och sedan tillbaka till järnvägsstationen.

Fhl Identiskt med den 14:e och 17:e.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Har du träffat någon person den här dagen? Onsdagen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som du har pratat med?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inga talat.

Fhl Några andra kontakter?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Och sedan tar du tåget till?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till Stockholm.

Fhl Hur är du klädd den här dagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mina kända, tidigare nämnda vandringsgymnastikskor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jeans, byxor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och en beige jacka. En kort.

Fhl En kort beige jacka.

CS Mm.

Tolk En kort beige jacka.

Fhl Identiska…har du identisk klädsel onsdag, fredag, måndag?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Onsdag var en kortare jacka, en annan jacka.

Fhl Och beskriv den så bra som möjligt.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den är beige.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den går till midjan ungefär.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och har två blixtlås och två fickor.

Fhl Också en personlig jacka.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget speciellt.

Fhl När kommer du till Stockholm?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid 21-tiden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Cirka.

CS Ja.

Fhl Okej. Varför till Arboga så ofta? De här dagarna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att som jag sa, ja, i första hand ville se på de här sakerna.

CS Pratar på tyska.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är fler gånger jag åker ut, ut på landet och vandrar sedan omkring.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är inget ovanligt.
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Fhl Jag tänker med tanke på det som var med Torgny tidigare. Hade du för avsikt att 
söka kontakt med honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi hade sporadisk kontakt med varandra.

Fhl När i tid ligger det? Sporadiska kontakten?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi skickade kanske mail till varandra eller ett sms-meddelande var tredje, var 
fjärde månad.

Fhl Om vi tar sista kontakten Christine då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som du kan komma ihåg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skrev ett brev till honom. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i slutet av januari.

CS Pratar på tyska.

Tolk Maila han tillbaka och sen dess…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var sista kontakten.

Fhl Okej. Innan det -----?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i oktober.

Fhl Okej. Och vilken typ av kontakt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skickade två sms till honom.

Fhl Okej. Av någon speciell anledning eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan man säga.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den ena skickade jag den dagen då jag själv låg på lasarettet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och den andra ett par dagar senare.

Fhl Okej. Vad innehöll meddelandena?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var ju…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var rätt sur på honom så jag var tvungen att släppa ifrån mig lite ånga.

Fhl Och det första meddelandet ------ lasarettet. Uppfattade jag dig rätt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja det stämmer.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var från Södersjukhuset.

Fhl Efter självmordsförsöket?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Kommer du ihåg ordagrant vad du skrev?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var på engelska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag önskar att jag aldrig hade träffat dig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och att mitt liv hade varit mycket bättre innan jag lärde känna honom.

Fhl Okej. Fick du något svar på dom här grejerna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ingenting?

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ingenting.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- så bad om ursäkt för det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ringde till honom.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då gick hans automatiska telefonsvarare igång.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Då var jag glad över att det inte blev något telefonsamtal. Jag skickade sms:et och 
skrev att jag, förklarade egentligen att jag inte hade menat det jag hade skrivit.

Fhl Okej. När hans telefonsvarare gick igång, pratade du in någonting.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…nu har du pratat om 12:e, 14:e, 17:e mars. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Onsdag, fredag, måndag.

Tolk Prater på tyska.

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Okej. Naturlig fråga, finns det fler tillfällen som du har besökt den här borgen eller 
andra ställen runt Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mmmm…

Fhl Som du inte har nämnt tidigare i förhöret tänker jag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, fler gånger har jag inte varit i Arboga.

Fhl Okej. Ehhh…om vi går till avresedagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Tisdagen den 18 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Den jackan.

CS Mm.

Fhl Är någon…är det en jacka du har använt under de här andra besöken i Arboga eller?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Och vilka besök pratar vi då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I vilket fall är det måndag. Det är säkert.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då hade jag den långa på mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk fredag är jag osäker.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men onsdagen är jag säker jag hade den korta på mig.

Fhl Har jag uppfattat dig rätt Christine att, den jacka du har på Skavsta, när du reser, 
det är den jackan du har på måndagen den 17:e när du besöker borgen i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Nu säger jag borgen, men du vet vad vi pratar om.

CS Ja, ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl På fredagen hade du inte Skavsta-jackan, om vi kallar den Skavsta-jackan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte längre.

Fhl Okej. Vad är din känsla?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad har du för jacka på dig på fredagen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du beskrev ju en jacka tidigare i förhöret.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle säga snarare den korta jackan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men där då har jag bara två ljusa jackor. Den ena är vit och den vit..den skulle jag 
säkert ta på mig när jag ska gå där och kliva omkring där i skogen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den andra tar jag nästan bara på mig på kvällarna.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en slags militärparkas, kappa. Så det måste vara en av de två jackorna som 
jag beskrivit tidigare. Eller kapporna.

Fhl Nu blev det lite rörigt för mig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Den du har på Skavsta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl När du reser till Tyskland.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det har du på dig i varje fall på måndagen den 17:e.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Under ditt Arboga-besök.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl På fredagen, vilken jacka har du på dig då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Antingen samma som jag hade på mig senare på måndagen eller dom som jag 
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tidigare hade på mig på onsdagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag kan inte säga det till hundra procent.

Fhl Och på onsdagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då hade jag garanterat den korta, beiga jackan på mig.

Fhl Är de snarlika i färg? Den Skavsta-jackan och den korta, beiga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kappan är ljusare. Den är en ljusare beige och den andra, kortare är mörkare beige.

Fhl Och sedan nämnde du en jacka till.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Bara två jackor?

CS Mm.

Fhl Den långa, beiga…

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- hade jag nämnt tidigare.

Fhl Okej. Så, då är jag med. Och vilka jackor är det vi pratar om då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den är en vit slags kappa som går också hit, strax ovanför knät.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men utan kapuschong.

CS Pratar på tyska.

Tolk Utan det är slags jeans-tyg utanpå. Den är alltså inte sydd som den andra jackan. 
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Inga dun, ingen dunjacka.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den andra är en slags militärstil, som i en parkas ---

Fhl Färg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Också beige.

CS Pratar på tyska.

Tolk Beige/gul.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gulaktig.

Fhl Ryggsäck?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den korta jackan har den färgen.

Fhl Okej. Japp.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det finns ett märke med S:t Pauli fotbollsklubb på den här militärjackan. 

Fhl Är det ett lag?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Du är fotbollsintresserad?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag med.

Adv ---- ta någon paus ---

Fhl Ja, jag tror-----

(flera som pratar samtidigt.
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Fhl Är det något Christine som du vill tillägga själv…i förhöret?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ingenting som du vill tillägga själv? Advokat Ekblad?

Adv Nä, vi får väl prata lite grann, jag och Christine här då i paus kanske.

Tolk Pratar på tyska.

Adv ---ta en paus nu?

Ghfv Ja, det skulle ----

Adv Det skulle vara naturligt ---

Fhl Vi har några korta frågor kvar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl De kläder du beskriver Christine…

CS Mm.

Fhl …var finns dom kläderna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För tillfället vet jag inte.

Fhl Vilka är de möjliga platserna för kläderna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hos polisen i Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alla mina saker är ju tagna i beslag.

Fhl Okej. Gäller det även militärgröna jackan?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Den var i min lägenhet i Skarpnäck.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte om de har tagits i beslag alla dom här kläderna i Skarpnäck.

Fhl Vi har gjort en undersökning där, det är det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, då har ni väl hittat den.

Fhl Men när du är i Arboga, har du något med dig mer än kamera?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Javisst, en väska.

Fhl Okej. Beskriv.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En slags axelväska, en Adidas man kan hänga över axeln ---

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mörkblå.

Fhl Ser man att det är en Adidas-väska eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Brukar man göra.

Tolk Ja, det är det som ---

Fhl Har det…gäller det alla tre tillfällena?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Mm. Okej. Och när det gäller skorna, som du har beskrivit. Var finns dom nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Här.

Fhl De skor du hade vid borgen.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Är dom här? I Västerås?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Det är de svarta skorna som du hade när du reste?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk När jag kom.

Fhl Det är dom skorna du hade i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Har du något mer Göran?

Tolk Pratar på tyska.

GHfv Ja, nej, ja…

Adv Jag tänkte prata lite grann med Christine och se om jag har någon mer 
fråga----ställer den då, prata i enrum en stund kanske?

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Ja. Förhöret avbryts klockan 12.32.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl För då advokaten önskar prata med Christine Schürrer enskilt.

Fhl Förhöret återupptas klockan 12.48, efter att advokat Ekblad samtalat med Christine 
Schürrer.

Adv Vill du att jag ställer frågan, informerar dig, så du får ställa frågorna eller ska jag 
ställa frågor?

Fhl Vi kan börja…Jag kan börja lite grann ----

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Christine, jag tänkte på de här tillfällena när du har varit utanför Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det så att du har tagit bilder med kameran och aktivt suddat ut dom eller har du 
inte tagit några bilder alls?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tog bilder, men jag raderade dom sedan för att de inte blev bra.

Fhl Raderade du alla bilder från det här stället då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Okej.

Fhl Är det något annat du minns från den här platsen? Något speciellt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är alltså en uppgift som vi kan kontrollera i så fall och styrka att du varit där.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid den där fornborgens ---- väg direkt in i skogen. Det finns inget speciellt där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vägen när jag letade efter den runstenen då, där finns det några punkter som jag 
skulle kunna beskriva som jag minns.
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Fhl Mm. Jag tänkte mer om det…naturligtvis är det svårt att komma ihåg en bil som 
stod på parkeringen eller något speciellt, om det låg något papper eller…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej…

Fhl Okej. Advokat Ekblad.

Adv Jo…

Tolk Pratar på tyska.

Adv Det är ingen uppgift som finns i…ehh…häkningspm och så vidare så där, men vad 
nämns under en häktningsförhandling…

Tolk Pratar på tyska.

Adv …så har jag en bestämd bild utav att åklagaren skulle ha citerat ur någon dagbok 
som Christine har. 

Tolk Pratar på tyska.

Adv Nu har jag inte dom noteringarna med mig, men enligt vad jag – minnesbild är att 
det skulle gå ut på att Christine skulle ha sagt att jag står här uppe, någonting sånt 
där, och tittar ner mot Arboga. Och så säger ---- reflektioner. Är det någonting 
som ni har kännedom om?

Tolk Pratar på tyska.

Adv Då frågar jag alltså polisen om det är någonting ---- 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är så här…att…svensk polis var i Tyskland.

Adv Mm.

Fhl Och…ehhh… såg med egna ögon…anteckningar… ---- den här beslagtagna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och inte ordagrant som advokaten läste upp, men i den sidan så står det någon 
anteckning.

Tolk Pratar på tyska.

Adv Och vad står det där då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Nu är det här material som beslagtaget och… 
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur…jag var personligen där och såg anteckningen.

Adv Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Med reservation…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Med reservation för att det inte är ordagrant…

Adv Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så stod det liknande "Där från krönet av kulle kan jag se min förlorade värld."

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Får jag säga någonting?

Fhl Vänta.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag måste försöka minnas i huvudet om det stod något mer.

Tolk Pratar på tyska.

GHfv Jag har ju själv också sett där och ------ citera….

(här pratar flera samtidigt, svårt att höra)

GHfv "Dom djävlarna tog min älskling där -----

CS Pratar på tyska.

GHfv ….se min förlorade värld."

CS Pratar påt tyska.

Tolk Pratar på tyska.
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Tolk Dom djävlarna tog min älskling.

CS Pratar på tyska

CS (På engelska) It's song by Kent.

Fhl Ja, det vet vi också.

Adv ----

CS Pratar på tyska.

Adv Ja, då har jag ingen mer fråga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag vet inte om det gick fram i mikrofonen, men vi, polisen känner även till att det 
är en textrad ur en Kent-låt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Ja, men när vi ändå är inne på det Christine, är det du som har skrivit den 
anteckningen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Javisst.

Fhl Okej. Och var skrev du den, av vilken anledning skrev du den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag förstod inte allt vad de sjöng och då tittade jag på texten på Internet.

Fhl Okej. Har advokat Ekblad några fler frågor?

(fler som pratar samtidigt, svårt att höra.)

Adv Ja, jo ---

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Adv Jo…ehh…Christine, du har ju pratat när du och jag har suttit och talat här, så har 
du pratat om några andra kvinnor om jag inte missförstod det hela, två stycken, 
som du ska väl ha pratat med Torgny om. Ehh…och det skulle då vara bland 
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annat någon kvinna som skulle eventuellt lida utav någon psykisk insufficiens 
som man brukar säga.

Tolk Pratar på tyska.

Adv Är det riktigt att det handlar om två kvinnor?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Egentligen till och med om tre vad jag vet.

Adv Ja, ska jag fortsätta att fråga då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kan inte säga någonting till den tredje för den hade jag glömt helt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var…den här kvinnan som lämnade mig för i februari 2007…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det, det handlade efter det samma kväll när hans vän hade gjort…försökt och ta sitt 
liv så hade han gjorts…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var på morgonen och han berättade om den här vännen som hade försökt och ta 
sitt liv och så berättade han också att han hade gjort slut med den här kvinnan.

Fhl Den kvinnan som han var tillsammans med när du besökte honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja när vi kom till alltså, den helgen…

CS Pratar på tyska.

Tolk Den kvinnan…ehh…på grund av henne hade han gjort slut med mig. Med henne 
hade han gjort slut den här helgen.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Fhl Och var vill vi komma med den kvinnan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var att han var så uppbragd. Det var ytterligare ett själ att han var så uppbragd 
den morgonen.

Fhl Att han var uppriven över att det var slut med den här tjejen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, allt det där kom ju ur honom. Han berättade om vännen som…ehh…det var 
svårt för honom, men han viftade även med allt det är för mig.

CS Pratar på tyska.

Fhl Skulle det ha funnits…

Tolk Det var sanningens timme alltså.

Fhl Skulle det ha varit något problem med den här flickvännen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det som jag vet var att ---- slut och det var det han berättade för mig.

Fhl Okej. Ehh…var det två andra kvinnor som ni hade diskuterat?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Med honom, ja.

Fhl Och vilka kvinnor är det och i vilket sammanhang?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det ena är kvinnan som han var tillsammans med före mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon är från Köping.

CS Pratar på tyska.
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Tolk När han hämtade mig i december från flygplatsen…

CS Pratar på tyska.

Tolk Var han också förvirrad…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag frågade vad som var anledningen till det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han sa att han fått ett samtal från det förflutna.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, han sa det var en ex väninna som hade ringt till honom och skällt på honom för 
att han skulle ha talat illa om henne bakom hennes rygg till vänner i ---

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det förnekade han det som, det stämde inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, han fortsatte att berätta om så att hon hade haft psykiska problem redan när de 
var tillsammans, hon hade haft vanföreställningar. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det var också skälet till att han hade separerat från henne, gjort slut med henne.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och vid den tidpunkten när han berättade för mig, sa han, då var det en del så att de 
skulle bege sig under läkarvård och det var på tiden också att hon gjorde det.

Fhl Den kvinnan du pratar om nu Christine, är det kvinnan från Köping?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Kan du något namn?

CS Nej.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Och du har berättat nu vad du vet om den kvinnan?

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-02 09:57   diarienr: 1900-K8001-08
1533



Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Finns det fler kvinnor?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var en händelse till.

CS Pratar på tyska.

Tolk När vi var på väg i Köping.

CS Pratar på tyska.

Tolk På väg till en bar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi gick omkring där på en gata och så pekade jag på ett hus, ett röd/vitt hus och så 
pekade jag på sådär. Då sa han "Nej.."

CS Pratar på tyska.

Tolk Där bor en kvinna som en gång förföljde mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte om de hade någonting, om de var tillsammans eller hon förföljde 
honom, jag vet inte något mer om henne.

CS Pratar på tyska.

Fhl Namn eller när i tid det skulle ha skett?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Är det något mer Christine? Någon annan kvinna eller något annat som du vill 
tillägga?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Advokat Ekblad?

Adv Nej, inga fler frågor.

CS Pratar tyska.
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Tolk Det är alla som jag känner.

Fhl Och jag är också färdig för förhöret, det här förhöret då så… Vi avslutar förhöret 
då Christine, om det är okej för dig?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Klockan är 13.04. Förhöret avslutas.

Krinsp
Thomas Backman
Krim, Köping
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Dag som ovan utfördes vallning med Christine Schürrer med anledning av att hon skulle få 
visa vilken väg hon går från Arboga järnvägsstation ut till dels fornborgen vid rastplats 
Tjurlången samt dels vilken väg hon går för att ta sig till Sigisstenen, vilken ligger Lunger.

Närvarande vid vallning var krinsp Thomas Backman, krinsp Göran Höglund, advokat Per 
Ingvar Ekblad, den hörde Christine Schürrer samt tolken Joakim Mittendorf. Medföljande 
team var även kriminaltekniker Kjell Eriksson, kriminaltekniker Lisa Rosén samt assistent 
(fotograf) Maria Gradin, tekniska roteln.

Vallningen påbörjades med tågresa från Köping till Arboga och med på tåget var Schürrer, 
Backman, Höglund, advokat Ekblad samt tolken Mittendorf. Tåget gick från Köping 15.18 
och när vi anlände till Arboga järnvägsstation, så mötte tekniker upp och filmade Schürrers 
rörelser fortsättningsvis. Hon klev av tåget, ut på perrongen och gick sedan in i 
perrongbyggnaden för att gå ner för trappen och under järnvägsspåret där hon sedan tog 
höger upp för en trapp och kom att runda stationsbyggnaden på dess högra sida, så att hon 
gick mellan Sturevallen och stationsbyggnaden i riktning ut mot Centrumleden.

Väl där så fortsatte vallningen i bil, varpå vi färdas enligt Schürrers anvisningar, ut på 
Centrumleden och där hon beskrev att hon gick längs Centrumleden, över Arbogaån och fram 
till en gång- och cykelväg som leder höger ut vidare i vänstersväng i riktning mot gamla E18. 
Hon beskriver att hon går den vägen vidare under gamla E18, upp mot badhusets 
parkeringsplats, vilken hon passerar så att hon har den på sin vänstra sida. Hon beskriver 
sedan att hon gick vidare så att hon kom att ha någon form av Folkets hus-liknande byggnad 
på sin högra sida och efter det så svängde hon höger och gick vidare upp på gamla E18.

Hon gick efter kanten gamla E18, på dess vänstra sida och gick där i normalt tempo, 
eventuellt något långsammare, fram till ett fornminne, en folkvandringsborg som ligger vid 
sjön Tjurlången, där det också finns en rastplats. Där stannade vi till under vallningen, varpå 



Christine Schürrer beskrev att hon hade tagit tre bilder måndagen den 17:e, tre bilder som hon 
sedan suddade ut från kameran. Hon beskrev att hon tog någon bild över sjön bland annat. 
Hon berättade att denna plats var målet för resorna fredagen den 14 mars samt måndagen den 
17 mars. 

Nästa steg i vallningen var att Schürrer skulle påvisa den plats hon besöker onsdagen den 12 
mars, varpå hon anvisade oss att åka ut på gamla E18 i riktning mot Örebro. Tanken här var 
att Schürrer skulle hitta den korsning där hon vek av för att hitta Sigistenen, alltså den väg 
hon går in på när hon lämnar gamla E18. Hon hade i förhör tidigare beskrivit den här 
korsningen som en liten väg som går ner till vänster där det ska sitta en gul vägskylt, okänt 
namn på, på bortre sidan av avtagsvägen, dock på vänster sida av gamla E18. Hon blev i 
förhöret även tillfrågad om hur det såg ut på den här platsen, där korsningen skulle ha varit, 
varpå hon beskrev att hon inte kunde säga något om vegetationen eller beskriva ens några 
byggnader som skulle finnas i området. Hon nämnde inget annan heller vad gäller den 
aktuella korsningen.

Vi kom att åka längs gamla E18 i riktning mot Örebro utan att Schürrer kände igen någon 
avtagsväg och det slutade med att vi kom ut på nya motorvägen till Örebro. Under resans 
gång så hade vi passerat bland annat Fårtallens bensinstation, på dess vänstra sida. När vi 
kom ut på motorvägen, vände vi enligt Schürrers anvisningar för att söka den aktuella 
korsningen på tillbakaresan. Hon kom att reagera på en liten avstickare från gamla E18 som 
gick i sydlig riktning, det vill säga till höger i den riktning vi färdades i, men hon var inte alls 
säker på om det var den aktuella vägen. Vi kom sedan att passera bensinstationen Fårtallen, 
vilken är belägen i höjd med Götlunda och där sades hon känna igen vägarna runt 
bensinstationen och hon säger då att så långt ut hade hon inte gått, för dessa vägar kände hon 
igen sedan tidigare. Vi kom att fortsätta vallningen i riktning mot Arboga och när vi passerar 
korsningen gamla Säters handel så säger Christine att hon vill vända fordonet för att det kan 
vara den vägen hon har gått. Hon är inte hundra procent säker, men säger att det kan vara den 
vägen.

Vi vänder fordonen och kör tillbaka och i korsningen kan vi konstatera att det finns en 
enskild fil för högersväng i riktning norrut från stora vägen. Det finns en fil för att fortsätta på 
gamla E18 i riktning mot Örebro och det finns en fil för att svänga vänster samt en del 
spärrområden i korsningen. I korsningen så är det en del bebyggelse i form av Säters gamla 
handel samt att man direkt passerar genom en bondgård och ytterligare bebyggelse 
omgående. 

Christine tillfrågas hela tiden om hon kan beskriva saker som vi kan förvänta oss efter vägen 
varpå hon vid ett tillfälle säger att hon tror att det kommer att bli ett öppet landskap en bit 
framöver, vilket stämmer på hennes berättelse. Tilläggas ska dock att samtliga vägar vi kör i 
vallningen innehåller den informationen. 

Hon uppger att fordonet ska köras framåt för att hon tror att detta kan vara rätt väg och vi 
landar så småningom nere vid Lunger. Dock kommer vi in till Lunger på ett felaktigt sätt, det 
vill säga ett sätt som Schürrer inte har beskrivit. Hon har tidigare beskrivit att vi ska komma 
in i Lunger och ha lanthandeln på höger sida och en parkeringsplats på höger sida. Vid 
vallningen har vi i och för sig det, men när vi kommer ner till korset så känner hon inte igen 
sig, utan hon säger sig ha kommit från vänster in i Lunger och på sätt haft Lungers handel och 
parkering på höger sida. När vi väl lämnar den aktuella korsningen och ser att vi är vid 
Lungers handel så säger hon att här känner hon igen sig, här har hon varit. Hon beskriver 
sedan att vi ska köra i riktning mot Lungers hamn och förhörsledaren ber henne att hon ska 
säga till när hon kommer till den plats som hon verkligen känner igen sig på. Hon beskriver 
under den här sträckan att hon har gått på åsen för att leta efter Sigissten utan att finna den 
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och vi kommer sedan ner till Lungers hamn, varpå hon ber oss att fortsätta ut där allmän väg 
slutar och vi kör ytterligare några hundra meter då vi hamnar på en plats där vi ser Hjälmaren 
på båda sidor om udden. Schürrer ber oss att stanna här och hon säger sig vara säker på att 
hon har varit på den här platsen till hundra procent och att det här är platsen där hon vänder 
efter att inte påträffat Sigissten. Hon uppger att hon har gått till den här platsen och att hon 
sedan går tillbaka till Arboga. 

På återresan så ber förhörsledaren Schürrer att denne ska beskriva vägen som hon gick 
tillbaka i och med att hon var så osäker på de vägar hon gick ner mot den här platsen. 
Förhörsledaren menar på att det kanske är lättare att beskriva platsen från den här platsen där 
hon är säker att hon har varit. Hon ber chauffören att svänga höger uppe, så att bilen kommer 
att passera förbi Lungers lanthandel och vidare i riktning mot Skogstorp. Hon är säker på att 
hon gick den vägen. Vi kommer sedan att köra den vägen framåt tills vi kommer fram till en 
t-korsning, varpå Christine Schürrer önskar att vi svänger vänster då det känns rätt. Då vi 
kört ett antal kilometrar på den vägen, säger hon sig vara osäker på om det är rätt väg varpå 
hon ber oss återigen vända fordonet, för att köra förbi den aktuella t-korsningen och prova 
den andra vägen. Vi fortsätter den andra vägen så att säga och vi kommer så småningom till 
en trevägskorsning där det står Sickelsjö 3 km, till vänster och till höger står det en skylt 
Nannberga. Här stannas fordonet varpå Christine Schürrer tillfrågas om vilken väg den som 
det kan vara, varpå hon säger att hon är mycket osäker på vilken väg hon har gått. Hon 
påtalas flera gånger att vi gör vallningen för hennes skull för att hon själv ska få visa vilken 
väg hon har gått under den aktuella dagen, det vill säga onsdagen den 12 mars. Hon säger 
dock att hon känner sig mycket osäker på uppgiften och det enda hon är säker på är den plats 
hon pekat ut där hon vände efter att inte påträffat kung Sigges sten och det är platsen vid 
Lungers hamn plus ytterligare några hundra meter. Christine Schürrer önskar också att 
vallningen avbryts då hon ej längre kan tillägga något. 

Sammanfattningsvis av vallningsförhöret så är Schürrer säker på platsen hon besöker den 14 
och 17 mars, det vill säga stenborgen vid Tjurlångens rastplats och hon är till hundra procent 
säker på att hon har varit vid Lungers hamn, ut på udden, den plats där hon vänder efter att ha 
sökt efter kung Sigges sten och inte påträffat den. Vad det gäller vägar till och från Lungers 
hamn så kan Christine inte på något vis med säkerhet säga vilken väg hon har gått. 

Hon ombeds flera gånger att beskriva olika platser som hon har passerat under sin 
gångpromenad, något som hon har svårt att redogöra för. Hon upplyses under vallningen ett 
flertal gånger att den är till för att hon ska få visa var hon varit. 

Köping, dag som ovan.

Krinsp
Thomas Backman
Krim, Köping

Vallningsförhör, sammanfattning, Tjänsteanteckning, 2008-05-07 20:00   diarienr: 1900-K8001-08
1539



1540

PM
Sammanfattning av dialogförhör med C.Schürrer

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-05-08
Tid

15:48
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Sammanfattning av förhör med Christine Schürrer den 7/5 2008 kl. 10.00
Uppgift

K08001-08U2180084.DSS

Närvarande vid förhöret är krinsp Thomas Backman, förhörsvittnet Göran Höglund, den 
misstänkta Christine Schürrer, Schürrers offentliga försvarare advokat Per Ingvar Ekblad 
samt tolken Joakim Mittendorf.

Innan förhöret inleddes uppgav Schürrer att hon ville tillrättalägga en uppgift som gjorts 
gällande sedan föregående förhör. Schürrer säger att hon då tillfrågades om de tillfällen under 
2008 som hon har besökt Arboga i Sverige och i sammanhanget redogjorde hon för datumen 
12/3, 14/3 samt 17/3 2008. Hon har emellertid kommit på att ett kort och tillfälligt uppehåll i 
Arboga kan vara av vikt i utredningen mot bakgrund av att hon vid tidigare förhör fått frågan 
om hur många gånger hon besökt Arboga under året.

Schürrer uppger nu att hon vid ett tillfälle i slutet utav januari-08 hyrde en bil i Stockholm 
för att med den åka till universitetet i Örebro. Hon säger att syftet med resan var att bekanta 
sig med universitetsmiljön eftersom hon hade för avsikt att eventuellt läsa/studera där längre 
fram. Hon drar sig till minnes att bilen hon hyrde var av märket Volkswagen Golf och tror att 
den kan ha varit svart eller mörkblå. Hon hyrde den på en uthyrningsfirma på Götgatan i 
Stockholm, men kan inte dra sig till minnes vad hyrbilsfirman heter. Hon tog sig till Örebro 
via den motorväg som leder dit söder om Mälaren och efter att ha kommit fram till 
universitetets område parkerade hon bilen för att kunna se sig om. Hon kommer ihåg att hon 
befann sig vid åtminstone en byggnad där men säger att hon egentligen inte kan beskriva den 
utseendemässigt något närmare.

Hon kom vid tillfället inte att ta kontakt med någon personal vid skolan och säger att hon 
heller inte gjort det med någon anställd innan sin resa dit. På platsen kom hon emellertid att 
sammanträffa med ett par personer som hon uppfattade var studenter på skolan och hon 
pratade en del med dem om universitetet men kan inte lämna några närmare upplysningar om 
deras identiteter. När hon var färdig med sitt besök påbörjade hon återfärden mot Stockholm 
igen och säger att hon i samband med det kom att stanna tillfälligt vid en bensinstation 
belägen vid Ringleden i Arboga. Hon uppskattar att hon stannade där i cirka 20 eller 30 



minuters längd och säger att hon under den tidsperioden bland annat förtärde en medhavd 
matsäck. När hon var färdig med det fortsatte hon återresan till Stockholm och kom dit vid en 
tidpunkt som hon inte riktigt kan ange.

I sammanhanget tillfrågades Schürrer om hon i samband med Arboga besöket på något sätt 
tog kontakt med sin före detta pojkvän Torgny Hellgren som är bosatt där. Hon uppgav då att 
hon kan ha gjort något kontaktförsök vid något tillfälle men sa vidare att hon inte var säker på 
om det var det datumet. Beträffande sin klädsel vid besöket till universitetet säger Schürrer att 
hon inte minns hur hon var klädd men att hon kommer ihåg att hon saknade ytterjacka.

Under förhöret tillfrågades Schürrer vidare om förhållandena runt den tågresa hon gjorde till 
Arboga från Stockholm under den 12/3 och som hon även har redogjort för i tidigare förhör. 
Schürrer säger nu att hon under dagen var iförd svarta gymnastikskor samt jeans och en 
beige, kort jacka. Där utöver bar hon en väska som hon beskriver som en blå Adidas-väska 
och hon har för sig att hon köpte tågbiljetten till Arboga under föregående dag i Stockholm 
och att hon gjorde det över disk på centralstationen. Vad det gäller biljettförsäljaren vill hon 
minnas att det var en man, men är inte helt säker på den uppgiften. Hon har för sig att hon 
påbörjade tågresan vid 10.00 till 11.00. tiden och att hon anlände till Arboga efter 12. 00. 
Hon vet att hon färdades i ett tvåvånings tåg men kan inte beskriva konduktörens utseende 
eller kön. 

Efter att ha kommit fram till Arboga klev hon av tåget och gick ut från stationen i riktning 
mot Ringvägen. Hon uppger att det vid tillfället var molnligt väder och att det inte förekom 
någon nederbörd som gjorde henne blöt. Syftet med resan till Arboga var, som hon tidigare 
uppgett, att besöka en  runsten, belägen ett stycke utanför Arboga. För att komma dit gick hon 
genom Arboga centrum ut på gamla E18 och Schürrer har i tidigare förhör på en karta 
redogjort för sin promenadväg och säger att hon står fast vid det hon tidigare har sagt i det 
avseendet . 

Efter att Schürrer först passerat en rastficka belägen vid det andra fornmärket, Halvarsborgen, 
som hon i tidigare förhör berättat om att hon besökte under den 14  och 17/3, fortsatte hon 
vidare på gamla E18. Hon kom därefter att vid ett tillfälle vika av till vänster på en väg och 
hon tror att hon då kan ha gått i en knapp timmes tid sedan hon passerade parkeringsfickan 
och Halvardsborgen.

Under förhöret ombads Schürrer att redogöra för förhållandena kring den korsningen som 
hon vek av till vänster i och hon säger att det fanns en gul skylt på vänster sida av vägen sett 
från hennes håll och att det  stod ett ortnamn på den som hon i efterhand inte kan komma ihåg 
vilket det var. Hon har för sig att det inte fanns någon gatubelysning och att det inte heller var 
några hus belägna där. Hon har inget minne av vegetationen i området kring korsningen, det 
vill säga om det var öppet landskap eller träd och så vidare på platsen.

Efter att alltså ha svängt av till vänster från gamla E 18, kom hon att fortsätta promenaden i 
riktning mot fornmärket och när hon började att närma sig platsen för lämningen som hon 
hade markerad på en karta kom hon att passera förbi en affär. Efter att ha kommit fram till 
närområdet för fornlämningen, säger Schürrer att hon emellertid inte lyckades att återfinna 
den vilket fick till följd att hon efter ett tag påbörjade promenaden tillbaka till Arboga igen 
utan att ha sett själva besöksmålet. 

Schürrer har i tidigare förhör spontant redogjort för att hon inför besöket till fornlämningen, 
först besökte Arboga turistbyrå, där hon fick stenens position utpekad för sig på en karta av 
en ur personalen på turistbyrån. Efter att under det förnyade aktuella förhöret själv 
inledningsvis inte nämnt det förhållandet tillfrågades Schürrer på nytt om hon möjligtvis 
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glömt att återge den händelsen en andra gång. Hon uppgav då att det fortfarande är riktigt att 
hon befann sig på turistbyrån inför promenaden och hon säger nu hon fick positionen för 
fornlämningen markerad på en karta av en kvinna i 25 till 30-års åldern. Kvinnan var blond 
och hade hästsvans och Schürrer säger att hon pratade med henne på engelska språket. 

Schürrer är något osäker på den exakta tiden som hon senare under kvällen kom att lämna 
Arboga med tåg igen från centralstationen men hon säger att det antingen var den på biljetten 
uppgivna avresetiden eller en annan tid alldeles nära den. Hon säger att klockan hur som helst 
var cirka 19.30, när hon åkte från Arboga. 

Vad det gäller hennes resa med tåg till Arboga under den 14/3 så säger Schürrer att hon köpte 
tågbiljetten dit under fredagen på centralstationen i Stockholm. Hon var för dagen iförd 
samma skor som hon bar under den 12/3 och hade även samma byxor på sig. Hon är något 
osäker beträffande den jacka hon bar under den 12/3 och säger att det eventuellt kan ha varit 
samma korta, beiga jacka som under den 12:e eller att hon bar en längre beige rock med huva, 
som även var den rock som hon bar när hon längre fram kom att lämna Sverige för att åka till 
Tyskland från Skavsta flygplats. Hon bar även med sig en väska under den 14/3 och säger att 
det var hennes Adidas-väska. 

Vad det gäller hennes förehavande under förmiddagen den 14/3, säger Schürrer att hon 
jobbade hemma under fredag förmiddag för att vi lunchtid åka till centralen i Stockholm. Hon 
uppger att hon färdades till Arboga någon gång mellan 15.00 till 16.00, men kan inte säga om 
hon åkte dit via den så kallade norra eller södra vägen i förhållande till Mälaren och hon kan 
inte heller närmare beskriva konduktören till utseendet utöver att det var en kvinnlig 
konduktör. Efter att ha kommit fram till Arboga lämnade hon centralstationen för att till fots 
bege sig genom Arboga centrum med riktning mot den fornminneslämning belägen i utkanten 
av Arboga som kallas för Halvardsborgen. Lämningen ligger vid en parkeringsficka belägen 
längs gamla E18 och Schürrer har i samband med tidigare förhör på en karta redogjort för den 
gångväg som hon tog för att komma till platsen. Enligt Schürrer har hon gått på exakt samma 
sätt vid samtliga tillfällen som hon gått till eller passerat Halvardsborgen och hon ville i det 
aktuella förhöret inte tillrättalägga något i det hänseendet.

Efter att ha kommit fram till borgen kom hon att uppehålla sig där under en timmes tid och 
hon beskriver vädret som uppehållsväder och molnigt och hon minns speciellt att det inte 
förekom någon nederbörd som gjorde henne blöt. Efter att ha uppehållit sig vid borgen, 
påbörjade hon promenaden tillbaka till Arboga central och säger att hon då alltså gick på 
samma sätt som hon kommit dit och även redogjort för på karta i tidigare förhör. Under 
tågresan tillbaka till Stockholm kom hon bland annat att skicka ett sms till sin väninna 
Clemence och hon blev även uppringd av sin kamrat Pavlos som hon pratade med och 
planerade senare kvälls aktiviteter i Stockholm tillsammans med. 

Beträffande sina förehavanden under den 16/3 säger Schürrer att hon uppehöll sig i centrala 
Stockholm och att hon där bland annat träffade sina kamrater Cars och Dimitrios på ett kafé. 
Tillsammans med de båda kom hon bland annat att besöka Akademibokhandeln och vid 
tillfället var hon iförd samma svarta gymnastikskor som hon burit under sina två tidigare 
besök i Arboga. Hon hade därutöver ett par jeans och sin ljusa rock med huva. Efter att Cars 
senare under dagen skiljts åt från henne och Dimitrios, kom de båda att gemensamt besöka en 
restaurang för att äta. 

Beträffande den 17/3 uppger Schürrer att hon under morgonen begav sig till Danderyds 
sjukhus där hon träffade sin kamrat Pavlos och lånade pengar efter att under föregående dag 
kommit överens med honom i telefon att göra på det sättet. Hon var vid tillfället iförd sin 
beiga jacka med kapuschong, sina jeans och samma gymnastikskor som hon burit under så 
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väl den 16/3 som den 12/3 och 14/3. Hon hade även en väska med sig och säger att det var en 
blå jeansväska med ett Samson-märke och utöver det så hade hon även en pin-nål i plast på 
väskan. Hon besökte centralstationen i Stockholm där hon köpte biljetter med flygbussen till 
Skavsta som hon hade för avsikt att resa med under nästföljande dag, alltså den 18/3, och hon 
köpte även tågbiljetter till Arboga, som hon hade för avsikt att återigen besöka senare under 
dagen.

Vidare kom hon att träffa Othmar, hennes blivande nya chef, vid 14.00-tiden. Schürrer har 
tidigare beskrivit att hon fått en anställning som turistguide i Stockholm och att det är  
Othmar som är chef för den verksamheten. Hon kom i samband med besöket hos honom att 
få en del böcker och efter att ha pratat om hur arbetet skulle komma att genomföras åkte hon 
därifrån. Hon uppskattar att besöket hos Othmar tog cirka 30 minuter och vad det gäller 
telefonkontakter under den dagen minns hon att hon pratade såväl med sin kamrat Pavlos som 
Othmar och sin mor Eva Schürrer, som ringde från Tyskland och berättade att hon fortfarande 
inte kommit in på sjukhus för behandling av en sjukdom som hon  led av vid den tidpunkten.

Efter besöket hos Othmar åkte Schürrer hem med tunnelbana, var efter hon packade ur de 
böcker som hon tidigare fått av honom och hon lade istället i sin kamera i väskan och hon 
uppger att den hyresvärdinna hon är bosatt hos i Skarpnäck för tillfället inte var hemma. 

Under eftermiddagen påbörjade hon färden till Arboga med tåg och säger sig vara säker på att 
hon åkte dit med ett tidigare tåg än vad som angivits på hennes biljett som hon köpt 
dessförinnan. Hon kan inte beskriva tågets utseende och inte heller om de färdades den södra 
eller norra vägen. Hon kan inte redogöra för konduktörens utseende eller kön och hon uppger 
att hon kände sig stressad under dagen. Hon var av uppfattningen att hon hade mycket att 
göra och nämner att det bland annat hade med besöket hos Othmar att göra. Enligt tidigare 
överenskommelse skulle hon ha hämtat de böcker hon fick av honom under måndagen redan 
på fredagen men det hade alltså inte blivit av.

Efter att ha kommit till Arboga började hon  gå genom centrum för att på nytt ta sig till den så 
kallade Halvarsborgen och  hon säger att det besöket var hela syftet med resan till Arboga. 
Hon bar då fortfarande den långa beiga jackan med kapuschong som hon haft på sig tidigare 
och hon hade även samma svarta gymnastikskor på sig. Efter att ha kommit till borgen, 
uppehöll hon sig där i cirka en till en och en halv timmes tid och fotograferade då tre bilder 
över det närliggande landskapet. Efter att ha betraktat bilderna och kommit fram till att de 
inte var värda att spara så suddade hon ut dem ur kamerans digitala minne och när hon var 
färdig på platsen påbörjade hon promenaden tillbaka mot centralstationen i Arboga. Hon gick 
då på samma väg som hon vid tidigare tillfällen tagit sig dit på och som hon även i tidigare 
förhör återgett på en karta.

Hon hade ingen klocka med sig under besöket till Arboga men säger att hon kom att färdas 
tillbaka till Stockholm med tåget enligt den tid som var angiven på hennes biljett. Vad det 
gäller återresan till Stockholm minns Schürrer att hon färdades i ett tvåvåningståg och att det 
fanns mycket folk ombord på det. Hon kommer bland annat ihåg att det fanns en grupp med 
berusade irländare men att de inte kom att åka med tåget särskilt länge.

 Hon har inget minne av konduktörens kön eller utseende och efter att ha kommit fram till 
Stockholm fortsatte hon med tunnelbanan mot Skarpnäck utan att göra något uppehåll i 
centrum.Vad det gäller hemresan till bostaden säger Schürrer vidare, att hon under resan med 
tunnelbanan dit, besvärades av att det fanns så många berusade människor på tåget att hon 
inte ville åka med det hela vägen fram till Skarpnäck. Det fick till följd att hon steg av vid 
Gullmarsplan varefter hon fortsatte till fots till bostaden och efter att hon kommit hem så åt 
hon och packade en del för den hemresa som hon skulle göra till Tyskland under nästföljande 
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dag. I samband med att hon åt kom hon att titta på klockan i kökets mikrovågsugn och med 
anledning av det kommer hon då ihåg att klockan då var 22.45.

Hon säger att hennes hyresvärdinna var hemma när hon kom hem och vad det beträffar den 
packning som hon förberedde för nästföljande dag säger hon att det inte var så stor eftersom 
hon ville kunna ta med sig allt som handbagage. Det gjorde att hon inte packade särskilt 
mycket kläder och i övrigt det så packade hon ner sin bärbara dator, en del böcker och ett par 
skor. Beträffande skorna säger Schürrer att det var samma svarta gymnastikskor som hon 
tidigare beskrivit och att hon under nästföljande dag, vid återfärden till Tyskland, bar ett par 
bruna stövlar. 

Under den 18/3, alltså samma dag hon skulle åka hem med flyg till Tyskland igen, säger 
Schürrer att hon bar sina bruna stövlar, ett par jeans och den långa, ljusa rock med huva som 
hon nämnt flera gånger tidigare och hon bar sina tillhörigheter i en blå Adidas-väska. 

I samband med förhöret tillfrågades Schürrer om närmare detaljer beträffande de svarta 
gymnastikskor hon återkommande redogjort för. Hon uppgav då att hon köpt de skorna på ett 
ställe hon inte närmare inte kunde dra sig till minnes i Göttingen i Tyskland under 
försommaren 2007. Hon har för sig att hon betalade skorna kontant och säger att hon i 
huvudsak har använt dem kvällstid sedan inköpet av dem. Under förhöret förevisades såväl 
Schürrer som advokat Ekblad bilder i en av polisens digitala kameror, föreställandes ett par 
svarta gymnastikskor och hon uppgav då att det var de skor som hon redogjort för i sin 
berättelse. I sammanhanget tillfrågades hon även om hon under 2007 innehaft några 
ytterligare skor under sin vistelse under Sverige och hon nämnde då att  hon innehaft sandaler 
och ett par silverfärgade Adidas tennisskor utöver de svarta skorna och de stövlar hon berättat 
om. 

Under förhöret tillfrågades även Schürrer om hon på något sätt fått vetskap om att hennes 
före detta pojkvän Torgny Hellberg kommit att flytta från den adress hon själv tidigare besökt 
honom på i Arboga, till någon annan adress. Schürrer uppgav då att hon var medveten om att 
Hellberg fått en ny bostadsadress och hon uppgav sig vara helt säker på att det enda sätt som 
hon fått kännedom om den är genom tyska polisens försorg. Med det menar Schürrer att hon 
antingen muntligt eller skriftligt tagit del av information i samband med det första förhöret 
med henne i Tyskland efter gripandet av henne och att det är på så sätt som hon fått reda på 
den nya adressen. Schürrer har alltså själv inte eftersökt Hellbergs nya adress aktivt genom att 
söka i olika telefon/ adressregister och så vidare. 

Västerås som ovan

Krinsp
Göran Höglund
Krimjouren, Västerås
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Detta förhör hålls i dialogform. Thomas Backman =Fhl, Christine Schürrer =CS, Göran 
Höglund = GHfv, advokat Per Ingvar Ekblad = Adv och Joakim Mittendorf =Tolk

Vid förhöret närvarar även tolk i form av Joakim Mittendorf, tyska språket och Christine och 
tolken förstår varandra väl, då kontroll gjordes i förra förhöret.

Fhl Ja, Christine, sedan förra förhöret hölls, är det något som du 
vill…ehh…kommentera, ändra på eller tillägga?

Tolk Pratar på tyska.

Adv Hon kanske inte förstod det, att hon skulle upprepa vad vi nyss ---

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja, ja.

Fhl Innan förhöret började så pratade vi om ett tillägg du ville göra.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det efter att du hade gått igenom sammanfattningen med advokat Ekbland.

Tolk Pratar på tyska.



CS Pratar på tyska.

Tolk Och det är att jag, utöver de här tre gångerna som vi tog förra gången, så var jag 
ytterligare en gång i Arboga, på väg tillbaka från Örebro ---

Fhl Beskriv den resan. Var startade resan, vad gör du, så detaljerat som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Resan började i Stockholm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sedan biluthyrningsfirman.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte exakt hur det gick nu, E20 eller E4 eller tvärtom, men färden gick i alla 
fall via Eskilstuna till Örebro. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Felet var att jag ville titta på campus där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade funderat på att vidarestudera där.

Fhl Campus, vad är det för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är universitetet…universitetsområdet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag gjorde det och sedan åkte jag tillbaka. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen eftermiddag åkte jag tillbaka.

CS Pratar på tyska.

Tolk Stannade kort i Arboga.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sedan åkte jag tillbaka till Stockholm, till min lägenhet.
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Fhl Okej. Mer detaljerat Christine. Då tänker jag på redan…ehh…biluthyraren, var? 
Vilken bil? Vägen till Örebro? Platsen i Örebro som du åker till? Beskriv så bra 
som du kan.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och anledningen till det Christine, det är ju för att vi vill kontrollera saker och ting, 
så att det stämmer och…

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl --- för din skull.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är ett tag sedan förstås.

CS Pratar på tyska.

Tolk Biluthyrningsfirman ligger på Götgatan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kommer inte ihåg namnet längre.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det rörde sig om en mörkröd eller svart Golf-bil.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har beskrivit ----- Örebro.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag hade tagit fram vägbeskrivningen från Internet och vad jag vet så finns det 
bara en möjlighet att ta sig till Örebro.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag känner inte heller Örebro så jag kommer inte ihåg några gatunamn som jag åkt 
på, det, det går inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag stannar --- vid en bensinstation i Arboga på väg tillbaka. 

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och där vet jag var den ligger.

Fhl Ja, men vi håller oss kvar i Örebro.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl I förhöret har du sagt att du ska besöka campus…

CS Mm.

Fhl …vilket förklarar, fick förklaring att det var högskolan. 

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Beskriv platsen. Du åker.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad var klockan då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske från cirka 15.00 till 16.00, kanske redan lite tidigare.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ungefär den tiden var det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det, det är svårt och komma ihåg hur och beskriva campus, det minns jag inte 
riktigt. 

Fhl Du har varit så duktig tidigare i förhöret och beskrivit platser, så jag 
tänkte…beskriv vad du gör på platsen då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och hur byggnaderna ser ut.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om det nu är en byggnad som du går in eller…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Beskriv vad du gör i Örebro Christine.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det fanns ju flera institutioner---- byggnader.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag gick ju inte in någonstans.

Fhl Vad är syftet med resan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag vill alltså…

CS Pratar på tyska.

Tolk …ville få ett intryck av hur stort det här, hur det ser ut där på universitetet. Det var 
ändå inte riktigt mina ämnen som jag studerar, även om man kunde studera 
historia på platsen också.

Fhl Hur har du fått kännedom om Örebro Universitet då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att den finns? Att det finns?

Fhl Vad är det som gör dig intresserad för den här resan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har tittat på lite olika universitet i landet och Örebro var ----

CS Pratar på tyska.

Tolk Det finns en site där man kan anmäla sig till olika universitet och Örebro finns med 
på den där siten. 

Fhl Åter igen, vad gör du i Örebro? Går du in i en byggnad? Pratar du med några 
personer? Hur länge uppehåller du dig i Örebro?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och om du går in i någon byggnad, beskriv den byggnaden.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick alltså inte in i någon byggnad, men jag pratade med några studenter på 
universitetsområdet. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag frågade om hur det var, vad som försigick där, om de var nöjda.

Fhl 30 januari?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i januari, men jag minns inte vilket datum, vilken dag det var.

Fhl Okej. Kommer du ihåg några andra datum i slutet av januari, vad du gör.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte exakt vilken dag, men jag var även i Uppsala. 

Fhl Mm. Okej. Ehh…du kanske tycker jag låter envis Christine…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …men jag är väldigt nyfiken på den byggnaden som du är utanför, om du kan 
beskriva den byggnaden. Nu har du pratat om, att du träffade några studenter. 
Beskriv byggnaden eller skulle du rent av kunna peka ut den byggnaden? Först 
göra en beskrivning och sedan peka ut den plats du är på. Skulle det funka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om jag ser byggnaden, ja, skulle kunna peka ut den.

Fhl Men du har inte bilden på näthinnan nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Hur länge är du i Örebro?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, cirka två timmar.

Fhl Okej. ---åker du tillbaka via Arboga. 

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Kontaktar du någon person i Örebro eller någon annan person under den här 
resan eller försöker du kontakta någon person under den här resan?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Tänker på lärare på universitetet eller andra personer den här dagen som du 
försöker kontakta?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nä, det minns jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror inte det.

Fhl Ehh…då tänker jag inte bara på att man går in och ringer på, utan att man använder 
sin telefon och…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte, minns inte.

Fhl En naturlig fråga, det är om du har försökt ringa Torgny eller om du har pratat med 
Torgny den här dagen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Genom att han bor i Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men det minns jag inte vilken dag det var.

Fhl Känner du andra personer i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-07 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1551



CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Vilka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Två vänner till honom som jag vet att dom bor där.

Fhl Som heter?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ina och Jonny.

Fhl Kan du efternamnet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Har du försökt ringa dom…på den här resan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej. Det tror jag inte.

Fhl Ingen annan heller? Någon kompis eller någon annan person?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte vad jag minns.

Fhl Nej. Skulle det vara något speciellt samtal Christine, så skulle du komma ihåg det 
eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det utgår jag ifrån.
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Fhl Ja. Du sa att du stannar till i Arboga. Beskriv den platsen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var en bensinstation.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som ligger vid centralleden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kommer inte ihåg vad det var för märke eller om det var Shell eller, men jag 
vet vad den ligger.

Fhl Okej. Mest om du gör en avvikelse från resvägen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hur menar du?

Fhl Du beskrev ju att du åkte från Stockholm via Arboga till Örebro. 

CS Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Din fråga var viktig.

CS Okej.

Fhl Och sedan när du kommer tillbaka…

CS Mm.

Fhl …kommer du till Arboga. Gör du någon avvikelse från din färdväg och hittar en 
station eller ligger bensinstationen efter färdvägen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är klart Christine eller?

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag lämnade den här rutten för att komma till bensinstationen.

Fhl Okej. Och din plan var när du åkte från Örebro att ta dig till?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Från Stockholm.

Fhl Från Örebro.

(Flera som pratar samtidigt.)

Fhl ---tanken att du ska ta dig då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till Stockholm.

Fhl Okej. Har jag uppfattat dig rätt att du åker raka vägen från Örebro, hamnar i 
Arboga. Sedan gör du en avvikelse från din…från närmaste vägen till Stockholm? 
Förstår du vad jag menar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Mm.

CS Ja.

Fhl Kan du beskriva om det…ehh…till vänster eller till höger från den normala 
färdvägen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till vänster.

Fhl Okej. Åker du…är det första gången du åker till Örebro?

Fhl Visst är jag tjatig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En gång tidigare har jag varit där.

Fhl Det finns ju två vägar man kan åka från Örebro eller till Örebro från Arboga.

CS Okej.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl En väg är ju den väg du beskrev i förra förhöret när du gick.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl En annan väg är en större väg.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vilken väg åkte du från Örebro?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den som jag känner, den från förra gången. Den är den jag känner.

Fhl Den som du gick på?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Då är jag lite mer med i matchen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…vad händer på bensinstationen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag klev ur bilen, gick till kofferten, bagageutrymmet och tog ut min väska. 

Fhl Mer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag stannade kort och åt helt enkelt, för jag hade min lunch i bilen, i väskan.

Fhl Okej. Hur är du klädd Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Du vet inte nåt hur du är klädd den här dagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Var…vilka jackor är möjliga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror jag hade inte med mig någon jacka.

Fhl Vad tror du då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror jag hade ingen…ehhh…egentligen ytterjacka på mig, utan mera någon 
stickad tröja eller kofta.

Fhl 30:e…eller slutet på januari?

Tolk Pratar på tyska.

CS Japp.

Tolk Mm.

Fhl Så åker du utan ytterplagg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det är varmt och i bilen det är också varmt.

Fhl Okej. Ja…okej. Ingenting mer på bensinstationen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag minns inget annat.

Fhl Hur lång tid står du där ungefär?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske 20 minuter, en halvtimma.

Fhl Händer något mer än att du äter din lunch där?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Inte vad jag kan komma ihåg, inte vad jag minns just nu.

Fhl Vad gör du sedan då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan åkte jag tillbaka, körde tillbaka till Stockholm.

Fhl Vad är klockan? Har du koll på klockan här?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej, det vet jag inte.

Fhl Och när du kommer till Stockholm, vad händer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte till…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var tidig kväll alltså. Jag åkte tillbaka till min lägenhet i alla fall.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan hände inget speciellt, jag var hemma.

Fhl Mm. Så du hyr, hyr en bil på Götgatan.

CS Mm.

Fhl Du beger dig till Örebro. Pratar inte med någon på universitetet, någon anställd. 
Träffar några studenter utanför, du har ingen ytterjacka med dig tror du och så 
åker du tillbaka. Hinner du med Jocke? (Tolken)

Tolk Ja. Pratar på tyska.

Fhl Och så landar du i lägenheten i Skarpnäck. Har du bilen med dig dit?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Vad händer sedan? ---- Jag tänker med bilen.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Är det ett långtidskontrakt eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade hyrt den för två vardagar för jag visste inte när jag skulle komma tillbaka.

Fhl Och du har ingen ytterjacka på tror du, när du åker och hämtar bilen heller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Om du skulle ha jacka på dig, vilka jackor har du tillgång till Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det skulle vara en kort, beige jacka.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sånt här ---- har jag tagit reda på att det heter på svenska tydligen, quiltad, men 
det är värmande ämne och sedan har man tyget runt eller över och syr så här i ett 
mönster.

CS Ja, quiltad.

Fhl Mm, okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och i en i samma tyg, men längre. 

Fhl Den du i förhöret, förra förhöret kallade Skavsta-jackan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och två mera tygjackor, en vit.

CS Pratar på tyska.

Tolk En mera beige/gul militärjacka.
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Fhl Okej. Har du glömt någon jacka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej. 

Fhl Du pratade om en jacka som hade ett S:t Pauli-märke?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Vilken jacka är det som har det märket på sig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är den beige/gula tygjackan, militärjackan.

CS Mm.

Tolk Militärjackan.

Fhl Och var sitter det här märket på jackan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Här på vänster arm ---

Fhl Är det fotbollsklubben S:t Pauli?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Okej. Ehh…ja, då har vi --- pratat om Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Finns det något mer att berätta om den resan?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Något som är av vikt?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, inte vad jag…

CS Pratar på tyska.

Tolk …kan minnas.

Fhl Då har vi dom här tågresorna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som du berättade om i förra förhöret.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dels 12 mars…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är vi överens om att det 12 mars, det stämmer det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ehh…ja.

Tolk Ja.

Fhl Vilken veckodag?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en onsdag, det är jag säker på.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om den är den 12…ja.

Fhl Berätta lite från början…hur du är klädd när du reser den här dagen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har mina svarta gymnastikskor på mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tajta jeans.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Tröja vet jag inte, men jag hade den korta jackan på mig, den beiga.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och min blåa Adidas-väska.

Fhl ----så det är alla dina personliga tillhörigheter?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl När det gäller de svarta skorna så är de skorna som du reste med oss från Tyskland 
med.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men jag hade de inte på mig den dagen.

Fhl När vi träffade dig första gången…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sedan bytte ju du på polisstationen i Hamburg, vid flygplatsen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Hamburg?

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var aldrig i Hamburg.

CS Pratar på tyska.

Tolk På, på polisstation.

Fhl Ja, men när vi reste hem den dagen…När vi reste hem säger jag, när vi reste till 
Sverige ska jag säga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag trodde att det var när jag åkte från Sverige till Tyskland. En gång till.
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Fhl När tyska kollegorna och två svenska poliser…

CS Pratar på tyska.

Fhl …tar med dig från Tyskland.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det dom skorna du hade på dig då du pratar om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Vilken färg är skosnörena?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vita.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jaaa…vita.

Fhl Jag har ju sett skorna, dom är ju svarta.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Svarta skosnören.

GHfv Vi kan ta fram bilder, du vet vad vi pratar om eller?

Fhl Ja ----

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Mm.

Fhl Har vi i burken eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Förhöret avbryts klockan 10.36 för paus.

Fhl På grund av tekniskt problem kommer förhörsledaren Thomas Backman 
att…ehhh…läsa in Christines förhörsuppgifter efter pausen här och en bit framåt 
varpå Christine får godkänna inläsningen när den är klar.
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Fhl Ja, Christine jag började frågade dig om tågresan och inköp av biljett och då 
berättade du för mig att du köpte biljetten på centralen samma dag eller dagen 
innan. Du vill minnas att det var en, en man som expedierade henne och hon 
betalade biljetten kontant. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Hon berättar vidare att hon åkte från Stockholm någon gång mellan klockan 10.00 
och 11.00. Hon säger att tågtypen var en dubbeldeckare och hon kan inte svara på 
om hon åkte norra eller södra vägen till Arboga. Hon kan på grund av fler resor 
inte beskriva om det var en manlig eller en kvinnlig konduktör på den här resan. 
Däremot så minns hon att det inte var så mycket folk på tåget.

När hon kom till Arboga berättade  hon att hon lämnade tåget och gick rakt ut på 
centrumleden för att gå på den åt höger. Hon kom att passera en idrottsplats på 
höger sida. Hon fortsatte på Centrumleden fram till det att hon nästan var framme 
vid den stora vägen. Där gick hon in på en gång- och cykelväg, vilken hon gick 
en bit och vid närmare eftertanke kom hon att gå under stora vägen och vidare på 
gång- och cykelvägen så att hon kom att passera en parkeringsplats som är 
belägen vid ett badställe, badhus.

När det gäller vädret den här dagen så var det lite molnigt och hon minns inte att 
det varken snöade eller regnade, utan molnigt var vädret.

Hon fortsatte på gång- och cykelvägen efter att hon hade passerat 
badhusparkeringen på sin vänstra sida och gick vidare och kom efter en stund att 
passera ett hus på höger sida som hon beskriver som någon typ av Folkets hus. 
Hon kom därefter att ta höger för att sedan svänga vänster upp på den stora 
vägen, vilken hon pratat om i tidigare förhör. Hon beskriver att hon gick efter 
vägen på dess vänstra sida i kanten av vägen. Hon vill inte beskriva att det på 
något vis en cykel- eller gångväg, utan hon går i kanten av vägen. 

Vad gäller tempot i hennes promenad så säger hon att hon inte går så fort, utan att 
tempot är ganska moderat. Hon beskriver att hon kommer att passera en 
parkeringsplats vilket hon beskrivit i tidigare förhör och det är stället hon har 
besökt under fredagen och måndagen. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hon gick vidare på vägen, uppskattningsvis en halvtimme till en timme. Hon säger 
dock att hon har svårt att uppskatta tiden hon gick. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När det gäller uppskattning av tiden som Christine promenerar så säger hon att hon 
gick från tågstationen ut till den här parkeringsplatsen, vilken hon besökte under 
fredagen och måndagen och att det tog ungefär en timme. När det gäller sträckan 
från den parkeringsplatsen vidare ut efter den här stora vägen, så säger hon att i 
sin uppskattning att det inte tog riktigt en timme. Lite kortare än en timme. 
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hon tillägger och säger att det var mindre tid än den första sträckan, ut till den här 
borgen. Det var mindre tid hon gick från den parkeringsplatsen och ut till nästa 
korsning som hon beskriver. Hon uppger sedan att hon kom fram till en 
t-korsning där en väg gick in till vänster och hon beskriver att det sitter en 
vägskylt på den stora vägens vänstra sida. Hon beskriver att den aktuella skylten 
sitter bortanför avtagsvägen. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl På den bortre sidan av vägen. Hon tror att skylten är gul till färgen. När det gäller 
utseende på den här platsen där korsningen ligger, så kan hon inte beskriva 
vegetationen. Hon tror inte att det är någon belysning vid platsen och vad gäller 
hus så har hon inget minne av att några sådana skulle ligga i den här korsningen. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Avtagsvägen tror hon, har eventuellt en bit asfalt för att sedan övergå i grus. Hon är 
dock osäker på uppgiften och säger att det kan vara grus från starten. 

Övriga kännetecken som Christine beskriver på sin gångväg ut är Nalles motell 
som ligger i nära anslutning till Arboga, på höger sida. På fråga hur länge hon har 
gått på den här grusvägen i sitt sökande efter runstenen vet hon inte. Hon säger att 
hon svängde av flera gånger från den här vägen då det var flera vägskäl på vägen 
och hon säger att det svårt att ange hur långt hon gick på den här vägen. 

Fhl Jag har frågat det förut Christine, men du har uppskattat tiden bra fram till 
t-korsningen. Försök uppskatta tiden från t-korsningen och i ditt sökande efter 
stenen innan du vänder.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och andra kännetecken i ditt sökande, vid vägskälen som du har beskrivit. Hus, 
hagar, djur, bebyggelse. Försök komma ihåg så detaljerat som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Oj, oj, oj.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var enstaka hus och bondgårdar. 

CS Pratar på tyska.

Tolk På bägge sidor om vägen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det går också en…
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Tolk Pratar på tyska.

Tolk Det går ju också en väg, alltså en strasse…

CS Ja, ja..pratar på tyska.

Tolk Det går ju också en…till stenen ligger vid sjön och dit går ju också en väg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och på väg…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, på väg dit till stenen då, så passerar man liksom en liten, ja, ansamling av hus 
och det finns också någon livsmedelsbutik.

CS Mm.

Fhl Det jag vill veta nu är ju hur du går, har du gått den vägen du beskriver nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på både tyska och svenska.

CS Ja.

Tolk Bilvägen till sjön?

Fhl Ja, dom platser du beskriver nu.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dom har du passerat vid det här tillfället?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Pratade nu någonting om en affär, jag hörde inte riktigt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Vad är din uppfattning Christine, är du långt ifrån stenen vid det här tillfället?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Nä, den skulle ju ligga där alldeles i närheten.

Fhl Hittade du den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Har du varit och besökt stenen tidigare?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade letat efter den också tidigare, men inte hittat den då heller.

Fhl Och när var förra gången du var i området?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För två år sedan.

Fhl Okej. Och vad händer när du inte hittar stenen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick ju omkring där ganska länge, sprang omkring där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade hört att den ligger då till höger om vägen, men det ligger en brant 
skogsbacken också, där skulle den ligga. Bakom alltså, den här backen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, den här remsan gick alltså upp och ner och där finns också någon slags stig.

Fhl Okej. Ehh…du hittade inte stenen och beger dig tillbaka.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Samma tempo?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Och när du kommer in mot Arboga så beskrev du i det förra förhöret att du 
gick samma väg tillbaka till stationen. Stämmer det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Har vi fått med allt eller är det något du vill tillägga angående den här resan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej. Jag kan inte tillföra någonting mer till er.

Fhl Kommer du ihåg om…hade du koll på tågtiderna? Går du upp och väntar på ett tåg 
eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller har du en tågtid att passa när du går tillbaka till Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag kommer inte ihåg vilket tåg jag hade bokat en tid…vilken tid tåget gick som 
hade bokat. Det går ett tåg strax före och ett tåg strax efter halv åtta. 

CS Mm.

Fhl Men du går…du går upp perrongen och väntar på ditt tåg och så åker du tillbaka 
till Stockholm.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Ehh….fredag 14 mars.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Mm.

Fhl Biljettköp.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Köpte jag denna fredag.

Fhl En kort återgång Christine, om vi ber dig visa på var du har gått någonstans när det 
gäller…i ditt sökande efter Siggestenen, skulle du kunna visa var du har gått?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det tror jag nog, men jag…gick också vilse lite grann så det är svårt att, att åter 
gå exakt samma väg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men sakerna som jag har beskrivit dom skulle jag hitta…---

Fhl Ehh…åter till fredagen, hur är du klädd? När du åker på fredagen och hur ser 
fredagen ut i övrigt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur börjar fredagen för dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Fredag förmiddag så arbetade jag hemifrån.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Någon gång efter lunch så åkte jag till stan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nä, jag tror inte jag gjorde någonting mer heller, jag tror jag åkte direkt till 
centralen, till stationen.

Fhl Fortsätt.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Köpte biljetterna.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och åkte med tåget.

Fhl Hur är du klädd?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade åter igen samma skor på mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samma byxor.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag är inte säker om jag hade samma jacka på mig eller en längre.

Fhl Samma jacka, vilken skulle det vara?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som jag hade på mig den…då på onsdag.

Fhl Okej. Kan det vara så att du har en mörk jacka på dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du köper biljett.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.
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Fhl Vad är klockan? Kommer du ihåg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vet jag inte längre.

Fhl Vad säger du när du köper biljetten där?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ----- mål?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag behöver ha en biljett.

Fhl Och när köper du biljetten? Kommer du ihåg det på dan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte. Jag är inte ens säker längre om det var precis innan jag åkte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Just nu verkar det vara så att jag minns att det var en längre tid mellan biljettköpet 
och att jag började åka därifrån.

Fhl Och när åker du till Arboga Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mellan tre och fyra.

Fhl Vilken typ av tåg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En gång minns jag att det inte var den ----

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte om det var fredag eller om det var måndag.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Två gånger åkte jag med en dubbeldeckare och en gång med en-vånings tåg. 

Fhl Är det mycket folk på tåget på fredagen när du åker till Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vad kan det innebära, att det är mycket folk på tåget?

Tolk Pratar på tyska.

CS Det var inte så att folk stod, men det var, ja, välupptagna platserna kan man säga.

Fhl När kom du fram till Arboga? Och innan det, beskriv konduktören vid det här 
tillfället?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var en kvinna.

Fhl Kan du beskriva henne?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Gammal, ung?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kort, tjock.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad har du för uppfattning?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag lade inte märke till det, för att jag läste också. Jag höll fram min, min biljett.
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Fhl Kom fram till Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad gör du när du kommer fram?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kliver av tåget…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick samma väg som jag beskrev nyss. Ehh…Centralleden, ehh… och sedan 
den här gång- och cykelvägen till den här parkeringsplatsen. 

Fhl Vad hade du med dig Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Min Adidasväska.

Fhl Hade du något speciellt med dig i väskan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Något att äta och dricka.

Fhl Och hur såg det ut på onsdagen, hade du någonting med dig då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vad?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Även då någonting att äta och dricka.

Fhl Är det bara Adidas-väskan?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Så säger du att du går samma väg på fredagen som du gick på onsdagen.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja. Ja.

Fhl Är det mörkt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ---förhållanden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är mörkare.

Fhl Ja, okej. Och så kommer du ut till den här parkeringsplatsen. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Beskriv vad du gör. Vad är för väder den här dagen också?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är ungefär samma som på onsdagen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget ovanligt alltså.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag blev inte blöt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Skulle jag beskriva något vad jag gjorde på parkeringsplatsen?

Fhl Och vad du gör på det här stället.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur det ser ut på det här stället?

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Vegetation och -----

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Beskriv platsen så bra som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det går en stig in till vänster där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och till höger ser man – stranden  till den där sjön.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om man följer den vägen så kommer det ganska snart en liten kulle. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Där kan man ta sig upp för kullen ----- vägen går egentligen, fortsätter rakt fram.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det är rätt mycket växtlighet på den här vägen.

Fhl Vad gör du när du kommer fram på den här vägen? Vad gör du på stället?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På vänster sida är det den här kullen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som går in en bra bit in i skogen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag följde först vägen, stigen alltså.

CS Pratar på tyska.

Tolk Någon gång så svängde jag till vänster.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men då var inte det längre någon stig, en väg.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och då klättrade jag omkring på den vägen.

Fhl Hur ser det ut däruppe då Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vegetationen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är snarare kalt, det finns mossa. Eller lav.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och längre bak ---- är stubbar och vegetation, längre bak.

Fhl Nu har du beskrivit att du går upp på kullen där…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ser du sjön?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och beskriv sjön.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag tänker på om det är is eller om det är öppen sjö.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte, jag tror inte att det var is.

CS Pratar på tyska.

Tolk Man…

CS Pratar på tyska.

Tolk Man ser inte stranden. Det är ju träd som möts.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men man ser ju sjön bakom, man ser inte om det är is eller inte.
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Fhl Jag var ju där för någon dag sedan och tittade på platsen. Man ser ju sjön ganska 
tydligt fast det har börjat komma löv nu då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Man ser sjön tydligt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så min fråga då, öppet vatten eller….

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Någonting annat, hur såg sjön ut? Vilket tillstånd var den i?

(Här pratar Schürrer och tolken samtidigt)

Tolk Ja, det var ju ---- mörkare.

Fhl Har du någon uppfattning?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och hur lång tid är du där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, kortare tid än en timme i alla fall.

Fhl Varför är den här platsen så intressant Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och hur har du fått reda på platsen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är en historisk plats och det finns ju skäl att man byggde den där, antagligen 
för att den ligger direkt vid sjön. 

CS Pratar på tyska.

Fhl Hur har du fått reda på den här platsen?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det berättade Torgny någon gång.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag såg det också på kartan.

Fhl Torgny har berättat om den här platsen för dig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om många platser som ligger i Västmanland.

Fhl Har Torgny berättat om eller?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Mm. Okej. Ehh…hade du kamera med dig redan på fredagen eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Den kommer med på måndagen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Du är där en timme och sen går du tillbaka samma väg som du har beskrivit.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Och vad händer när du kommer till Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget. Jag går till stationen, väntar på tåget, åker tåg tillbaka till Stockholm.

Fhl Ja. Är det snö ute eller?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På fredagen?

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror inte.

Fhl Sedan kommer du till Stockholm ungefär när?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid nio-tiden.

Fhl Och vad händer när du kommer till Stockholm?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kliver på t-banan och åker hem till Skarpnäck.

Fhl Okej. ---- några detaljer på fredagen också Christine. Dina kontakter och så 
vidare. Användande av telefon och dyligt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Är det något sådant på fredagen? När du kommer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag sms:ade…ehhhh…med en väninna för att vi skulle korrespondera om vad vi 
skulle göra på kvällen.

CS Pratar på tyska.

Tolk En annan vän ringde också till mig för att diskutera vad man skulle kunna göra på 
kvällen. Det var alltså planering av fredagskvällen.

Fhl Vilka vänner pratar vi om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Clement Leberge und Pavlos Vlachogiannis.
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Fhl Och så beskriver du när du kommer från tåget. Hur går det till?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ---- träffar du någon, vet jag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, Pavlos.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han klev på tunnelbanetåget.

Fhl Och hur är du klädd då Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samma sak som jag hade på mig också.

Fhl Samma sak som du hade på dig----

CS Ja.

Tolk Mm. Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Då pratade du om den korta beiga jackan.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Okej och så åker du vidare..

CS Mm.

(Här pratar flera stycken samtidigt.)

Fhl --- möter med Pavlos.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Vad pratar ni om?
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och hur känner du dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var mycket trött.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag berättade kort att jag just hade anlänt till Stockholm igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag, jag hade svårt att svara hur kvällen skulle bli och vi, vi avtalade att vi 
skulle ringa till varandra senare.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kommer hem.

CS Pratar på tyska.

Fhl Är det någon mer i bostaden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nä, då finns ingen där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag klär om. Byter kläder.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och kort därefter så träffar jag Clement vid tunnelbanestationen.

CS Mm.

Fhl Och…ni…jag vet sedan tidigare i förhöret…förra förhöret att ni går ut och umgås 
på Marie Levau och ….

CS Helenas krog.

Fhl …Helenas krog.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Vad pratar ni om, du och Clement?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något speciellt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Nej. Inte någonting om dina intressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om allt möjligt som man pratar med…kan inte minnas något speciellt ämne som vi 
tog upp.

Fhl Jag tänker på Sigges sten, fornminnen…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ingenting om dina resor till de här stenarna och …

CS ---

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror inte att han är intresserad av det.

Fhl Okej. ----får inte veta någonting vad du har gjort egentligen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom vet att jag åker till olika ställen och tittar på saker, men de vet inte exakt.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-07 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1581



Fhl Ja. Inget som du vill berätta om att du har berättat för Clement?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Nej. Ehh…jag är klar för fredagen Göran, har du något mer på fredagen där?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Tiden tickar på, men jag vill prata om måndagen också Christine, det är ju den…en 
dag som är viktig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sen har jag några viktigare frågor, detaljfrågor bara, efter att vi har pratat om 
måndagen och tisdagen när du åker hem.

Tolk Mm.

Fhl Frågan är om vi ska sträcka på benen lite grann innan det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så vi tar en paus i förhöret, klockan är 11.55.

Fhl Förhöret återupptages, klockan är 12.04 och Christine har i pausen yttrat att hon 
vill tillägga något angående fredagen den 14 mars.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ville räta till någonting.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, en kommentar var ju att jag i tunnelbanan hade på mig den korta, beiga jackan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jo, det är så att jag hade sagt att jag inte var säker på om jag hade den långa eller 
den korta jackan på mig. Det var det jag ville räta till.

CS Pratar på tysk.a

Tolk Det var bara det jag ville ha sagt.

Fhl Och då vill jag förtydliga också, gäller det Arboga-resan, hela resan och enda 
vägen hem till Skarpnäck?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska

Tolk Hela dagen ----
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Fhl Ja, okej fortsättningsvis var det en dag till, framför allt den 17:e, men jag ville veta 
lite grann runt den 16 mars, söndagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad hände på söndagen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vilka kläder har du på dig?

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid lunchtiden på söndagen så åkte jag till stan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och träffade två av mina vänner på ett café.

Fhl Vilka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Andreas Cars och Dimitrios…?

CS Stenos.

Tolk Stenos. 

Fhl Ja. Var och vad gör ni?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var på ett café vid Kungsträdgården.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag känner inte till namnet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi satt där och fikade och pratade med varandra.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan funderade vi på vad vi skulle göra därutöver.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Men det skulle komma ytterligare en person och vi väntade på denna person.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan gick vi till stan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi var i flera boklådor, bokaffärer.

Fhl Med anledning av?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att köpa böcker.

Fhl  Skulle du köpa eller skulle någon annan köpa eller? Vad skulle den köpa i så fall?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Först ville vi bara titta för Andreas Cars hade berättat att det var bokrea. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Först var vi på Akademibokhandeln.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dimitrios i alla fall, han köpte böcker, men inte jag.

Fhl Köpte Andreas bok?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Eller CD-skiva?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vad var det för någonting?

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Det var…

CS Pratar på tyska.
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Tolk CD-Rom eller DVD kanske det var, Sveriges historia, Sveriges samlade historia på 
DVD eller CD-Rom.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han letade -----

CS Pratar på tyska.

Tolk Men vi hittade inte den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bara i bokform.

Fhl Hur är du klädd den här dagen Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade mina svarta gymnastikskor på mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Byxor minns jag inte, men i vilket fall var det väl jeans då.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och min vita kapuschong-kappa.

Fhl Ja. Pratade ni om något speciellt, anmärkningsvärt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Utom om, om böcker bara om att jag skulle åka till Tyskland, men jag bjöd dom att 
komma den där helgen. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget särskilt annars.

Fhl Okej. Inget annat speciellt? Du har inte berättat för dem var du har gjort eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ja. Fortsätt.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan skilde vi på oss, men jag gick och åt med Dimitios.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan följde jag med honom till stationen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan åkte jag hem igen.

Fhl Jag har inga fler frågor angående den 16:e utan jag tycker att vi går in på den 17:e 
då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är ju en dag som…mmm…du besöker Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du vilken veckodag det var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var måndag.

Fhl Ja, och…hur började måndagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På morgonen åkte jag till Danderyd, Danderyds sjukhus och träffade Pavlos där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ville låna pengar av honom.

Fhl Var det något som han visste om sedan tidigare?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag hade ringt till honom på söndag eftermiddag.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då funderade vi på hur vi bäst skulle göra det och då kom vi fram till att det var 
bäst med att det var han hade paus, att jag skulle komma till sjukhuset.

Fhl Sa du varför du ville låna pengar av honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag behövde pengarna till min hemresa för jag hade över huvud taget inga pengar 
kvar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eftersom jag hade förlorat min plånbok på fredagen.

Fhl Ja. Och…ehhm…hur är du klädd?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är mycket tjat om kläder Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Det är en viktig fråga.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade min kapuschong-kappa på mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jeans.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle vilja säga gymnastikskorna.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-07 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1587



CS Pratar på tyska.

Tolk Och en väska.

Fhl Fortfarande detaljerat, beskriv vilken väska och…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är det för typ av väska?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den var väskan av sånt där jeanstyg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Också en sån där som man kunde hänga på axeln då.

Fhl Beskriv den så detaljerat.

Tolk Pratar på tyska.

(Här pratar flera stycken samtidigt.)

CS Pratar på tyska.

Tolk Blå.

CS Pratar på tyska.

Tolk Blått jeanstyg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sen var det…ehhh…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Samson, cigarettmärket. Eller tobaksmärket.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan ytterligare ett märke…pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-07 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1588



Tolk Ett märke och…

CS Pratar på tyska.

Tolk …och en, en button, alltså ett sånt ---- metall.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Pin-märke.

CS Ja.

Fhl Material och färg en gång till.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Blått jeanstyg.

Fhl Danderyd ungefär klockan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Klockan 11.

Fhl Träff med Pavlos.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad händer sen Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan åkte jag till stationen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Köpte biljetterna.

CS Pratar på tyska.

Tolk För tågresan och för bussresan.

Fhl Köper man dom på samma ställe eller?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tågbiljetterna i tågbiljettsluckan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och flygbussbiljetterna vid flygcentralen, alltså World Trade Center.

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl --- pengar du använder, det är dom du har lånat då eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Ja, fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan åkte jag till Baltic Seeways.

Fhl Ta alla tider också Christine, ifall ---

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så gott det går.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var vid 14-tiden tror jag.

Fhl Vad var vid tvåtiden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag träffade Pavlos…
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CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag träffade min chef Ottmar vid Baltic Seeways.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och hur länge träffar du Ottmar och vad gör du hos Ottmar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hämtade en del papper.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och böcker.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan talade vi vidare om ja, det här med arbetsintroduktion.

CS Ja.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han berättade hur det skulle gå till.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kanske tog en halvtimme.

Fhl Åker du…hur tar du dig till Ottmar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte dit med tunnelbanan.

Fhl Station?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Från centralstationen.

CS Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-07 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1591



Tolk Till Stadion.

Fhl Är det nära Stadion?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ottmar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte var Stadion är.

Fhl Men jag tänkte du går ju upp på tunnelbanestationen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och från tunnelbanestationen till Ottmar.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är inte långt, det kanske är 50-100 meter.

Fhl Ja, och ditt besök hos Ottmar tog?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, ungefär en halvtimme.

Fhl Och sen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gick jag till tunnelbanan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte till stationen och klev på tåget.

Fhl Ehh…har du haft några kontakter på telefon under dagen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.
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Tolk Ja, oh ja.

Fhl Berätta.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fram till där vi är nu på dagen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Först Pavlos.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Med min mamma.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och med Ottmar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske med min syster också.

Fhl Varför ringer mamma då Christine? Nu kanske det blir känsligt, men jag vill veta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon ville berätta att hon inte hade kommit in på lasarettet ännu. 

Fhl Okej. Ja. Det fanns en uppgift om att Ottmar hade ringt din mamma.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stämmer den uppgiften?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Har jag sagt det?
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Fhl Jag har läst det någonstans.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Det är ingen viktig detalj.

Tolk Det kan inte vara så.

Fhl Okej. Du blev uppringd av din mamma och vad hände efter det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon ringde, tror jag, när jag var fortfarande på väg till Pavlos. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror så.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej. Är den en stark känsla du har att hon ringde då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ottmar ringde när precis hade pratat färdigt med Pavlos.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eller, egentligen under.

CS  Pratar på tyska.

Tolk Och jag är egentligen säker att hon ringde till mig innan. Innan träffen med Pavlos.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl När du köper din tågbiljett..

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Dom har ju tider på biljetten.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Hur kommer det sig att…ehhh…att dom här, att det finns tidsangivelser på 
tågbiljetterna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var jag som boka om dom här tiderna.

Fhl Mm. Och nu har du varit hos Ottmar och vad händer efter Ottmar? När du lämnar 
honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då åkte jag hem.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tog ut böckerna ur väskan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hämtade min kamera.

CS Pratade på tyska.

Tolk Och åkte sen till stationen.

Fhl Har jag uppfattat det rätt att du åker från Ottmar hem till Skarpnäck?

CS Mm.

Fhl Hämtar böcker och kamera.

Tolk Lämn…lämnar böcker.

Fhl Lämnar böcker.

CS Mm.

Fhl Dom böckerna du fick av Ottmar och hämtar kameran.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Ehh…är du själv hemma i bostaden eller finns hon som du bor hos hemma?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag är ensam.

Fhl Gör du någonting mer? Byter du kläder Christine, eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur länge befinner du dig hemma?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte länge.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag packade med mig någonting att dricka och en banan.

Fhl Ingenting annat?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Och sedan lämnar du Skarpnäck för att ta dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att åka till centralen.

Fhl Och för att ta sig till Skarpnäck så måste man till centralen för och byta linje eller 
hur?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Jag tänker från Ottmar.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ottmar – central – Skarpnäck, är det rätt väg?

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Sen så är du hemma en kort stund, centralen igen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och du har samma kläder på dig som du hade uppe hos Pavlos.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Vad händer sen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kliver på tåget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den gamla frågan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte hur mycket klockan var.

Fhl Du har beställt en biljett med tidpunkt på i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Är det den tidpunkten du åker?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och när åker du då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tidigare.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Tidigare. Det måste ha varit någonstans vid 15.30-tiden. 

Fhl Mm. Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är det för typ av tåg?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vilken väg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sträckan minns jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag minns inte heller längre om det var den dubbeldäckare eller en vanlig, ett 
vanligt tåg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är så många tågfärder, jag är ledsen.

Fhl Då är vi på konduktörsfråga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet varken om det är man eller kvinna.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var inte så mycket folk på tåget som på fredagen.

Fhl Okej. Konduktörn kan du inte alls beskriva, man eller kvinna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Nej.

CS Hur mår du den här dagen Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag är ganska stressad.

Fhl Över vad?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att jag hade så mycket saker och klara av för att det här med böckerna. Dom 
skulle jag egentligen ha hämtat på fredagen redan. 

Fhl Och din uppfattning är att du åker, du sa 15.30-tåget, någonstans kring halv fyra.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det skulle jag vilja säga.

Fhl Ja. Tåg till Arboga. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kliver av tåget.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Går ut Centrumleden.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Går samma väg som på fredagen.

Fhl Väder?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då var det fortfarande bra.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså molnigt, men…

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det regnade inte än.
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Fhl Är det ljust när du kommer till Arboga eller är det mörkt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ljusförhållanden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är ljust.

Fhl Okej och du har din mantel på dig. Du har dina jeans och dina svarta 
gymnastikskor.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och går mot den här platsen som du har beskrivit tidigare.

Tolk Pratar på tyska. Mm.

Fhl Och det är samma väg så det behöver vi inte beskriva igen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl När du kommer ut till den där platsen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Då berättade du att du tog kort. Vad tog du kort på Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Av landskapet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, av kullen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var bara tre stycken.

Fhl Och vad gör du när du har tagit dina bilder då?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick omkring där.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----till sjön.

Fhl Ja, men de här bilderna, vilka, vilka vyer har du tagit på?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är det som intresserar dig och vad är det du fotograferar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, landskap, ljusförhållanden.

Fhl Men vad är motivena tänker jag nu. Du måste ju ha ett mål när du fotograferar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Fhl Luften?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Himlen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sjön.

Fhl Kan sjön vara med på de här tre, tre kortena som du tar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Ja visst.

Fhl Nu måste jag fråga dig såna här direkta frågor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ringmuren, finns den med på någon bild som du tar där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Är det inte den som är intressant där ute?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jo, jag har märkt min kamera inte tog kort respektive att andra kort blev blåa och 
då är det ingen mening att fortsätta att ta kort.

CS Nej.

Fhl Kameran är…

CS Pratar på tyska.

Fhl Kameran är i beslag Christine, det är därför jag frågar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag försökte….pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag försökte ändra ljusinställningen, men det hjälpte inte.

Fhl Väskan när du är i Arboga, vad har du för väska med dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den blåa jeansväskan. Samson-väskan.

Fhl Okej. 
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Christine och tolken stavar Samson tillsammans.

Fhl Till skillnad från övriga resor så hade du Adidas-väskan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ja. Var finns den här väskan nu?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Samsung…

Tolk Samson.

Fhl Samsonväskan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte---

Fhl S a m s o n. Förhörsledaren stavar Samson. Var finns väskan nu?

Tolk Det vet du antagligen bättre än jag.

Fhl Om du får svara själv Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var såg du den sist?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I min lägenhet i Skarpnäck.

Fhl Och så är du ute i den här borgen uppskattningsvis hur länge?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En timme, en och en halv timme.

Fhl Har du klocka med dig Christine eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Och efter att du har varit där så går du tillbaka som jag har förstått det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Okej. Och tar tåg enligt plan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag, jag såg det andra tåget, men jag lät det gå.

Fhl Vad menar du då, när du såg det andra tåget?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det fanns ett annat tåg till Stockholm, men..

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det tog jag inte, utan jag tog mitt tåg.

Fhl Varför tar du inte det andra tåget? ---- nästa fråga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade ju…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var --- bara 10 minuters skillnad och jag hade haft tur på väg dit med att ta ett 
tåg som jag inte hade bokat egentligen. Jag ville inte strapatsera, anstränga lyckan 
en gång till.

CS Pratar på tyska.

Tolk Därför att det var ju en biljett som man kunde boka om.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som icke gick att boka om.

Fhl Okej. Hur mår du när du står på perrongen här då Christine?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Inget särskilt.

Fhl Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Normal.

Fhl ---Stockholm enligt plan och då vet vi att det är ungefär klockan…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Strax efter 21.

Fhl Är det mycket folk på tåget?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är ett antal.

Fhl Kommer du ihåg något speciellt? Kommer du ihåg konduktören eller någon 
passagerare?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i alla fall ett dubbeldäckartåg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det var en grupp irländare som sjöng på tåget. De var ganska fulla. Det var S:t 
Patricks Day, men de åkte bara en station. 

Fhl Var i tåget sitter du då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nere.

CS Pratar på tyska.

Tolk I mitten av tåget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men vilken del exakt av tåget vet jag inte, men i mitten.
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Fhl Konduktören?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vet inte.

Fhl Vad händer när du kliver av tåget i Stockholm Christine, händer det något 
anmärkningsvärt eller vad händer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Berätta vad som händer från det att du kliver av?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tog tunnelbanan, åkte mot Skarpnäck.

Fhl --- ett svep? Tåget – tunnelbanan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm.

Fhl Och vad gör du när du kommer till Skarpnäck?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åt jag först.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gick på mitt rum och packade inför nästa dag.

Fhl Ehh…du säger att du kom strax efter 21. När borde du vara hemma då? Eller när 
uppskattar du att du är hemma?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kvart i elva kanske.
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Fhl Okej. Men det är direkt väg till bostaden alltså. Du gör ingen avstickare på vägen 
hem?

Tolk Pratar på tyska.

CS Jag gick av vid Gullmarsplan och gick till fots.

Fhl Som jag sa så är det viktigt med detaljer.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och varför går du av vid Gullmarsplan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Egentligen ville jag bara gå av för det var också rätt mycket fulla människor på 
tunnelbanan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då tyckte jag då kan jag lika bra gå och promenera hem.

Fhl Gullmarsplan. Jag kan inte den där gröna linjen, men…

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl ---- från centralen. Vi har ett antal stationer antar jag. Men om vi tar från 
Skarpnäck.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ----stationerna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Bara så att jag får en bild Christine, ungefär.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hur många det är?

Fhl Ja. Skarpnäck..

Tolk Skarpnäck. Pratar på tyska.
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CS Bagarmossen.

Tolk Bagarmossen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen är det en station vars namn jag alltid glömmer.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hammarbyhöjden.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----brink.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror att det först kommer ---brink och sen Gullmarsplan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså fem-sex stationer.

CS Ungefär.

Fhl Och du går av cirk…du går av tunnelbanetåget för att det är så mycket fulla 
människor den här måndagskvällen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och när sa du att du uppskattade att du var hemma Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, kvart i elva ungefär.

Fhl Sen var du inne på vad som händer när du kommer hem. Beskriv vad du gör.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag kommer ihåg just att det var kvart i elva för att det var mörkt i köket och 
jag såg mikrovågens klocka. Mikrovågsugnens klocka.

Fhl Mm. ---själv?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Men hyrestanten alltså…

Fhl Mm.

Tolk ….fanns där, men hon sov.

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åt i köket.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gick till mitt rum och packade.

Fhl Okej. Och…ehh…vad tar du med dig? Den här vistelsen till Tyskland, det är för att 
besöka mamma som jag förstått det.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur länge är det tänkt att du ska vara i Tyskland och hur stor packning tar du med 
dig? Vad tar du med dig liksom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mycket lite kläder för jag åkte bara med handbagage.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hade min dator med mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Böcker.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och ett par klädesplagg.

Fhl När det gäller skor då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Gymnastikskorna packade jag in.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Stövlarna hade jag på mig nästa dag.

Fhl Det är dom skor du har med dig ner?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Okej. Inget annat?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Nej. Ehh….och det här gör du, efter att du har ätit i köket och gått i på rummet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Ja. Alltså förbereder sig inför resan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Du, när vi ändå var inne på skor, när köpte du dom här svarta skorna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Förra året…någon gång.

Fhl Okej. Nästa fråga, var?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Tjatiga förhörsledaren.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Göttingen.

Fhl I Göttingen.

CS Mm.
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Fhl Okej. Och när? Du sa förra året bara. Det är 2007 alltså.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Under försommaren. 

Fhl Under försommaren, i Göttingen.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehhh…och stövlarna hade du på dig och dom skorna hade du med dig till 
Tyskland?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Dom var i väskan, ja.

Fhl Vilka skor kan man förvänta sig att du har kvar i lägenheten?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bara sandaler.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och flip-flops. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Sandaler.

Fhl Det är var du har kvar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Finns inga andra stövlar, finns inga andra gympa-skor eller?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…Jag måste titta i mitt papper Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi går in på den 18:e. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Alltså hemresan.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…kläder?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När du lämnar bostaden? När lämnar du bostaden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har på mig mina bruna stövlar när jag lämnar lägenheten.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mina tajta jeans.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och min beiga, qulitade kapuschong-kappa.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och min väska.

Fhl Som är? Vad är det för typ av väska nu då?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk En blå Adidas-väska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En resväska.

Fhl Det är den som sedemera är ditt handbagage.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ja. Okej. Och när lämnar du bostaden och var tog du vägen?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag lämnade lägenheten vid 11-tiden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte till Stockholms stadsbibliotek.

Fhl Vad gör du där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag läser.

Fhl Ja. Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Cirka, ja, strax före tre så gick jag till busstation.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och åkte till flygplatsen.

Fhl Okej. Inget annat speciellt, anmärkningsvärt, --- avresedagen?

Tolk Pratar på týska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, inget annat.

Fhl Nej. Ehh…Bara för att reda ut vilken Skavsta-jackan är.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är den jacka vi pratar om.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och den jackan har du haft på dig måndagen den 17:e.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ---- till Arboga.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Onsdagen den 12:e.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Fredagen den 14:e.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske. Kan vara.

Fhl Den eller alternativet var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den korta, beiga jackan.

Fhl Okej. Ja. Ehh…Ehhh…vad tänkte jag komma någonstans? Jo. Du nämnde ett 
besök vid turistbyrån Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Inte i dagens förhör har du nämnt det, men förra förhöret nämnde du det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur är det med det här besöket på turistbyrån?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När och varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid vilken?

Fhl Arboga.

CS Pratar på tyska.

Tolk Där hämtade jag kartan…en gång.

Fhl Vilken dag?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag inte.

Fhl Okej. Och…varför hämtade du karta?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att veta var sevärdheterna ligger i området och än hur jag kan ta mig dit.

Fhl Okej. Ehh…Hade du kontakt med personal?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och? Vad fick du hjälp med?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag frågade efter ---.

CS Pratar på tyska.

Tolk Frågar efter kartan och gav ---

Fhl Okej. Du berättade någonting mer i förhöret.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du var detaljerad i förra förhöret Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror inte vi talade inte om turistbyrån.

Fhl Det gjorde vi. --- Så det är därför jag vill att du redogör för besöket på turistbyrån 
nu också.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag är väldigt säker att det ---
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CS Pratar på tyska.

Tolk Utom att jag hade varit där för att hämta en karta.

Fhl Okej. Men det var mer än så.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk --- just nu inte.

Fhl Ehh…vilken dag var det du hämtade kartan? Och hur gick det till när du hämtade 
kartan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt, vilken dag det var, det minns jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Men personen där gjorde ett kryss åt mig vad stenen skulle befinna sig 
någonstans.

Fhl Okej. Och….du var in på turistbyrån. Är det rätt uppfattat eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur ser det ut därinne då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Det är alltså ett slags entré-område och sen är det kartor till höger och sen en 
slags receptionsdisk.

Fhl Och det här är ju inte speciellt länge sedan i så fall.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur ser den här mannen eller kvinnan ut som du pratat med då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är relativt länge sen.

CS Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-07 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1616



Tolk Och det var en kvinna med blont långt hår och en sån där hästsvans.

Fhl Ålder?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk 25 till 20, till 30 kanske.

Fhl Och vad gör hon konkret när du kommer in? Vad ber du om för tjänst Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag frågade om det fanns en karta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om Arboga.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och därefter gav hon den till mig.

Fhl Är det allt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen tog jag med en broschyr också.

Fhl Okej. Vecklade du ut kartan där inne för att titta eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar  på tyska.

Tolk Hon öppnade kartan.

Fhl Okej. Och vad hände?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen gjorde hon krysset.

CS Pratar på tyska.

Tolk Där stenen ska vara.

Fhl En ung, blond kvinna, med hästsvans.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Finns det fler detaljer som du kommer ihåg av den personen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Hur långt hår har hon i hästsvans säger du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska

Tolk Kanske lite kortare än jag har.

Fhl Är du nöjd när du har fått krysset på kartan? Händer nåt…eller händer något mer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, det var allt.

Fhl Okej. Ja. Ehh…vi har inte alls berört ehh…Torgny i förhöret tidigare.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du haft fler pojkvänner under tiden du har varit i Sverige som du har haft en 
liknande relation med?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Sverige, nej.

Fhl Det är bara Torgny.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Och sen pratade vi om dina sista kontakter med Torgny.
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CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Ta den sista kontakten.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror att det var ett brev som jag skrev till honom, därefter ringde jag inte till 
honom.

Fhl Nej. Fick du något svar på brevet eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Vad innehöll det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vill jag inte säga.

Fhl Naturlig fråga, varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För det är mycket personligt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kanske låter dumt, men det är i alla fall min åsikt.

Fhl Okej. Du skickar ett brev till honom, till adressen? Vilken adress?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Till hans adress Kapellgatan.

Fhl Och så svarar han i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Skickar han brev?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, han mailar. En e-mail alltså.

Fhl Okej. Och du skickar inget nytt brev utan det är stopp eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget händer.

Fhl Inget händer? Så det sista du har hört ifrån honom, det är ett e-mail som du inte 
vill redogöra här? Redogöra för vad han har skrivit?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Just det.

Fhl Och anledningen till att du inte vill redogöra för det här, det är 
personliga…ehh…du har personliga skäl.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Då har jag uppfattat dig rätt va?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kontaktförsöken innan det här brevet då? Det var vi också---
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Före brevet så var det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

(Här pratar många samtidigt, svårt att höra.)

Tolk Ska jag säga alla ----

Fhl ---backa från brevet då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Innan jag skrev brevet så försökte jag ringa till honom.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men vi talade inte med varandra. Den ena gången startade hans telefonsvarare.

Fhl När Christine? Vilken dag, ungefär?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Någon gång i januari.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och innan dess var det ett sms-meddelande i oktober.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det berättade jag förra gången.

Fhl Mm. Det är de två sms:en.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Där du beskrev att ett var lite elakt och ett var snällare.

CS Pratar på tyska.

(Här pratar många samtidigt, svårt att höra.)

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Och vid den andra så bad jag om ursäkt.

Fhl Ja. Ehh… Vad känner du till om Togges adress idag?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, att han under tiden har flyttat.

Fhl Okej. Inom Arboga eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vet du var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och hur kan du veta det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har hört det tillräckligt ofta.

Fhl Är det Torgny som har berättat det för dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och hur har du fått veta? Var han bor idag?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad menar du med att du vet? Ehh…så att du har nya adressen eller vet du i 
vilket område eller?

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och när får du veta det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Aktivt vet jag det eftersom jag vet det för att jag har hört det nu.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och vad menar du med att du säger att du har hört det nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Av polisen.

Fhl Vilken polis har berättat för dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stod i varje rapport. Jag vet inte om det har, om det var fortfarande i Tyskland.

Fhl Okej. 

CS Ja.

Fhl Är det någon svensk polis som har berättat för dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Är det en tysk polis som har berättat för dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det måste vara ---

CS Pratar på tyska.

Tolk Det måste vara i några dokument. Det står ju överallt var det har hänt.

Fhl Så det är via…kan det vara så att det är via utredningsmaterial som du känner till 
den nya adressen?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Ja.

Fhl Kan du säga att det är så eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är viktiga frågor Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, där genom var jag säker på att det är hans nya adress.

Fhl Kan vi vara överens om att det är genom, att en polisman, eventuellt en tysk 
polisman som har berättat om adressen eller att du har läst det i 
utredningsmaterial? Finns det några andra sätt som du kan ha fått reda på 
adressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte vad jag….om det sista ---- vara någon annan, något annat sätt som hon kan 
ha hört det på.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad skulle det vara i så fall?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning, jag vet inte hur jag skulle annars…ha fått veta det.

Fhl Har jag uppfattat det rätt att du har fått det genom en polisman eller genom 
utredningsmaterialet, så har du fått kännedom om adressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sedan dess är jag medveten om att det är hans nya adress.

Fhl Du har inte känt till den tidigare?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Inte vad jag vet. Jag minns inte.

Fhl Det är ganska lätt och svara på, men…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Antingen vet man eller också vet man inte, tänker jag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ser det inte så.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har alltså aldrig besökt honom där, jag har aldrig skrivit dig, jag hade ingen 
relation till den där adressen.

Fhl Har du sökt på adressen? Förstår du vad jag menar?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ingenting?

CS Nej.

Fhl Så dom två tänkbara möjligheterna, återigen, en polis som har berättat eller att du 
har fått det genom utredningsmaterial.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte berättat------------relativt säker på att jag har sett det, läst det någonstans 
alltså.

Fhl Och hur troligt är att du har läst det någon annanstans och inte i ut…alltså…Det 
mest troliga Christine, att du har läst det i utredningsmaterialet som jag förstått 
dig tidigare. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var skulle du annars ha läst det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, just det. Ingen aning.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-07 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1625



Fhl Nej. Ska jag nöja mig där eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag gör det så länge.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ja. Är det något som du vill tillägga Christine, i förhöret?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Advokat Ekblad?

Adv Nej tack.

Fhl Göran?

GHfv Nu sitter jag här i egenskap av förhörsvittne så, alltså, antingen så lämnar du över 
några frågor du har ---- förhörsledaren här.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Mm. Vi backar lite grann Christine, ner till turistbyrån.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur förmedlar du dig på turistbyrån?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På vilket språk menar du?

CS Pratar på tyska.

Tolk På engelska.

Fhl Okej. Var i Göttingen köpte du skorna?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och på vilket sätt?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.
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Fhl Vilken affär måste du veta?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Kontant eller betalkort?

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Men du minns att det var försommaren 2007?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Göttingen, ja.

Fhl Okej. Vilka skor har du använt? Du flyttade ju till Sverige sommaren 2007. Vilka 
skor har du brukat i Sverige?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Menar ni en viss dag eller en viss dag eller alla som jag hade med mig.

Fhl Nä, dom som du haft med dig till Sverige. Dina vardagsskor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har ju varit inne på ämnet lite grann, men om du får redogöra igen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ett par gymnastikskor hade jag med mig.

Fhl Vilka är det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Silverfärgade Adidas gymnastikskor.

CS Pratar på tyska.
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Tolk De svarta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Flip-flop, som  ---sommarskor.

Fhl Och mera?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej. Det innebär att du har haft ganska få par skor och röra dig med.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det räckte.

Fhl Okej. Vilka har du använt mest i vardagen här då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mina sandaler.

Fhl Okej. Användandet av Adidas-skorna, användandet av dina svarta gympa-doijor.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk --- silverfärgade också?

Fhl Ja, dom här…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Dom där silverfärgade, bara på kvällarna när jag gick ut.

Fhl Och de svarta?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Också.

Fhl Också vad då?
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Tolk Pratar på tyska.

CS pratar på tyska.

Tolk Mest på kvällarna när jag gick ut.

Fhl Okej. Ja. Och när det gäller Torgnys nya adress till sist här då. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad säger din känsla att du har fått reda på den här någonstans?

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte ----

Fhl Jag har inga fler frågor idag Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Klockan är 13.12. Förhöret avslutas.

Krinsp
Thomas Backman
Krim, Köping
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Sammanfattning av dialogförhör hållet 080514, med start klockan 10.00. Plats krimjouren, 
Västerås. Närvarande vid förhöret är förhörsledare krinsp Thomas Backman, den misstänkta 
Christine Schürrer, hennes offentlige försvarare advokat Ekbladh, tolken Joakim Mittendorf 
samt förhörsvittnet Göran Höglund.

På direkt fråga av förhörsledaren uppgav Schürrer inledningsvis att hon inte ville tillägga 
eller förändra något av det som hon uppgett i tidigare förhör. 

Som Schürrer tidigare berättat kom hon att av historiskt intresse besöka den så kallade 
Sigurdsstenen vid Lunger under den 12/3 och den så kallade Halvarsborgen, belägen utanför 
Arboga, under den 14/3 samt den 17/3. Under förhöret ombads Schürrer redogöra för sina 
kunskaper beträffande de båda fornlämningarnas historik men uppgav då att hon inte kunde 
göra så i detalj. Beträffande Sigurdsstenen kunde hon säga att det är en gammal runsten och 
vad det gäller dess utseende uppgav hon att hon tidigare bara sett den på bild och att hon inte 
kunde ange några speciella data för den. Hon kunde alltså inte redogöra för vad som kan vara 
inristat på stenen, när den restes och så vidare.

Avseende Halvarsborgen visste Schurrer att det på platsen för den finns synliga rester av 
något som tidigare varit en borg som nyttjats under folkvandringens period i Sverige  men 
hon kunde inte lämna någon närmare redogörelse avseende den ursprungliga byggnationen 
eller andra omständigheter.  

Att hon över huvud taget känner till de båda platserna och deras allmänna historiska 
betydelse har att göra med att hon tidigare har läst såväl Skandinavistik som historia. Hon 
redogjorde även för att hon besökt båda platserna med bil för cirka två år sedan och hon sade 
sig  ha varit ensam när hon då gjorde det.



Schürrer uppgav vidare att hon, som hon nämnt  i tidigare förhör, befann sig i Grekland under 
2006  och att hon då arbetade där. I det sammanhanget kom hon att träffa Hellgren Hellgren 
för första gången och säger att denne befann sig där på en semesterresa. Som hon även 
tidigare berättat kom de båda att inleda en relation med varandra under Greklandsperioden 
och hon säger att de båda även hade sex med varandra vid det tillfället. Efter att Hellgrens 
semester tagit slut återvände denne hem till Sverige igen och han kom därefter att kontakta 
henne och berätta att han hade lust att besöka henne på nytt men att han inte hade ekonomiska 
förutsättningar till det. De kom senare att prata om möjligheterna att träffa varandra under 
oktober 2006, då han på nytt skulle ha semester, men det blev aldrig av att han besökte henne 
någonstans utomlands. Schürrer säger satt han vid den tidpunkten hade det "rörigt" i sitt liv 
bland annat med anledning av att han då skulle köpa en ny bostad. 

Mot bakgrund av att Hellgren inte kunde besöka henne kom Schürrer att i stället att resa till 
honom i Sverige och hon säger att hon gjorde det under november 2006. Hon flög dit och 
säger att hon såg fram emot besöket och att hon var glad när hon kom till honom. 
Inledningsvis tyckte hon emellertid att det kändes lite konstigt att träffas eftersom de båda 
inte sett varandra under så lång tid men ganska snart så kom det att bli som "förut" igen och 
hon upplevde att hennes känslor för honom var besvarade. De båda kom att ha sex med 
varandra även under det uppehållet och hon uppskattar att hon stannade hemma hos honom i 
cirka tre veckors tid. Hon bodde alltså helt och hållet hos Hellgren under den vistelsen och 
när de tre veckorna var till ända återvände hon till Hannover i Tyskland där hon stannade i 
två veckor för att arbeta. Därefter reste hon till Sverige igen för att träffa Hellgren på nytt och 
blev då åter igen boendes hemma hos honom. Hon säger att tidpunkten för den vistelsen var 
väl vald och att den bland annat sammanföll med det faktum att Hellgrens bror då skulle fylla 
år. Hon beskriver även den andra resan till Sverige som mycket positiv och hade då inte 
noterat någon känslomässig förändring hos Hellgren. Hon själv hade också kvar starka 
känslor för honom under det andra besöket även om hon säger att de båda egentligen inte 
visste hur deras förhållande skulle komma att utvecklas längre fram med tanke på det långa 
avståndet dem emellan. 

Schürrer kom att återvända till Tyskland i december månad för att fira jul och hade 
dessförinnan  tillsammans med Hellgren planerat att genomföra en gemensam semester i 
Sverige under januari 2007. Efter att hon kommit till Tyskland hade hon kontakt med 
Hellgren via sms-meddelanden men upplevde efter ett tag att hon kom att få sämre kontakt 
med honom. Vad det gäller deras tidigare planerade semester kom det efter ett tag att 
bestämmas att den inte skulle bli av och det var delvis beroende på att Hellgren inte visste om 
han skulle komma att få ledigt från sitt arbete eller inte. 

Under februari 2007 hade Schürrer en förnyad telefonkontakt med Hellgren som då helt 
plötsligt och oväntat kom att avsluta deras relation. Hellgren uppgav då att han hade träffat en 
annan kvinna och Schürrer säger att hon blev både besviken och överraskad och att hon inte 
kunde förstå varför han uppträdde på det sättet. Hon konfronterade honom och ville bland 
annat veta hur länge förhållandet med den nya kvinnan pågått och hon tyckte det var mycket 
synd att han inte berättat för henne tidigare om det nya förhållandet. Enligt Schürrer svarade 
Hellgren då att han varit för feg för att göra det och hon säger vidare att han under det 
telefonsamtalet med henne var mycket tydlig i sin markering och att det inte rådde något 
tvivel för hennes del att han verkligen ville avsluta deras förhållande. Efter det 
telefonsamtalet kom Schürrer att skriva ett brev till Hellgren, men hon kunde vid 
förhörstillfället inte redogöra för dess innehåll i detalj. Hon kommer dock ihåg att hon i det 
brevet gav uttryck för sina åsikter om sättet han avslutade förhållandet på och att hon 
sammanfattningsvis var mycket besviken på hans agerande. 

Under våren 2007 säger Schürrer att hon kom att må allt sämre psykiskt och i mars månad 
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hade hon bestämt sig för att ta livet av sig. Hon ville emellertid dessförinnan ta ett sista farväl 
av Hellgren och med anledning av det kom hon att kontakta honom via telefon. Hon berättade 
då att hon hade för avsikt att resa till Sverige och undrade om hon kunde komma förbi och 
hälsa på honom. Hon säger att Hellgren föreföll tveksam men att telefonsamtalet dem emellan 
slutade med att hon skulle kunna få träffa honom tillfälligt om hon ändå befann sig i landet. I 
samband med att hon skulle åka till Sverige från Tyskland  hade hon kontakt med sina 
kamrater i hemlandet och hon säger att de då avrådde henne från att resa till Sverige. Hon tror 
att de gjorde det av omtanke om henne och hon ville naturligtvis inte berätta för dem att hon 
hade för avsikt att begå självmord senare. 

Efter att ha kommit till Sverige i mars, besökte hon Hellgren och kom då att stanna några 
timmar hemma hos honom den dagen. Hon uppger att hon inte kände något speciellt 
inombords när hon kom till Arboga och att Hellgren verkade vara glad när hon kom hem till 
honom. Mötet dem emellan gick bra och hon beskriver att de båda pratade normalt med 
varandra och att hon stannade där hela förmiddagen. Hon hade emellertid fortfarande för 
avsikt att ta livet av sig och uppger att hon återvände till Stockholm efter att ha tagit avsked 
av Hellgren. Därefter kom hon att övernatta på ett vandrarhem vid Nytorget i Stockholm och 
hon var då fortfarande  upptagen med tankar på att begå självmord. Anledningen till det var 
en upplevd allmän besvikelse på mänskligheten, men utöver det kom Hellgrens agerande 
emot henne att bli "droppen". 

Dagen efter begick hon så det självmordsförsök i Mariefred som hon tidigare redogjort för 
och som ägde rum i en  hyrbil som hon satt i när hon förtärde sömnmedel i hög omfattning. 
Efter att hon somnat i bilen vaknade hon först dagen efter för att upptäcka att såväl hennes 
plånbok som mobiltelefon stulits av någon under natten. Vidare hade hon inte speciellt 
mycket bensin i tanken och eftersom hon var utan pengar och inte hade någon bekant att få 
hjälp av utöver Hellgren kom hon att kontakta honom på nytt för att förklara situationen. Hon 
berättade emellertid inte först att hon faktiskt försökt att ta livet av sig och säger att Hellgren 
till slut kom till Mariefred där han hjälpte henne tillbaka till Arboga igen. Hon övernattade 
därefter två nätter hemma hos honom och hon säger att det kan stämma att hon då framförde 
önskemål om att få sova i hans dubbelsäng tillsammans med honom  även om hon själv inte 
kommer ihåg att hon frågade om det.

Självmordsförsöket inträffade under en söndag och under tisdagen därefter kom hon att 
berätta för Hellgren att hon faktiskt försökt att ta livet av sig. Hon tror att han dessförinnan 
varit av uppfattningen att hon varit alkoholpåverkad när han hämtade henne i Mariefred och 
när han fick situationen förklarad för sig sade Hellgren att han inte längre ville att hon skulle 
stanna kvar hemma hos honom fast att hon själv ville det. Schürrer säger att hon då 
fortfarande mådde så dåligt att hon egentligen ville vara kvar där ytterligare ett par dygn men 
det bestämdes under tisdagen att hon skulle bli tvungen att ta sig tillbaka till Tyskland igen.

Schürrer kontaktade då en väninna i Tyskland som därefter kom att prata med Hellgren om 
det inträffade och det hela slutade med att så väl Hellgren som ett par gemensamma bekanta, 
John och Ina, skjutsade Schürrer till Arlanda flygplats där hon fått en flygbiljett köpt åt sig. 
Schürrer säger att hon inte  hade några nära känslor för Hellgren då men att hon inte tog det 
bokade flyget tillbaka till Tyskland utan att hon istället försökte att ta livet av sig en andra 
gång inne på en toalett på flygplatsen. Hon tog då återigen sömnmedel i hög omfattning och 
säger att hon somnade till av det. När hon därefter vaknade igen så upptäckte hon att flyget, 
som hon egentligen skulle åkt med, redan hade avgått. I sammanhanget kom hon att bli 
konfronterad av ett par poliser och en väktare på flygplatsen som kontrollerade henne av 
någon anledning men hon säger att den åtgärden egentligen inte resulterade i någonting.

 Hon kom därefter att ha telefonkontakt med sin väninna Ort i Tyskland som hon berättade 
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för att hon missat flyget och att hon därefter kontrollerat andra avgångar på Arlanda flygplats 
men funnit att samtliga var för dyra för att hon skulle ha råd med dem. Situationen ledde till 
att hon därefter blev tvungen att ta sig till Skavsta flygplats där det fanns en billigare 
flygavgång som hon kunde åka med. Efter att slutligen ha kommit hem till Tyskland igen på 
det sätt som hon tidigare redogjort för kom hon att ringa till Hellgren. Denne svarade 
emellertid inte personligen utan hans telefonsvarare gick igång och hon berättade då att hon 
kommit fram välbehållen till Tyskland. 

Vad det gäller hennes övriga förehavanden därefter och fram till sommaren 2007 åberopar 
Schürrer uppgifter hon lämnat i tidigare förhör.

I slutet av juni 2007 bodde hon i Stockholm efter att flyttat dit från Tyskland. Vid den 
tidpunkten skrev hon ett brev till Hellgren och säger att orsaken till det var att hon ville veta 
om han fått problem på något sätt efter sättet de träffats på och skilts åt under mars vistelsen i 
Sverige. Enligt Schürrer hade hon då inga speciella känslor för Hellberg och säger att brevet 
absolut inte var avsett som något relationsmässigt kontaktförsök med honom  utan att hon 
helt enkelt bara ville om han rent praktiskt drabbats något besvär av hennes tidigare agerande. 
Schürrer fick inget svar på brevet till Hellgren och säger att hon därefter inte hade någon 
ytterligare kontakt med denne förrän under augusti 2007 då de båda skickade e-mail till 
varandra. Hon säger att det var hon själv som skickade det första mailet till honom  men att 
hon inte minns vad hon skrev vid det tillfället. Hon minns emellertid att Hellgren, som ett 
svar på vad hon själv skrivit, uppgav att han träffat en ny kvinna och att han börjat ett nytt liv. 
Han nämnde även att han inte ville ha någon mer kontakt med henne och Schürrer säger att 
hon inte längre minns hur hon reagerade känslomässigt på hans meddelande.  Hon kom själv 
att svara honom på mailet han skickat och skrev då bland annat att hon respekterade hans 
önskemål om att få vara ifred fortsättningsvis men att hon även önskade att han skulle ha sagt 
 tidigare att han inlett en relation med en annan kvinna. 

Under förhöret tillfrågades Schürrer om en annan e-mail kontakt som hon enligt tidigare 
förhör haft med Hellgren under oktober 2007 men hon uppgav då först att hon inte ville det  
då hon upplevde situationen som för psykiskt jobbig att göra det. Hon nämnde att hon hade 
haft ett "helvetes veckoslut" efter föregående förhör med henne då hon blivit påmind om vad 
som inträffade då. Något senare under förhöret ändrade sig emellertid Schürrer och berättade 
på nytt att hon ville ta livet av sig  under oktober 2007 och det av samma skäl som hon velat 
ta livet av sig vid tidigare tillfällen. Platsen för självmordsförsöket var Södersjukhuset i 
Stockholm men hon kan inte förklara varför hon valde just den platsen för att försöka ta livet 
av sig på. Hon skar sig då i en arm med förhoppning om att förblöda till döds men säger att 
det uppenbarligen inte fungerade. I samband med det kom hon att skicka ett sms till sin 
kamrat Pavlos efter att först ha försökt att ringa honom och det hela slutade med att hon fick 
hjälp och vård på lasarett för vad hon gjort. 

Under förhöret fick Schürrer på nytt redogöra för sina skoinnehav under 2007 och 2008. Mot 
bakgrund av att hon i tidigare förhör på ett till synes exakt sätt räknat upp sitt innehav 
tillfrågades hon på nytt mot bakgrund av att det i utredningen förekommer uppgifter som gör 
gällande att hon har haft ytterligare skor. Enligt uppgifter i utredningen handlar det om mörka 
gymnastikskor med vita skosnören och på direkt fråga om det uppgav Schürrer att hon även 
haft tillgång till ett par vit/blå gymnastikskor av märket Adidas som hon glömt säga.

Efter det förevisades hon ett fotografi föreställandes henne själv i sittande position inomhus 
med ett par skor på sig. Fotografiet förevisades även advokat Ekbladh och Schürrer uppgav 
då att den sko som hon ses med på den bilden inte är den Adidas sko som hon först redogjort 
för. Beträffande skon på bilden uppgav hon att det var en svart gymnastiksko och att de inte 
var av märke Adidas men att hon inte kunde ange vilket märke de var av. På fråga varför hon 
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inte redogjort för just det skoinnehavet trots att hon vid upprepade tillfällen i tidigare förhör, 
ombetts att redogöra för samtliga skor hon haft tillgång till, uppgav Schürrer att hon inte 
upplevt den frågan som speciellt viktig. Schürrer kunde inte uppge var skorna befinner sig 
någonstans i dagsläget och kunde inte heller säga när hon bar skorna senast, men tror att det 
var för "länge sedan." Hon säger själv att bilden av henne och skorna, togs under juli 2007 
och hon kan inte redogöra för var eller när hon köpte de skorna eller om hon gjorde det 
kontant eller med köpkort. 

Under förhöret fick Schürrer vidare en direkt fråga om en notering av adressen Verktygsgatan 
2B med tillhörande postnummer som återfunnits bland hennes personliga anteckningar. 
Inledningsvis uppgav Schürrer att hon fått kännedom om adressen genom tyska polisens 
försorg men mot bakgrund av att det i utredningen inte förkommer några uppgifter om 
postnumret till adressen säger Schürrer nu att någon annan måste ha gett henne den kompletta 
adressen. Som förklaring till att hon i så fall skulle vilja veta Hellgrens adress uppger hon att 
det kan ha varit så att hon velat skicka något brev till honom. Hon har emellertid efter det 
kommit att glömma bort innehavet av adressnoteringen och det är förklaringen till att hon i 
tidigare förhör inte själv omnämnt att hon haft tillgång till den.

Under förhöret tillfrågades Schürrer även om en notering rörande Smedjan i Köping där ett 
troligt datum, 14/3 och klockslag 18-01 är angivet. Schürrer bekräftade då att det är hon som 
har skrivit lappen och att siffrorna på den verkligen avser såväl datum som klockslag. Enligt 
Schürrer skulle det anordnas en konsert under kvällen på Smedjan och hon säger att hon fått 
kännedom om den dessförinnan genom att titta på Smedjans hemsida på nätet. Det var inget 
speciellt band som skulle uppträda under kvällen utan hon säger att det var öppet för 
allmänheten att spela och att tiden 18-01 alltså avsåg evenemangstiden. (Start respektive 
sluttid för konserten.) Schürrer kom emellertid inte att besöka Smedjan under kvällen och hon 
säger att anledningen till det var att hon tidigare kommit överens med en väninna att göra 
någonting annat under fredagskvällen. Utöver det hade hon även fått kännedom om att 
Hellgren skulle jobba på Smedjan vid den tidpunkten och det var ytterligare ett skäl för att 
hon inte ville besöka restaurangen med risk för att behöva träffa honom.

Under förhöret delgavs Schürrer vidare att de uppgifter hon lämnat i tidigare förhör avseende 
en resa mellan Stockholm och Örebro i slutet av januari 2008 med hyrbil, inte verkar stämma. 
Enligt hyrbilsfirmans noteringar kom hyrbilen då att brukas under 38,4 kilometers sträcka och 
efter att ha kontrollmätt distansen mellan de platser som Schürrer uppger sig besöka har det 
framkommit att den distansen är längre än vad hyrbilen har tillrättalagt. Schürrer uppgav 
emellertid att hennes uppgifter om Örebro resan är riktiga och att hon inte kan förklara det 
faktum att körsträckan felar.

Beträffande resan till Örebro har Schürrer vidare sagt att hon är osäker på om hon just den 
dagen gjorde något försök att kontakta Hellgren i telefon i samband med att hon tillfälligt 
kom att stanna till i Arboga på vägen hem till Stockholm. Efter att ha konfronterats med 
uppgift att hon enligt sin egen mobiltelefonlista emellertid har gjort det bekräftar Schürrer nu 
det. Hon försökte alltså att kontakta Hellgren den dagen och hon gjorde i samband med det 
även ett försök att nå honom via ett telefonnummer som hon fått veta går till hans nuvarande 
flickvän Emma Jangestig. Vad det gäller själva telefonnumret till Jangestig säger Schürrer att 
hon måste ha fått det av någon men att hon inte kan dra sig till minnes vem det var av. Att 
hon ringde till Jangestig berodde alltså inte på att hon ville prata med henne egentligen, utan 
att det var Hellgren hon sökte men hon redogör inte närmare för varför hon ville prata med 
honom. 

Beträffande sin klädsel under dagen för Örebro besöket har Schürrer tidigare sagt att hon inte 
var iförd någon ytterjacka. Efter att nu ha konfronterats med en uppgift från biluthyraren i 
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Stockholm, som hon hyrde bilen av, och som gör gällande att hon hade ett mörkt ytterplagg 
på sig, säger Schürrer att det är hon som har rätt. Schürrer hävdar alltså fortfarande att hon 
inte hade någon mörk jacka på sig och att uthyraren måste ha tagit fel i det avseendet. 

Vad det gäller Schürrers besök i Arboga under den 12/3 har hon tidigare uppgett att hon 
gjorde det med anledning av att hon till fots ville besöka den så kallade Sigurdsstenen. Hon 
har även tidigare uppgett att hon inför det besöket gick till turistbyrån, belägen på 
järnvägsstationen i Arboga, för att få vägen till stenen förklarad för sig av personalen. Hon 
beskrev då  hur en blond kvinna med hästsvans redogjorde för stenen och markerade dess 
position för henne på en karta. Efter att under förhöret ha konfronterats med uppgift om att 
samtlig personal på turistbyrån inte känner till det händelseförlopp som Schürrer beskriver 
säger Schürrer nu att hon inte besökte turistbyrån i år. Schürrer hävdade dessutom att hon 
betvivlar att hon verkligen har utryckt sig på det sättet som påståtts i tidigare förhör. 

Vad det gäller hennes klädsel under Arbogabesöken står Schürrer fast vid de uppgifter hon 
lämnat i tidigare förhör och hon hävdar fortfarande att hon har passerat ut från 
centralstationen i Arboga på det sätt som hon beskrivit under tidigare vallningsförhör på 
platsen med henne. I sammanhanget fick Schürrer kännedom om att polispersonal granskat 
övervakningsfilmer från Arboga järnvägsstation och då inte kunnat upptäcka någon person 
med den klädsel som Schürrer uppgett att hon haft på sig. På fråga om hur det skulle kunna 
förklaras sade Schürrer att hon inte kunde det. 

Under förhöret fick Schürrer även kännedom om att de uppgifter hon lämnat i tidigare förhör 
beträffande samtliga tre promenader som hon enligt egen berättelse företagit, alltså de två till 
Halvarsborgen och den tredje till Sigurdsstenen, inte stämmer tidsmässigt. Mot bakgrund av i 
utredningen förekommande uppgifter om vid vilka tidpunkter Schürrer kommit till och rest 
från järnvägsstationen i Arboga kontra hennes egna uppgifter om gångtider till platserna för 
fornlämningarna och besked om hur länge hon har vistats där stämmer inte. Oavsett det säger 
Schürrer att det hon uppgett i tidigare förhör är riktigt och att hon inte kan förklara 
förhållandet med att den tid hon har vistats i Arboga mellan dit och återresorna till Stockholm 
inte räcker till för det hon säger sig ha gjort i området. 

På direkt fråga om hon  till sin väninna Clement under den 14/3, har sagt något likande att 
hon tidigare under dagen skulle ha hjälpt sin före detta pojkvän att flytta ut från en lägenhet 
och att hon i det sammanhanget själv hämtat saker där säger Schürrer att hon inte vet varför 
hon har sagt så. 

På fråga från förhörsledaren om Schürrer vid något tillfälle gjort en notering som bla gått ut 
på att hon legat på sjukhus och fått kallt, svensk blod samtidigt som Hellgren blivit avsugen 
av sin hora, säger Schürrer att det inte kan stämma att hon har skrivit på det sättet. 

I utredningen förekommer vidare uppgift om att Schürrer har påstått för Hellgren att han gjort 
henne gravid och att hon har fött hans barn under 2007. Schürrer tillstår att hon har skrivit till 
honom och påstått att det varit på det sättet men säger att hon inte vill berätta varför hon gjort 
det. Hon vill inte heller förklara varför hon felaktigt skulle vilja få Hellgren att tro att han 
blivit pappa till hennes barn och tillfrågades även om ett brev till Hellgren med uppgiven 
avsändare Tomas Emerich. Enligt det brevets innehåll har Emerich uppgett att han är 
adoptivpappa till Hellgrens barn och under utredningens gång har det framkommit att det 
brevet avsänts från Schürrers bostad på Horisontvägen i Skarpnäck. Konfronterad mot 
uppgiften säger Schürrer att det absolut inte är hon själv som har skrivit det brevet till 
Hellgren, utan att det måste vara någon annan som har gjort det på hennes dator.

I utredningen förekommer vidare en uppgift om att Schürrer vid något tillfälle skulle ha 
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uttryckt något likande att om Hellgren inte kan ha egna barn, så ska han inte ta hand om 
andras heller men Schürrer säger att det är helt felaktigt. I sammanhanget nämner hon själv 
att hon aldrig har velat haft en egen familj med Hellgren utan att hon har velat vara oberoende 
och fri att komma och gå som hon vill. I det sammanhanget tillfrågades Schürrer om en 
uppgift som en kamrat till henne, Linda, tidigare har lämnat och som går ut på att Schürrer  
vid något tillfälle sagt att hon ville leva det liv med Hellgren som denne nu lever. 
Underförstått i det sammanhanget var att Schürrer då skulle ha menat att hon ville leva 
familjeliv, men hon säger beträffande Lindas påstående att hon inte tror att hon har sagt så till 
henne.

Avslutningsvis tillfrågades Schürrer så om hennes hemresa till Tyskland under den 18/3 
2008. Hon ombads redogöra för om det inträffat något speciellt under återresan, vid 
incheckningen på Skavsta flygplats, men hon sa att så inte var fallet. Den obligatoriska 
kontroll som genomförs av alla passagerare med röntgen och så vidare, förflöt problemfritt 
och efter att ha kommit till Tyskland kom hon att sammanträffa med sin kamrat Christoffer 
Black i denmnes bostad. Hon nämnde dock att hon inför resan till Tyskland först hade haft en 
telefonkontakt med Black och att hon under den hamnat i en diskussion om en luftpump. 
Schürrer säger att hon har haft en cykel med punktering ståendes hos Black och att det inte 
fanns någon pump i Tyskland som hon skulle kunna använda för att pumpa den med. Hon 
hade under samtalet med Black kommit in på det och då nämnt att hon skulle ta med sig en 
cykelpump från Sverige men Black hade då avrått henne från att göra det. Black var av 
uppfattningen att innehavet av en cykelpump kanske skulle försaka henne bekymmer vid 
incheckningen/ säkerhetskontrollen på flygplatsen men Schürrer säger att hon inte kunde 
förstå varför det skulle kunna bli på det sättet och bestämde sig för att ändå ta med sig 
pumpen till Tyskland. Hon kan inte närmare beskriva luftpumpen som hon avser men säger 
att den var grå eller svart. Emellertid kom hon att under avresedagen glömma att ta med sig 
pumpen och efter att ha kommit hem till Black i Tyskland berättade hon att hon glömt 
pumpen hemma i Sverige.

Hon säger att hon under efterföljande diskussion med honom även kom att börja prata om en 
hammare men att det bara var på skoj och att hon kom på den iden i samband med luftpump 
diskussionen. Redogörelsen gick ut på att hon under förra året  bevittnade hur en person blivit 
ifråntagen en hammare i säkerhetskontrollen på flygplatsen när hon då skulle resa till 
Tyskland. Hon tyckte vid det tillfället att personen var dum som försökte få med sig en 
hammare i handbagaget och innehavet och fråntagandet av en sådan på flygplatsen hade alltså 
aldrig med henne själv att göra.  

I sammanhanget tillfrågades Schürrer om hon tagit en hammare från bostaden i Skarpnäck 
vid något tillfälle under sitt boende där men hon nekade till det. 

Västerås den 14 maj 2008

Krinsp
Göran Höglund

Sammanfattning 080514 C.Schürrer, PM, 2008-05-19 07:27   diarienr: 1900-K8001-08
1636



1637

Förhör Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 10:20Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Schürrer, Christine
Personnummer

19760630-6400
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Joakim Mittendorf
Språk

Tyska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Per Ingvar Ekblad
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-05-14
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

15:07
Förhörsplats

Jourroteln, Polisen Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Höglund, Göran

Berättelse

K08001-08U218088.DSS

Närvarande vid förhöret misstänkt Christine Schürrer = CS, tolk Joakim Mittendorf = Tolk,  
advokat Per Ingvar Ekblad = AdvE, förhörsvittne Göran Höglund = FvGH och förhörsledare 
Thomas Backman =Fhl.

Tolken och den hörde förstår den andra väl och detta förhör hålls i dialogform.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej Christine. Är det någonting från dom förra förhören som du vill tillägga 
eller ändra?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Det är så det har varit?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och när det gäller vallning så är det som du har visat oss, det är så det har varit?

Tolk Pratar på tyska.



CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Ehh…det första vi tänkte, eller jag tänkte ta upp det är dom här 
fornminnena. Ehh…Halvarsborgen och Kung Sigges sten. Tänkte bara kolla med 
dig, vad känner du till om Halvarsborgen? Vad är dina kunskaper om 
Halvarsborgen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska. 

Tolk Inte särskilt mycket.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har inte läst om dom. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte om borgen heller. 

Fhl Men vad känner du till?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk När det gäller borgen så, ja, vet jag att det är en gammal bosättningsplats ---- 
sten. Det är en runsten där det brukar stå vem som har satt upp den och varför och 
det skiljer sig inte så mycket från andra runstenar.

CS Pratar på tyska.

Fhl Kunskap om den här speciella stenen, finns det nåt? Vad kan du om den speciella 
stenen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, alltså jag har sett den på foto en gång, men om det skulle vara något speciellt 
alltså?

Fhl Nä, jag frågar dig vad du kan om den?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och vad kan du om den här borgen, Halvarsborgen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det som hon sa. 

Fhl Ehh…någonstans har du fått kunskap om att dom här stenarna finns. 

Tolk Pratar på tyska

CS Hmm.

Fhl Hur går det till då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, som jag sa, så läste jag nordiska språk och nordisk kultur och så känner jag 
inte alla runstenar, men, ja det finns ju kartor över dom och så och jag har sett 
någonting om den här stenen. 

Fhl Och borgen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har jag också läst någon gång. Det hade jag kvar i minnet. När jag läste 
historia. 

Fhl Har du besökt dom här platserna tidigare, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, borgen har jag besökt tidigare. 

Fhl Berätta om dom tillfällena.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag åkte dit och gick och promenerade. 

Fhl I det här förhöret gäller samma sak som förut, var så detaljerad som du kan. När i 
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tid det var, hur du tog dig dit, var du själv?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är lite längre sedan, det kommer jag inte ihåg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är säkert två år sen.

Fhl Kommer du ihåg hur du tog dig till platsen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Med bil.

Fhl Och det gäller båda platserna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Man får dra ur dig ord, Christine. Tänker du berätta spontant så mycket du kan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt, jag åkte dit i bil. Det finns inte så mycket mer att berätta.

Fhl Var du själv?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Och det gäller båda platserna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Ehh…sammanfattningsvis Christine, om dom här platserna, så har du inte så 
mycket kunskap om dom.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det går an, ja. 

Fhl Och sen när det gäller tidigare besök så har du besökt båda platserna och du har 
tagit dig dit i fordon och du har varit själv när du har sökt dom och det var 
ungefär för två år sedan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm.

Fhl Om vi går vidare och pratar dina kontakter med Torgny. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så vill jag att, som du gjorde sist, att du tar i kronologisk ordning. När du träffade 
honom första gången, hur det kändes, att vi utgår därifrån och berättar framåt, vad 
som har hänt fram till nu då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi lärde känna varandra på Kreta. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Sommaren 2006. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Han tillbringade sin semester där och jag arbetade där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och under den korta tiden som det varade så var vi ihop och han åkte sen tillbaka 
till Sverige och jag stannade kvar en tid.

Fhl Och vad kände du för Torgny vid den här semestern och?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han var en trevlig semesterbekantskap. 

Fhl När du beskriver att ni var ett par, då hade ni alltså en sexuell relation?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Försök beskriva vad kände Christine, ---. Du kanske vet vad Torgny kände? 
Beskriv eran semester här tillsammans.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var en trevlig tid. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var semester, sommar. 

Fhl Okej. Och vad kände du för Torgny?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, vi var båda förälskade. 

Fhl Okej. Är det något mer du kan beskriva om den semestern?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej. 

Fhl Och… hur bryts den här semestern? Ni kommer ifrån varann?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, han åkte helt enkelt därifrån och det var ju klart. Att det skulle bli så. 

Fhl Beskriv. Berätta ännu mer Christine, jag vill veta allt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fanns det någon plan till exempel?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han hade egentligen en veckas semester och han skrev också att han egentligen 
skulle vilja komma tillbaka, men att han inte hade pengar att kunna realisera det. 
Det var vi egentligen båda medvetna om, att det var orealistiskt. 
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Fhl Christine, det är du som ska prata, inte jag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi sa att vi kanske skulle ses igen någon gång.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han sa att han skulle ha semester nästa gång i oktober, att vi då skulle kunna 
träffas igen. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det gick fram och tillbaka med planeringen. Det var lite kaotiskt för hans 
del, för han hade köpt en lägenhet så det blev inte av att han varken kom till 
Tyskland eller till Turkiet.

Fhl Okej. Hur höll ni kontakt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Telefon och e-mail.

Fhl Ja. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt var, han kunde inte komma på grund av lägenhetsköpet och därför… 
ehhh…efter att ha varit i Turkiet så åkte jag per tåg till Sverige.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Jag flög, förlåt. Jag flög till Sverige då. 

Fhl Och var är vi då i tid. Men det kanske du sa, men?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk November. 

Fhl Vad kände du då  Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad tänkte du när du åkte till Sverige där?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag var glad att vi skulle ses igen, för det hade varit så kaotiskt på grund av det 
här med lägenhetsköpet och att han egentligen hade funderat på att komma till 
Turkiet, men då, nu åkte jag istället. Till honom i Sverige. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm, jag var lite konstig i början för vi hade inte sett varandra på så länge och sen 
var det egentligen som det hade varit förut.

Fhl Och vad menar du då? När det var som förut?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är ju så när man inte har sett varann på ett tag, så, så kanske det är lite 
konstigt, men det, det kändes att det var bra när vi såg varann och vi visste inte 
om det skulle fungera, känsloläget, men det kändes bra. 

Fhl Jag har ju läst lite datatrafik som du har skrivit Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om vad du kände när han åkte från Kreta så här. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad jag förstår så var du ganska förälskad.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Hur blev det här mötet i november då? När du kommer upp till. Beskriv det så bra 
som möjligt, vad du kände och vad Torgny kände.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror vi var lite skeptiska i början båda två. Jag kan inte beskriva det bättre. 

Fhl Mm, okej. Hade ni en sexuell relation vid dom här träffarna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Och hur många dagar var du i Sverige?
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl I november här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Cirka tre veckor.

Fhl Och var bodde du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hos honom.

Fhl Och vad är det som gör att du åker hemåt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och hur känns det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte för att jag egentligen för jag skulle vilja, eller jag skulle aldrig träffa --- 
igen. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var alltså i begynnelsestadiet och då var jag tvungen att åka tillbaka. 

Fhl Vad händer sen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Berätta om era kontakter och vad som händer sen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror jag var två veckor i Hannover. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sen åkte jag tillbaka hit.

Fhl Berätta om tillfället. Varför åker du upp till Sverige igen?

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-14 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1645



Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, för att se varandra igen och det passade bra för mig när det gällde arbetet. Det 
passade bra med anställningen. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det passade bra med planeringen för hans bror fyllde år och då kom jag hit 
över veckohelgen. 

Fhl Beskriv den här resan och den här stunden med Torgny.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Skiljer den sig från november-mötet eller? Försök berätta, hur du har uppfattat 
saker.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Näe, jag kände att det var lika bra som det var gången innan. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Och strax före jul så åkte jag tillbaka till Tyskland.

Fhl Du är så kortfattad.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Nu har du varit uppe hos Torgny för andra gången i Sverige.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag tänkte, hur utvecklas eran relation? Försök beskriva. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dina tankar för framtiden och Torgnys tankar och skildes det åt någonting eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, alltså för mig fanns det då inga speciella känslor eller någon planering inför 
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framtiden, inte från hans sida heller, utan vi ville bara se hur det går och att man 
kanske skulle, ja, resa till varandra och hälsa på. 

Fhl Hade du någon tanke på att fortskrida förhållandet med Torgny?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen verklig planering eller verkliga föreställningar hur det skulle gestalta sig. 

Fhl Och så åker du hem efter att ha besökt honom i december.

CS Mm.

Fhl Hur känns det när du åker hem?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, inga speciella känslor. Ehh…vi hade sagt ju sagt att vi skulle ses igen i slutet 
av januari och tillbringa en gemensam semester. 

Fhl Finns, finns en uppgift i utredningen som säger att du vid andra mötet har fått mer 
känslor för Torgny än vad du hade vid första mötet, då du var lite avvaktande.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var ju skeptisk i början, men det gav sig redan vid första mötet, så det var inte 
direkt att det skulle vara någon djupare känsla.

Fhl Hem till Tyskland igen då, vad händer i Tyskland?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget speciellt, vi, jag tillbringade jul- och nyårsafton med vänner.

CS Ja.

Fhl Jag antar att du hade kontakt med Torgny?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Fortsätt berätta.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Vi skickade sms till varandra.

Fhl Den här resan blir inte av.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, det blir inte av.

Fhl Och vad händer Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon tror hon har berättat det förut.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, att kontakten blev sämre.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han visste inte om han kunde få semester och så vidare, ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då hörde han av sig först igen i mitten av februari.

Fhl Du sa att kontakten blev sämre, kände du det som negativt eller positivt då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Varken eller.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte några särskilda känslor.

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var som sagt var färre kontakter. Han kanske skrev någon gång, men i 
februari hör han av sig och sa att vi inte kunde fortsätta på det här viset, att han 
hade träffat någon annan.

CS Mm.
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Fhl På vilket sätt hör han av sig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han ringde. 

Fhl Och så säger han det du berättade?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Vad känner du då Christine, vad är det som händer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var besviken förstås. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kunde inte förstå det. 

Fhl Säger du någonting till honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, säkert.

Fhl Försök beskriva.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag ville veta förstås, hur länge det hade pågått redan och han försökte förklara 
det så gått som han kunde. För det var överraskande för mig det här.

Fhl Är det jobbigt att prata om Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS ----

Fhl ---- att du berättar.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Han hade förklaring sa du. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fortsätt och berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, skälet tror jag var, att han hade träffat någon annan. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Så hände det helt enkelt.

Fhl Ja, vad kände du? Jag kan förstå vad man känner, men beskriv vad du kände?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska. 

Tolk Ja, jag tyckte helt enkelt synd att han inte hade berättat det innan. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, för att det började redan i januari eller jag vet egentligen inte när det började. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag frågade honom varför inte han hade berättat det tidigare då, men han sa, ja, att 
han var lite feg, att han inte hade vågat berätta det tidigare. Han hade dragit ut på 
det. 

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, egentligen var det inte, är det inte mycket mera att berätta efter det  
telefonsamtalet. Jag skrev ett brev till honom en gång, men sen först i mars, då 
var han i kontakt när jag berättade att jag skulle åka till Sverige och gärna ville 
träffa honom en gång till då.

Fhl Ehh…det här sättet då, som han säger det här, när han ger dig beskedet, är han 
definitiv eller finns det nå…finns det nå olika nivåer på det här beskedet eller är 
det definitivt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, det var väl klart.
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Fhl Så han är inte otydlig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Säger han någonting om att han inte vill ha mer kontakt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Säger han någonting om att han vill ha kontakt framöver då eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag sa ju till, till honom då att jag skulle åka till Sverige, att jag gärna ville se 
honom och han sa då varken ett klart ja eller nej, men han sa ja, kom förbi. 

CS Pratar på tyska.

Tolk När jag var här då.

Fhl Förstod jag dig rätt om du skrev brevet först och sen gör du den här resan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska. 

Tolk Ja, brevet skrev jag direkt efter telefonsamtalet med honom då.

Fhl Vad innehåller brevet Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Minns jag inte.

Fhl Ingenting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gav uttryck för mina åsikter, men jag kan inte direkt minnas exakt. 

Fhl Okej. Jag har brevet framför mig här.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Översatt till svenska till och med.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg hur du började brevet?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har inget minne av alls, mer än att du har gett uttryck för lite besvikelse, är det 
så jag ska uppfatta det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Det är så.

Fhl Inget mer, som du kommer ihåg?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej. 

Fhl Tar du illa upp om jag läser bitar ur brevet?

Tolk Pratar på tyska.

CS (ohörbart.)

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan vara ganska intressant. 

Fhl Inledningen: "Torgny Hellberg, du är en idiot."

Tolk Pratar på tyska.

CS (Skrattar)

Fhl "Egentligen borde jag inte skriva något mer än den raden. Den är så exakt."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så hoppar jag lite i brevet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Hur länge skulle du ha lurat mig? En månad, eller två? Och tänkt om jag redan 
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hade kommit i januari? Det var ju det som vi hade planerat."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…men som inte blev av därför att jag fick influensa och det andra problemet."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är det andra problemet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl "Det är så många "tänk om" som jag måste hantera nu."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Helt ensam och plötsligt, eftersom du lämnat mig och är borta och inte bryr dig 
ett djäkla dugg om det."

Tolk Skulle jag kunna…

Fhl "Helt ensam och plötsligt…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…eftersom du lämnat mig…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…och är borta och inte bryr dig ett djäkla dugg om det."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Jag är så chockad därför att jag tillät mig själv att bli så djup engagerad i dig."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och sen läser jag inte ordagrant, men du har beskrivit att han var så söt och rar. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och du trodde verkligen på hans känslor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och att det var då du bestämde dig för att ge det här en chans. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Lite senare i brevet kommer du in på vad du tycker om hans sätt att göra slut, på 
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det sättet han gjorde slut.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och efter det så beskriver du att du har tappat din sista lilla tro på män, eller 
människan.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sen står det så här i sista stycket; "Det är fortfarande en sak som jag går och 
tänker på. Jag tänker inte berätta det för dig, inte nu…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…men jag tyckte det var ganska viktigt, men det var innan igår."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…"Det gav mig några sömnlösa nätter."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du vad du syftar på här?

Tolk Pratar på tyska.

CS (skrattar) Ja.

Fhl Vad är det för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vill du läsa färdigt först? Sen?

Fhl "Men nu verkar det ganska löjligt…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…med tanke på vad du gjort mot mig."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Jämfört med det är det ingenting allvarligt…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…och jag kan inte förstå att det plågade mig hela tiden när du jagade efter andra 
kjolar."

Tolk Pratar på tyska. Vad sa du att? "Jag kan inte förstå att…."

Fhl "…att det plågade mig hela tiden när du jagade efter andra…"
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Det är svårslaget."

Tolk Pratar på tyska."

Fhl "Jag kanske berättar för dig en dag när jag mår bättre igen och har en liten chans 
att spöa dig."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Jag skulle vilja göra det."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och sen står det någonting om "att jag saknar någon svart tank-top" som 
avslutning.

Tolk Pratar på tyska. Att hon har saknat en svart tank-top, står ---

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är den här saken som du går och tänker på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det som jag ville berätta för honom.

CS Ja.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en längre historia.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det som jag ville berätta för honom var…

CS Pratar på tyska.

Tolk …att jag ljög för honom beträffande min ålder.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var så här att vi satt på Kreta där, ett antal människor och jag tror det var 
hans första kväll. Det var en del folk och det fanns en annan tyska där som var 
30… 

CS Mmm.
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Tolk …och jag var också 30. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Och hon sa att det var, ja, det var en form av livskris hon hade hamnat i när hon 
hade fyllt 30 nu. Det var så hemskt och jag retade henne lite grann och sa "Ja, 
men vad är det som hänt? Vad är så speciellt som hade hänt efter att du hade fyllt 
30?"

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då sa hon till mig, för att hon utgick ifrån att jag var yngre, då sa hon till mig 
"Ja, du får väl se. Du kommer också till den tidpunkten."

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då frågade dom hur gammal jag, då sa jag att jag var 28 eller29, jag minns 
inte exakt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Okej och jag skrattade då åt, åt det och berättade aldrig för honom senare, min 
verkliga ålder. För henne berättade jag det efteråt när vi träffades igen. 
----kvinnan. Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Så hon fick veta min rätta ålder, men inte han.

CS Pratar på tyska.

Tolk För han hade gått redan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag hade glömt om hon egentligen visste det eller inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk För det var, det var jättepinsamt för mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var alltså pinsamt senare, att behöva berätta det. Att säga plötsligt att jag är 
två år äldre än vad du tror.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har aldrig gjort något sånt tidigare.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade verkligen dåligt samvete, samvete gentemot honom för det, men han 
visste ju inte vad jag menade med det i brevet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag hade sagt honom heller.

Fhl Du hade dåligt samvete för att du hade ljugit om åldern?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Bra att du är detaljerad Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…det var brevet och den lilla saken som du har förklarat nu.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag ville egentligen säga, i mars när vi träffades…

CS Pratar på tyska.

Tolk …och vi talade om så många andra saker, då tänkte jag att det är egentligen är 
galet.

Fhl Vad är tanken med din resa till Sverige? I mars?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, att jag ville se honom en gång till och ta farväl av honom. 

Fhl Pratade du med dina vänner någonting? Om att du ska åka eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mmm.

Tolk Ja.

Fhl Har dom några goda råd till dig eller?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Säkert.

Fhl Kommer du ihåg något?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Särskilda?

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom flesta, tror jag, kunde inte förstå varför jag ville åka dit en gång till.

Fhl Varför? Vad förstår dom inte?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom visste ingenting heller om mina senare avsikter.

Fhl Och hur menar du nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, att jag ville ta livet av mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ju praktiskt taget ett avsked och det var honom jag ville träffa sist på 
listan och det kunde jag förstås inte berätta för dom.

Fhl ----- mycket med sammanfattningen Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sammanfattningsvis, om jag uppfattat det rätt, så åker du till Sverige för att träffa 
Torgny en sista gång…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och tanken är att du ska åka själv till Sverige…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du redan här tänkt tanken att du ska ta ditt liv?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Och varför får du dom tankarna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är svårt att förklara det nu.

CS Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vart inte enkelt.

Fhl Okej. Ehh…---- en, hur ska man säga? Ett beslut, om man bestämmer sig för att 
man ska ta sitt liv, då vill jag veta varför du tar det beslutet.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Besvikelse.

Fhl På?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var alltså besvikelse, som det stod i brevet också, över mänskligheten och 
även över förstås honom, hur han hade betett sig, hur han hade förhållit sig.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----- som man kan säga, -------alltså. Det var droppen.

Fhl Okej. Ehh…jag förstod att du är besviken.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…vad händer? Du åker till Sverige.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag åkte till Stockholm.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte en dag, jag tror jag har berättat det tidigare, till honom på förmiddagen. 

CS Mm.

Fhl Hade ni haft kontakt innan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade sagt till honom, skrev till honom, när jag hade kommit fram och då sa 
han väl, "Nja, om du vill komma förbi då får du komma nästa dag."

Fhl Och så blev det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Hur reagerar han på att…är du i Sverige när du kontaktar honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men även innan hade jag ju berättat när jag skulle komma så det visste han ju 
redan.

Fhl Och hur reagera han på det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Först var han osäker, för han visste inte vad jag ville. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Men till sist sa han alltså att han inte hade någonting emot att jag skulle komma.

Fhl Ja. Du åker dit…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl … och… ehhh… som du beskrev i tidigare förhör så hyrde du bil i närheten av 
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Arlanda.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Berätta om mötet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad du känner när du åker dit? Jag blir nyfiken.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag hade alltså inga särskilda känslor, inga bestämda känslor, glädje eller 
rädsla. Inget speciellt, men när han öppnade dörren, då verkade han visa glädje.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var som…

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Ja, det var som ett, som tidigare. Det var ett vanligt samtal och han berättade 
om sitt och jag berättade om mitt och det var ingen, inget som hände, inget 
oangenämt eller nåt sånt.

Fhl Och vad var hans, när han berättade och vad var det du berättade om ditt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han berättade om sitt arbete, om teatern…

CS Pratar på tyska.

Tolk …vi tittade på en dvd om någon föreställning. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag berättade att jag skulle fortsätta och köra bilen, att åka bilen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och vart jag skulle åka.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ungefär så.
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Fhl ------ flickvännen där?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Hur länge är du där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var väl hela förmiddagen.

Fhl Okej. Och vad är dina planer sen, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åkte jag till Stockholm igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då ville jag hela tiden och åka.

Fhl Du åker till Arboga för att reda ut lite saker. Tycker du att du fick det som du ville 
reda ut, fick du det utrett?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Och vad fick du utrett?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, alltså inte utrett så att jag ville veta om han skulle säga någonting, utan avsked 
i den bemärkelsen att jag ville se honom helt enkelt, en gång till.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var allt. 

Fhl ---- du har skrivit ett brev innan du åker upp…

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.
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Fhl …där du är ordentligt besviken över att ----

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ändå så är det ditt mål, nu då, att bara få se honom säger du. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Du var nöjd med det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Ehh…Förhöret avbryts, kort paus. Klockan är 11.05.

Fhl Bandspelaren rullar igen och klockan när förhöret återupptas, är 11.19. Och 
Christine…ehhh…innan vi bröt för pausen så…hade du berättat att du var hemma 
hos Togge i mars månad 2007.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Berättade du för honom någonting om dina planer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Vad händer när du lämnar Togge?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte tillbaka till Stockholm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och hyrde en bil.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Okej, det, det gick inte samma dag, utan det blev nästa dag.

Fhl Men du hade en hyrbil?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl När du åkte till Togge tänkte jag?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då åkte jag tåg.

Fhl Okej. Som jag förstod det så flög du till Arlanda och tog en hyrbil och åkte till 
Togge.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte till Skavsta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Buss till Stockholm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sen åkte jag tåg till honom.

Fhl Okej. Då är jag med.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bilen hämtade jag först nästa dag.

Fhl Och var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På bensinstationen vid Arlanda.
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Fhl Okej. Och varför är du vid Arlanda?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Annars fanns det inga bilar.

Fhl Mm, fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen hämtade jag bilen.

CS Pratar på tyska.

Tolk  Och åkte iväg. 

Fhl Hade du sovit över i Stockholm?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Var någonstans?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På mitt hostel.

Fhl Var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet----- fortfarande är Vasagatan, men vid Mynttorget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åt det hållet.

Fhl Kommer du ihåg vad hotellet hette? Eller där du bodde?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Träffade du några personer?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Några som du känner nu eller?

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vilka var de så att säga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag skrev till några av dom, men dom som jag lärde känna då, det var 
Dimitrios.

Fhl Dimitiros Stenos?

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte om jag får ihop allting, men fredagen hyrde jag bilen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då var jag i Uppsala.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ville egentligen övernatta i Uppsala, men jag hittade inget rum där, så åkte jag 
tillbaka till Stockholm.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Övernattade på samma hostel.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen åkte jag iväg ner nästa dag.

CS Pratar på tyska.

Fhl Vilka tankar har du och var du för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är svårt för mig att rekapitulera.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag bes…slutade h…..

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag beslutade att jag, ja, hamnade i Mariefred där jag tog tabletterna eller det här 
flytande sömnmedlet. 

Fhl Var fick du preparatet ifrån?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Av en läkare i Tyskland.

Fhl Okej. Fortsätt berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, inte vid, det tillfället, vid det stället som jag berättade tidigare, att jag somnade 
i bilen, vaknade nästa dag, att mina grejer var borta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då gick jag till bensinstationen och ringde till honom. Till Togge.

Fhl Okej. Varför ringer du till Togge när du har varit hos honom i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste inte vad jag skulle göra.
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Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var den enda lösningen jag kunde komma på när jag inte hade varken bensin, 
pengar eller någon telefon.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, då kom han helt enkelt och tog med mig.

Fhl Mm. Fortsätt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då var vi i hans lägenhet och ja, i princip sov jag där i två dygn.

Fhl Ehh…hur sover ni i lägenheten?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag sov på soffan i vardagsrummet.

Fhl Och varför blir det så?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning, var ska jag annars sova?

Fhl Säng, soffa. Tänkte om det var någon som bestämde någonting.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller om det var någon som gjorde ett eget val.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror jag la mig där när jag kom till lägenheten. Jag tror jag reste inte på mig 
igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag minns inte så exakt heller. Det är ganska -----.

Fhl Hur många nätter?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till tisdag förmiddag. Tisdag morgon.

CS Pratar på tyska.

Tolk Från söndag till tisdag alltså.

CS Mm.

Fhl Två nätter.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Ehh…det finns uppgifter som säger att du vill lägga dig i dubbelsängen, 
Christine, med Togge.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte längre.

Fhl Kan det vara så?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan vara så.

Fhl Hur reagerar Togge här då? När han får hämta dig i Gripsholm och ta hem dig till 
lägenheten?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad känner du själv…ehh…redan har tagit ett avsked vid förra besöket?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han visste inte, alltså, jag hade inga speciella känslor då och han, han bara 
skrattade för han visste inte vad som hade hänt. Han trodde bara att mina grejer 
hade försvunnit. 

Fhl Ja, fortsätt.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag tror att jag inte berättade för honom, inte heller förrän på tisdag morgon och…

Fhl Berättade vad?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag berättade…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, vad som verkligen hade hänt, för att han trodde att jag kanske hade bara 
druckit för mycket och inte kunde köra bil.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det berättade jag alltså först tisdag morgon när han kom från arbetet. 

Fhl Vad kände du själv? Vad ville du själv när du hamnade i Torgnys lägenhet igen 
här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ville inget, jag visste inget. I en sån situation kan man inte fatta några klara 
beslut och tankar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste bara att det var fortsatta problem med bilen som stod kvar där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste inte längre hur, visste inte heller för hur lång tid jag hade hyrt den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag var inte heller i läge, jag hade inget, ingen förmåga att fatta några beslut.

CS Pratar på tyska.

Fhl Hur kände du för att vara kvar i lägenheten?

Tolk Pratar å tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Problemet var ju att han skulle åka bort nästa dag.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, jag hade…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag var inte i stånd att köra bil och därför visste jag inte hur det skulle bli för 
att jag hade gärna velat kanske vila upp mig två dar, två dygn till. Tills jag skulle 
vara i stånd att reda upp allt.

Fhl Jag tolkar det som att du…på grund av din hälsa ville vara kvar hos Torgny.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vad sa Torgny om det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det ville han inte.

Fhl Och vad gör han?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag minns inte exakt, jag tror jag ringer till en väninna i Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men då var det dom två som pratade med varandra.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och vad som då sades mellan dom alltså, det vet jag inte.

Fhl Fortsätt. Vad hade Torgny för intensioner nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, att han på nåt sätt skulle…

CS Pratar på tyska.

Tolk …bli av med mig, att han skulle kunna åka, som han hade ---

CS Pratar på tyska.
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Tolk Han visste inte hur han skulle göra med mig.

Fhl Och vad händer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nästa dag då skjutsade han mig till bilen, och sen till flygplatsen.

Fhl Och då är ni inte själva?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Vilka mer är med då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Två vänner till honom.

Fhl Och dom kan du namnen på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk John och Ina.

Fhl Och det är dom här personerna som du känner igen i Arboga förutom Togge.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Fortsätt berätta vad som händer.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vi åkte till bilen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tankande den.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Lämnade tillbaka den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och lämnade tillbaka bilen och åkte sen till flygplatsen.

Fhl Vad, vad känner du då? Vad känner du för Torgny då när du blir lämnad på 
flygplatsen Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget.

Fhl Vad tänker du när du står där på Arlanda?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, min väninna var också sur på mig för att hon hade sagt att han skulle hjälpa 
mig med incheckningen, men det gjorde han inte.

Fhl Är du sur på honom själv då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl ------

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Idag?

Fhl Då, vi är på Arlanda nu.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Fhl Men han vill inte ha kvar dig, utan han kör dig till Arlanda ihop med Jonny och 
Ina.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Nu står du på Arlanda och vad händer på Arlanda när du har blivit lämnad där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då gick jag på toa.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tog några resterande tabletter som jag hade kvar.

CS Pratar på tyska.

Tolk På det somnade jag där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och missade mitt flyg.

Fhl Och varför stoppade i tabletter i dig då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte längre.

Fhl Vad hände?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Någon gång så vaknade jag, lämnade toaletten, lämnade bagaget där och ringde 
till min väninna i Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och berättade för henne att jag hade missat flyget.
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Fhl Vem?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror det var Cathrine.

Fhl Cathrine Ort.

CS Mm.

Tolk Ort.

Fhl Fortsätt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, och då sa hon att jag skulle kolla om det fanns något annat flyg, men det fanns 
inget under 1000 Euro och då sa jag att jag kunde titta på den andra flygplatsen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Åkte dit och där hittade jag också ett flyg.

Fhl Träffade du några personer på Arlanda?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller rättare sagt, kom du i kontakt med några personer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag ringde till henne från disken helt enkelt.

Fhl Jag tänkte på Arlanda, om du fysiskt fick kontakt med några personer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, det tror jag inte.

Fhl Vilken kondition är du i Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Inget bra tillstånd uppenbarligen.

Fhl Du har tagit tabletter, säger du och somnat på toaletten.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du försökt skada dig på något annat sätt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Det här betyder berätta.

Tolk Pratar på tyska. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Försökt att skära mig i skinnet, men det klaffade inte, det gick inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte verkligt, inte verkligt.

Fhl Vad tänker du när du gör det här då? Vad är din tanke med den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Antagligen så samma skäl som jag hade i Mariefred. 

Fhl Det är den stor del, det här besvikelse på Torgny.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Och så har han skjutsat upp dig till Arlanda och bara lämnat dig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, och det gav då också möjligheten att göra det, att försöka det en gång till.

Fhl Okej. Ehh…sen finns det uppgifter i utredningen på att du träffar, du har fysiskt 
kontakt med personer, men det är inget minne du har?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På Arlanda nu?

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Nu ska jag inte säga utklädda personer, men det var konstaplar, poliser framför 
dig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Kontrollerad av polis.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Och en annan person till. Kommer du ihåg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl En stycke väktare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg någonting nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jo, men…

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jo, det stämmer. Gick tillbaka till toaletten för att hämta mitt bagage, då stod 
polisen där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag minns inte…

CS Pratar på tyska.

Tolk …minns inte vad som hände och jag vet inte ville av mig, för jag ville ju gå dit 
och hämta mitt bagage.

Fhl Vad är nästa sak du minns?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag sitter på tåget till Skavsta.

Fhl Du kommer till Skavsta och flyger till Tyskland.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På nåt sätt.

Fhl Okej. Och sen vet vi…Vad händer i Tyskland när du kommer ner?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Din kondition och vad händer runt dina vänner och hur mår du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag åkte buss från Lübeck till Hamburg och där hämtades jag av en vän. 

Fhl När vi pratar om vänner, försök berätta vad de heter Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var Christoffer Black. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte hur jag kände, men när jag satt någonstans så somnade jag. 
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Fhl Kontakten med Togge framöver här då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, därför jag ringde någon gång följande morgon och sa till honom, och det var 
hans telefonsvarare som gick på, berättade att jag hade kommit till Tyskland.

Fhl Fortsätt beskriva dina kontakter med Togge.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen skrev du brev till honom i slutet av juni ungefär. 

Fhl Mm. Varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då bodde jag redan i Stockholm och…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag minns inte exakt egentligen, men det var en verkligt chock på det viset som vi 
hade gått isär.

CS Pratar på tyska.

Tolk Situationen var så extrem.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då ville jag veta hur han hade klarat av det, om han hade något problem med 
situationen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Grovt ungefär.

Fhl Okej. Vad känner du för Torgny här? Du kontaktar honom igen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inga särskilda känslor, jag hade dåligt samvete att jag kanske var, att det var för 
mycket för honom hela den där situationen som hade varit.
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Fhl Okej. Du flytta till Sverige innan du skrev brevet.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Var det någon som hade nå åsikter om att du skulle flytta till Sverige?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, många.

Fhl Vilka det då?

CS Pratar på tyska.

Tolk Många goda råd.

Fhl Och vilka vad det som sa någonting och vad sa de då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vem som har sagt någonting, det minns jag inte. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, allmänna…hrmm…---- och åsikter vad så att jag skulle ta det lugnt, att det 
var för tidigt kanske att åka, för att…jag skulle ta det lugnt.

CS Ja.

Fhl Var det någonting de var oroliga för?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom var rädda att tappa mig ur siktet igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så det tror jag.

Fhl Och sen kom du till Sverige, du skrev ett brev till Torgny.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och anledningen till brevskrivandet var att du ville stämma av hur han hade 
hanterat det som hände….

CS Mm.

Fhl …när det tog slut.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har jag uppfattat det rätt Christine, om du inte hade några känslor kvar för 
Torgny här eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade inga avsikter att ta upp det här med separationen någonting sånt, utan 
det var det som hände i samband med självmordsförsöket.

Fhl Mm. Men just dina känslor för Torgny vid den här tidpunkten.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad sa ditt hjärta?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget särskilt.

CS Pratar på tyska.

Fhl Inget särskilt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Ehh…i det här brevet som vi har då, där uttrycker ju att du fortfarande har 
starka känslor för Togge.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte så. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Så står det i brevet i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan jag inte komma ihåg, men om det står det så var det var det väl så.

Fhl Ehh… återigen, kontakterna med Togge härifrån då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Fick du nå… Nu avbryter jag dig Christine, men fick du någon reaktion på att du 
hade kommit Sverige och hur ser dina kontakter ut med Togge?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han reagerar inte på brevet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen hade vi under en längre tid ingen kontakt heller.

Fhl Vad visste du om Togge?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inget.

Fhl Tänkte om du kände till om han hade kvar sin gamla, den här flickvännen som 
han hade när, när han bröt med dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det sa han redan på tisdagen då, att han helgen innan sa att han hade gjort slut 
med henne.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det berättat på tisdagen när han kom från arbetet.

Fhl Har jag förstått det rätt så är det i mars då?

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kände du till någonting om hans situation för övrigt här?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Sen berättade du att det var lite dåligt, eller ingen kontakt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Har du fått några andra vänner som du umgås med då? Under den perioden 
då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Mm, ja.

Fhl Vilka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Från universitetet, några stycken.

Fhl Dimitrios…

CS Pratar på tyska.

Tolk Till exempel.

Fhl Vilka fler då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Många.

Fhl Många. Är det många av dina vänner som du berättar om din tidigare relation för?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte utförligt. Dom visste ju att jag, att jag hade haft en, en vän i Sverige, men inte 
mera.

Fhl Kontakten hade upphört. När blir nästa kontakt med Torgny?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I augusti.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då mailade jag till honom.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och han mailade tillbaka.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det var det och i oktober, i oktober skickade jag två sms till honom.

Fhl Vi håller oss kvar i augusti, --- e-mailtrafiken som du beskrev.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad…ehhh… vad var det för typ av meddelanden? Vad innehöll dem?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det som jag skrev till honom, det minns jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mmm. Han sa att han hade fått en ny väninna och att han hade ett nytt, lyckligt 
liv och att han inte ville mer ha någon kontakt med mig. Hans liv hade förändrats.

Fhl Och då är vi i augusti.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och väninna, är det…ehh…ny flickvän?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Ja.

Tolk Ja, det verkar så.

Fhl Ehh…var är du när du tar emot det här meddelandet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Ehh…naturlig fråga, vad känner du när du får se det där då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag inte längre.

Fhl Om du får tro, tro kanske man inte ska göra, men vad tror du att du känner då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte längre.

Fhl Ehh… Han har ju beskrivit att han inte vill ha kontakt och ändå i, ändå skickar du 
ett brev i augusti. Jag tänkte vad, vad är anledningen till att du skickar det här 
e-mailet i augusti då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ju…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ju hans svar. Han hade inte sagt det innan.

Fhl Men ditt syfte med det här brevet i augusti, e-mailet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Det minns jag inte längre.

Fhl Okej. ---- Han gjorde slut ganska tidigt på året och ändå fortsätter kontakten 
ända in i augusti där.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du inte ihåg Christine?

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men du kommer ihåg hans svar i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Och mitt svar också, för jag skrev tillbaka på det.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag sa att det var okej, hans önskemål, att han inte ville ha kontakt längre mig. 
Det var okej, men att, att han kunde ha sagt det tidigare.

Fhl Okej. Ehh… Och nästa kontakt med Torgny? Det berättade du tidigare att det blir 
i oktober. Vad händer från, från dom här mail-trafiken fram till nästa kontakt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Hur mår du Christine också, ta med det i berättelsen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Efter sommaren mådde jag inte så bra. Det gick inte så bra. 

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, jag gick inte längre på universitetet. Jag visste inte vad jag skulle göra längre 
och då försämras mitt tillstånd.

Fhl Dina studier Christine, vad är det som gör att du inte orkar fullfölja dom då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det hela var för mycket för att ändra kurserna. Det är först i oktober man får 
plats, att man får veta vilka kurser det är. Jag visste inte om jag skulle läsa mera 
svenska kanske, men jag visste inte hur jag skulle finansiera det hela heller.

Fhl Okej. Känner dina vänner till att du börjar må sämre under den här perioden?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Okej. Ehh… vi kommer in i oktober nu då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Berätta vad som händer Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kontaktförsök förrän… i oktober sa du.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är rätt va?

Tolk Pratar på tyska. 

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Du har ju berättat om det här tidigare, i tidigare förhör.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad som händer i oktober.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Tänkte om du kan berätta lite grann om det.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, det vill jag inte.

Fhl Okej. Och vad är anledningen till Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det skulle komma upp alldeles för mycket emotioner och redan när…togs upp i 
första förhöret, så hade jag en helvetes veck, helvetes veckoslut och det vill jag 
inte uppleva igen.

Fhl Jag har förstått att den händelsen berör dig i alla fall mycket då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Jag hade lite frågor runt den händelsen, men…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och dom -------- , men ska vi spara det lite grann då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men det ger ingenting heller.

Fhl Okej, men som vi sa under hela vallningen så är, vi…finns ju till…för att styrka 
brott, poliserna. Men vi är också till för att visa att någon är oskyldig om det är så 
och det är därför vi ställer dom här frågorna.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ser inget samband.

CS Ja.

Fhl Ehh…jag ser lite samband, det gör jag. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men jag gör så här att jag spar den händelsen. 

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Känns det okej?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Förklara.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om du ska skjuta upp det då kan du lika bra fråga nu. Det är någonting som, som 
tar upp mina tankar hela tiden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då blir…mår jag inte bättre för att du skjuter på det.

Fhl Nä, okej. Jag ställer frågor får vi se vad vi landar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Okej.

Fhl Jag vill ju veta varför du tar dig till Södersjukhuset.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Vill du svara på det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att ta mitt liv.

Fhl Okej. Och anledningen till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk För jag ville inte leva längre.

Fhl Och vad händer --- att du inte vill leva längre?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det samma anledning som vid de första tillfällena?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men det var annorlunda. Det var mycket mer intensivt.

CS Pratar på tyska.

Tolk ------ medvetet erinra mig tiden innan.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag mådde verkligen varje dag, mycket illa, mycket dåligt.

Fhl Okej. Ehh…nästa fråga. Varför väljer du platsen Södersjukhuset Christine? Om 
har bestämt sig för att göra en sån sak?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är många människor som har ställt den frågan, men jag kan inte svara på det. 
Jag vet inte.

Fhl Jag är inte ensam om att ställt den frågan i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh… Vi behöver väl inte gå in i detalj hur det går till egentligen…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …mer än du skär dig själv i en arm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…Men du gör någonting i samband med det här.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Du förmedlar dig Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Till vilka gör du och vad skriver du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skrev till Pavlos.

CS Pratar på tyska.

Tolk Försökte först att ringa till Pavlos eller till Dimitrios…

CS Pratar på tyska.

Tolk Men batteriet var för svagt för ------- telefonnumret ---

CS Pratar på tyska.

Tolk Då sms:ade jag att, till dom eller till honom att jag var där och att dom skulle 
kontakta akuten.

Fhl Och i vilket läge började du försöka kontakta dina kamrater?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan jag inte säga.

Fhl Okej. Ehh…Du anträffas Christine, i alla fall och du får vård.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Det tycker jag var bra. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Känns bättre när människor…ehh…får leva så att säga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det har alla rätt till, oavsett vad som har hänt, tycker jag.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och det finns hjälp och få om man orkar ta emot och så där.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…Du blir kvar på lasarettet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad händer på lasarettet där då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, dom sydde ihop mig igen och till tisdagen är jag på Södersjukhuset.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och sen skrevs jag ut och till det andra sjukhuset.

Fhl Innan vi lämnar sjukhuset, så hade du förmedlat dig till dina vänner.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kontaktade dom dig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, dom hälsade på mig på lördagen på sjukhuset och till min syster skickade jag 
sms.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eller ringde, jag minns inte.

Fhl Ehh…så dom kommer och besöker dig på sjukhuset.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vilka var det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pavlos, Dimitrios och Michaelis.

Fhl Ja. Jag kunde i alla fall ställa lite frågor om händelsen Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej. Ehh…vi har lite mer och prata om så småningom. 
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men jag tänkte att vi tar en paus i förhöret och klockan är 12.16.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och till dig som skriver, förhöret återupptas efter lunch. Klockan är 13.22. 
Ehh…och till dig Christine, jag tänkte fråga lite andra detaljfrågor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…vi har pratat om skor tidigare. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då finns det…uppgifter i utredningen som gör gällande då att du haft vita 
skosnören.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Vad är din kommentar till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Liknande skor.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vilka du menar, vilka skor.

Fhl Vita skosnören, gymnastikliknande sko.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Mm.

CS Ja.

Fhl Har du någon kommentar till det? Att det finns uppgifter om långa, vita 
skosnören?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag har ett par gymnastikskor med, med vita skosnören, ja.

Fhl Vad är det för typ av skor?
Tolk Pratar på tyska.

CS Ja, det är gymnastikskor.

Fhl Okej. Beskriv dom så bra som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fabrikat, färg.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och så vidare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom är vita och blåa.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och har vita skosnören.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det är Adidas-skor.

Fhl En…om du beskriver modellen, det finns ju löparskor, tänker jag och det finns ju 
andra former av skor. Vad är det för typ av modell vi pratar om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är en smalare löpsko.

Fhl Och hur ser en löparsko ut om du får beskriva den? Den formen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, löparskor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det tycker jag är mycket svårt att beskriva.

Fhl Ehh…jag vet ju att du är sportintresserad.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl När man är sportintresserad så vet man ju hur en fotbollssko ser ut, hur en 
löparsko ser ut…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nu förstår jag.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ingen basketsko, ingen fotbollssko.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hur ser en löparsko ut?

Fhl Du tänker på ett par skor, så mycket har jag förstått.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Material eller??

(här pratar flera samtidigt, svårt att höra.)

CS Pratar på tyska.

Tolk Vad är det för material.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- nåt lätt.

Fhl Okej. Kan du beskriva skon på något annat vis då? Beskriv den så bra som 
möjligt. ----- du pratar om som har vita skosnören.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mera kan jag inte säga tyvärr.

Fhl Är du duktig och rita, så du kan rita upp skon?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Adidas?

CS Mm.

Tolk Adidas, mm.

Fhl Okej. Och förhörsledaren förevisar en bild på en sko för Christine. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, men det är inte den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inga ränder. Den har inga ränder.

Fhl Och vad är det här för sko då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är svarta gymnastikskor.

Fhl Är det din eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kan vara så.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså det är inga Adidas-skor.

Fhl Vad är det för skor då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är gymnastikskor.

Fhl Fabrikat, material och så vidare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Svårt att säga.

CS Pratar på tyska.

Tolk Svarta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Materialet ser man inte.

Fhl Men du känner igen den som har skorna på sig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

 Tolk Ja, det är klart.

CS Pratar på tyska.

Fhl Ehh…Det är dom där skorna som…det finns uppgifter på i utredningen antar jag.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så är det Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Varför har du inte nämnt dom där skorna tidigare?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Var finns skorna nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Här någonstans?

CS Pratar på tyska.

Tolk I Tyskland.
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Fhl Du har inte nämnt dom här skorna tidigare i förhör som vi har  haft med dig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Trots att vi har frågat några gånger.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- 

Fhl Och jag vet att du har använt dom ett tag, men trots det kan du inte beskriva vad 
det är för färg riktigt…ehh…material eller ens fabrikat, modell.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt var, jag kan inte alla märken på skorna, det är svårt.

Fhl Varför har du inte pratat om den här skon förut då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl När hade du skon på dig sist?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte heller.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är verkligen länge sen.

Fhl Vad är det som får dig att känna så, att det är länge sen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, för att fotot är lite äldre.

Fhl När är det taget då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Förra året, i juli.

Fhl Det, det är bra om dina uppgifter Christine, stämmer med andras uppgifter.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När använde du dom skorna sist?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Och varför vet du inte det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att jag inte tar så mycket, ja, ehh… det är inte så viktigt för mig. Jag lägger 
inte märke till det.

Fhl Det vi är överens om, det är att det är du som brukar skorna. Att det är du som har 
skorna på dig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Och det finns folk i din omgivning som har bättre koll på…vad du har för skor än 
vad du själv har.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Var är skorna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte.

Fhl Ehh…Verktygsgatan 2B. Det var en adress du kände igen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.
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Fhl Och hur hade du fått kännedom om den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag inte längre.

Fhl Men du hade en uppfattning sist vi prata.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag menar att jag har läst det någonstans.

Fhl Och var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte numera.

Fhl Du kommer ihåg vad du sa i förra förhöret.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fortfarande Christine, är det bra att du svarar så bra du kan på frågorna, för det är 
för din skull vi gör det här också.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte var jag läst det någonstans.

Fhl Men du kommer ihåg hur du svarade sist. 

Tolk Pratar på tyska.

(här pratar flera samtidigt, svårt att höra vad de säger.)

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg den ena?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Att du har fått höra den av en tysk polisman.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller att du har läst det i utredningsmaterialet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Finns det andra alternativ.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte vad jag vet.

Fhl Och sist frågade jag dig också om du själv hade sökt efter adressen och letat efter 
adressen på något vis?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Christine, varför finns den då i dina personliga anteckningar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte på rak arm.

Fhl Och där uppgiften finns, i dina personliga anteckningar…

CS Mm.

Fhl …så finns det uppgifter i den här adressen som inte framgår någon annanstans, av 
utredningsmaterial eller dylikt. Så varför har du den här adressen i dina personliga 
anteckningar?

Tolk Skulle du kunna upprepa det en gång till så att det blir helt korrekt?

Fhl Det finns uppgifter i, i dina anteckningar…

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …runt anteckningen om den här adressen…

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl …som inte går att få genom polismaterialet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Varför har du den här anteckningen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Var det på en papperslapp? Eller kan, kan ni hjälpa mig vidare?

Fhl Det är på ett papper.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då måste någon ha gett den till mig.

Fhl Jag har precis frågat dig vad jag frågade i förra förhöret, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vem som har gett den till mig. Jag får inte hop det.

Fhl Nej, jag vill ju veta varför den finns i dina anteckningar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske för att jag ville skicka ett brev till honom dit.

Fhl Har du skrivit ner adressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan vara så.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså, jag minns inte det.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och jag har inte heller skrivit.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skrev till hans gamla adress.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Tror jag, jo.

CS Ja.

Fhl Och varför finns det här i dina anteckningar?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är inte länge sen. Du kände ju till Torgnys nya adress och det är inte länge 
sen han fick ny adress. Och den här anteckningen finns i dina personliga 
anteckningar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, då hade jag den, ja.

Fhl Och varför har du skrivit ner den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Utredningen?

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske för att…

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske för att skicka brevet dit då, men jag gjorde inte det.
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Fhl Jag har frågat dig flera gånger Christine och du har inte nämnt…det du nämner 
nu, det har du inte nämnt på mina frågor tidigare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer.

Fhl Varför gör du inte det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För det första för jag inte vet…

CS Pratar på tyska.

Tolk För att jag först och främst inte…

CS Pratar på tyska.

Tolk …visste av vem jag hade fått det och jag kommer inte ihåg att jag hade den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har många lappar med telefonnummer och adresser. Jag kan inte komma ihåg 
varje lapp som jag har adress och telefonnummer på.

Fhl Finns det andra anteckningar som…som har med det här och göra i dina 
personliga anteckningar?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Den här anteckningen, det är ju platsen för det brott, där brottet sker, där du är 
misstänkt för det här brottet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och jag tycker att det är anmärkningsvärt att du har den i din väska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det tycker inte jag.

Fhl Vad är det som gör att du inte tycker det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk För att jag tills nu inte kommer ihåg att den fanns i min väska och det är en 
tillfällighet att den fanns där. Ingen aning. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Om du inte hade sagt till mig att den fanns i min väska, då hade du trott att den 
skulle vara där.

Fhl Du har i alla fall fått möjlighet att prata om den vid flera tidigare tillfällen och du 
kommer först med ett svar…i det här läget.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk För det var inte klart för ---.

Fhl Och du förnekar ju själv att du har, att du gjort egna efterforskningar på adressen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk -----ja, men, det, jag kan inte komma ihåg det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och om det var så, då var det inte viktigt för mig.

Fhl Men vad är det som är så viktigt att du skriver ner den här adressen? Varför är det 
så viktigt att du skriver ner adressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Man kan ju inte komma ihåg allting, man måste ju…skriva upp, notera en del 
saker.

Fhl ---- frågar dig, varför har du skrivit ner adressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Antagligen för att jag ville skriva ett dit, brev dit.

Fhl Finns det andra anteckningar Christine, som…kan ha och göra med Arboga i dina 
anteckningar?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Har du gjort andra efterforskningar runt Togge eller hans familj på något vis?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

(Ringsignal från telefon går igång.)

Fhl Jag hittar ytterligare en anteckning bland dina personliga anteckningar där det står 
"Smedjan, Köping, 14/3 18-01". Varför står det i dina personliga anteckningar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag hade funderat på att gå dit.

Fhl Berätta mera.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det, det skulle ha, det skulle vara konsert där och som det är en 
fredag-lördagskväll när man funderar på att gå ut.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det blev inte så för att en väninna hade ett annat förslag.

Fhl Nä, så ---- inte skrivit upp den här anteckningen? 14/3 och klockslagena 18-01.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att du sa 18-01 eller?

Fhl Ja, som jag fattar det så är det klockslag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var, det var början då det skulle, det var tidpunkten skulle börja och det var 
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datumet.

Fhl Och det finns inga konserter som börjar den tidpunkten kan jag säga Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men så stod det på deras home-page.

Fhl Okej. Och vilken home-page är det du har tittat på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det var Smedjans hemsida när det är arrangemang, då, då står det på deras 
hemsida.

CS Pratar på tyska.

Tolk På Facebook har de en grupp och då publicerar dom när dom har konserter. En 
slags almanacka.

CS Ja.

Tolk När konserterna ägde rum.

Fhl Och… När får du reda på att den här konserten ska äga rum, som du påstår?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag----, en vecka innan kanske.

Fhl Och vilken hemsida sa du att det var  Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var gruppen Smedjan på Facebook.

Fhl Vet du vad Smedjan är för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Vad är det för någonting då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det är i Köping, ett ställe för kulturella evenemang, där äger rum olika 
föreställningar och konserter och så.

Fhl Vilken grupp skulle spela då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var öppet för allmänheten.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om jag minns rätt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jo, jag tror det var så.

Fhl Tanken är ju att Torgny ska jobba dom här tidpunkterna. Den här kvällen. På 
Köping, i Smedjan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bland annat det var ett skäl att inte gå dit.

Fhl Du är ju inte där, utan du är ju i Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Respektive på väg hem då.

Fhl Ehh…dina resor Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Den 30 januari har du berättat att du åker bil.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Då kan jag säga att det finns uppgifter i din berättelse där som inte stämmer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar till det eller?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Du har berättat att du har rört dig --- viss sträcka. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och den sträckan överskrider vad bilen har gått som du har hyrt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vilket gör att jag inte tror på det du har berättat riktigt, att det inte stämmer.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Dessutom har jag frågat dig flera gånger om du har kontaktat andra 
personer…under de här resorna. 

CS Mm.

Fhl Om du känner andra personer i Arboga. Jag vet att du har kontaktat Emma 
Jangestig, som är mamman, som är slagen i det här ärendet, brottet som har skett 
då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag har inte tagit kontakt med henne.

Fhl Men ehh…vi har uppgifter som gör gällande att så är det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det må vara så, men jag har inte velat prata med henne. Jag visste inte att det var 
hennes anknytning.

Fhl Varför ringer du till Emma Jangestig, Christine Schürrer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag ville tala med Torgny.

Fhl Varför ringer du inte till Torgny först då? Varför ringer du inte till Torgny när du 
vill prata med Torgny?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Eftersom jag inte fick tag på honom.

Fhl Men det är ju inte så det går till Christine, på dom uppgifter som vi har. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då kanske ni har rätt uppgifter.

Fhl Jo, så är det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är kontroll av din telefon som vi har…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och jag har ställt frågan vid flera tillfällen tidigare, om du har kontaktat andra 
personer…och då har du nekat till det. Då vet ni ju att du kontaktat Emma 
Jangestig samma dag som du åker med den här bilen. Som du beskriver till 
Örebro.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Milen som du har beskrivit överstiger den här sträckan som hyrbilen har gått.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du ringer till Emma Jangestigs fasta abonnemang, när hon bor på Sofiedalsgatan i 
Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sofiedalsgatan.

Tolk Sofiedalsgatan.

Fhl Och det gör du utan först försökt kontakta Torgny.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då vill jag veta varför, Christine, varför.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag ringde till honom innan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet ni kanske inte.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det kanske ni inte kan veta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag försökte och ringa…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag visste inte att det var telefonnumret till Emma Jangestig.

Fhl Varför slår du det numret då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att tala med Torgny.

Fhl Men var har du fått det numret ifrån?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är väl någon som har gett numret till mig, nån gång.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och trodde att jag skulle kunna nå Torgny där.

Fhl Du säger att någon har gett dig numret. Då är min fråga, vem har gett dig numret 
så att vi kan kontrollera det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Namnet vet jag tyvärr inte, till --- på den här personen.

Fhl Ehh…Till den här dagen kan vi också lägga till att biluthyraren är hörd. Han som 
hyr ut bilen till dig. Och han beskriver att du kommer till uthyrningsfirman iklädd 
en mörk jacka, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det finns fler personer som beskriver en mörk jacka på dig. Två ytterligare 
personer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vi har frågat dig ett flertal, eller jag har frågat dig ett flertal gånger vilka 
jackor som du har haft tillgång till. Du har inte vid något tillfälle pratat om en 
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mörk jacka. Varför pratar du inte om en mörk jacka när andra personer har sett 
dig i mörk jacka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade en mörk kofta och jag sa ju att jag hade den, den dagen.

Fhl Men de här uppgifterna som vi har, dom säger att det är en mörk jacka och inte en 
tröja eller kofta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har ingen aning om vilken jacka ni menar.

Fhl Okej. Nästa resa är den 12/3. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är du med på vilken, vilket tillfälle vi pratar om Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Var det onsdagen?

Fhl Ja.

Tolk Ja.

CS Ja.

Fhl Och då har du berättat att du kommer med tåg från Stockholm, åker du mellan 10 
och 11.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och så kan vi konstatera att du är i Arboga 12.26. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi vet att du åker hem 16.28.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi vet också att du har vallats…angående den här dagen. Du har inte kunnat 
beskriva hur du har gått ut till den här platsen. Du här  helt säker på att du är på 
den här platsen, längst ut i Lungers hamn.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och du har svårt att beskriva hur du går tillbaka från den här platsen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi har varit i Arboga under fyra timmar, men om man går den här vägen ut till 
den här platsen som du, med all säkerhet har varit på säger du, så tar det, om man 
går fågelvägen, i den promenadtakt som du beskriver, 6 timmar.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Går man på vanliga vägar så tar det betydligt längre tid.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi har kunnat konstatera att ingen på turistbyrån har hjälpt någon person under 
det här året, med att kryssa i, som du har beskrivit på kartan, var Sigges sten 
ligger.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det var inte i år heller.

Fhl Så har du berättat för oss i förhör.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ingen på turistbyrån, som du beskrev, som du fick hjälp av den här dagen, 
stämmer in på det signalement som du har gett oss.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För det var inte i år.

Fhl Så har du sagt i två förhör tidigare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kanske var inte någon tidsangivelse.

Fhl Det här sammantaget gör att vi tror att, att det inte har varit på det sättet som du 
har beskrivit för oss Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer helt enkelt inte.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Resan den 14 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det vill säga på fredagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Där får vi inte heller ihop det med tider som du har beskrivit.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är för lite tid för att du ska kunna göra det här som du har beskrivit.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Pavlos är av den uppfattningen att du kan ha haft en mörk jacka när du kommer 
till Stockholm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehhh…till Pavlos berättar du att du har varit ute på landet och besökt, på landet 
med vänner.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om det nu har varit så att du har varit vid borgen eller gjort andra, varför har du 
inte berättat som det är för Pavlos? Det är ju inget farligt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Varför har du inte berättat för alla…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer.

Fhl Varför har du inte berättat?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är inte så att vi satt där i flera timmar och talade om vad som hänt den dagen.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Annars hade jag kanske berättat det.

CS Pratar på tyska.

Fhl Jag fortsätter Christine. Du är ute med Clement Lebergé.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag har frågat dig flera gånger om det är något speciellt som du har sagt till henne, 
angående dina resor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Enligt Clement Lebergé så har du sagt att du har varit hemma hos din ex-pojkvän 
den här dagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är en ex-pojkvän som håller på att flytta och du har varit där och hämtat 
saker.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Varför har du sagt så till Clement?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Fortfarande inget farlig och berätta vad man har gjort, men du har sagt så här.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Likaså måndagen den 17 mars, det vill säga dagen då det här brottet händer och 
det är det brott som du är misstänkt för.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så spricker schemat också. ---- vad du har uppgift att du har gjort ---

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…du har vallats och haft möjlighet och beskriva hur du har rört dig i Arboga 
när du har gått av tåget och så vidare.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Med anledning så har vi gått igenom kameramaterial.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Finns ingen person som stämmer på den beskrivningen som du har gett av dig 
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själv, med den klädseln.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som kommer dom här tiderna som du själv har angett. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller åker på dom tider som du själv har angett.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi håller på och plockar fram bildmaterial.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi har tittat på det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…målsägare Emma Jangestig är hörd och beskriver gärningsmannen som är 
in hos henne, som en kvinna…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …mörkt, långt hår, ner till axlarna…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Axellångt.

Tolk Mm, mm.

Fhl …av utländsk härkomst…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …pratar ett språk som hon inte förstår ska jag säga…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Att kvinnan som är in till henne, har stor näsa och markerade kindben.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar till det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Hur fick du klart för dig att du var misstänkt för det här brottet?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Min svåger ringde mig, ringde till min mamma.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och min mamma ringde. Min svåger ringde och min mamma ringde.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och var befann du dig du då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då var jag hos en vän till mig.

Fhl Är du i Tyskland eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Framöver så kan det bli aktuellt med en konfrontation.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är du villig att medverka i en konfrontation?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Har jag ett val?

Fhl Jag frågade om du är villig och medverka?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Normalt tycker jag inte att det är särskilt trovärdigt, såna här saker.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag vet inte, måste jag säga det nu?

Fhl Ja, i och med att det kan bli aktuellt med en sån.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så vill jag veta om du…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte.

Fhl Är man oskyldig så har jag inga bekymmer att medverka i en sån här.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- tillförlitligheten sån här konfrontation ---

(Här pratar tolken och Christine i munnen på varandra, svårt att höra.)

CS Pratar på tyska.

Tolk Ehh…jag tror inte på tillförlitligheten en sån här konfrontation eftersom det har 
gjorts ibland…ehh…ett urval av 10 personer som man ändå valt in en felaktig 
person eftersom fotografier på mig har varit i omlopp också så tycker jag inte att 
det är tillförlitligt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är möjligt att man kan påverkas.

Fhl Skulle det bli aktuellt med en konfrontation så ska ju alltså den här gruppen 
godkännas av…dig och din advokat.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om vi backar bandet och går tillbaka till Södersjukhuset.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så har vi, innan lunch, ungefär när du fick besök av Pavlos, Dimitris och Niklos, 
stämmer det?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Blev det något samtal mellan er tre eller fick du tillfälle att prata med någon 
enskilt?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, Dimitrios stannade.

Fhl Och vad pratade ni om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte längre.

Fhl Han har ju berättat för oss att du blir gråtmild och uttrycker att du älskar…den här 
pojkvännen som han förstod det.

Tolk Pratar på tyska. Att hon älskar honom fortfarande, sa du?

Fhl Mm.

Fhl Var det så du kände eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, men jag var inte, jag hade inte förmåga att berätta hela min livshistoria för 
honom, därför inskränkte jag berättelsen på den punkten.

Fhl Okej. Ehh…dagboksanteckningar Christine, har du fört några sådana?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Jag har ju läst…delar i det beslagtagna materialet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och där, för mig ser det ut som en dagboksanteckning du har gjort.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och…ehh…där står det att…"här ligger jag och får svenskt, kallt blod i mig."

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl "medans du, Torgny, blir…får ett "blow-job", som det står på engelska då, "av 
din hora" eller liknande står det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så kan det inte vara.

Fhl Okej. Vad har du känt över Torgnys nya familj där? Jag har frågat dig förut, men 
du får svara igen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen bestämd känsla.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skriver mycket. Jag skriver mycket i form av ---- rik historia som ---, men 
det är inte fråga om dagboksanteckningar.

Fhl Ehh…nästa kontakt sa du var två sms från sjuksängen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Nästa kontakt efter sms:en då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag försökte ringa till honom.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen skrev jag ett brev till honom.

Fhl Okej, och vad innehöll brevet där då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vill jag inte säga.

Fhl Och varför inte?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Av privata skäl.

Fhl Nu är det så här Christine, att du är misstänkt för ett väldigt allvarlig brott.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Då tycker jag man ska berätta och förklara sig, om sina kontakter med Torgny, 
för att det trots allt runt Torgnys familj det här brottet har skett.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer.

Fhl Du vill inte berätta vad som du skrev?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och hur tänker man som utredare när du inte vill berätta någonting tror du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är mig egalt egentligen.

Fhl ---- skrev ett svar på brevet i alla fall, sa du.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Mm.

Fhl Vad skrev han i svaret där då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det säger jag inte heller.

Fhl Svarade du honom något mer?

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-14 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1721



Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…jag vet ju ungefär vad det gäller, när du skriver.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Inte ungefär, utan jag vet ju vad det gäller.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet också det.

Fhl Du skriver ju till honom och berättar att du har fött hans barn.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då är det i slutet på januari när du skriver brevet som jag har förstått det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Varför skriver du och säger att du har fött hans barn?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det säger jag inte.

Fhl Ehh…Torgny blir ju mycket fundersam på det här brevet då. Så han börjar att 
göra efterforskningar.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och bland annat så får han ett mail, från en som utger sig för att vara 
adoptionspappa till det här barnet, för att han får upplysningar om att barnet är 
bortadopterat.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något som du känner till Christine?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Inte direkt.

Fhl Inte direkt? Ehh…jag ska läsa upp vad  Torgny skriver.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Jag har nu fått ett mail från en som säger sig vara adoptionspappa till barnet…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Han försvarar tjejen och ber mig att kontakta honom istället…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…under ---- adoptionsbyrån tillåter att mamman får veta var barnet är 
adopterat och att adoptionsfamiljen. Underligt att adoptionsbyrån tillåter att 
mamman får veta var barnet är adopterat…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…"… och att adoptionsfamiljen får ha kontakt med föräldrarna direkt…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Jag svarade med att önska honom all lycka till att uppfostra barnet…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…och tackade honom för att han hade barnet till sitt hjärta, om barnet är mitt…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…men ber honom även att ta kontakt med adoptionsbyrån så att jag kan få göra 
ett faderskapstest."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Detta var i söndags och har ännu inte hört något mer från varken honom, tjejen 
eller adoptionsbyrån."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Jag kan inte göra mer än att vänta nu."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Varför har du skrivit till Torgny och utgett dig för att ha fött hans barn, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Det säger jag inte.

Fhl Ehh…När han tar emot det här från…adoptionspappan, Thomas Emrich, det är 
den 28 februari.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…så har vi spårat den här ip-adressen. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då är den spårad till Horisontvägen 59 i Skarpnäck.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det Leila Makouri som skriver det här och utger sig för att vara Thomas 
Emrich, eller är det Christine Schürrer?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag frågar dig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad har du att säga om det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Att en person från Horisontvägen 59 utger sig för att vara adoptionspappan 
Thomas Emrich i ett mail till Torgny Hellberg.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag är inte den enda som skickar mail, inte ens från min egen dator.

Fhl Och vem skulle ha skickat det här mailet då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Du skickar ett brev till Torgny där du utger dig för att ha fått hans barn.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och från samma, eller från IP-adress hemma där du bor, så skickar du sen, eller 
skickas det sen ett e-post meddelande där någon utger sig för att vara Thomas 
Emrich, adoptionspappan till det här barnet.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Du har inget mer att säga om det här eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Det som Dimitris har berättat för oss, det är, han säger att du har haft en låsning 
eller en fixering uppfattar han det, till den här pojkvännen. Före detta pojkvännen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Leila Mekouri berättar att hon uppfattade det som du har svårt att släppa den där 
killen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Till Linda Husami, henne känner du. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Ja eller? Du känner henne. Så har du uppgivit att du flyttade till Sverige på grund 
av pojkvännen, eftersom ni två hade planerat ett liv tillsammans.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Till henne har du också uppgivit att du försökte ta ditt liv för pojkvännen nu levde 
det liv som ni två hade planerat, du och pojkvännen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och sen har du berättat för Linda att pojkvännen nu hade barn och sambo.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Christine tyckte att det var så orättvist att hon hade…att han hade planerat ett 
sånt liv tillsammans, att hon och han hade planerat ett sånt liv tillsammans och att 
han nu levde ett sånt liv med en annan kvinna."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Linda berättar också att du slutade äta medicinen där under hösten, att du inte 
mådde bra av den och då ändrades ditt sätt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men, att, "att Christines sätt ändrades då."

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Är det inte så Christine, att du har mått väldigt dåligt över att Torgny har fått 
ett…ehh…ett nytt liv med en ny familj?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Är det säker det?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När jag tittar i patientjournaler…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …då uttrycker sig en läkare så här att "patient berättar att hon varit tilltagande 
deprimerad sedan mars 2007…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "… efter ett uppbrott i relationen till sin pojkvän som lämnat henne…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Då gjorde hon ett suicidförsök som misslyckades och detta är andra gången."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det står vidare att relationen med pojkvän tog slut i mars och att du har känt, att 
patienten känt sig mycket deprimerad och nedstämd. Livet har känts meningslöst.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehhh…du har berättat att du har svårt att se en framtid…och är rädd att du ska 
komma att skada dig själv igen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Inte helt övertygad om att du vill fortsätta leva, om det inte blir bättre och du kan 
inte riktigt se att det finns någon framtid.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Nu är vi inne på andra november. "Patienten är ledsen och berättar att hennes 
försämrade mående i tisdags, berodde på att hon hade träffat hennes före detta 
pojkvän och hade haft kontakt med en av hennes kompisar på nätet."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Patienten informerad om att hon bör fortsätta farmakologisk behandling mot 
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depression i minst ett år."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När slutade du med mediciner Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Andra gången eller?

Fhl Jag tänkte efter det här suicidförsöket i oktober.

(Här pratar  flera stycken samtidigt, svårt att höra.)

CS Pratar på tyska.

Fhl …efter den här patientkontakten.

CS Pratar på tyska.

Tolk Efter fyra veckor.

CS Pratar på tyska.

Fhl Sen har du berättat för en psykolog; "Patient träffar…sin tidigare pojkvän i 
Grekland och reste fram och tillbaka till Sverige för att träffa honom…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…pojkvän gjorde slut utan förvarning och utan förklaring…"

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Du sa, "utan förvarning och…"?

Fhl Utan förklaring.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Patienten säger att hon inte förstår och har mycket svårt att acceptera detta…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Ser sig själv som oönskad…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…att den senaste pojkvännen gjort slut utan förklaring eller diskussion har 
påverkat henne starkt…"

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och sen har man gjort en bedömning avseende den 13 november, där psykologen 
skriver att; "Patienten har svårt att släppa tankar omkring sin tidigare pojkvän och 
varför det tog slut…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Patienten behöver stöd i att bearbeta och prata…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…sen står det vidare, ett samtal med läkare 16 november..

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Fick reda på att hennes före detta pojkvän har en ny kvinna som har barn och 
att de nu bor ihop."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och så står det inom parentes att "Det är har patienten berättat tidigare."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men hon blev åter…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…åter igen mycket upprörd och mådde dåligt hela dagen."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och läkaren berättar att hon ringer upp och när du berättar det här för henne, så 
gråter du under samtalet och mår dåligt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När jag läser det här Christine, så kan jag ju konstatera att du har mått dåligt 
över…uppbrottet i din relation med Torgny och att du har mått dåligt över att han 
har en ny familj.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har försökt kontakta honom trots att han inte vill ha kontakt vid ett tillfälle där.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har berättat om fyra resor i 2008, vilka…vissa grejer inte stämmer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har Verktygsgatan 2B med postnummer och allt, antecknat i dina personliga 
anteckningar.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Du har "Köping, Smedjan, 14 mars, 18-01" antecknat.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…signalementet som målsägande Emma beskriver…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …stämmer väl in på dig, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…fredagen den 4 mars…när du sms:ar Clement Lebergé…

Tolk Pratar på tyska.

(Det knackar på dörren till rummet, där förhöret pågår.)

Fhl …var befinner du dig då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Anledningen till att jag frågar, Christine, det är för att vi…kan se från 
master…var man befinner sig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är klart.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vilken, vilket sms-meddelande. Jag skickade flera.

Fhl 18.55 skickade du, eller 18.50 skickade du…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har ingen aning.

Fhl Okej. Är det något mer du vill tillägga Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Advokat Ekbladh?

AdvE Nej tack.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl En kort fråga innan vi avslutar…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…har du sökt anställning i Västmanland, runt Arboga eller Köping?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller området i kring där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vad är det för anställningar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det ena var i Köping, på museet.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och på kultur- och turistnämnden i Köping också.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och även i Örebro, jag vet inte var det var.

Tolk ------

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var den där som var i år i alla fall. Dom kommer jag ihåg.

Fhl Okej. Ehh…varför ser vi inte den beskrivning av klädsel som du säger att du har 
på dig när du gör dom här tågresorna? Varför ser du inte dom på kameran 
Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Du har ingen förklaring till det?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och dom här datumen, när vi inte får ihop tiderna. Det stämmer inte för oss helt 
enkelt. Vad har du gjort de här dagarna?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl 12:e, onsdag, 14:e fredag, 17:e…måndag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk --verkar tiderna inte att stämma, jag vet inte.

Fhl Det är inte så att du har gjort något annat då? Kan du hävda fortfarande att du har 
gjort det här trots att det inte stämmer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska. Mm.

Fhl Likaså den här Örebro-resan som du har beskrivit…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Den sträcka du har beskrivit, överskrider…ehh…hur långt hyrbilen i själva verket 
har gått.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då är det inte medräknat den här avstickaren du gör i Arboga heller.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kan du förklara det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Det är inte så att du har varit någon annanstans?

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Än Örebro?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte. Jag var den veckan även i Uppsala, men dit åkte jag med tåg i alla 
fall.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Skorna som vi, som vi har fått in då. Var köpte du dom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Ingen aning. Du säger själv att du inte haft någon svart jacka eller mörk jacka på 
dig vid något tillfället, men vi har Leila som pratar om en jacka som är lite mörk 
eller mörk. Pavlos berättar om en mörk jacka och framför allt uthyraren berättar 
om en mörk jacka på Christine Schürrer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ----- att du har en mörk jacka, det är fortfarande att du…du har ingen mörk 
jacka.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När det gäller de här skorna så har vi frågat dig flera gånger om vilka skor du har 
haft och du har inte velat berätta om de här skorna Christine, varför har du inte 
velat berätta om de här skorna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att för mig verkade det inte så viktigt.

Fhl Jag har påtalat flera gånger att det är viktigt, att redogöra för vilka kläder man har 
haft och…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det faktumet är viktigt för mig. Jag--- med flit, med avsikt.

Fhl Var är skorna?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl När såg du dom sist?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I januari kanske, jag vet inte.

Fhl Det finns uppgifter i utredningen som säger att du kan ha haft dem den 16 mars.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Är det inte anmärkningsvärt att du inte var skorna är då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Om det finns uppgifter, som du säger, att de…har varit på dig den 16 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sen är skorna helt plötsligt, helt borta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, ja, det är svårt för mig att redogöra för, jag vet över huvud taget inte var alla 
mina…tillhörigheter är någonstans.

Fhl Okej. Ehh…Tillsist då Christine, så finns det en uppgift i utredningen som säger 
att du ska ha sagt "att vill inte Torgny ha sitt eget barn, så ska han inte ha några 
andra barn heller."

Tolk Pratar på tyska.

Tolk "Vill inte Torgny ha…."?

Fhl "Sitt eget barn…"

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Det har jag aldrig sagt och jag vet inte hur den som kunna ha sagt det, har kommit 
på en sån idé.

Fhl Något som du vill tillägga Christine?

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså, det är absurt att påstå att jag…ehhh…skulle vilja leva ett sånt liv. Jag vill 
vara oberoende, vill kunna resa…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk …jag vill inte ha någon familj, ingen egen familj. 

Fhl Men varför har du då sagt till Linda Husami att Torgny lever det liv som du vill 
leva?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som du hade planerat med honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det verkar konstigt för mig. Jag betvivlar att jag har sagt så till henne.

Fhl Okej. Den 18 mars, Christine, så reser du Skavsta…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och du tar dig till Tyskland då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Händer det något speciellt under resans gång?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det händer alltid något speciellt när jag reser.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kunde inte växla pengar på flygplatsen i Tyskland. Jag hade bara kontanter.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså svenska kontanter.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Då gick jag till informationsdisken.

CS Pratar på tyska.

Tolk --- fråga om dom kunde växla pengar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då sa dom att det inte gick längre. Att dom inte hade sånt längre, för att det var 
inte lönsamt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men då sa jag, men jag är tvungen att åka tåg till Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och om ni har tur, så kommer ni i god tid till biljettdisken på stationen, dom kan 
växla pengarna där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eller att det finns bank, att det finns en bank där eller någon resebyrå, vid 
stationen. Att det är man skulle kunna växla pengar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och två minuter innan de stängde så hann jag dit.

Fhl Okej. Om flyttar fokus från Tyskland till Sveriges flygplats.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Hände nåt där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Finns uppgifter i utredningen som gör gällande att du får lämna ifrån dig 
någonting på flygplatsen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.
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Fhl Berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har berättat en liten historia för en vän.

Fhl Och vad har du berättat?

CS Pratar på tyska.

Tolk Som har en lång förhistoria.

Fhl Jag vill att du berättar den förhistorien.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har och göra med att min cykel stod hos Christoffer Black i Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och att den hade…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den hade punktering på bägge hjulen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och han sa att han inte hade någon luftpump som passade dom här ventilerna.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då sa jag, det är inget problem, jag har en i Sverige och då tar jag med mig 
den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men då började jag fundera, för jag skulle bara åka med handbagage.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om jag fick, skulle få igenom den genom säkerhetskontrollen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så resonerade vi på telefonen och sa, nä men det är väl bättre att du låter bli då.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Men då sa jag, det är ju bara en plastgrej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, han sa, men då, då får du kanske bekymmer där då och så, låt bli det. Äh, sa 
jag, det är bara en plastgrej, det är bara en cykelpump. Det gör inget.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det blev ändå inte så, för jag hade ändå glömt den, cykelpumpen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han hämta mig från stationen i Hannover.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och så frågade han när vi var hemma hos honom, Ja, hur blev det, tog du med dig 
cykelpumpen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nä, det har jag glömt.

CS Pratar på tyska.

Tolk --- lite besviken. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Men då sa jag, men jag hade något annat i väskan istället.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då sa jag att jag hade haft en hammare med mig, att dom hade tagit den ifrån 
mig på flygplatsen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då skrattade vi och då sa han, typiskt.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det var det. Det var allt.

Fhl Och var kommer hammaren ifrån?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det är det som är saken. Jag hade ingen hammare med mig, men jag hade sett året 
innan, att någon hade haft med sig en hammare, som dom tog ifrån honom. 

CS Mm.

Tolk Och då kom han inte heller ihåg….

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han visste inte heller att han hade en hammare i väskan, den personen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då tyckte jag, hur dum kan man vara? Över honom då, som hade haft 
hammaren med sig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men han berättade ju att han inte visste om det.

Fhl Nu hänger jag inte med Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl En gång till.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vad är det du inte förstår?

Fhl Hur gick det till på Arlanda?

CS Pratar på tyska.

Fhl Okej, men…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade varken en hammare, en cykelpump eller…

Fhl Men det sista du berättade, vad var det för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag sett att man tog ifrån en hammare ifrån en annan person.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-14 10:05   diarienr: 1900-K8001-08
1738



Fhl Och när skedde det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var förra året.

Fhl Ja, berätta vidare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var det.

Fhl Du får lämna ifrån dig en hammare på Skavsta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Nehej. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen hammare.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen cykelpump.

Fhl Okej. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var bara en dum historia.

Fhl Mm, men den historian har du berättat för dina vänner i Tyskland.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och som dom har förstått din historia, så har du fått lämna ifrån dig en hammare 
på Skavsta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag har berättat den här historien bara för herr Black och det är han som har 
berättat den vidare.

Fhl Men det är herr Black som uppfattar att du får lämna ifrån dig en hammare på 
Skavsta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, visst.

Fhl Och du var ju så detaljerad med den där berättelsen också, sa var hammaren 
kommer ifrån och varför den hamnade i din väska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vad berättade du då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att vi reparerade, lagade någonting…

CS Pratar på tyska.

Tolk Att vi hade lagat någonting eller byggt ihop någonting och att jag inte visste att 
den, att den hade legat där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att han lång på väskan och trillat in, ramlat in i väskan, det visste jag inte.

Fhl En påhittad historia till Christoffer Black?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm.

Fhl Och varför hittar man på något dyligt?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske för att vi utöver det här med cykelpumpen, när vi hade pratat med 
varandra, bara hade hört talas om, om elände, om sjukdomar och våra föräldrars 
sjukdomar.

CS Pratar på tyska.

Tolk -----

CS Pratar på tyska.

Tolk Och innan vi skulle återfalla i att prata om, om sjukhus, så ville jag bara berätta 
en rolig historia.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var bara för att uppmuntra. Förströelse.

Fhl För mig låter det inte så roligt egentligen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För mig, ja.

Fhl Det jag vet, det är att Leila Mokouri saknar sin hammare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och du har berättat för Christoffer Black att du hade en hammare med dig som du 
fick lämna ifrån dig på Skavsta.

Tolk Men det är sen en tid tillbaka, säger hon, när du sa att den saknades. Hammaren.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Så säger du Christine, men jag säger att den saknas nu. I samband med att du 
reser.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Plus att det saknas, i slutet av januari.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då vet jag att…som du har berättat, att du har varit i Arboga.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och jag vet att Leila Mokouri fick tillbaka hammaren från dig ------- kom inte 
och fråga efter den.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Kontentan här, det är att du inte har lånat någon hammare av Leila Mokouri.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När du reser.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, inte.

Fhl Tycker jag att det är mycket märkligt att hon saknar sin hammare efter att du har 
rest ifrån där, ifrån hennes bostad.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Till saken, så vet jag, att vi att du har varit i Arboga vid tre tillfällen veckan innan 
du reser.

Tolk Pratar på tyska.

(Här pratar tolken och förhörsledaren samtidigt, svårt att höra)

Fhl Och dom tre tillfällena säger att, dom kan inte stämma med din utsaga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag vet också vilka skador dom här människorna som har drabbats av det här 
brottet har.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…Jag har inga fler frågor.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl ---- pumpen-------- var är den nu?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och hur såg den ut?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den är i min lägenhet i Skarpnäck.

Fhl Var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I min verktygslåda.

Fhl Du har en egen verktygslåda.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har en box där det finns verktyg som ----

Fhl Och var förvarar du den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den står på mitt rum.

Fhl Och hur ser den ut, den här luftpumpen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Grå eller svart.

Fhl Men hur kan man…Varför svarar man att man inte vet hur det ser ut?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk För jag har många cykelpumpar.

Fhl Men den sista som man har borde man väl komma ihåg. Form, färg, modell.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Nåt du vill tillägga Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Hur känns det efter förhöret här då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som efter varje annat förhör också.

Fhl Okej. Klockan är 15.07 och förhöret avslutas.

Krinsp
Thomas Backman
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Christine Schürrer ombads inledningsvis att redogöra för de historiska kunskaper hon har 
rörande den så kallade Siggesstenen och Halvarsborgen som hon i tidigare förhör har sagt sig 
besökt vid olika tillfällen av personligt historisk intresse. Schürrer säger emellertid att hon 
inte i detalj vill redogöra för de kunskaper hon har om respektive platsers historia och det 
med anledning av att hon inte tycker att polisförhöret är någon historielektion.

Schürrer har vidare i tidigare förhör uppgett att hon vid ett av sina besök på Halvarsborgen, 
det hon gjorde där under den 17/3, fotograferade på platsen tre gånger med sin medhavda 
digitala kamera. Enligt Schürrer stod hon då vid Halvarsborgen varvid hon tog åtminstone ett 
fotografi i riktning mot en närliggande mindre sjö men efter att ha granskat bilderna på 
platsen tyckte hon att de var av för dåligt kvalitet varför hon valde att radera dem ur kamerans 
digitala minne. Under förhöret informerades Schürrer om att samma kamera med dess 
digitala minneskort undersökts av teknisk personal som i samband med lyckats att återställa 
samtliga bilder som tidigare raderas ur kamerans minne. Vid granskning av de raderade 
bilderna har emellertid inget motiv som överensstämmer med Schürrers tidigare redogörelse 
kunnat återfinnas. Schürrer säger att hon oavsett det inte vill ändra något i sin tidigare version 
och att hon helt enkelt inte kan förklara hur det kommer sig att de bilder hon tagit och raderat 
därefter inte har kunnat återfinnas av teknikerna.

Schürrer har i tidigare förhör tillfrågats om ett innehav av ett par svarta gymnastikskor som 
hon då uppgav var inköpta av henne själv under försommaren 2007 i Göttingen. Hon har sagt 
att hon har använt de skorna under kvällstid därefter och att hon även har haft dem på sig vid 
samtliga tre besök till Arboga som hon gjort dit med tåg under 08, alltså den 12/3, den 14/3 
och den  17/3. På ny fråga rörande skoinnehavet uppgav Schürrer först att hon inte vill ändra 
någon av sina uppgifter i det hänseendet men ändrade sig därefter och uppger nu att hon inte 
vet var skorna egentligen kommer ifrån. Det enda hon med säkerhet kan säga är att hon själv 
inte har köpt dem och att de heller inte är inköpta i Göttingen som hon tidigare har sagt. 



Hennes förklaring till skorna är i aktuellt förhör att de stod  "hos oss i lägenheten i Hannover" 
men att hon inte vet vem som köpt dem eller när inköpet av dem gjordes. Hon kan inte heller 
säga när hon såg skorna för första gången eller hur länge hon själv har använt dem. 

Schürrer har i tidigare förhör förevisats en bild där hon sitter i en soffa med korslagda ben 
och ett par mörka/blå gymnastikskor syns på hennes fötter. Under förhöret förevisas Schürrer 
bilden på nytt och beträffande skornas historik säger hon att hon inte vet när hon köpte dem 
eller hur länge hon har haft dem. Hon kan inte uppge modellen på skorna eller dess 
tillverkare. Hon kan inte svara på när hon hade skorna på sig sist och hon känner inte heller 
till var skorna befinner sig någonstans i dagsläget men tror att de kan vara i Tyskland. Hon 
säger att hon hade med sig dem till Berlin i början av januari 2008 och att de eventuellt kan 
ha blivit kvarlämnade där då. 

Schürrer har i tidigare förhör tillfrågats om en anteckning med texten "Smedjan 18-1" samt 
"14/3" och det hon sagt beträffande den i tidigare förhör står hon fortfarande fast vid. På ny 
fråga varför hon har skrivit noteringen 18 på lappen, säger Schürrer emellertid att hon inte vet 
varför hon gjort det men att det "kanske" är en starttid. Med det avser hon att en på Smedjan 
anordnad konsert kan ha startat vid den tidpunkten och  hon säger att hon har läst om 
konserten på Smedjans hemsida på Facebook på Internet. Att det över huvud taget skulle bli 
en konsert på Smedjan säger sig Schürrer först ha fått reda på av en man som hon har känt i 
cirka ett till ett och ett halvt år tillbaka och som är bosatt i Köping. Han skickade ett sms till 
henne några dagar eller en vecka innan den  14/3 med information om att det skulle anordnas 
en konsert på Smedjan och det var med anledning av det sms-meddelandet som hon själv 
senare gick in på Internet och sökte information om begivelsen. Vad det gäller mannen säger 
Schürrer att hon träffade honom på en bar för ett till ett och ett halvt år sedan och att hon inte 
kan namnge honom. Hon har emellertid haft dennes telefonnummer lagrad på ett sim-kort till 
sin telefon men kunde vid förhörstillfället inte redogöra för telefonnumret utantill.

Schürrer säger vidare att hon på den aktuella Internet-sidan rörande Smedjan, under rubriken 
"gäster" fick se att Torgny Hellgren skulle komma att befinna sig på Smedjan under den 
aktuella kvällen. Den vetskapen gjorde att hon inte ville besöka restaurangen med risk för att 
behöva stöta på honom och senare under kvällen den 14/3, efter att ha besökt Arboga på det 
sätt hon tidigare uppgivit, kom hon att via sms bestämma med sin väninna Clement i 
Stockholm, att hon istället skulle gå ut där för att roa sig tillsammans med henne. 

Under förhöret tillfrågas Schürrer återigen om den resa med hyrbil som hon säger sig ha 
företagit till Örebro under den 30/1 och som hon uppger tjänade till att närmare informera sig 
om Örebro universitet som hon var intresserad av. Hon har redan tidigare delgivits det faktum 
att den körstäcka som hyrbilen tillrättalagt vid aktuellt tillfälle inte stämmer överens med den 
verkliga sträckan som i efterhand mäts upp men hon säger att hon fortfarande inte vill ändra 
på några av sina tidigare uppgifter i det hänseendet. Hon bekräftar att hon har ringt till Emma 
Jangestig klockan 17.04 den 30/1 och på fråga varför hon gjorde det uppger Schürrer att hon 
har förklarat det i tidigare förhör och att hon inte vill utveckla det närmare i nuvarande förhör.

På fråga om vilken kännedom Schürrer har om Emma Jangestig som person säger hon att hon 
inte har så mycket kunskaper om henne överhuvud taget och att hon inte har sett henne vare 
sig i verkligheten eller på bild. Schürrer säger vidare att hon inte vid något tillfälle, på något 
sätt, har sökt någon information om Torgnys nya familj, alltså Emma Jangestig eller hennes 
båda barn Max och Saga. 

På förnyad fråga om sina förehavanden den 12/3, den 14/3 och den 17/3 står Schurrer fast vid 
den redogörelse hon tidigare lämnat och som anger att hon har rest till och från Arboga med 
tåg och besökt Halvarsborgen och Sigurdsstenen till fots av personligt historiskt intresse.
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Under förhöret tillfrågas Schürrer på nytt om eventuellt innehav av en mörk jacka som hon 
enligt olika vittnen har setts ha på sig vid besöken i Arboga, men oavsett deras uppgifter 
säger Schürrer att det inte stämmer. Hon står alltså fast vid uppgiften om att hon inte någon 
gång under besöken i Arboga har haft ett mörkt ytterplagg på sig.

Schürrer har vid två tidigare tillfällen, i separata förhör, uppgett sig ha besökt turistbyrån i 
Arboga men i aktuellt förhör säger hon nu att hon tidigare inte har sagt så. Efter att ha blivit 
påmind om att tidigare förhör är upptagna på bandspelare säger Schürrer att det ändå inte 
stämmer och att polisen måste ha uppfattat hennes tidigare svar på den frågan på ett felaktigt 
sätt. 

Schürrer har tidigare konfronterats med en uppgift från hennes väninna Clement som gör 
gällande att Schürrer till henne skulle ha sagt att hon under den 14/3 hjälpte sin före detta 
pojkvän i Arboga att flytta ut från en lägenhet och därvid även hämtat egna saker från den 
platsen. Schürrer säger nu att det uttalandet från henne är riktigt, hon har alltså sagt så till 
Clement, men säger samtidigt att hon i verkligheten inte har gjort på det sätt som hon har 
beskrivit för väninnan. Hon kan emellertid inte förklara varför hon har sagt till Clement på 
det sättet och hon uppger på direkt fråga att hon mådde psykiskt bra vid tillfället för det 
yttrandet. 

Schürrer har i tidigare förhör tillfrågats om en uppgift som hon ska  ha yttrat till sin väninna 
Linda Husami och som går ut på något liknande att "min före detta pojkvän lever nu det liv 
som vi har planerat." På förnyad fråga om påståendet uppger Schürrer säger att hon inte har 
sagt så till Clement eller att hon i alla fall inte kan komma ihåg att hon har gjort det. 

Under förhöret berörs Christine Schürrers tidigare självmordsförsök och hon uppger i 
samband med det att de alla åtminstone delvis har berott på hennes känslomässiga relation till 
Hellgren. Hon kunde vid förhörstillfället dock inte redogöra för exakt vad hon har känt för 
honom vid olika tidpunkter men hon bekräftar att Hellgren var tydlig mot henne när denne i 
februari 2007 talade om att han ville avsluta deras dåvarande relation. Efter att ha fått en 
förnyad kontakt med honom under juni 2007, säger Schürrer emellertid, att denne då inte alls 
var lika tydlig i sitt avståndstagande från henne, men att han återigen blev det under augusti 
2007 när han förklarade att han absolut inte ville ha någon kontakt med henne. Vid det 
tillfället berättade han även om att han träffat en ny kvinna som hade två egna barn och att 
han inte alls längre ville ha med Schürrer att göra. 

Vad det gäller hennes självmordsförsök under oktober 2007 tillstår Schürrer att det till stor 
del berodde på  Hellgren och att det bottnade i en besvikelse på hans tidigare agerande 
gentemot henne. På fråga om varför hon under den månaden skickade sms-meddelanden till 
honom, när han under augusti 2007 varit tydlig med att han inte ville ha kontakt med henne 
längre, svarar Schürrer att hon var "sur" på honom. 

Under förhöret berörs vidare det brev som Schürrer enligt uppgift har skickat till Hellgren och 
där hon påstår sig ha varit gravid med ett barn som hon fött tidigare under 07 och som han 
skulle ha varit pappa till. Schürrer säger att hon över huvud taget inte vill redogöra för 
innehållet i brevet och i sammanhanget säger hon vidare att hon känner till namnet Thomas 
Emrich men att hon inte vill säga varför. Enligt tidigare uppgift har denne Emrich i ett e-mail 
till Hellgren påstått sig vara adoptivpappa till det barn som han själv skulle ha varit far till 
och det har visat sig på teknisk väg att det e-mailet har avsänts från Schürrers bostad i 
Skarpnäck. På fråga om det kan ha varit Schürrer som har skickat brevet till Hellgren i 
Emrichs namn säger Schürrer att så inte är fallet och att hon inte vet vem som har skickat det 
om det nu kommer från hennes bostad.
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Under förhöret tillfrågas Schürrer på nytt om den uppgift som tidigare gjort gällande att hon 
skulle ha blivit tvungen att lämna ifrån sig en hammare på Skavsta flygplats i samband med 
återresan till Tyskland den 18/3 2008. Schürrer säger att det hon har sagt i tidigare förhör i det 
 hänseendet är riktigt och att hon absolut inte har blivit ifråntagen någon hammare där. Det 
faktum att hennes hyresvärdinna i Stockholm, Leila Nakori, saknade en hammare i bostaden 
vid tidpunkten för Schürrers resa till Tyskland beskriver hon som ett sammanträffande. Hon 
tillstår dock i sammanhanget att det har hänt vid tidigare tillfällen att hon har lånat en 
hammare i  bostaden, av hyresvärdinnan. Syftet med hammarlånen har då varit att laga 
hennes trasiga cykel och hon tror att det senaste tillfället för en sådan reparation var i februari 
2008. 

Under förhöret får Schürrer vidare refererat för sig en del uppgifter ur tidigare hållet förhör 
med hennes kamrat Christoffer Black i Tyskland. Under förhöret läses ett stycke upp där 
Black redogör för sin uppfattning om hur Schürrer uttryckte sig till honom beträffande den 
aktuella hammaren när hon kom till honom från Sverige den 18/3. Blacks redogörelse går ut 
på att Schürrer inför honom skulle ha tillstått att hon själv blivit av med en hammare i 
säkerhetskontrollen och att hon fått med sig den av misstag från bostaden i Skarpnäck. 
Schürrer säger i sammanhanget att Blacks uppgifter därvid är riktiga och att hon faktiskt har 
uttryckt sig till honom som han själv återger i förhöret. Hon betonar dock att det hon sa till 
honom absolut inte har inträffat i verkligheten utan att det hela bara var ägnat som ett skämt 
och att det återigen är ett sammanträffande att en hammare saknades i bostaden i Skarpnäck 
när hon åkte därifrån.

Schürrer tillfrågas hur hon på plats i Tyskland fick kännedom om att hon var misstänkt för 
det aktuella brottet i Sverige och hon säger att hon under den 20/3 kontaktades per telefon av 
sin mamma som berättade det. Modern hade dessförinnan själv fått veta det genom den tyska 
polisens försorg och även genom att någon massmediarepresentant ringt och sagt att Schürrer 
var misstänkt för brottet. Schürrer säger att hon då oroades av uppgiften och att hon även ville 
lugna sin mamma, varför hon tog kontakt med polis som hon överlämnade sig till för att reda 
upp situationen. På direkt fråga om hon efter hemkomsten till Tyskland vid något tillfälle 
själv sökt information på något sätt om det inträffade i Sverige säger Schürrer att hon inte har 
gjort det utan att hon direkt efter meddelandet från modern överlämnade sig till polisen. 

På fråga om Schürrer är höger- eller vänsterhänt säger hon att hon egentligen kan använda 
sina båda händer, men att hon skriver med vänster hand. 

På fråga om Schürrer vill delta i en kommande konfrontation, säger hon att hon absolut inte 
vill göra det. Motiveringen är att målsägaren via media eller på annat sätt kan ha blivit 
kraftigt påverkad då bilder på Schurrer kan ha figurerat i olika sammanhang. 

Västerås som ovan, 

Krinsp
Göran Höglund
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Medverkande i detta dialogförhör är förhörsledare Thomas Backman =Fhl, förhörsvittne 
Göran Höglund =FvGH, advokat Per Ingvar Ekblad =AdvE, tolk Joakim Mittendorf = Tolk 
samt den misstänkta Christine Schürrer =CS.

Fhl Ja Christine, jag kommer att ställa lite kompletterande frågor angående tidigare 
förhör.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det finns inga hinder för förhöret Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och jag kommer ta det i någorlunda tågordning, som vi pratade sist.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…och min första fråga, det är gällande de här fornminnena.

Tolk Pratar på tyska.



Fhl Om vi börjar då med Kung Sigges sten, som du säger att du besöker den 12 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad kan du om den här stenen? Jag har frågat det tidigare, men jag vill att du 
berättar igen vad du kan om den här stenen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Historien om Kung Sigges sten.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När den fördes upp och så vidare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----vill inte säga någonting.

Fhl Och vad är anledningen till det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Är det historielektion här?

Fhl Nej, vi vill veta vad du kan om den här stenen och därför ställer jag frågan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Okej, men jag kommer inte att säga någonting om det.

Fhl Okej. Grunden för varför vi vill veta lite grann om det här…ehh…det har och 
göra med att vi får inte ihop det med vad du har berättat för oss. Angående dina 
promenader den 12:e, den 14:e och den 17:e mars. Vi får inte hop det även när det 
gäller den 30:e januari. Den bilresa som du påstår att du är i Örebro, då du är i 
Örebro.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är därför vi frågar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och det har ju med ditt alibi och göra, för du har ju berättat att du varit på vissa 
platser då och din trovärdighet då.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är därför vi ställer frågorna.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Okej. Har du någon kommentar till det här? Det jag påstår nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ingenting du vill ändra eller…sen tidigare förhör? ---- saker som du har berättat 
om.

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Trots att jag påstår att det här inte kan stämma Christine. Med vad du har 
berättat för oss.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Tidsmässigt, mot bakgrundsfakta som vi vet…så vill du inte ändra på någonting, 
utan du håller fast vad du har berättat.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Ja. Jag kan ju känna så där att när polisen påstår att…att det kan inte ha varit på 
det sättet som du har berättat så…då kanske det har varit på något annat vis.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det skulle kunna vara så.

Fhl Okej. Är det något du vill säga Christine, ---

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.
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Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…Som…tillägg till det hära jag tidigare har påstått då, så kan jag även 
påstå att tekniska roteln har gått igenom din kamera…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och när man tittar på de här raderade bilderna…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och dom har inte hittat nåt motiv som stämmer överens med den plats där du 
har berättat att du har tagit bilder och raderat.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Min slutsats, det är att, din uppgift om…ehhh…att du har tagit fotografier vid 
Halvarsborgen, det stämmer inte heller.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad säger du om det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur ska du förklara det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Så du har inga förklaringar på att vi påstår att det här inte stämmer alltså? Vare 
sig resorna eller kamerabilderna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är inget bra för dig Christine, i din trovärdighet om polisen kan påstå det här. 
---

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det må vara så.

Fhl Okej. Ja. Jag fortsätter. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…vi har ju ställt flera frågor angående ditt skoinnehav Christine.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något där som du vill ändra på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…och jag vet att du i flera förhör har berättat om dina svarta skor.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du vilka som jag menar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Dom svarta skorna med svarta skosnören.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Inköpta i Göttingen…ehh…försommaren 2007.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men det stämmer inte.

Fhl Okej.

(Mobiltelefon börjar ringa.)

Fhl Ehh…jag frågade precis om det var någonting du ville ändra på.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det hade jag glömt.

Fhl Och vad, vad vill du berätta nu då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det var inte i  Göttingen jag köpte dom. Det var inte där jag köpte dom.

Fhl Och varför sa du så i det första förhöret där då, eller i något av de andra förhören 
angående det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag trodde att jag hade gjort det.

Fhl Okej. Och hur är det med skorna då?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte var de kommer ifrån. Jag har inte köpt dom i Göttingen.

Fhl Nej. Ehh…var har du köpt dom och när köpte du dom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Men du har sagt tidsmässigt i föregående förhör, stämmer det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, nej, jag har helt enkelt inte köpt dem.

Fhl Men det har du ju berättat om i tidigare förhör.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm. Ja.

Fhl Berätta hur du har kommit över skorna då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom stod hos oss i lägenheten.

Fhl Och vilken lägenhet och när?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Hannover.

Fhl Och när?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om, om jag, jag så vitt jag minns, ja, jag vet inte. En längre tid, för som sagt var, 
det är inte jag som har köpt dom.

Fhl Har du någon idé vem som har köpt dom och när fick du dom första gången 
Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Du vet alltså inte vem som har köpt dem och du vet inte när du såg dom första 
gången. Har jag uppfattat dig rätt eller?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något mer du vill ändra på eller, när det gäller sko…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Skobeklädnad.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Du har ju i tidigare förhör påstått att du har haft dom här skorna mestadels, sedan 
försommaren 2007.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Tillsammans med ett par stövlar…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …sandaler och flip-flop.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Nu vill jag veta hur det är med sko-biten alltså, för, de, det är en, det kan vara 
vikt som jag har sagt, med kläder och skor och alla uppgifter du lämnar kan vara 
av vikt alltså.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Christine vänta…

CS Ja.

Fhl Från att ha varit så bestämd i din uppfattning om saker och ting, så börjar du 
vackla nu och kan inte redogöra för det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk När det gäller mina kläder har jag även aldrig säker.

Fhl Då ber jag dig redogöra för ditt skoinnehav  alla fall här då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Christine, det är ju så  här…

CS (mumlar i bakgrunden när förundersökningsledaren pratar)

Fhl Vi får inte glömma bort att du är misstänkt för ett allvarligt brott, som händer i 
Arboga den 17 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du hävdar att du är oskyldig, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Då tycker jag att man ska göra sitt bästa för att förklara saker och ting.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är vi överens om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet bara inte vad det har med mina kläder att göra.

Fhl Nej, men som jag har sagt till dig så kan det ha betydelse för utredningen.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det tror jag, men om jag inte kan hjälpa dig vidare, vad ska jag göra?

Fhl Åter igen, är man oskyldig så ska man väl göra sitt bästa för att förklara saker och 
ting.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Okej.

CS Okej.

Fhl Och när det gäller skor då? Om du får redogöra för skorna.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har inget mer att säga om det.

Fhl Dom svarta skorna som du hade på dig från Tyskland. Då Göran och jag var med 
ner och hämtade dig från Tyskland.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Berätta när du såg dom första gången…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …hur länge du har använt dom.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Okej. Från att ha varit ganska tydlig med de svarta skorna, så blir du ganska 
otydlig Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har jag inte sagt.

Fhl Men det är så jag uppfattar det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag visa en bild för dig i förra förhöret.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl En sko med vita skosnören.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Berätta var du köpte den och hur länge du har haft den.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Vad vet du om den skon då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är inga tveksamheter på att du inte vet vilken sko det gäller Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och den personen känner du igen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men jag, jag vet ännu inte när jag köpte dom och var.

Fhl På ett ungefär. Du kanske vet när bilden är tagen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, förra året.

Fhl Då vet vi att du hade dom förra året i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Vad kan du berätta om skon? Vad är det för modell och…?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.
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Fhl Det känns som jag pratar mest, men det är du, Christine som ska prata mest.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Får släppa garden lite grann.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När hade du skorna sist då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag vet inte.

Fhl Och var finns skorna nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl ---- möjlighet att --- kan du tänka dig?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Jag tror de är någonstans i Tyskland.

Fhl Okej. Tyskland är stort.

(Här pratar flera samtidigt, svårt att höra.)

Fhl ---- möjliga platser i Tyskland?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror det är Berlin.

Fhl Och varför säger du Berlin?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att jag hade dom med dit en gång.

Fhl Och när var du i Berlin då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det var------ januari.

Fhl I början av januari?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var det rent av att du fira nyår i Berlin?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Har du något mer att tillägga om skorna eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Finns det fler skor som du kan berätta om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…sen kommer vi in på anteckningar som du har. Vi var inne på det tidigare i 
förhöret, förra förhöret.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och jag vill att du redogör åter igen då varför du har den här anteckningen 
"Smedjan, Köping, 18-01"?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det berättade jag ju redan förra gången.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har inget att ändra eller att tillfoga.

Fhl För att uppdatera mig då Christine, vad betyder siffrorna 18-01. Varför skrev du 
18-01?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

CS Pratar på tyska.

Tolk För det är tiden då det började. Starttiden.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske.

Fhl Och hur fick du reda på de här tiderna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Från Internet.

Fhl Och var befann du dig då när du sökte på det här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Stockholm.

Fhl Mera precist.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Okej. Och på vilken sida har det varit då ---- fått information om det här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var på Facebook, gruppen Smedjan.

Fhl Okej. Har jag uppfattat det rätt om Smedjan har egen Facebook-sida?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, gruppen, ja.

Fhl Okej, och det här tiderna, vad gällde dom?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det där klockan 18 eller?

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det vet jag inte längre.

Fhl Okej. Du nämnde någonting om Togges arbetstider i förra förhöret.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Har jag det?

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag motsätter mig det.

Fhl Vad är tanken när du söker på Smedjan?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag letade inte efter det, utan det var en kompis som…ehh…tala om för mig att 
den fanns och jag funderade på att gå dit.

Fhl Och vem är den där kompisen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är vän till mig som är ifrån Köping, eller bor i Köping.

Fhl Vad heter den personen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte exakt vad han heter med efternamn.

Fhl Hur kommer man i kontakt med den personen då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Per telefon.

Fhl Okej. Ehhh…det som är Christine, det är ju…det du har lämnat en förhörsutsaga 
då försöker vi kontrollera den förhörsutsagan för att styrka din berättelse eller för 
att visa att saker och ting inte stämmer. Det är ju polisens roll i, i 
utredningsarbetet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så hur får vi tag i den där personen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och hur har du fått tag i personen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt var, vi ringer till varandra.

Fhl Tjej eller kille och hur länge har ni känt varandra?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en man…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en man och honom har jag känt i ett år, ett och ett halvt år.

Fhl Som bor i Köping.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska. Ja.

Fhl Varför har du inte berättat om det här tidigare då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ni har inte frågat efter honom.

Fhl Hur kommer vi i kontakt med honom då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Vi träffades på någon bar någon gång, en kväll.

Fhl Och så har du känt honom i… över ett år.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och så kom ni att diskutera Smedjan, den 14 mars.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Hur gick det till? Berätta om det------ kontakten.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han sms:ade till och menade att…

CS Pratar på tyska.

Tolk …att man skulle kunna gå dit. Om jag inte hade någonting annat för mig.

Fhl Och när sker det?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om vi utgår från det aktuella datumet, 14/3.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske en vecka innan, några dar innan.

Fhl Har du personens telefonnummer i din telefon kanske eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det fanns på mitt sim-kort, ja.

Fhl Okej. ------ förklara jag, om vi får tag i den här personen, då kan ju den 
förklara den här lilla anteckningen du har.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men som det är nu Christine, så verkar det vara svårt och få tag i honom.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer.

Fhl Och vad bestämmer ni angående Smedjan, du och den här killen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingenting, för vi hade ingen kontakt efter det här, alltså inte efter det.

Fhl Okej. Du är så fåordig Christine, så man får ställa så många frågor. Det är bättre 
du berättar.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men har jag uppfattat dig rätt att du har  haft kontakt med honom några dagar 
innan eller veckan innan Smedjan 14/3?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer, ja.

Fhl Och det är av honom som du får den här informationen att konserten ska vara. Är 
det rätt så?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det var han som tipsade mig och sen tittade jag på det.

Fhl Okej. Men du går inte dit eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Just det.

Fhl Och vad är anledningen till att du inte går dit då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag ville gå ut i Stockholm den kvällen.

Fhl Okej. Ehhh…är det din egen idé eller är det någon annans idé att du ska gå ut i 
Stockholm?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och när bestäms det i så fall?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var jag som bestämde för min egen del detta och när Clement sa att hon ville 
gå ut i Stockholm då, ja, ville jag hänga på.

Fhl När bestämdes det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk När jag satt på väg tillbaka till Stockholm. När jag satt på tåget i, på tåget tillbaka 
till Stockholm.

Fhl Ja. I förra förhöret Christine, så säger du att…du hade fått kännedom om att 
Torgny Hellberg skulle jobba den här aktuella kvällen. Varför säger du så i förra 
förhöret och inte vill kännas vid det nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning. Om jag sa det förra gången så behöver jag inte säga det en gång till 
idag.

Fhl Som utredare tänker man, nånstans måste du ha fått veta att Torgny Hellberg 
skulle ha jobbat i och med att du sa så i förra förhöret.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det stämmer, för det stod ju på deras…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stod ju på deras webb-sida.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, under gäster.

Fhl Och vad läser du på hemsidan? Beskriv hur du klickar dig fram och vad du får 
fram för information.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Man behöver inte leta…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är bara en sida, det och där står plats och tid. Om, om man vill, då kan man 
skriva in sig där.

Fhl Men har jag förstått dig rätt att det framgår att Torgny jobbar? När du klickar på 
gäster där eller tittar under gäster?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte arbetar, men att han skulle finnas där.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han stod där som gäst.

Fhl Är det någon uppräkning av människor som ska komma dit då eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och vad kände du när du läste hans namn då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte mycket, bara att jag igen kände att jag då helst inte ville gå dit.

Fhl Ehh…om vi går in på resorna lite grann…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så har jag talat om för dig att vi får inte ihop det när det gäller Örebro-resan.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dom mil som du påstår att du har kört, överstiger väl de mil som hyrbilen har 
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gått. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något som du vill ändra på Christine, för att du ska bli trovärdig här? Som 
det är nu så, det här stämmer inte. Örebro-resan stämmer inte, 12 mars stämmer 
inte, 14 mars stämmer inte, 17 mars stämmer inte. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…i samband med Örebro-resan så…ehh…kom vi in på att du hade 
ringt till en person runt Torgnys familj. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du vad det är jag tänker på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…---- vet att du kontaktar Emma Jangestig, klockan 17…17.04. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men det har jag redan sagt.

Fhl Mm. Och åter igen då, varför gör du det och hur har du fått tag på Emma 
Jangestigs nummer?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Anledningen till att jag frågar igen Christine, det är för att jag tycker att det…du 
kom med en luddig förklaring.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har gett en förklaring.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och jag stannar vid den.

Fhl Inget som du vill utveckla?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…jag tycker det är mycket märkligt att man, utan att försöka kontakta 
Torgny innan, på något vis, ringer till Emma Jangestig, 17.04, 30 januari.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och att du senare på kvällen… Du befinner dig i Arboga när du ringer Emma, 
men senare på kvällen, när du befinner dig i Stockholm, så ringer du Torgny. Då 
är klockan efter 20.00.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag kan känna att, att du har intresse för Emma Jangestig här. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en felaktig slutsats.

Fhl Vad vet du om Emma…Jangestig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte mycket.

Fhl Nej, berätta vad du vet om henne då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon är liten. 

Fhl Okej. Och hur vet du det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Genom beskrivningen av gärningsmannen.
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Fhl Är det den beskrivningen som jag har…delgav dig, som Emma har uppgivit?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är rätt.

Fhl Det är inte så att du har sett en bild på Emma?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Har du sökt någon information runt Torgnys nya familj?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…när det gäller jackan, du vidhåller, vidhåller också där vad du har 
sagt i tidigare förhör, trots att du ----- har gått igenom det här förut Christine, 
jag vet det, men jag gör det igen. Biluthyraren säger att du har en mörk jacka på 
dig när du kommer och hämtar bilen, Leila Mokouri säger att hon har ett minne 
av du har en mörkgrön jacka, vindmodell…

Tolk Mm.

Fhl … och att Pavlos har en minnesbild av att du har en mörk jacka på dig när han 
träffar dig Slussen den 14 mars, strax efter nio.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Du hävdar fortfarande att du inte haft någon mörk jacka på dig vid dom tillfällen 
du har varit i Arboga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Sen tycker jag det är mycket märkligt Christine, att du i två förhör berättar…att 
du onsdagen den 12 mars, varit in på turistbyrån i Arboga och fått Kung Sigges 
sten ikryssad.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har jag aldrig påstått.

Fhl Det har vi på dialogförhöret, två förhör åtminstone.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sen vet jag att du ändrar dig i förra förhöret, säger att det var ett år sedan, eller 
förra året.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer va?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---

Fhl Och det kan jag tycka är märkligt att du ändrar, ändrar dig efter att du blivit 
delgiven utredningsuppgifter som polisen har kommit fram till.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer inte.

Fhl Nej. Så har jag uppfattat det, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och då tycker jag din trovärdighet börja falla lite grann.

Tolk ---- uppfattat fel, men, men…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehhmm… Vi var inne på att du till Clement hade sagt någonting…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det var väl i föregående förhör sagt att du har inte berättat om något speciellt…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det gäller ditt umgänge med Clement den 14 mars.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Hon har dock i förhör berättat att du…den här kvällen berättar för henne att du 
har varit hos din före detta pojkvän, som håller på att flytta ur sin lägenhet och du 
har hämtat saker där. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer.

Fhl Har du sagt så till Clement?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Det sa du i tidigare förhör att du inte hade sagt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så sa jag inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag sa att vi inte hade talat om någonting särskilt och ja, det här tycker inte är 
någonting särskilt. Ja, jag mindes inte helt enkelt inte det.

Fhl Det här tycker jag är särskilt, när man misstänkt för brott mot din före detta 
pojkväns…ehhh…bonusbarn.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För dig må det vara intressant, men inte för mig.

Fhl Men varför säger du så här till Clement?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag inte.

Fhl Är det så det har varit eller är…hur har det varit Christine dom här dagarna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, jag var inte där och jag hämtade inte några saker där.

Fhl Varför säger du nåt, nå dylikt till Clement då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Jag börjar fundera om du mådde bra Christine?  Mådde du bra dom här ----?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Mycket märklig kommentar om det inte har varit såhär.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte för mig.

Fhl Om vi ändå är inne på det här vad du har sagt till folk. Du har ju sagt någonting 
till Linda också, Linda Husami.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg Christine, vad det gällde?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nä, men du sa ju det till mig förra gången.

Fhl Ehh…det är ju strax efter ditt självmordförsök i oktober.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du säger också att du inte har sagt på det sättet. Som hon påstår sig att du har 
sagt. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg vilken fras det gällde?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.
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Tolk Nej.

Fhl Att du har sagt till Linda, att pojk…att din före detta pojkvän nu levde det liv som 
ni två hade planerat.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan jag inte tänka mig.

Fhl Jag läser vidare ur förhöret med Linda. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Christine tyckte att det var så orättvist att hon hade planerat ett sånt liv 
tillsammans, att han hade planerat ett sånt liv tillsammans, att hon och han hade 
planerat ett sånt liv tillsammans och att han nu levde ett sånt liv med en annan 
kvinna."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar till det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, det är bra.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men det har jag inte planerat.

Fhl Har du sagt så till Linda?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det minns jag inte.

Fhl Ehh…Vi har ju pratat om dina självmordsförsök, två stycken i mars och så har vi 
pratat om självmordsförsöket i oktober, Christine. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och du har ju berättat att det delvis berodde på Togge, att du gör det här mot dig 
själv.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stämmer det?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Du har ju också berättat att du hade inga känslor för Togge.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Efter ett tag, när han hade gjort slut.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stämmer det eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hur menar du?

Fhl Ja, hur kände du för Togge? Till exempel från det att du flyttar till Stockholm och?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Något måste du har känt, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, men det är länge sen.

Fhl Men om du försöker ta in den känslan i din ---- igen nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så funkar det inte.

Fhl Berätta vad du kommer ihåg.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vet inte längre.
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Fhl Det vi vet Christine, det att du i alla fall…söker kontakt med honom. Trots att han 
inte vill ha kontakt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och varför gör du det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I juli sa han inte till mig att han inte ville ha kontakt med mig.

Fhl Du berättar ju att, när, när han gör slut i början av 2007, så gör han det klart och 
tydligt, har du sagt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det sa han-----

Fhl Vad sa han då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid den tidpunkten sa varken han eller jag att det var tydligt slut. Att han inte 
ville ha kontakt med mig.

Fhl Vad sa han då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ---- uppfattat det så Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då har han uppfattat det fel.

Fhl Vad sa han då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk När?

Fhl När han gjorde slut?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingenting om det.

Fhl Men han gjorde slut.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och han var tydlig när han gjorde slut.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Har han någon gång sagt att han inte vill ha kontakt med dig?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Enligt din uppfattning.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och när?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I augusti.

Fhl Är han tydlig då då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej.  Berättar han något mer än att han inte vill ha kontakt, i augusti?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, han har förklarat varför.

Fhl Berättade han något om sin nya familjesituation, i augusti? Eller när får du veta 
det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det gjorde han.

Fhl I augusti?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Kommer du ihåg vad han skrev?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bara att han hade ett nytt liv, en ny livskamrat som hade två barn och att han inte 
ville ha kontakt längre.

Fhl Okej. Och sen landar vi i oktober.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Då var i alla fall känsligt för Togge, så mycket som det ställer till att du försöker 
ta ditt liv, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stämmer det?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl ---- du måste ju ha någon form av känslor för Togge, för du har ju sagt att…han 
är en del av orsaken till att du försöker ta dit liv?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, det kan vara så.

Fhl Och vilka känslor pratar du om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag var besviken av hans sätt.

Fhl Är det enda känslan eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är förhärskande, det…dominerande känslan.

Fhl Okej. Ehhhmm…trots att inte han vill ha kontakt så…gör du ytterligare 
kontaktförsök, sms i oktober. Och varför kontaktar du honom igen, fast han vill 
inte ha kontakt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag var sur…

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag var sur.

Fhl Mm. Är det allt du vill säga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Sen landar vi…nästa kontakt då Christine, vilk…, vad är det för sort, typ av 
kontakt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skrev ett brev till honom.

Fhl Och då är vi i?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Januari – februari.

AdvE Jag tänkte, kan vi ta en kort paus bara? När du tycker att det är lämpligt?

Fhl Vi tar det nu.

AdvE Ja.

Fhl Tar vi paus.

Tolk -----

Fhl Då kommer du ihåg var vi är någonstans, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och till dig som skriver så har vi paus klockan 11.00.

Fhl Och till dig som skriver så är förhöret igång igen och klockan är 11.07. Och 
Christine, vi var inne på det här brevet som du skicka.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…du har inte velat redogjort för det i tidigare förhör, men jag frågar dig igen, 
vad är det du skriver för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag ändrar mig inte idag heller.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har jag redan sagt.

Fhl Åter igen, med tanke på vad du är misstänkt så, vill jag att du svarar på alla frågor.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Trots det så vill du inte svara på frågan angående det här brevet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Just det.

Fhl Du får ett svar i alla fall, på brevet.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Ehh…jag vet ju att det här brevet innehåller…när du själv inte berättar så 
kommer jag återge lite grann då. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl  Det är ett långt brev till Togge där du utger dig för att ha varit gravid och fött 
hans barn i september. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl September.

Tolk Pratar på tyska. Mm.

Fhl Ehh…jag vet att Togge blir rätt så förvånad över det här brevet…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl … Han gör mycket…ehh…undersökningar för att se om det här stämmer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sen får han ett…mail från en som utger sig för att heta Thomas Emrich. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något namn som du känner igen, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och varför känner du igen det namnet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till det kommer jag inte att säga någonting.

Fhl Ehh…det Torgny har berättat för oss då, det är att…han…ehh…får det här mailet 
av Thomas Emrich och den här Thomas Emrich, han utger sig för att 
vara…ehh…adoptivpappa till det här påstådda barnet.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Det jag vet också är att Torgny går ut och skriver på en sida som heter 
familjeliv…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …där han beskriver det här problemet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…han skriver så här: "Jag har nu fått ett mail från en som säger sig vara 
adoptionspappa till barnet…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…"…han, det vill säga adoptionspappan, försvarar tjejen och ber mig att 
kontakta honom istället för henne…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Jag svarade med att önska honom all lycka att uppfostra barnet och tackar 
honom för att han tagit barnet till sitt hjärta, om barnet är mitt."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och så har Torgny bett honom att ta kontakt med adoptionsbyrån för att Torgny 
vill göra ett faderskapstest på det barnet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det här uppgifter du känner igen på något vis, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, du läste upp det redan förra gången.

Fhl Och som jag sa tidigare, så vet vi att den här personen som utger sig för att vara 
Thomas Emrich, skickar mailet till Torgny från Horisontvägen 59.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl 59.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Ehh…jag har frågat dig tidigare, frågar det igen, är det du som har skickat det här 
mailet, där du utger dig för att vara Thomas Emrich?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Vem är det då som har skickat det, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det säger jag inte.

Fhl Okej. Åter igen så är du misstänkt för ett allvarligt brott och det är bra om du 
berättar allt du vet.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Mail-konverstationen Thomas Emrich och Togge innehåller ju…uppgifter 
som har till grund från det brev du skicka till Torgny.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Min uppfattning är att det är du som skickar det här brevet till Torgny.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är din uppfattning.

Fhl Ja. Ehh…vi går till nästa punkt Christine, och då gäller det…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …din resa till…Hannover den 18 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…där finns det ju uppgifter om att du har lämnat ifrån dig en hammare på 
Skavsta.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var det så eller var det inte så?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer inte och det har jag också berättat förra gången.
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Fhl Okej. Det kan ju bli så att dina…vänner i Tyskland får komma till tingssalen om 
vi nu kommer så långt med ärendet och får berätta vad dom har fått berättat för 
sig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Som du sa i förra förhöret, för att förtydliga det Christine, angående hammaren.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Uppfatta jag dig rätt att du hade sett en man året innan, fått lämna ifrån sig sin 
hammare?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och att du med anledning av det berättade en rolig historia för Christoffer Black?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och har hittat en historia nu på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var för att berätta en rolig historia, för att komma ifrån vardagen, den grå 
vardagen.

Fhl Uppfattade han att det var en rolig historia?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag tror det.

CS Pratar på tyska.
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Tolk I alla fall roade han sig…ehh…över mig.

Fhl Faktum är Christine, är att Leila Mokouri saknar sin hammare efter att du har 
lämnat lägenheten.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Någon kommentar till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är verkligen inte ett roligt sammanträffande.

Fhl Har du lånat hennes hammare tidigare tillfällen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl När och varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För det mesta för att laga min cykel.

Fhl Okej. Och när var det i så fall?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Senaste gången, någon gång i februari.

Fhl Har det varit fler tillfällen alltså?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, --- innan.

Fhl Okej. Har du tagit med dig hammaren från lägenheten?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.
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Tolk Ja.

Fhl Och vad har du gjort då då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har lagat min cykel.

Fhl Inga längre sträckor alltså?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till trädgården helt enkelt.

Fhl Vet du om Leila har saknat sin hammare?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att det är ni som har sagt det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte från henne.

Fhl Okej. Hon har i förhör berättat att hon saknar sin hammare i slutet av januari 
också.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och hon har berättat att hon får hammaren av dig då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det må vara så.

Fhl Och i slutet av januari så vet jag att du gjorde en res…vet vi att du gjorde en resa.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och ---- att du hade hammaren med dig då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Har du tagit del av förhöret med Christoffer Black?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…han berättar att du runt påsken 2007 reser till Sverige…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och för att tala ut med Togge.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Vi i hennes vänskapskrets avrådde dock henne, alla, från det."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stämmer det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och varför åker du? Trots det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För som sagt, så hade jag ju planerat att ta mitt liv och det visste inte dom här 
vännerna om. Det hade jag inte berättat för dom.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom har spekulerat allt möjligt, men dom visste inte om det.

Fhl Han berättar vidare att du har berättat för honom då att Togge inte ville ha med 
dig att göra längre och att hon därför, att du därför hade gjort självmordsförsöket 
då.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer inte.

Fhl Han berättar att du en gång till bekräftade…där, där du hade sagt honom tidigare, 
i första samtalet, att relationen med Togge hade misslyckats och att han inte ville 
ha kontakt med dig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han kanske har sagt det, men när det gäller Togge och mig så stämmer det inte.

Fhl Men det är så här Christoffer Black har uppfattat det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då uppfattade han det så vid den tidpunkten, men då uppfattade han det fel.

Fhl Han berättar vidare att…ehh…vid någon tidpunkt så bestämde du dig för att flytta 
till Stockholm. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Vi avrådde henne egentligen från det, eftersom vi befarade att hon ånyo skulle ta 
kontakt med Togge…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…för att eventuellt göra ett försök att bygga upp relationen med Togge på nytt."

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det befarar de redan i mars ju, när jag åkte dit, men det hade en annan bakgrund 
då.

Fhl Men stämmer det att de även här avråder dig från att åka till Stockholm, när du 
hade bestämt dig för att flytta dit?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, dom var rädda om mig.

Fhl Och anledningen till att dom avråder dig också, det stämmer också? Att dom var 
rädda att du skulle söka kontakt med Togge?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Näe, man kan ta kontakt med någon hemifrån Tyskland. Det spelar ingen roll vad 
man befinner sig någonstans.

Fhl Och Christoffer Black, han berättar ju att han avråder dig, för att han var rädd att 
du skulle ta kontakt med Togge igen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan inte jag minnas.

Fhl Han berättar vidare att när vintern kom…ehh…på slutet av 2007, så märkte han 
att Christine blev mer och mer depressiv. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hon drack uppenbarligen ofta större mängder alkohol och hennes allmänna 
stämning blev åter sämre.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Han beskriver i förhöret att du är helt fysiskt utmattad när du kommer till 
Hannover den 18 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och sen berättar han att han tar med sig dig och att ni har ett samtal där…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och att du för honom berättar att du tvingades lämna kvar en hammare på 
flygplatsen i Stockholm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Att du har för honom beskrivit att den här hammaren befunnit sig i ditt 
handbagage och att den blivit uppmärksammad i samband med genomlysningen i 
säkerhetskontrollerna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Man hade sedan låtit henne att välja att sända bagaget som normalfrakt eller 
lämna hammare kvar.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hon hade bestämt sig för att lämna hammaren kvar och man hade också tagit den 
ifrån henne.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sen berättar Christoffer Black vidare…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…jag frågade henne varför hon hade  haft denna hammare i sitt handbagage…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…på det svarade hon att hammaren tillhörde hennes lägenhetskamrat i 
Stockholm…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Det hade varit arbeten i lägenheten och hammaren hade möjligen legat på 
hennes väska…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "… och kanske åkt ner i hennes väska…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…Hon hade väl inte märkt det när hon packade."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det här är vad Christoffer Black har berättat för tysk polis.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det här är hans uppfattning om…vad du har beskrivit för honom.

(Här pratar flera samtidigt, svårt att höra.)

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…

AdvE Vad var -----

(Flera som pratar samtidigt, svårt att höra.)

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det var också det jag berättade för honom.
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Fhl Okej, men han har ju helt klart uppfattat att så här har det gått till. Den berättelsen 
som du lämnar, så har det gått till på Skavsta flygplats.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, fast jag tycker att det är osannolikt att han kunde tro det.

Fhl Det verkar som att ni har olika uppfattningar om det hela.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…för då…

Tolk Eftersom Christine sa någonting ----- 

AdvE ----

Tolk Hon skulle få slutföra sitt ----

AdvE Ja, ja, mm, jag förstår det.

FvGH Skulle jag bara ----

(Här bryts inspelningen.)

Fhl Och där rullar bandspelaren igen då. Ehh…om det är så att du har berättat precis 
som Christoffer Black har sagt i förhör, hur ska man då kunna uppfatta det som 
en roligt historia, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vad skulle det annars kunna vara än en rolig historia? Jag vet inte annars vad det 
skulle vara?

Fhl Eller sammanträffande.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Leila saknar sin hammare, Christoffer Black är av den uppfattningen att du har 
fått lämna ifrån en hammare på Skavsta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en rolig, rolig, ett roligt sammanträffande.

Fhl Ett roligt sammanträffande ja, och vi vet också att skadorna på offrena kommer 
från en hammare.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Ehh…beskriv hur du får reda på att du är misstänkt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På polisstationen eller?

Fhl När du första gången får information.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det jag vet, Christine, det är att du överlämnar dig själv.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är anledningen då? Vad är anledningen till att du överlämnar dig själv?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, för min mamma…ehh…hade kontaktat mig för att hon hade fått samtal från 
polisen och pressen. Vi ville klara upp det där.

Fhl Så genom samtal med din mamma. Vad säger mamma? Hur framför hon det här 
och vad säger hon?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja…ja, hon sa att jag var efterlyst för mord eller någonting sånt och hon var 
alldeles upprörd och jag sa det, det ska vi reda ut ------ skulle behöva bli 
uppbragd.

Fhl Och mamma hade fått den kännedomen genom en mediakontakt, är det rätt 
uppfattat?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Någon från polisen och någon från pressen hade ringt till henne.

Fhl Och vad gör du när du får höra det här av mamma?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag satt på soffan. 

Fhl Är du hemma hos mamma när du får höra --- första gången?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Inte?

CS Nej.

Tolk Nej.

CS Nej.

Tolk Inte hos mamma.

Fhl Och var är du då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- Black.

(Här pratar flera samtidigt, svårt att höra.)

CS Mm.

Fhl Okej. Kommer du ihåg vilken tid på dagen du går för att överlämna dig till 
polisen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Torsdag eftermiddag.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vid fyra-fem-tiden.

Fhl Har du som, när mamma ringer och säger att hon har fått veta att du är misstänkt 
för det här brottet, vad…ringer du själv till Sverige eller söker du någon 
information eller gör du någonting Christine, eller går du bara över till polisen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, åkte direkt till närmaste polis.

Fhl Så du har inte sökt information hos någon genom telefonsamtal eller på annat 
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media, genom annan media försökt på något vis söka information om den 
händelsen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…Är du höger- eller vänsterhänt Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skriver med vänster, men jag är två-händig, alltså, bägge händer använder jag.

Fhl Du skriver med vänster i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Jag ska titta lite i mina anteckningar så jag inte glömmer någonting ---?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det någonting du, Christine, själv, vill säga till oss?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…jag frågade dig i förra förhöret…angående konfrontation.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är man oskyldig så har man ju ingenting att vara rädd för i en konfrontation.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är din inställning till en konfrontation, för det är en fråga vi behöver ha svar 
på.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl För en eventuell konfrontation.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Där kommer jag självklart inte att delta.

Fhl Och vad är förklaringen till det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det sa jag redan förra gången, men jag….

CS Pratar på tyska.

Tolk Ska jag säga det en gång till?

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alltså egentligen tror jag inte ----- vi börjar annorlunda.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror att det…

CS Pratar på tyska.

Tolk …det, det är, det finns en risk att offret har påverkats av media och det kan ju 
vara från ett foto redan från förra året. 

Fhl Men är man oskyldig blir man inte utpekad. Ska man inte bli utpekad, ska jag 
säga.

Tolk Pratar på tyska.

AdvE -----

Fhl Ja, precis.

(Här är det fler som pratar samtidigt, svårt att höra.)

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men ni vet ju själv hur, vet ju själv hur, hur pass stort allvar man kan ta såna här 
konfrontationer.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- du tar vilka tio flickor som helst och ställer upp dom där…

CS --- lotteri.

Tolk …så kommer hon att välja någon utav dom, det är ett lotteri.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Om hon inte skulle välja mig, då kanske ni kommer att säga, ja, hon är skadad, 
kanske skadad på något sätt, så jag tror inte att det här ger någonting för någon 
sida.

Fhl Din uppfattning, är den bestämd att du inte vill medverka här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Okej. Har du fått det klart för dig hur en konfrontation går till, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte precis, inte direkt.

Fhl Man ber ju den här som ska titta på den här gruppen att beskriva precis vad han 
känner på varje person. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och kan den med hundra procents säkerhet säga att, det där personen som gjorde 
det här mot mig, då gör den ju det. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och är man inte säker så ska ju, så har ju polisen sagt att, du får inte säga, du ska 
ju berätta precis hur du känner alltså. Är man inte säker så ska man säga att man 
inte är säker.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Jag menar, det här kan ju vara till fördel om, om det är som du säger, att du är 
oskyldig.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, det tror jag inte.

Fhl Då ska inte jag tjata mer om konfrontationer, utan din inställning är att du inte 
medverkar.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Mm.

Fhl Ehh…Okej. Om jag sammanfattar det här lite grann, Christine, så trots att Torgny 
inte vill ha kontakt med dig från augusti 2007…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så försöker du ta dit liv…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …i oktober…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …ehh…du försöker, eller du sms:ar honom två gånger i oktober.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du skickar ett brev i slutet av januari, eventuellt kan det ha varit i början av 
februari.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fortfarande trots att han inte vill ha kontakt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du påstår dig, att du har fött hans barn.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är något som du inte vill prata om över huvud taget.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Trots att han inte vill ha kontakt, så har du ganska nära händelsen, försökt 
kontakta honom och till och med utgett dig för att burit hans barn alltså, 
anmärkningsvärt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…ett utdrag ur dina anteckningar, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi har ju fått hit material från Tyskland.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det kommer att gås igenom så fort vi kan naturligtvis.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Men, jag läser en anteckning som jag har läst av det här.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "---what I did to you with my actions. How can you think I'm crazy." Och sen 
är det något som inte går att tyda riktigt. "My best to convince you from the 
opposite. Ahh, det känns så äckligt." Känner du igen det här?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "Och jag vill inte känna det för resten av mitt liv. Jag älskar dig, jag saknar dig. 
Ibland kan jag fortfarande känna dig, höra dig. Smakar dig. Jag drömmer om dig, 
men även då du inte pratar med mig. Jag är så ledsen därför och jag förstår inte, 
jag vill inte. Hur kan jag ändra det här? Jag har ingen aning. You may just go on 
and play with your little family. I do what is best for me." Känner du igen det här 
jag läste upp?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Delvis.

Fhl Vad är det du känner igen då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk De sista två, tre raderna, två raderna.

Fhl "You may just go on and play with little family…"

CS Mm.

Fhl "I do what is best for me."

CS Ja.

Fhl Och vad är det som är bäst för dig här?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad du menar när du skriver?

CS Pratar på tyska.

Tolk Antagligen att ta mitt liv.

Fhl Ehh…det här jag precis läste upp Christine, du förstod allt jag läste upp?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Mm.

Fhl Anledningen till att du förstår vad jag läste upp, det är att du själv har skrivit det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer va?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt…

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt, jag kommer inte håg…

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt var, jag kommer inte ihåg början, men jag förstår ju språket.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning när jag har skrivit det.

Fhl Det finns mer anteckningar, så vi kanske får anledning att återkomma--- 
anteckningarna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…det jag känner Christine, det är att trots att han, som jag sa tidigare, inte vill 
ha kontakt, så försöker du kontakta honom, sms, brev. Du utger dig för att ha 
burit hans barn. Alltså, återigen kontaktsökande, så sent som i början av 2008 här. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har i november, på psykiatrin i södra Stockholm, berättat att du mår dåligt 
över att Torgny har en ny familj.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och så har du berättat att hans, att han gör slut med dig har påverkat dig otroligt 
starkt. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl På psykiatrin…så…har dom informerat dig att --- du bör medicinera mot 
depression i minst ett år.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad känner du när jag läser upp allt det här Christine?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det jag har läst upp nu, det är ju att du har varit väldigt kontaktsökande mot 
Torgny och att du är otroligt ledsen och besviken över den behandling--- som 
du har fått av honom.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag vet inte vad du vill säga med här, för att här har du konstruerat ihop 
någonting…ehh…för att jag har inte…inte skickat sms varje dag. Ett sms, ett 
brev, jag har inte stått bakom någon buske, så jag vet inte varför du berättar det 
här.

Fhl Det jag har berättat det är ju vad vi vet i utredningen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Vad vill du säga med det?

Fhl Att du har varit ganska fixerad vid Torgny Hellberg.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl En bit in på 2008.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och?

Fhl Nä, ville bara tala om min uppfattning.

Tolk Pratar på tyska.

CS Okej.

Fhl Och du verkar inte ha någon uppfattning om det hela eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det verkar konstigt. Du verkar…eller ni verkar ju konstruera ihop en bild som 
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inte jag ser på samma sätt.

Fhl Olika uppfattningar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---

Fhl Jag kan tycka att det är märkligt också att du åker till Arboga tre gånger, 12 mars, 
14 mars, 17 mars. Framför allt så har du dåligt med pengar, Christine. Du lånar 
pengar av Pavlos för en resa till Tyskland.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och du åker till platser som du inte kan speciellt mycket om.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du påstår i alla fall att du åker till dom platserna, så ska jag säga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och du har inte berättat om dina resor för någon annan person, utan det här är din 
uppfattning av det hela.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag har inga fler frågor, Christine. Är det något som du vill tillägga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…klockan är 11.50 och förhöret avlslutas.

Thomas Backman
Krinsp
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Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vid förhörstillfället förevisas bilder från Arboga järnvägsstation enligt 12/3, 14/3 och 17/3.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Per Ingemar Ekblad
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum
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13:30
Förhör avslutat
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Krimjouren, Västerås
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Förhörsvittne

Gradin, Maria
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Berättelse
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Med vid detta förhör är även fotograf Maria Gradin från tekniska roteln.

Christine Schürrer informeras om att anledning filmvisningen är att hon ska peka ut sig själv 
på kamerabilderna.

Christine Schürrer informeras om att klockan på kameran går 20 minuter för tidigt. Verklig 
tid är således om klockan är 12.45 så är verklig tid 12.25. 

Christine har tittat på ankommande tåg den 12 mars från klockan 12.45, kameratid, och hela 
den sekvens utan att peka ut någon person som hon tycker sig känna igen som sig själv.

Christine är förevisad sekvens nummer två, vilken innefattar den 12/3 2008, från klockan 
16.22 fram till 16.50, kameratid. Hon informeras om att sekvenserna som förevisas henne 
innefattar dels hennes egna utsagor om avrese- och avgångstid samt aktuell biljetts avrese- 
och avgångstider. Hon har efter sekvens ett och två inte kunnat känna igen sig på någon bild.

 Christine är förevisad sekvens gällande ankommande tåg till Arboga station den 14/3 2008, 
enligt kameratid 16.36 fram till 18.32. Hon kan dock inte ta igen sig själv på bilderna. Hon 
informeras om att materialet är redigerat och att minutrar bortklippta då inga personer har rört 
sig framför kameran. Hon informeras vidare om hela materialet finns att tillgå på en hårddisk.

Christine är förevisad sekvens gällande avgående tåg 14/3 2008 och på tider enligt henne 



själv eller tid enligt biljett. Sekvensen är från klockslaget enligt kameran 19.34 fram till 
19.55. Christine tillfrågas om det var någon person som hon ville se igen och pausa bilden på, 
eller förstora, vilket hon inte hade behov av.

Christine är förevisad bilder från Arboga järnvägsstation från den 17/3, gällande hennes 
ankomst enligt egen utsago, en biljettid. Hon är förevisad enligt kamerans klockslag, från 
17.03 fram till 18.33. Christine uppger att hon inte kan ta igen sig själv på någon av bilderna.

Christine är slutligen förevisad den sista sekvensen, vilken innehåller bilder från Arboga 
järnvägsstation, från den 17/3, från klockan 19.30 fram till 19.59, kameratid och det gäller 
Christines hemfärd från Arboga den aktuella datumet enligt hennes egen uppgift, samt tiden 
på biljetten. Christine har inte kunnat peka ut sig själv på någon av sekvenserna. 

Christine Schürrer tillfrågas om hon kan förklara varför hon inte kan hitta igen sig med ljus 
jacka. Hon säger sig inte ha någon förklaring till detta. Förhörsledaren delger henne att hans 
uppfattning är att det är få människor med ljusa jackor på samtliga sekvenser och att hans 
uppfattning är att ingen av dessa personer med ljusa jackor stämmer överens med Christine 
Schürrer. Hon tillfrågas om detta och säger sig inte ha någon förklaring till det. 

Christine upplyses om att förhörsledaren plus förhörsledaren och annan polispersonal har 
tittat på materialet och inte kunnat återfinna henne i ljusa kläder. Ej heller detta har Christine 
någon förklaring till. 

Christine har inget ytterligare att tillägga.

Förhöret slut klockan 15.25.

Krinsp
Thomas Backman
Krim, Köping

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-23 13:30   diarienr: 1900-K8001-08
1805



1806

PM
Sammanfattning, dialogförhör C.Schürrer

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Krimjour
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Höglund, Göran
Datum

2008-05-28
Tid

17:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katja Eriksson

Uppgiften avser

Sammanfattning av dialogförhör med Christine Schürrer. Medverkande är  förhörsledare krinsp Thomas

Backman, förhörsvittne krinsp Göran Höglund, advokat Per Ingvar Ekblad samt tolken Joakim

Mittendorf, som översätter till tyska språket.
Uppgift

K08001-08U218098.DSS

Förhörsplatsen är krimjouren, Västerås. Närvarande är den misstänkta Christine Schürrer, 
hennes försvarare Per Ingvar Ekblad, tolken Joakim Mittendorf, förhörsledaren Thomas 
Backman samt förhörsvittnet Göran Höglund.

Schürrer har i två tidigare förhör ombetts redogöra för innehavet av ett par svarta skor som 
tagits i beslag av polisen i Västerås och under det första förhöret berättade hon att hon köpt 
dem under försommaren 2007 i Göttingen i Tyskland. I det förhöret uppgav hon vidare att 
hon därefter använt sig av skorna under kvällstid och att hon även haft dem på sig vid 
samtliga tre tillfällen hon har besökt Arboga med tåg. 

På förnyad fråga i efterföljande förhör uppgav Schürrer emellertid att hon ville ändra på sin 
redogörelse beträffande innehavet av de svarta skorna och sade då att det som hon uppgett 
tidigare var felaktigt. I stället för att ha köpt skorna i Göttingen sade Schürrer då att hon sett 
dem för första gången i en lägenhet i Hannover och under aktuellt förhör ombads hon att 
beskriva omständigheterna i samband med det närmare. Schürrer berättade då att det var 
moderns bostad i Hannover som hon avsåg men hon kunde inte säga när hon såg dem i den 
lägenheten för första gången. Hon kunde inte redogöra för vem som ägde skorna när hon 
själv tog dem därifrån och hon kunde inte heller riktigt uppge varför hon tagit dem. Schürrer 
trodde dock att det bottnade i ett behov av skorna för egen del och på fråga om vilka som 
hade tillträde till moderns lägenhet uppgav hon att det var modern som bodde där på egen 
hand och att hon inte kunde redogöra för vilka som i övrigt vistats hemma hos henne.

Schürrer har i tidigare förhör redogjort för att hon lånat en hammare av sin hyresvärdinna i 
Skarpnäck med anledning av att hon behövde laga sin trasiga cykel. Under förhöret fick hon 
frågan på vilket sätt hon nyttjade hammaren för att laga cykeln och hon berättade då att hon 
behövde spänna cykelkedjan. I samband med det behövde hon lossa cykelns bakhjul och det 



var i den situationen som hon nyttjade hammaren. 

Schürrer har i tidigare förhör redogjort för att hon fått ett sms-meddelande från en man som 
hon för ett till ett och ett halvt år sedan lärde känna på en bar och innehållet i dennes sms gick 
ut på att det under den 14/3 skulle anordnas en konsert på Smedjan i Köping. Under förhöret 
konfronterades Schürrer med uppgift om att tekniker undersökt de i ärendet beslagtagna 
telefonerna och deras så kallade sim-kort, utan att kunna återfinna något meddelande av den 
art som hon beskrivit. Som förklaring till det förhållandet sade  Schürrer att hon har haft 
sammanlagt fem olika telefoner och att hon använt sig av dessa och deras sim-kort på ett 
sådant sätt att hon inte längre kan redogöra för exakt det gått till. Hon trodde hon har bytt ut 
sim-kortet i sin telefon mot kortet i någon annan telefon och på fråga vilka fem telefoner hon 
har haft, sade Schürrer följande: 

1. En blå Nokia 
2. En vikbar silverfärgad Nokia
3. Två st svarta Nokia
4. En silverfärgad Nokia

På fråga var hennes olika telefoner kunde tänkas befinna sig vid förhörstillfället, sade 
Schürrer att hon hade den blåa Nokian och den vikbara silverfärgade Nokian på sig när hon 
den 20 mars överlämnade sig frivilligt till polisen i Tyskland på det sätt hon tidigare beskrivit. 
Beträffande de två svarta Nokia-telefonerna, uppgav Schürrer, att hon hade dem i sin blåa 
resväska, som hon hade med sig till Tyskland när hon reste dit från Sverige vid det senaste 
tillfället. Rörande den silverfärgade Nokian, punkt 4, sade Schürrer att hon inte hade med sig 
den till Tyskland när hon åkte dit och att den därmed är kvar i Sverige.

Mot bakgrund av hennes stora antal telefoner och sim-kort, sade Schürrer alltså att det inte är 
möjligt för henne att i detalj redogöra för vilka telefoner och SIM kort hon har använt sig av 
för att skicka vilka SMS-meddelanden och dessutom sade hon att SIM kortet hon fick 
meddelandet om Smedjan på inte längre är "kvar".

Under förhöret tillfrågades Schürrer om hur många tillfällen hon har ringt till Emma 
Jangestig. Hon uppgav då att det hon sagt i tidigare förhör i det avseendet är riktigt, alltså att 
hon har ringt till henne vid ett tillfälle i slutet av januari månad –08. Under förhöret 
konfronterades hon därefter med en uppgift från hennes egen telefonlista som gör gällande att 
hon gjort det vid två skilda tillfällen den 30/1. Det första tillfället var enligt listan klockan 
17.03 och det andra tillfället klockan 17.13. Mot bakgrund av hennes redogörelse beträffande 
antalet samtal till Jangestig ombads hon återigen att kommentera förhållandet men hon sade 
att hon inte kunde göra det. Hon tillade avslutningsvis, rörande den uppringningen som hon 
bekräftar har ägt rum, att hon inte fick något svar när hon ringde Jangestig.

Under förhöret underrättades Schürrer om att tekniker undersökt hennes i Tyskland beslagna 
dator och att man då fann att dess Internet-historik raderats fram till och med den 18/3 2008. 
Schürrer ombads kommentera det förhållandet och uppgav då att det antagligen inte funnits 
någonting i dess minne fram till det aktuella datumet. I det fall någon radering verkligen har 
ägt rum, sade Schürrer att hon inte har någon förklaring till det och hon uppgav på fråga att 
hon inte vid något tillfälle använt sin dator för att aktivt söka efter uppgifter beträffande 
Torgny Hellberg och Emma Jangestig.

Under förhöret underrättades Schurrer emellertid om att tekniker kunnat konstatera att 
namnet Jangestig förekommer 39 gånger i hennes dator i olika sammanhang och att det bland 
annat har återfunnits i kombination med Eniro, Hitta.se, Google, Stay friends och Yahoo. När 
Schürrer ombads förklara det, uppgav hon att hon inte är den enda som använt hennes egen 
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dator. På fråga vilka som i övrigt har haft tillgång till den sade Schürrer inledningsvis att det 
handlar om mycket folk. När hon ombads att räkna upp någon eller några av dessa, uppgav 
hon att det är svårt och att hon till exempel haft datorn med på olika fester och då inte haft 
kontroll över vilka som använt hennes dator. Hon kunde dock komma på en person, Daniel, 
som hon tror kan ha nyttjat datorn, men kunde inte dennes efternamn och vet inte hur polisen 
ska kunna komma i kontakt med honom. 

Schürrer informerades vidare om att man i samband med undersökningen av datorn, 
återfunnit 230 träffar på ordet "lerion". Hon tillfrågades med anledning av det om hon känner 
till innebörden av ordet och uppgav då, efter att först ha svarat nekande,  att det är Torgny 
Hellbergs så kallade blogg. Hon har fått kännedom om att det är hans blogg efter att denne 
vid tidigare tillfälle själv har berättat det för henne. Hon hävdar dock fortfarande att hon  inte 
har läst något av Hellgrens blogg på sin egen dator och i det fall att det förekommer uppgifter 
om det i utredningen, utesluter hon inte att det är någon av hennes kamrater som använt 
hennes dator för att läsa om honom. 

Schürrer informerades vidare om att det har anträffats två  bilder av huset där brottet ägde 
rum och när hon ombads att förklara det förhållandet sade hon att hon inte har en aning om 
hur det kommer sig att de finns i hennes dator. 

Enligt samma undersökningsmaterial framkom det vidare att hotmail-adressen 
T.Emmer@hotmail.com, förekommer fyra gånger i hennes PC och Schürrer uppgav då att det 
kan stämma mot bakgrund av att hon själv har skrivit till den adressen. På fråga om vad hon  
har skrivit för något sade hon sig inte kunna svara på det och hon sade sig vid förhörstillfället 
sakna möjlighet att kunna hjälpa polisen att återfinna personen bakom hotmail-adressen då 
hon sitter inlåst och inte kan bidra med information om det. 

Schürrer tillfrågades vidare om det faktum om att en sökning på namnet Torgny Hellberg har 
återfunnits i datorn med datumet 5/3 2008. Schürrer säger därvid att hon inte kan förklara hur 
det kommer sig. 

Schürrer har i tidigare förhör uppgett att hon innan överlämnandet av henne själv till polisen i 
Tyskland inte på något sätt aktivt sökt information om vad som inträffat i Arboga rörande 
brottet. Efter att ha konfronterats med uppgift om att man i hennes dator återfunnit en sökning 
på Dagens Nyheter den 20/3 - 08, där brottet beskrivs, säger Schürrer nu att hon använde sig 
av sin dator det aktuella datumet och att hon under tidigare förhörstillfällen inte har kunnat 
komma ihåg att hon gått in på den sidan där den informationen varit angiven. Hon kunde vid 
aktuellt förhörstillfälle fortfarande inte komma ihåg att hon besökt DN:s sida, men sade att 
det kan vara möjligt att hon faktiskt har gjort det och att hon  har svårt att exakt redogöra för 
vad som inträffade den dagen då hon hamnade i "chock"  efter att av sin mamma ha fått reda 
på att hon var efterlyst för mord i Sverige. 

Vidare har en sökning i hennes dator med orden detektivbyårer – Stockholm återfunnits och 
Schürrer sade att hon inte kan redogöra för den sökningen. Hon känner inte igen den på något 
sätt. 

Mot bakgrund av att det efter undersökningen av PC:n framkommit uppgift om att hon 
raderat bort Torgny Hellgren från sitt eget s.k Facebook-konto som "vän" den 8/3 - 08, sade 
Schürrer med säkerhet att det är felaktigt. Hon förklarade att det inte kan vara på det sättet 
eftersom han aldrig har legat som "vän" på hennes Facebook-sida och beträffande ordvalet 
"vän" säger Schürrer att hon inte heller känner till att han har figurerat i någon annan 
egenskap eller roll på hennes eget Facebook-konto. 
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Schürrer informerades om att  hennes mobiltelefoner har undersökts och att man i en av dem 
har hittat ett utkast daterat den 17/3. I utkastet står orden "röjda" samt "trottoar" och när 
Schürrer tillfrågades om innebörden av dem sade hon att inte kan förklara ordet röjda då hon 
inte vet vad det betyder på svenska men att hon nu kan ordet trottoar. Hon har för vana att 
notera olika svenska ord som hon inte förstår i sin mobiltelefon för att inte glömma bort dem 
till senare tillfälle när hon har möjlighet att med hjälp av ordbok kontrollera deras betydelse. 

Avslutningsvis tillfrågades Schürrer om hon hade något övrigt att tillägga och hon uppgav då 
att hon kommit över att reflektera över ett par underligheter i ärendet. Schürrer säger att hon 
tidigare har fått en beskrivning av gärningsmannen refererad för sig där det bland annat 
framgått att denne/ denna har haft vita strumpor på fötterna och bara tröja på överkroppen. Av 
det har hon dragit slutsatsen att gärningsmannen vid aktuellt tillfälle inte hade några 
ytterkläder eller skor på sig och hon undrade under förhöret varför så många frågor ställts till 
henne vid tidigare tillfällen om hennes innehav av ytterkläder och skor den 17/3.

Vidare har hon reflekterat över att det överlevande offret, Emma Jangestig, i tidigare förhör 
inte berättat något om utspelad konversation mellan henne själv och gärningsmannen. 
Schürrer säger att i det fall hon hade varit i Jangestigs position och fått besök av en människa 
utan skor och ytterkläder, så hade hon reagerat över det förhållandet och frågat henne vad hon 
gjorde i hemmet och varför hon saknade kläder. Vidare säger Schürrer att om det är på det 
sättet att man inte har haft någon konversation så tycker hon att det är  märkligt att Jangestig 
kan veta att gärningsmannen pratar något utländskt språk, som hon tidigare har sagt är fallet. 

Förhöret  avslutat 17.05

Göran Höglund
Krinsp
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Förhör Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 10:22Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Schürrer, Christine
Personnummer

19760630-6400
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Joakim Mittendorf
Språk

Tyska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatta förhör gällande mord i två fall, samt försök till mord vilket inträffade på Verktygsgatan 2B i

Arboga den 17 mars 2008.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

advokat Per Ingvar Ekblad
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-05-28
Förhör påbörjat

17:12
Förhör avslutat

17:51
Förhörsplats

Polishuset Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Höglund, Göran

Berättelse

K08001-08U218097.DSS

Detta förhör hålls i dialogform och närvarande är förhörsledare Thomas Backman =Fhl, 
misstänkt Christine Schürrer = CS, förhörsvittne Göran Höglund =FvGH, advokat Per Ingvar 
Ekblad = AdvE samt tolken Joakim Mittendorf = Tolk.

Fhl Som vi brukar göra Christine, från föregående förhör, är det nåt som du vill tillägga 
eller förändra?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ingenting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…då är det några förtydligande som jag vill göra.

Tolk Pratar på tyska.



Fhl Ehh…Du ändrar dig beträffande dom svarta skorna med svarta skosnörena.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…först var det att dom var köpta i Göttingen försommaren 2007.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och sen så att det var fel och att du hade anträffat skorna i en lägenhet i Hannover. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vilken lägenhet och när?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var min mammas lägenhet. 

Fhl Och vilka har tillgång till den lägenheten? Vem bor där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Min mamma, ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och vem som mera har tillträde, det vet jag inte.

Fhl Ingen mer som du känner till eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- jag vet, nej.

Fhl Okej. Ehh…när såg du dom första gången?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl På ett ungefär.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Nej, ingen aning.

Fhl Varför tar du dom då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag behövde skor.

Fhl Men det var inte dina skor.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och vems skor kan det ha varit då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.

Fhl Och du kan inte säga om…ehh…det var första gången du såg dom, om det var i 
anslutning till att du överlämnar dig polis eller om det var förra året du såg dom 
första gången?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…du nämnde i förra förhöret…att du hade lånat Leilas hammare till någonting.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Och vad var det till?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att laga min cykel.
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Fhl Och vad gjorde du för typ av lagning?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var tvungen att ta ut bakhjulet för att spänna kedjan.

Fhl Och det gjorde du med hammaren.

CS Mm.

Tolk Mm.

Fhl Okej. Ehh…Vi har kontrollerat din telefon, eller undersökt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hittar ingen sms-trafik som är relevant med den händelse du har beskrivit 
angående Smedjan, Köping, den 14 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Vad sa du, den 14?

Fhl 14 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kan du förklara det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ett annat sim-kort. 

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Okej. Och var finns det sim-kortet nu då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte.
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Fhl Det vet du inte?

CS Nej.

Tolk Pratar på tyska. Nej.

Fhl Och hur gick det till då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Bytte du sim-kort eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Och varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att dom låg för att batteriet var tomt på den andra mobiltelefonen. 

Fhl Och vilken mobiltelefon pratar du om nu?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Redogör nu så jag förstår.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En av mina sex mobiltelefoner, jag vet inte vilken det var. 

Fhl Byter du telefon eller byter du sim-kort i telefonerna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Både.

Fhl Här  har du en telefon med ett sim-kort i. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och här har du en telefon med ett sim-kort i.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Byter du bara telefon så här när du sms:ar eller? Angående den här händelsen?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller stoppar du i den här telefonens sim-kort i den telefonens sim-kort?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En gång till.

Fhl Du säger att du har flera telefoner…

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl -----sim-kortet mellan telefonerna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Eller har du bara bytit telefoner?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag har också, också bytt sim-kort.

Fhl Hur ska vi reda ut det här då? Om du inte kan berätta bättre själv?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Okej. I den telefon som vi har undersökt så finns inte heller något telefonnummer 
lagrat på sim-kortet förutom de här förprogrammerade sakerna, väder, dusch och 
dylikt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jaha.

Fhl Dina sex telefoner Christine då?
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kan du redogöra för när du såg de här sex telefonerna sist?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Tyskland.

Fhl Och var?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I min väska.

Fhl Skulle du kunna räkna upp dina sex telefoner eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk En blå Nokia-telefon.

Fhl Och så redogör för var du hade telefonen sista gången.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl  Och modell om du kan det.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En blå Nokia.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den hade jag med mig till Tyskland.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och var finns den nu? -----

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ingen aning.

Fhl Var hade du den sist då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Tyskland.

Fhl Lägenhet? Väska?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gissar att jag hade den med mig. På mig alltså.

Fhl När du överlämnade dig till polisen alltså.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk ---

CS Pratar på tyska.

Tolk En silverfärgad Nokia, vikbar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tror den hade jag också med mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen har jag två svarta Nokia-telefoner.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men dom var i min väska.

Fhl Och vilken väska?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I den blåa Adidas-väskan.

CS Pratar på tyska.
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Tolk I resväskan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Sen en silverfärgad Nokia-telefon till.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då är det bara fem, jag är ledsen.

Fhl Det var fem?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och var hade du den då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den hade jag inte med mig.

Fhl Och vilken telefon använde du när du kontaktade den här killen i Köping?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte längre.

Fhl Vilka är möjliga då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Det här är ju bra för dig, Christine, om du kan styrka att du haft den här kontakten.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Fast det kommer inte vara möjligt.

Fhl Och varför inte?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag inte har sim-kortet kvar.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Och i och med att jag här så har jag bundna händer.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att leta människorna som fanns i den här telefonlistan.

CS Pratar på tyska.

Tolk För där finns ju alla telefonnummer lagrade.

Fhl Vi har pratat om att du har ringt till Emma Jangestig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har vi, ja.

Fhl Kommer du ihåg när det var?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som du kontaktade Emma Jangestig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, den…det var i slutet av januari.

Fhl Har du ringt Emma Jangestig fler gånger?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…på våran undersökning av telefonen så finns det noterat att du har kontaktat 
henne två gånger eller försökt kontaktat henne två gånger.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan jag inte tänka mig.
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Fhl Okej. Och det rör sig om samma dag.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl 17.03, 17.13.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Din uppfattning är att du har kontaktat henne en gång?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Fick du något svar när du ringde eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Hände det något?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…sen har våra tekniker även gått igenom din dator, som du hade i Tyskland. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och kunnat konstatera att Internet-historiken från och med den 17 mars och bakåt i 
tiden…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …är borta ur systemet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon förklaring till det Christine?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En gång till, vad är det som är borta?

Fhl Alltså, när man är ute på Internet så…lagras det någonstans, vilka sidor man 
besöker och dylikt.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och teknikerna har kunnat konstatera att från och med den 17 mars och bakåt i 
tiden, så finns det ingen historik över Internet-trafiken.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det tyder på att den är raderad.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det fanns väl ingenting.

Fhl Det är din kommentar?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet att det, sånt där går.

Fhl ---- sett i alla fall, att Internet-historiken från den 17 mars och bakåt är troligtvis 
bortraderad.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är inte sant.

Fhl Och din förklaring till det då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har ingen förklaring till det. Jag är inte särskilt kunnig på datorer. 

Fhl Okej. Ehh…men det går av tekniker och…ehh…du har ju flera förhör berättat att 
du inte har sökt någonting på Emma Jangestig till exempel.

CS Mm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller fakta runt Torgny och hans nya familj.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är rätt så.

Fhl Det teknikerna har kunnat konstatera…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …är att…man har 39 träffar på ett sökord Jangestig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och man kan se att datorn har används för sökning på Emma Jangestig...

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och sökningar har gjorts på det här namnet…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …på följande sökmotorer: Stayfriends.se, …

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Hitta.se, …

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Yahoo.se, …

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Eniro.se, …

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Google.se.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Sökningar på kombinationen Emma Jangestig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur förklarar du det här Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som jag har sagt tidigare, jag är inte den enda som använder min dator.

Fhl Är det din enda kommentar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Mm, då kommer min fråga, vem är det mer som använder din dator?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Många människor.

Fhl Räkna upp dom då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är svårt. 

Fhl Du kan börja med att ge mig fem namn.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, om det, om det räcker med förnamnet.

Fhl Tanken är att vi ska kontrollera med dom om dom har använt din dator.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Skulle kunna bli svårt.

Fhl Men här gäller det ju för dig och visa att det inte är du som har gjort dom här 
sökningarna.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Min uppfattning Christine, det är att det är du som har sökt på dom här sidorna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och på det här namnet. Och du vet ju varför jag tycker det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag fortsätter, om inte du vill räkna upp  namnen som använt din dator.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt, jag hade den med mig, även när vi hade fest eller party och då var den 
uppkopplad och jag hade ingen kontroll vem använde den. Vad dom gjorde med 
den.

Fhl Kommer du säga mig några namn eller inte?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, en kompis till mig heter Daniel.

Fhl Mm, Daniel…? Daniel någonting.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vad han heter i efternamn.

Fhl Hur får vi tag på honom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ni, inte.

Fhl Går inte eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle inte veta hur.

Fhl Finns det kamrater som har använt din dator som vi får tag på?

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och det här vill vi göra för att kontrollera saker, som jag har sagt tidigare.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Du är misstänkt för ett allvarligt brott, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är en ettåring och en treåring som är ihjälslagna med hammare. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du är häktad av tingsrätten på sannolika skäl för det här brottet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du förnekar brottet, om du inte har ändrat inställning och är det så att du förnekar 
det här så måste du förklara dig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är bara du som kan förklara dig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kan du nämna några som har använt din dator då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Det är 230 träffar som teknikerna har hitta på sökordet "lerion".

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du vem lerion är för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vem som utger sig eller vem som kallar sig lerion?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Det Togges blogg.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Känner du till att det är Togges blogg eller?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Togges blogg alltså?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Känner du till den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det visste jag inte. Det visste jag att det var hans blogg.

Fhl Okej. Och hur vet du det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har han berättat för mig någon gång, för en tid sen.

Fhl Är det enda orsaken, att han har berättat om den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Tolk Ja.

Fhl Eller har du någon kamrat som är intresserad och vill läsa hans blogg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Säkert.

Fhl Okej. 230 träffar på lerion i din dator.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vilket tyder på att du har, att…ehh…man har varit in och läst på Togges blogg.

Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Fhl Okej. Ehh…det finns två bilder…

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl …på adressen, huset, Verktygsgatan 2B i Arboga…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …i din dator.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur förklarar du det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Fyra träffar på en hotmail-adress som heter T.Emmer@hotmail.com.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Emmer, T.Emmer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl @hotmail.com.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det adress du känner igen Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, adressen känner jag till.

Fhl Och varför?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag har skrivit till denna personen.

Fhl Och vad har du skrivit till den personen? Berätta.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Är det en person som vi kan komma i kontakt med?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det tror jag inte.

Fhl Och varför inte?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För att jag inte har möjligheterna här och för jag inte har informationen för att 
kunna hjälpa er.

Fhl Men vi har ju hans adress.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte ------ adressen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer.

Fhl Ehh…din dator innehåller information om att du har sökt på Torgny Hellberg, 
Arboga, den 5/3 2008.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur förklarar du det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Jag har frågat dig i tidigare förhör vad som händer när mamma ringer och berättar 
att du är misstänkt. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om du då gör något aktivt för att söka information på något vis, vilket du förnekar.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Din dator innehåller information om att…ehh…man har varit in på DN:s hemsida 
och läst om dubbelmordet i Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-05-28 17:12   diarienr: 1900-K8001-08
1828



CS Pratar på tyska.

Tolk Det är möjligt att det var så.

Fhl Kommer du ihåg att du läste det här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Förklara då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då har jag väl glömt det, ---- förklara det.

Fhl Och vad menar du med glömt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har glömt att jag var på Dagens nyheters webbsite.

Fhl Men nu när jag säger det här, kommer du ihåg att du var där då eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag satt framför datorn när, när det ringde.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det händer mycket den dagen, så att det är inte så konstigt om inte jag kan 
komma ihåg varje sekund.

Fhl Men nu när jag har delgett det här, kommer du ihåg att -----

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vad jag har läst.

Fhl En gång till.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte längre vad jag har läst.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag stod ju, jag var ju under chock.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag sprang iväg på en gång och gick till polisen.

Fhl Något du vill förtydliga angående den delen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…har gjorts en sökning på detektivbyrå, Stockholm.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag är nyfiken, är det något du kan förklara eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Du känner inte igen det alls.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…vad jag förstår så har du ett Facebook-konto. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stämmer det Christine, att du------- Facebook?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Mm. Har det hänt något speciellt på ditt Facebook-konto?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som kan tänkas göra, ha och göra med personerna i Arboga?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Sista tiden.

Tolk Nej. Pratar på tyska.

Fhl Alltså från det du togs från polisen. Mars månad 2008.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk En gång till, jag förstår inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Någonting skulle ha hänt på den siten?

Fhl Ja, om du har gjort något aktivt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag? Nej.

Fhl Okej. Våra datatekniker har kunnat konstatera att du tar bort Torgny Hellberg som, 
från din vän-lista, på ditt Facebook-konto.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ------- Han, han har aldrig vart min vän.

Fhl 8:e mars.

Tolk Pratar på tyska.

(Här pratar flera samtidigt, svårt att höra.)

Fhl --------

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan inte vara så.

Fhl Men hur förklarar du att om teknikerna får fram den här informationen?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ni kan ju fråga Togge, men vi var aldrig vänner på Facebook.

Fhl Har jag uppfattat det rätt om att han inte varit uppsatt på din vän-lista alltså?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Det är rätt.

Fhl Har Togge haft någon form av roll på Facebook? Ditt Facebook-konto?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte vad jag vet. Vi hade gemensamma vänner, men han var aldrig på min.

Fhl Något mer du vill tillägga om det? Mitt påstående där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…vid undersökningen av din telefon…så kan vi se att det finns ett meddelande 
som inte skickat, utan lagt i…i, som ett utkast.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ett osänt, osänt meddelande. Eller icke sänt ----

(Här pratar flera samtidigt och det är svårt att höra.)

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du något minne av att du har skrivit några meddelanden den 17 mars?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Meddelandet lyder enligt följande: "Röjda."

Tolk Pratar på tyska.
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Tolk Det kan betyda flera saker.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ett brott kan bli röjt, en sko kan bli röjd. Röjda.

Fhl ----ordet är röjda.

Tolk Mm, röjda.

Fhl Jag vill ha en förklaring till varför det står i din telefon.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det finns många svenska ---

CS Pratar på tyska.

(Tolken och Cathrine pratar samtidigt, svårt att höra.)

Tolk Det är många ord lagrade där för att det är ord som dyker upp…

CS Pratar på tyska.

Tolk …när jag ser på tv, jag ser det i texten kanske, att det är ord som jag inte förstår, 
som jag lagrar därför att kunna slå upp dom sen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kanske är ett ord av 40 som jag inte hade hunnit slå upp.

Fhl Och varför ordet röjda så intressant?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För jag vet som sagt var inte vad det betyder.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Så som dom andra orden som är lagrade där.

Fhl Trottoar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag vad det betyder.

Fhl Men det är också lagrat samma dag.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du något mer att säga om det röjda-ordet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag vet som sagt var fortfarande inte vad det betyder.

Fhl Okej. Ehh…----- Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till mina…

Fhl Över huvud taget angående förhöret idag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Är det annars avslutat?

Fhl Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jo, då vill jag ändå säga någonting.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag tycker det konstigt för jag har läst en beskrivning av gärningspersonen och 
det måste ha varit när man gick…

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk …att man gick alltså på, på gärningsplatsen, men det är ju, det är ett tag sen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det är en hel del saker som jag tycker inte stämmer överens.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det som jag tycker är märkligt, det är att personen påstås ha haft på sig vita 
strumpor och en tröja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ni har alltså frågat mig, varför det alltid frågas efter skor och jackor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det som jag tycker är lite konstigt med offret inte känner gärningspersonen..

CS Pratar på tyska.

Tolk …och en person utan ytterkläder befinner sig i mitt hus…

CS Pratar på tyska.

Tolk …att ingen konversation, inget samtal har ägt rum.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hur offret ju har uppgett, så som offret ju har uppgett.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om en främmande person skulle komma in i mitt hus…

CS Pratar på tyska.

Tolk …då skulle jag fråga denna person vad den hade där att göra och framför allt utan 
jacka och utan skor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och om inget samtal har ägt rum…

CS Pratar på tyska.

Tolk …hur kan då offret vara säker på att gärningspersonen är en utländsk person.

CS Pratar på tyska.

Tolk Utom när den tillhör annan etnisk grupp, så att den till exempel afrikan eller asiat.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det är saker som jag blir förvånad över.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ni kanske också. Eller ni också.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eller vet ni mera, det kanske, det är också ett tag sedan det här.

Fhl Vi kanske får anledning att återkomma till vissa saker i den delen också.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det någon fråga du har Christine, eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Advokat Ekblad?

AdvE Nej. Det tar vi på fredag. Jag har just berättat här ----

Tolk Pratar på tyska.

AdvE ….dom ringde från tingsrätten----- 

Tolk Pratar på tyska.

AdvE Häktningsförhandlig blir klockan 08.00 på fredag.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Japp. I övrigt, Christine, så anser vi att förhöret är avslutat då om det inte är något 
ytterligare du vill tillägga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Då avslutar vi förhöret och klockan är 17.51

Thomas Backman
Krinsp
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Thomas Backman
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Schürrer, Christine Berörd person
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Uppgift om nummerserie.
Uppgift

Efter förhör med Christine Schürrer, ovan datum, vill denne göra ett tillägg beträffande den 
sifferkombination som det frågades om under förhöret. Hon uppger att den har att göra med 
registrering på Stockholms stadtsbibliotek, samt att de fyra sista siffrorna är pinkod ang. 
denna registrering.

Västerås som ovan

Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping
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Sammanfattning av dialogförhör med den för mordförsök samt dubbelmord mt Christine Schürrer.

Förhöret hållet på krimjouren i Västerås..
Uppgift

K08001-08U2180106.DSS

Sammanfattning av dialogförhör med den för två mord och ett mordförsök misstänkta 
Christine Schürrer 2008-06-10, klockan 17.09. Närvarande vid detta förhör är den 
misstänkta Christine Schürrer, förhörsledare Thomas Backman, förhörsvittne Göran Höglund, 
advokat Per Ingvar Ekblad samt tolken Joakim Mittendorf.

Christine Schürrer uppgav inledningsvis att hon ville vare sig förändra eller tillägga 
någonting som hon uppgett i tidigare förhör.

Mot bakgrund av att det under utredningens gång framkommit uppgifter om att Christine 
Schürrer kontaktat en psykiatrisk enhet i Skarpnäck den 4/2 2008 tillfrågades hon under 
förhöret om anledningen till det. Schürrer bekräftade då att hon ringt till kliniken och att 
anledningen till det var att hon ville avboka en tidigare uppgjord besökstid hos dem. Hon 
redogjorde vidare för att hon under våren 08 inte var föremål för någon riktig psykiatrisk 
behandling på kliniken utan att hon bara fått ett tidigare besked om att hon skulle kunna få 
lov att komma dit för ett samtal om hon upplevde att hon behövde att få göra det. Den tid hon 
avbokade var vidare den första besökstid hon fått på kliniken för samtal och hon har efter det 
inte gjort något nytt försök att komma i kontakt med dem.

Mot bakgrund av att det även framkommit i utredningen att Christine Schürrer under den 
20/3 2008 fått ett samtal från Sri Lankas ambassad i Stockholm tillfrågades hon om det. 
Schürrer bekräftade då att hon blivit uppringd av personal på ambassaden och sa att det var 
med anledning av att hon tidigare sökt anställning där som sekreterare/översättare. Hon 
uppgav vidare att hon vid tidpunkten för det samtalet befann sig hemma hos sin kamrat 
Christopher Black i Tyskland. 

Christine Schürrer tillfrågades om en nummerserie som enligt teknisk undersökning tryckts in 
i en av hennes mobiltelefoner som ett sms-utkast den 17/3 klockan 12.24. Nummerserien 
lyder 6-2-9-0-0-8-1-0-1-0-1-7-0-5-2. Schürrer uppgav att det är hon själv som har 
tryckt in åtminstone de sista fyra siffrorna i nummerserien, alltså 7-0-5-2, och hon sade att 



det är en gammal pin-kod som hon har fått från den bank hon använder sig av. Vad det gäller 
de 11 första siffrorna i nummerserien, sa Schürrer att hon inte riktigt kunde ange deras 
betydelse och att hon egentligen inte ens vet att hon själv har skrivit dem. 

Christine Schürrer tillfrågas om hon av personligt historiskt intresse har besökt några andra 
fornminnen i Sverige under den tid hon har bott eller vistats här på besök. Hon svarade då att 
hon inte befann sig i förhörssituationen för att delta i någon slags historielektion och hon 
nämnde vidare att polisen vid intresse skulle kunna kontrollera hennes tidigare historiebetyg 
för att få en uppfattning om hennes historiska kunskaper. 

Christine Schürrer tillfrågades på nytt om sina förehavanden under kvällen den 14/3 2008, 
efter att ha kommit till Stockholm med tåg från Arboga, och fick en fråga om vilka personer 
hon träffade då. Hon kunde namnge sin väninna Clemence, som hon redogjort för i tidigare 
förhör och uppgav att hon, utöver henne, på en restaurang även träffat en del andra personer  
vilka hon inte kunde namnge. Förhörsledaren delgav henne då resultatet av ett förhör hållet 
med en person vid namn Johannes Flink, som berättat att han träffade Schürrer på en 
restaurang i Stockholm under kvällen den 14/3. Enligt förhöret med Flink skulle Schürrer 
vidare ha uppgett till honom att hon hade en svensk pojkvän, att de älskade varandra och att 
de skulle älska varandra livet ut. Som svar på det uppgav Schürrer att hon pga berusning inte 
hade något minne av att hon träffat Johannes Flink eller uppgett något av det som han påstod 
att hon skulle ha sagt och hon uppgav vidare att hon inte kunde kommentera dennes 
påstående om konversationen. Därefter ändrade sig Schürrer och frågade om hon verkligen 
pratat om Hellgren med den andre mannen och på förhörsledarens fråga om vilka övriga 
pojkvänner hon i så fall skulle haft i Sverige, svarade Schürrer att hon inte ville uppge det då 
hon fann frågan för privat. 

Schürrer informerades vidare om att hon enligt förhör med Flink till honom skulle ha uppgett 
att hon har haft en hög inkomst och jobbat som modell tidigare. Schürrer svarade då att hon 
inte kunde tänka sig att hon skulle ha påstått att hon har haft hög inkomst eftersom hon  i 
själva verket tjänar dåligt med pengar. Det kan däremot vara riktigt att hon har sagt sig arbeta 
som modell eftersom hon verkligen har gjort det. På direkt fråga om var någonstans hon 
arbetat som modell uppgav hon att hon hade varit på några "castings" i Sverige och att hon 
varit inbokad för något arbete under april 2008. Hon var osäker på vilken agentbyrå hon 
utfört sina castings för men på fråga om det kan ha varit företaget Modell house i Stockholm 
sade Schurrer att det kanske stämde. 

På fråga om vilka andra arbeten hon har haft, uppgav Schürrer att hon arbetat för ett 
barnboksförlag.

Schürrer informerades vidare om att man förevisats de i ärendet förekommande 
övervakningsbilderna från Arboga centralstation för en person som i två fall uppgett sig 
känna igen någon som liknar henne. De båda personerna förekommer på bildmaterialet under 
datumen den 12/3 klockan 12.46 samt den 17/3 klockan 19.52. Hon informeras vidare om att 
vad det gäller den utpekade personen den 12/3 så sade sig den hörde känna igen Christine 
Schürrer på hennes gångstil, jeans och skor med vita kanter. Schürrer informerades vidare om 
att den hörde inte kunnat identifiera henne med hundra procentig säkerhet eftersom personens 
ansikte inte varit synligt på bilden och när Schürrer ombads kommentera det sagda sade hon 
sig inte ha någon kommentar till det.

Vad det gäller den förhördes uppgift om att han tycker sig känna igen Christine Schürrer från 
den 17/3 klockan 19.52, är det baserat på den filmade personens gångstil då den förhörde 
tyckte att bildmaterialet var för mörkt för att i övrigt kunna göra några närmare iakttagelser. 
Beträffande den lämnade utsagan sade Schürrer återigen att hon inte hade någon kommentar 
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till utpekandet. Hon upplystes även senare om att den person som betraktat bildmaterialet och 
lämnat redogörelsen är hennes kamrat Dimitrios Stenos, men det förändrade inte hennes vilja 
att kommentera påståendena. 

Schürrer underättades om att ett vittne, Tina Persson, boendes på Villagatan i Arboga har 
lämnat ett signalement på en person som hon sett den 12/3 och som stämmer överens med 
utseendet på den person som pekats ut av Dimitrios Stenos på bildmaterialet från 
tågstationen. Schürrer sade sig inte ha någon kommentar till det.

Schurrer underrättades om att ett annat vittne, bosatt på Verktygsgatan mitt emot 
brottsplatsen  gjort iakttagelser av en person vars signalement/gångstil kan överensstämma 
med den av Stenos på övervakningsmaterialet utpekade personen  Schurrer sade sig inte ha 
någon kommentar till det.   

Schürrer tillfrågades på nytt om den tidigare uppgivna resan med hyrbil den 30/1- 08 från 
Stockholm till Örebro med anledning av att hon ville bekanta sig närmare med Örebro 
universitet. Som det redogjorts för tidigare har det vid  kontroll framkommit att den sträcka 
som hyrbilen har färdats understiger den reella färdsträckan varmed hennes påstående om 
resan dit inte kan stämma. Schürrer uppgav sig fortfarande inte ha någon förklaring till det 
förhållandet och vidhåller sin uppgift om att hon kört med hyrbilen på det sätt hon tidigare 
har beskrivit.

Schurrer tillfrågades även på nytt om det två telefonsamtal som enligt hennes telefonlista har 
ägt rum till målsägande Emma Jangestig klockan 17.03 och 17.13 samma dag som hon hade 
hyrbilen. Uppringningarna har enligt listan skett till Jangestigs fasta telefonabonnemang som 
hon då hade på en annan adress innan hon senare flyttade ihop med Hellgren Hellgren på 
Verktygsgatan 2B. Schürrer uppgav att hon åberopar de uppgifter hon lämnat i tidigare förhör 
och säger att hon har ringt till Emma, men bara vid ett tillfälle och att anledningen då var att 
hon egentligen ville prata med Hellgren. Hon uppgav vidare på nytt att hon fått telefonnumret 
till Emma av någon person som hon inte längre minns vem det var. I övrigt sade hon sig inte 
ha något att tillägga beträffande telefonkontakterna till Jangestig och hon bekräftade på nytt 
att hon även gjorde ett försök att nå Hellgren Hellgren på dennes telefon senare samma kväll 
klockan 20.35. 

I sammanhanget tillfrågades Schürrer på nytt beträffande sin klädsel under dagen för 
hyrbilsresan den 30/1 och det faktum att hon i tidigare förhör uppgett sig ha varit utan jacka 
då. Hon konfronterades återigen med uppgifter från den biluthyrare i Stockholm som hon 
träffade samma dag och som i förhör har uppgett att han vill minnas att hon då var iförd en 
mörk jacka. Schürrer sade sig fortfarande inte ha någon förklaring till den uppgiften. 

Schürrer tillfrågades på nytt om hennes tidigare uppgifter rörande den promenad hon företog 
under den 12/3 från Arboga centralstation till den så kallades Siggestenen och som vid 
kontrollmätning har visat sig vara för lång i förhållande till den tid som hon haft möjlighet att 
vara i Arboga. Hon uppgav dock att hon vidhåller de uppgifter hon uppgett i tidigare förhör 
och att hon alltså har företagit den promenaden på det sätt som hon redogjort för.

I sammanhanget tillfrågades hon även om det faktum att hon under tidigare förhör ändrat sig 
vid upprepade tillfällen beträffande en uppgift om att hon skulle ha besökt Arboga turistbyrå 
inför den promenaden för att få positioner för Siggestenen markerad för sig på en karta. Hon 
delgavs alla uppgifter hon lämnat i tidigare förhör beträffande sin redogörelse och på fråga 
om varför hon ändrat sig uppgav hon att hon aldrig har sagt att hon besökt turistbyrån under 
2008 och att hon därmed inte heller har ändrat sig på det påstådda sättet. På en förnyad fråga 
från förhörsledaren om hur hennes slutgiltiga version skulle bli i det avseendet uppgav 
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Schürrer att det var under 2007 som hon besökte turistbyrån och att hon inte längre kan dra 
sig till minnes hur den person som hon träffade där då egentligen såg ut eftersom för lång tid 
förflutit.

Schürrer tillfrågades vidare om den tidigare genomförda vallningen av henne som genomförts 
och som gick ut på att hon skulle rekonstruera den väg hon promenerade från centralstationen 
till den så kallade Siggestenen och åter till centralstationen i Arboga. På fråga om hur hon 
upplevde den vallningen svarade Schürrer att hon tyckte det var trevligt att komma ut och på 
fråga från förhörsledaren varför hon inte lyckats att hitta vägen fram och tillbaka sade hon sig 
inte ha någon förklaring till det.

Schürrer tillfrågades på nytt om den uppgift som hon lämnat i tidigare förhör om sina 
förehavanden under den 14/3 då hon kom med tåg till Arboga och därefter gick till fots till 
den så kallade Halvarsborgen utanför Arboga. Hon informerades på nytt om att sträckan till 
borgen är för lång i förhållande till hennes uppgivna promenadtakt och den tid hon har 
befunnit sig i Arboga. Hon uppgav då att hon ändå vidhåller uppgifterna hon lämnat i tidigare 
förhör om den promenaden.

Schurrer delgavs även uppgift ur ett förhör med hennes kamrat Pavlos som gör gällande att 
han vill minnas att hon under ett senare personligt möte den kvällen, vid Slussen i Stockholm, 
bar en mörk jacka. Hon uppgav då att den uppgiften från honom måste vara felaktig och att 
hon då antingen hade på sig den långa, beiga kappan som hon tidigare beskrivit eller den 
korta, beiga jackan som hon också beskrivit tidigare.

Schürrer konfronterades även med  till synes motstridiga uttalanden under kvällen den 14/3 
som hon gör till sin kamrat Clemence och den ovan nämnde person vid namn Flink som säger 
sig ha träffat och pratat med henne under kvällen. Enligt Clemence skulle Schürrer till henne 
ha uppgett att hon tidigare under dagen den 14/3 befunnit sig i Arboga hos sin ex-pojkvän, 
som höll på att flytta ur en lägenhet, för att hämta en del saker. Under samma kväll har hon 
också enligt ovan nämnda förhör med Johannes Flink sagt till honom att hon hade en pojkvän 
i Sverige, att de älskade varandra och att de skulle älska varandra livet ut. Schürrer 
kommenterade inte uppgifterna. 

Förhörsledaren berörde vidare hennes förehavanden under den 17/3 då Schurrer tidigare har 
sagt sig ha företagit en förnyad promenad till Halvarsborgen. Hon delgavs på nytt att inte 
heller den promenaden är möjlig mot bakgrund av distansen i förhållande till gångtakten och 
den korta tid hon vistats i Arboga. Hon påmindes vidare om en uppgift hon själv lämnat 
tidigare och som gick ut på att hon var allmänt stressad och i tidsnöd under dagen pga av att 
hon hade mycket att göra. Enligt egen uppgift hade hon vidare dessutom varit tvungen att 
låna 1000 kronor för att över huvud taget kunna ta sig till Arboga och det alltså för att besöka 
en fornlämning som hon redan besökt under den 14/3 och som hon dessutom i tidigare förhör 
sagt sig inte veta så mycket om. Schürrer ombads kommentera de sammanlagda 
omständigheterna och uppgav då att hon "är sådan."  På fråga från förhörsledaren vad hon 
menade med det, sade Schürrer att hon har för vana att låna pengar av folk och att hon kan 
göra saker hon vill göra även när hon är stressad. 

Schurrer påmindes även om den uppgift hon tidigare lämnat om att hon vid Halvardsborgen 
då skulle ha tagit tre bilder av dess omgivningar som emellertid blev av för dålig kvalitet 
varför hon  raderade bort dem ur kamerans digitala minne. Samtidigt har de tekniker som 
undersökt kameran och återställt raderade bilder inte kunnat hitta något av de motiv hon 
uppgett sig ha fotograferat . Schurrer sade sig inte ha några kommentarer till den uppgiften.

Schürrer fick på nytt ta del av uppgifter lämnade i förhör av hennes kamrat Christopher Black 
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i Tyskland och som beskriver hur Christine för honom berättat att hon blivit av med en 
hammare vid säkerhetskontrollen på Skavsta flygplats. Enligt Black skulle Christine Schürrer 
vidare ha beskrivit att hon fått med sig hammaren av misstag från den bostad i Stockholm 
som hon varit inneboende i. Schurrer vidhöll sin tidigare uppgift att hon bara berättat det som 
en rolig och påhittad historia för Black och att hon alltså i själva verket aldrig blivit av med 
en hammare på det sätt som hon berättat för honom. 

Vid påpekande om att Leila Nakouri, hennes hyresvärdinna i Stockholm, saknade en 
hammare i bostaden vid tiden för Schürrers resa till Tyskland och att de båda dödade barnen 
slagits ihjäl med en hammare sade Schürrer att det var ett roligt sammanträffande. 

Förhörsledaren tog på nytt upp de svarta skor av märke Victory som berörts i tidigare förhör 
och som Schürrer då först uppgett att hon köpte i Göttingen 2007, för att vid senare förhör 
ändra sig och säga att hon tagit dem hemma i moderns lägenhet i Hannover. På fråga om hon 
visste vilka skor förhörsledaren avsåg sade Schürrer först att hon inte gjorde det men efter att 
slutligen ha förevisats ett tekniskt protokoll med nummer U1/405/08 med fotografier på de 
aktuella skorna sade hon sig veta vilka skor det var förhörsledaren pratade om.

Därefter förevisades Schürrer den  bild från 2007 som hon visats tidigare och där hon sitter i 
en soffa med korslagda ben och har ett par mörka skor med vita skosnören på sig. På ny fråga 
om hon visste vilket märke de var av, sade hon sig inte veta det och hon kunde inte heller 
säga vilken storlek det är på de skorna på bilden. På fråga om hon visste var hon köpt de 
mörka skorna på den förevisade bilden, kunde hon inte svara på det och på fråga var de kunde 
tänkas finnas vid förhörstillfället, visste hon inte det heller. På fråga om var hon sett dem 
senast åberopar hon uppgifter hon lämnat i tidigare förhör och säger att hon tror att det var i 
Berlin under januari 2008. 

På direkt fråga om sin egen skostorlek sade hon sig ha storlek 39 eller 40 och på fråga om 
hon kan ha andra storlekar på andra skor hon äger svarade Schürrer att hon inte visste det. 
Efter att ha konfronterats med uppgift om att det i ärendet finns ett par beslagtagna 
Adidas-skor med storlek 42 sade Schürrer att det är hennes skor och att hon tyckte att det är 
vanligt att man har större storlek på gymnastikskor än vad man har på andra skor.

Schürrer informeras i sammanhanget om att hennes hyresvärdinna Leila Nakouri i förhör 
uppgivit att hon under tiden för deras gemensamma boende i Stockholm har sett Schürrer ha 
blåa tygskor  med vita kanter och vita  skosnören. På fråga om hon ville kommentera att 
Nakouri beskrivit skor med liknande utseende som de på bilden sade Schürrer att hon inte 
hade någon kommentar till det.

Hon informerades vidare om att kamraten Pavlos sagt att hon har haft mörka tygskor med vitt 
inslag så sent som den 17/3 2008. På fråga om vilka skor han kan tänkas mena med det, 
uppgav Schürrer att hon trodde att han avsåg hennes svarta skor med vita skosnören. Då 
några sådana skor inte beskrivits av Schurrer under tidigare förhör trots upprepade frågor om 
hennes totala skoinnehav frågade förhörsledaren var de skorna finns någonstans. Schürrer 
uppgav då att de måste vara i Tyskland och att det senaste tillfället hon såg de skorna var på 
Warendorf-kliniken utanför Hannover. Enligt Schürrer är Warendorf-kliniken en psykiatrisk 
sjukhus som hon vistades frivilligt på under den 23/3 till den 27 eller 28/3 2008. 

På fråga om en uppgift som hennes kamrat Dimitrios lämnat och som går ut på att han under 
den 16/3 2008 sett henne med ett par blåa/svarta skor med vita skosnören, sade Schürrer att 
det måste ha varit de skor som hon nu självnämnt i förhör för första gången, alltså de svarta 
skorna med vita skosnören som hon nu beskrivit och att det sista tillfället hon såg dem var på 
Warendorf-kliniken i Tyskland. 
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Schürrer informerades om att det framkommit uppgift om att de skor hon har på den 
förevisade bilden är av märke Vans Bearcat och på fråga om hon själv varit medveten om det 
uppgav hon att hon inte varit det. Schürrer förevisades vidare en bild på en kvinna som ses stå 
drickandes öl framför en dator iförd ett par Vans-skor och på fråga vem det var på bilden 
svarade hon att det var Pippi Långstrump. På förnyad fråga från förhörsledaren om det 
verkligen var hennes svar uppgav hon först att "alla vet vem det gäller" för att på ett begärt 
förtydligande av det säga att hon inte hade någon aning om vem kvinnan på bilden var. 

Hon fick vidare kännedom om att man på brottsplatsen hittat avtryck av sulan från en 
Vans-sko och att mycket f.n tyder på att storleken på avtrycket på brottsplatsen förefaller 
stämma överens med hennes egen skostorlek. På fråga om hon hade någon kommentar om 
det uppgav hon på nytt att hon inte har sett de på bilden förevisade skorna sedan januari 2008 
i Berlin. Hon uppgav vidare att hon inte är ensam om att ha sådana skor . 

Schürrer förevisades vidare en bild som återfunnits i hennes egen dator och som föreställer 
huset på Verktygsgatan 2B, där brottet ägde rum. På fråga om hon visste vilket hus det var, 
svarade hon nekande och hon kunde inte kommentera hur det kommer sig att den har 
återfunnits i hennes egen dator. 

Förhörsledaren sammanfattade en del i ärendet i övrigt förekommande uppgifter och 
redogjorde för att hon tidigare sagt att Hellgren Hellgren mailade till henne under augusti 
2007 och berättade att han inte ville ha någon mer kontakt med henne då han träffat en ny 
familj.

Därefter påmindes hon om det faktum att hon försökte att ta sitt eget liv i oktober delvis 
beroende på sitt misslyckade förhållande med Hellgren och att hon i sammanhanget även 
nämnt till sin kamrat Dimitrios Stenos att hon fortfarande älskade en person som denne 
trodde sig förstå vara Hellgren.

Vidare har hon till sin kamrat Linda Husami yttrat något liknande att Hellgren "lever det liv 
som vi har planerat tillsammans för". Därutöver har hon skickat ett sms i oktober 2007 med 
innehåll till Hellgren som gått ut på att denne förstört hennes liv. Hon har vidare besökt 
psykiatriska kliniken i Skarpnäck och i samband med det uppgett att hon mått mycket dåligt 
över det faktum att Hellgren bildat ny familj och har under behandlingen fått besked om att 
hon skulle behöva äta medicin i ett års tid. 

Vidare fick hon på nytt redogjort för sig att hon under januari 2008 skickade ett brev till 
Hellgren där hon påstår sig ha fött hans barn och att denne senare får ett mail från en person 
med uppgivet namn Thomas Emrich som säger sig ha tagit hand om det senare födda barnet. 
Hon påminnes om att Hellgren som svar i samband med det önskat Emrich lycka till med 
barnet och under förhörsledarens föredragning av alla de uppräknade omständigheterna, 
avbröt Schürrer honom med kommentaren att hon tyckte att hon fann det hela tråkigt att 
behöva lyssna på. Förhörsledaren svarade att han skulle återkomma till henne snart för en 
kommentar om de uppräknade sakomständigheterna och fortsatte med att nämna att mailet 
från Thomas Emrich spårats till hennes egen bostadsadress på Horisontvägen 56 i Skarpnäck. 
När hon därefter ombads att kommentera de sammantagna och uppräknade omständigheterna, 
sade hon sig inte vilja göra det. Hon uppgav dock att hon vidhåller de uppgifter beträffande 
Thomas Emrich som hon lämnat i tidigare förhör. 

Förhörsledaren berörde på nytt det faktum att tekniker vid undersökning av hennes PC kunnat 
konstatera att Hellgren Hellgren tagits bort som så kallad "vän" från hennes egen 
Facebook-sida. Som hon tidigare sagt om det svarade hon på nytt att det inte är sant eftersom 
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han aldrig har legat som s.k "vän" på hennes Facebook-sida. På fråga hur det kan komma sig 
att teknikerna kunnat konstaterat att så ändå är fallet var Schürrer av uppfattningen att de 
borde avskedas och att vi kanske skulle kunna anställa en historielärare istället. Hon nämnde 
vidare att Hellgren på fråga om denne haft egenskapen som "vän" på hennes Facebook sida 
skulle kunna bekräfta att de har fel. Hon nämnde vidare att hon var av uppfattningen att det 
egentligen var meningslöst att hon yttrade sig vidare eftersom hon inte blir trodd av någon. 

Förhörsledaren nämnde den lapp med  adressen Verktygsgatan 2B som berörts i tidigare 
förhör och det förhållandet att hon även har ändrat sina egna uppgifter beträffande den lappen 
i tidigare förhör. Hon uppgav nu att hon inte minns att hon skrivit upp adressen och att hon i 
alla tidigare förhör har sagt att hon inte vet att hon har en sådan lapp bland sina tillhörigheter. 
Hennes nuvarande inställning är att hon inte har någon sådan anteckning och att hon vill se 
lappen för att verkligen kunna tro på det. 

Hon tillfrågades om den återfunna noteringen med texten "De djävlarna tog min älskling. 
Därifrån krönet av kullen kan jag se min förlorade värld" och som hon tidigare har sagt så är 
det en sångtext från musikgruppen Kent. 

Beträffande den tidigare berörda anteckningen om Smedjan från den 14/3 med noteringen 
18-1, säger hon att hon inte vill ändra någonting i förhållande till vad hon uppgett i tidigare 
förhör.

Schürrer har i tidigare förhör nekat till att hon sökt information om vare sig Hellgren eller 
dennes nya familj på något sätt och hon har även tidigare konfronterats med uppgifter om att 
raderat material från hennes dator har kunnat säkerställas som tyder på motsatsen. 
Förhörsledaren räknade upp att man kunnat konstatera att namnet Emma Jangestig sökts på 
fem olika sökmotorer, nämligen Eniro, Hitta.se, Google.se, Stayfriends och Yahoo.se och att 
man kunnat konstatera att 230 sökningar på Lerion, alltså Togges s.k blogg, har gjorts. Vidare 
har man kunnat konstatera att Schürrer har läst om dubbelmorden i Arboga på en sida 
tillhörande tidningen DN (Dagens Nyheter) och att man kunnat konstatera fyra sökningar på 
T.Emmer@hotmail.com och när Schürrer ombads kommentera det uppgav hon på nytt att 
hon inte har sökt efter någon information med sin dator. 

Schürrer tillfrågades på nytt om ordet "röjda" som anträffats i hennes mobiltelefon daterat den 
17/3 och hon åberopar samma förklaring som hon har lämnat i tidigare förhör, alltså att det är 
en svensk glosa hon noterat för senare översättning till Tyska språket.

Schürrer fick redogjort för sig att det signalement som målsägande Emma Jangestig lämnat 
på den misstänkte är att det handlar om en kvinna med mörkt långt hår som talar något 
utländskt språk. Kvinnan ska vidare ha haft en stor näsa och markerade kindben och 
Schürrers kommentar till det var att Jangestig i efterhand måste ha sett en bild av henne i 
tidningen eller på Internet. I sammanhanget nämnde hon även att hon vintertid aldrig går ut 
med öppet hår och att Jangestig därmed inte skulle kunna ha sett håret så bra på henne om 
hon hade varit förövaren. Däremot har hon på de bilder som har figurerat på henne i media 
och på Internet inte haft någon huvudbonad och det är förklarningen till att Jangestig kan 
beskriva hennes hår som hon gör.

 På en avslutande fråga om hennes inställning till brottet uppgav Schürrer att hon fann 
misstanken löjlig och att hon skulle förstått misstankarna emot henne om Hellgren eller 
Emma hade blivit skadade men att hon inte gör det nu eftersom det är två barn som har avlidit.

Förhöret avslutat 18.34. / Krinsp Hglund
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1847

Förhör Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 10:22Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Schürrer, Christine
Personnummer

19760630-6400
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Joakim Mittendorf
Språk

Tyska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstänkt för mord i två fall samt försök till mord i ett fall, vilket inträffade på Verktygsgatan 2B i

Arboga måndagen den 17 mars 2008, vid 19-tiden.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Per Ingvar Ekblad
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Backman
Förhörsdatum

2008-06-10
Förhör påbörjat

17:09
Förhör avslutat

18:34
Förhörsplats

Krimjouren, Västerås
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Höglund, Göran

Berättelse

K08001-08U2180105.DSS

Detta förhör hålls i dialogform. Närvarande är den misstänkta Christine Schürrer = CS,  
förhörsledare Thomas Backman =Fhl, Förhörsvittne Göran Höglund =FvGH, advokat Per 
Ingvar Ekblad =AdE samt tolk Joakim Mittendorf =Tolk.

Fhl Som jag sa inledningsvis, innan förhöret Christine, så vill jag veta om det är 
någonting som du vill tillägga eller förändra från tidigare förhörsutsagor?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Ehh…jag har gjort ett litet schema så jag kör efter det här Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fjärde februari…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så ser vi att du har kontaktat psykiatriska kliniken i Skarpnäck.



Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då blir jag nyfiken på varför du ringer dit?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade en bokad tid och ville avboka tiden.

Fhl Okej. Hur var tanken med Skarpnäcks psykiatriska klinik? Var det att du skulle 
gå där i någon form av terapi eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var inte Skarpnäck utan det var att jag hade fått en remiss till ett annat 
sjukhus, ----sjukhuset.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ju behandling som ---- ifall jag hade behov av samtal.

Fhl Okej. Den här samtalet den 4 februari ringer du för att boka av en tid så att säga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det stämmer det. Jag hade en bokad tid den 4 februari och den försökte boka 
om den, men nådde inte någon som jag kunde avboka tiden hos.

Fhl Okej. Har du haft någon ytterligare kontakt sedan det datumet, 4 februari? Med 
kliniken här?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Hur var tanken? Skulle du ha kontinuerlig kontakt eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var inget planerat och det var ju som sagt var första gången jag skulle ha varit 
där.

Fhl Okej. 20 mars kan vi se…ehh…att du tagit mot ett samtal från Sri Lankas 
ambassad. 

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Kan du berätta någonting om det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag hade ansökt om jobb och jag skulle ha då ha haft ett ansökningssamtal 
--------

Fhl Okej. Vad är det för typ av jobb du har sökt då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var reception och sekreterare och översättningar och sånt.

Fhl Okej. Kommer du ihåg var du befann dig när du tog emot samtalet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hos Christopher Black.

Fhl Okej. Ja, vi fortsätter med telefonen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Den 17 mars 2008, klockan 12.24…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …enligt telefonens klocka…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så har det i utkastet, i ett utkast skrivits en sifferkombination på 15 siffror. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Alltså vi har pratat om att du har sparat glosor tidigare och det är samma 
förvaringssätt. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är en sifferkombination som lyder 62-9-00-81-01-01-70-52 och då 
undrar jag varför du har skrivit den sifferkombinationen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Det är min gamla pin-kod från banken.

Fhl Och vilka siffror pratar vi om?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl 70052.

Tolk ….de sista fyra.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men dom andra vet jag inte.

Fhl Du har ingen förklaring till varför det här finns i din telefon?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det måste vara nåt…

CS Pratar på tyska.

Tolk …sån annan hemlig siffra/kod eller…

Fhl Tänkte att du skulle komma ihåg det här. För det är ju inte så många 
sifferkombinationer du har skrivit tidigare i telefonen.

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Kommer du ihåg att du har skrivit det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Du kommer inte ihåg att du har skrivit det ens?

Fhl Okej. Ehh…historielektion hade vi ju förut angående fornminnen, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men jag blir lite nyfiken på om du har besökt andra fornminnen i Sverige, 
förutom dom som vi har pratat om i förhör tidigare?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Några stycken, ja.
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Fhl Var någonstans?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vad är det för typ av fornminnen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen historielektion.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag är inte här för någon historielektion.

Fhl Tanken med min fråga är och få en kunskap om hur mycket du kan om forminnen 
och så där och hur pass intresserad du är?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Du kan titta på mitt universtitetsbetyg.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----min gamla professor. 

Fhl Jag tänker så här också att det är kanske angeläget att svara på lite frågor när man 
är misstänkt för ett så allvarligt brott, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Javisst, men jag ser inget sammanhang. 

Fhl Du vill inte uttrycka något? Min frågeställning något mer då antar jag.

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Ehh…den 14 mars, kommer du ihåg den dagen?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Ja.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk ----

Fhl Ja, vad du gjorde på kvällen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

CS Ja.

Fhl Vilka personer träffade du, kommer du ihåg det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk ---- (någon häller upp vatten precis)

Fhl ----- kommer du tillbaka från din utflykt?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag vet att du är ute på krogen.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är Clement som jag var ute med.

Fhl Var ni ett gäng där eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var ni fler personer som umgicks?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, vi träffade flera stycken.

Fhl Är det någon du kan namnge då?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Men vi har varit i kontakt med en person som var med den kvällen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som heter Johannes Flink.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och han uppger i förhör att han har pratat relationer med dig, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något du kommer ihåg?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte ---- vem det var.

Fhl Men om du över huvud taget har pratat relationer med någon den här aktuella 
kvällen. Kommer du ihåg det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag var ganska påverkad.

Fhl Den här Johannes har i alla ifall i förhör berättat att ni har pratat relationer, att det 
inte var så bra mellan han och hans flickvän och att du svarade honom…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …du har för honom berättat att du har en svensk pojkvän…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …i samband med det så har Clement försökt lägga sig i det här samtalet och 
påstått att det kanske inte var så bra mellan Christine och hennes svenska pojkvän.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och så säger då Johannes vidare i förhöret, att du sa att det visst var bra mellan 
dig och din pojkvän…

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl …ni älskade varann jättemycket och ni skulle älska varandra livet ut. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stämmer det som han berättar i förhör? Frågar jag dig. Har du något minne av det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Har du någon kommentar här att han säger så här i förhör då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vad han menar med det.

Fhl Han påstår att du har sagt så här till honom under den kvällen i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Har jag sagt-----

Fhl Svensk pojkvän.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han är den enda svensken man….

Fhl Vilka fler svenska pojkvänner har du haft då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det ska jag säkert inte säga.

Fhl Och varför inte?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Det är en privatsak.

Fhl Okej. Du är väldigt fåordig Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vill inte förklara saker och dylikt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte bara idag.

Fhl Vad sa du?

Tolk Inte bara idag.

Fhl Mm. Inget mer att säga om det där?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…du har även berättat för honom att du har hög inkomst.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och att du jobbat som modell, är det någonting av det som stämmer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Och vilket? Stämmer båda eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Att jag har en hög inkomst, det kan jag inte ha berättat. Det kan inte vara sant. 

Fhl Det vet ju jag också. Jag har sett kontoutdraget den 17 mars och dagarna innan 
där, att det är ganska sparsamt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Och det här med modell då?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Mm.

Fhl Stämmer det eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl ------ jobba du åt Christine? 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Utöver modell?

Fhl Mm.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag arbetade på ett barnboksförlag.

Fhl Är det dom två jobben du har haft? Modell och….det här förlaget?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade precis börjat i februari med det.

Fhl Ehh…hos…är det Lennart vi pratar om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Okej. Och modelljobbet då? Var det här i Sverige eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Vilken agentur?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Det var ingen agentur, jag höll på med castings och så var jag bokad för april.

CS Pratar på tyska.

Tolk För den 11:e sen en vecka därpå var det någonting bokat.

Fhl Modelhouse, Stockholm.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det må vara så, jag vet inte.

Fhl Har du haft kontakt….har du kontaktat dom på annons då eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag minns inte.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet bara att jag var på den castingen och sen ringde dom till mig.

Fhl Okej. Och du vet inte vilken firma?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Övervakningsbilderna som du tittade på, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Arboga järnvägsstation.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Där kunde, som jag uppfattade dig, inte heller kunnat peka ut dig själv.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl ----- visat dom här bilderna för en person.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och den personen har pekat ut, pekat på två personer och säger att det där kan 
vara Christine Schürrer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det rör sig dels om en person som kommer den 12 mars. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…klockan 12.46 enligt kameratiden.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Anledningen till att den personen pekar…pekar ut dig där…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …är att klädseln stämmer överens beträffande skor, tygskor med vit kant. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer väl även med jeansen, vilket…vilka den här personen säger att det 
är ett par typiska 70-tals jeans.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…personen säger också att det här är en jättetypisk klädsel för Christine 
Schürrer. Det är så hon har sett ut vid flera tillfällen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…personen säger vidare att, är det så att Christine Schürrer har passerat under 
den här sekvensen så vill han säga att det är den här personen som han pekar på 
vid det här klockslaget då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…han kan inte säga hundra procent säkert då han inte kan se ansiktet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Personen han pekar på bär en mörk jacka.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…han säger också att isättningen av steget är som han…ja, typiskt så som 
Christine Schürrer rör sig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar till det, Christine?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…han stannar till på ytterligare en sekvens som är från den 17 mars, 
kameratid 19.52. 

Tolk Pratar på tyska.

Tolk 19.52

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…han påpekar naturligtvis att det är lite mörkare på bilden där.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men den här personen han pekar på, så säger han att gångstilen stämmer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Trots att det är två sekunder mellan bilderna så säger han att steget stämmer och 
när personen, det aktuella utpekade personen tar sig upp i trappen, så är det ett 
rörelseschema som stämmer överens med hur Christine Schürrer rör sig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Även den här personen har mörk jacka på sig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är Dimitris Stenos som har gjort dom här utpekandena.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Han har således inte pekat ut någon med ljus jacka, som du påstår att du har haft.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon förklaring till det här Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ingenting du vill utveckla eller säga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.
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Tolk Nej.

Fhl Ehh…som tillägg till det här utpekandena kan man ju säga också att det finns två 
vittnen i närheten av Verktygsgatan. Ett vittne på Verktygsgatan och ett vittne på 
Villagatan…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och när man jämför de här personerna som Dimitris har pekat ut på 
övervakningskameran så stämmer det väl överens med vad Tina Persson har sett 
på Villagatan…vad gäller en person som rör sig på Verktygsgatan och 
kringliggande kvarter den 12 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl På Verktygsgatan och kringliggande kvarteren.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer också väl klädselmässigt med ett vittne som bor på Verktygsgatan 
rakt över gatan från brottsplatsen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dennes iakttagelser av en person som går på garageuppfarten Verktygsgatan 2B, 
där brottet har skett.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Någon kommentar till det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Nej. 

Fhl Ehh…Beträffande dina utsagor då som du har…det du har sagt till oss i förhör 
tidigare då…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så jag har sagt det tidigare, men jag säger det igen, att vi får inte ihop det med 
din utsaga…att det här stämmer inte dom här resorna som har gjorts. Dels den 30 
januari…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …och jag har sagt det förut att…den här sträckan som du har skrivit att du har 
kört…den överstiger den sträcka som hyrbilen har gått.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Finns det någon förklaring till det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Fortfarande inte.

Fhl Samma dag, den 30 januari, så ringer du ett samtal till Emma Jangestig klockan 
17.03.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Finns en uppgift i ett undersökningsprotokoll på din telefon att det är även ett 
samtal klockan 17.13, till samma nummer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det här är till Emma Jangestig egna, fasta abonnemang.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och…ehh…sen vet vi att du ringer till Torgny Hellberg klockan 20.35 på kvällen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var fick du telefonnumret till Emma Jangestig?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte längre, det minns jag inte.

Fhl Ingen aning? Eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag trodde det var någon som gav det till mig, men jag minns inte vem det 
var.

Fhl Okej. Och varför ringde du till henne?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har jag redan sagt.

Fhl Okej. För att söka efter Torgny.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Tycker jag att det är underligt att du inte ringer Torgny istället.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har också sagt det.

Fhl Du ringer till Torgny några timmar senare.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Något du vill tillägga, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Du säger också att du inte har någon jacka den här dagen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Uthyraren, som hyr ut bilen till dig, säger i förhör att han vill minnas att du har en 
mörk jacka på dig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Någon förklaring till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Fortfarande inte heller -----

Fhl I…runt det här datumet så saknar Leila Mokouri sin hammare också.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om vi går till den 12/3 2008…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så får vi ej heller ihop det. Det du påstår ha gjort stämmer inte med de tider 
som vi har.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Ehh…du har i två förhör berättat att du varit in på turistbyrån och fått en sten, 
fornminne, ikryssat.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl I tredje förhöret så säger att du att det var förra året, det här. Du fick den ikryssad.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och i fjärde förhöret så säger du att du inte alls har varit där, på turistbyrån.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Varför ändras det hela tiden, Christine?--- tidpunkt, uppgifterna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då måste ni…

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har aldrig sagt att jag varit på turistbyrån i år.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag sa att jag var där någon gång.

Fhl Så har jag uppfattat det i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då har du uppfattat det fel.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan ju förekomma.

Fhl Men berätta hur det har gått till då, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon var inte på turistbyrån i år.

Fhl När var du på turistbyrån då?

Tolk Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-06-10 17:09   diarienr: 1900-K8001-08
1863



CS Pratar på tyska.

Tolk Förra året.

Fhl Den här personen du har beskrivit på turist byrån då? Är det något som du vill 
ändra på eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är så länge sedan så jag skulle ändå inte komma ihåg exakt hur personen såg 
ut. 

Fhl Och sen var vi ute och vallade dig angående den promenaden.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur upplevde du det då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var trevligt att komma ut.

Fhl Det är din kommentar till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Som jag uppfattar det, Christine, så var det väldigt svårt och hitta den väg som du 
hade gått ut, som du påstår att du gått. Det var också väldigt svårt att hitta vägen 
tillbaka.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon förklaring till det? 

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…14/3.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…påstår jag också att det inte stämmer, du hinner göra det du beskrivit på den 
här tiden.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Pavlos är hörd och han beskriver att…ehh… att han vill minnas att du hade en 
mörk jacka på dig när han träffade dig vid Slussen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad hade du för jacka, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning. 

Fhl Du har ingen aning om vilken jacka du hade den här dagen? Gäller det hela resan 
då eller gäller bara vid Slussen eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk --alternativfrågan som du ställer och hon svarar ja. 

Fhl Vilken jacka hade du på dig fredagen den 14:e?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Min beiga kappa eller min korta jacka.

CS Ja.

Fhl Och den beiga kappan vet jag hur den ser ut, men beskriv den andra jackan som 
du tvekar mellan.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet ni också hur den ser ut.

Fhl Okej. Men vad säger du om Pavlos påstående att han tror att du har en mörk jacka 
på dig då? Kan det vara så att du har en mörk jacka på dig helt enkelt?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte heller vad Pavlos hade på sig för jacka då.

Fhl Nej. Det har jag inte frågat efter.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Bara en kommentar.

Fhl Ja, och som vi redan har varit inne på så vet vi vad du sa till Clement den här 
aktuella kvällen den 14/3.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Clement har i förhör berättat att du för henne har sagt att du har varit hos en 
ex-pojkvän som håller på flyttar och hämtat saker. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Samma kväll och vid samma tillfälle på krogen där så säger du till Johannes 
Flink, att det är bra mellan pojkvännen och dig. Ni älskar varandra och kommer 
göra det livet ut, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl 17/3 tycker jag inte heller det stämmer. Jag får inte ihop det med din resa.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Trots att du är stressad den här dagen, med ditt studiematerial som du har hämtat 
hos Ottmar…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så åker du till Arboga för att titta på en fornlämning som du inte kan någonting 
om, enligt egen utsaga. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har i stort sett noll på ditt konto, Christine och åker och lånar 1000 kronor av 
en vän…

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl …för att kunna genomföra den här tågresan till Arboga. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och?

Fhl Har du någon förklaring till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är sant.

CS Pratar på tyska.

Tolk Så är jag alltid hela mitt liv.

Fhl Hur menar du när du säger att du är sån? Om du får beskriva det själv då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Även när jag är stressad så hinner jag med att göra mycket saker och när jag inte 
har pengar att jag kan låna pengar då, sån är jag.

Fhl Tycker det är mycket att du har noll kontot, du lånar pengar för att ta dig till 
Arboga, enligt egen utsago, och besöka en borg som du har varit till för tre dagar 
sedan.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du påstår att du tar digitalbilder med din Sony digitalkamera…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …tre stycken bilder med motiv från den här fornlämningen ute vid Tjurlången.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Våra tekniker har tagit fram raderade bilder och hitta inte någonting som stämmer 
med den miljön. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl De har gjort vad dom kan för att ta fram raderade bilder och får inte fram något 
motiv från Tjurlången.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar Christine, till det?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte, nej.

Fhl Ehh…vi kommer in på den 18 mars…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Christopher Black har i förhör berättat att han är av den uppfattningen att du 
har fått lämna ifrån dig en hammare på Skavsta flygplats när du reser…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Du påstår i förhör, din förhörsutsaga ska jag säga, är att det är rolig historia du 
berättar för Christopher.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Till saken hör att Leila Moukouri faktiskt saknar sin hammare i sin verktygslåda, 
som hon hittar någon förklaring till.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Till saken hör att barnen har skador efter kraftiga slag av hammares bak- och 
framsida. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommentar, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är ett roligt sammanträffande.

Fhl Det är ett roligt sammanträffande?

CS Japp.

Fhl Tycker det är lite tråkigt att du säger att det är roligt sammanträffande.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Fhl Nu ska inte jag välja dina ord, men mitt ord hade ju varit ett tråkigt 
sammanträffande.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag kan inte rå för det.

Fhl Victory-skorna, dom svarta, med svarta skosnören.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det vet du vilka det är.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du vet vilka det är jag pratar om eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Dom som du hade på dig när vi hämtade dig från Tyskland.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dom som du påstod till en början köpte i Göttningen på försommaren 2007.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Där du sedan ändrade förhörsutsagan och sa att du hade funnit skorna i mammas 
lägenhet i Hannover. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du har i flera förhör berättat att du använt dom här under dina promenader.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då pratar jag promenaderna i Arboga som du har sagt i förhör att du har 
utfört.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Bara anblicken på skorna gör att jag uppfattar dom som nya.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon förklaring till det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Ehh…jag kan ju tillägga att skorna är under undersökning för att fastställa hur 
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pass mycket dom är använda.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…sen kommer vi in på…

FvGH Hon kan missa nåt här. Har du svarat på om du vet vilka skor han pratar om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte verkligen, inte. Inte riktigt.

Fhl Kommer du ihåg skorna vi visade på digitalbilden, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Du kommer ihåg vilka skor du reste med från Tyskland, när Göran och jag var 
med?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, ingen aning.

Fhl Det hade du ett bra minne av i tidigare förhör.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Glömde, säger hon.

Fhl Jag visar upp en bild från E-bay på ett par bruna skor som överensstämmer väl 
med de svarta skor som Christine har pratat om i tidigare förhör.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du nu vilka skor vi pratar om?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Då  lämnar vi det därhän, för jag vet att du i tidigare förhör har varit fullt klar med 
vilka skor vi har pratat om, när vi har pratat om de här skorna.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då är det bra.

Fhl Har vi en bild här i, Göran eller?

Fhl Förhörsledaren visar upp en bild över ett undersökningsprotokoll över de skor 
som Christine Schürrer hade på sig då hon kom till Sverige. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du nu, Christine, vilka skor vi pratar om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och diarienummer på den undersökningen heter U1/405/08.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ett par Victory i konstläder, storlek 40, svarta. Ehh…vi har även pratat om andra 
skor som du spontant själv inte har berättat om i förhör inledningsvis, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl  Vet du vilka skor jag syftar på?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Förhörsledaren visar upp en bild över en fest från sommaren 2007, där Christine 
är med.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du vilka skor jag pratar om?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.
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Fhl Okej. Vet du vad det är för märke?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Kan jag inte.

Fhl Fortfarande inte? Vet du vilken storlek?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Vilken storlek drar Christine Schürrer då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk 39-40.

Fhl Okej. Finns det skor som du äger som har större storlek än så?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk  Inte vad jag…vet.

Fhl Jag tänker närmast på dina joggingskor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dom som är från Tysklands-VM 2006.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du vet vilka jag menar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Vet du vilken storlek det är på dem?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Kan jag upplysa dig om att det är 42 på dom.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom brukar vara lite större, sportskor.

Fhl När det gäller dom här skorna då, som du har på den här festen 2007…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du kommit på när du köpte in dom? Var du köpte dom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Vad dom finns nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Har du ingen aning om var dom finns nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Ehh…du hade en liten uppgift i förra förhöret alla fall, vad du kunde tänka 
dig…att dom fanns?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var såg du dom sist?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Berlin tror jag.

Fhl Ja, det precis vad du sa i förhöret förut också.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Och tidsmässigt låg vi där, när ungefär?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I januari, i år.

Fhl Mm. Ehh…jag har sagt det förut, men Leila Moukouri har uppgett vilka skor som 
hon har sett i lägenheten då…och då har hon bland annat beskrivit ett par blå 
tygskor med vit kant och vita skosnören.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Blåa skor?

Fhl Blå tygskor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och en vit, bred kant runt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det stämmer ganska väl med här skon, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Tycker du inte det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Japp.

Fhl Och Leila säger i förhör att hon är av den uppfattningen att du har haft dem hela 
tiden du har bott hos henne, vilket innebär fram till mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…finns även uppgift…ehh…i förhör med Pavlos, som är din vän. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Han vill minnas att du har ett par mörka tygskor på dig, med vitt inslag, när ni 
träffas vid Danderyds sjukhus den 17 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Med vitt inslag sa du?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vad är det för skor han menar?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Mmmm…

Fhl Och vad hade du på dig för skor den här dagen, när du träffa Pavlos då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet jag inte, men jag tror han menar mina svarta skor med dom vita 
skosnörena.

CS Pratar på tyska.

Tolk Precis som Leila.

Fhl Och var finns dom svarta skorna då?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som du tänker på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom borde vara i Tyskland.

Fhl Har du något fabrikat på dom? Och var i Tyskland?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är för din skull jag frågar, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Senaste gången jag såg dom var på den där kliniken där jag var.

Fhl Och vilken klinik menar du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk I Wadendorf.

Fhl Vad är det för typ av klinik? Jag är inte bekant med Wadendorf ens.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ett psykologiskt sjukhus.

Fhl Och…var ligger det någonstans och när i tid var du där, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Några kilometer utanför Hannover ligger det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och där kom jag in när jag blev utsläppt och inte kunde komma in i vår lägenhet. 

Fhl Ja. När i tid var det sa du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var från den 23:dje till den 27-28 mars, en vecka ungefär.

Fhl Det Leila har sagt i förhör är ju att hon uppfattade det som blå tygskor med vit 
rand och vita skosnören.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommentar Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Jag har även Dimitrios Stenos som uppger att han har en minnesbild av att 
Christine Schürrer har blå eller svarta tygskor med vita skosnören den 16 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk 16:e sa du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, just det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Svart med vita skosnören.

Fhl Ehh…det vi har lyckats göra med dina skor som du har på dig…

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl …på den festen…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …är att fastställa vilket fabrikat det är.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi har inte fått någon hjälp av dig Christine, när du säger att du inte kan det, men 
vi vet att par Vans-skor…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl (bokstaverar) V-a-n-s, Vans. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Och vi vet även vilken modell det är.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehhhh…modellen heter Bearcat.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag tänker när du får höra vilket skomärke det är på dina skor, känner du igen att 
det är ett par Vans?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vilket märke det var.

Fhl Du vet fortfarande inte var du har köpt dom?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Förhörsledaren visar upp en bild…som är tagen ur Christine Schürrers dator.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ser du vem bilden föreställer?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ja.
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Fhl Och vem är det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är Pippi Långstrump.

Fhl Är det ditt svar på frågan, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Alla vet ju vem det gäller.

Fhl Mm, jag vill…jag frågar dig om du vet vem det här är.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Och vem är det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Okej. Jag påstår att det Christine Schürrer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag tycker inte att man behöver göra sig lustig, Christine, när man är misstänk för 
att ha slagit ihjäl en ett-åring och en tre-åring. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är inte jag var lustig över, utan det är andra saker.

Fhl Okej. Ehhh…åter till skorna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ett par Vans av modell Bearcat och till saken hör att vi på ett ställe i 
Arboga…ehhh…Verktygsgatan 2B, i huset, hittar spår av en Vans-sko. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…undersökningar görs fortfarande, men mycket tyder på att den storlek som 
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passar Christine Schürrer, det här spåret.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…till saken hör också att spåret sitter inte bara på golvet, utan i blod som 
kommer från målsägarna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…är det ett roligt sammanträffande eller har du en annan kommentar, 
Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Min kommentar till det att jag inte har sett dom här skorna sen jag hade dom i 
Berlin och att det är fler personer som har, som kan äga såna skor.

Fhl Ehh…till saken hör också att det här är det enda spåret som inte gått och knyta till 
ambulanspersonal, polispersonal eller någon annan behörig person.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Leila Moukouri har sett skorna senare än vad du har sett, Christine, i sin bostad.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dimitris Stenos har en minnesbild av att du har dom här den 16 mars.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Han sa blåa eller svarta och jag säger att jag har mina svarta. Med dom vita 
skosnörena.

Fhl Det är inga skor som du har nämnt någonstans i förhör tidigare när jag har bett 
dig flera gånger och prata om dina skor.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så här är det ju flera gånger, att så fort du får veta en uppgift så lägger du till 
någonting, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Eller ändrar.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det stämmer inte så.
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CS Pratar på tyska.

Tolk När du frågade mig om mina svarta skor, då sa jag att dom hade vita skosnören 
för att det var, för att jag menade att det var dom ---

Fhl Är det något mer du vill tillägga eller förändra Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Det finns en del saker som talar emot dig i alla fall, Christine, så är det ju. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Någon kommentar till det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Mens jag ändå visar bilder så kan jag visa…en bild på ett hus. Känner du igen det 
här huset, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Vet du vart bilden är hämtad ifrån då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ingen aning.

Fhl Ehh…Det är en utskrift från dataundersökningen som är gjord på din dator.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är en bild på det hus där brottet skedde.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Någon kommentar till varför du har den där i datorn?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte.

Fhl Vi vet att Torgny Hellberg, din före detta pojkvän, i augusti 2008, i augusti 2007, 
du har rätt, mailar till dig och säger att han inte vill ha ny kontakt, på grund av att 
har en flickvän och två barn, ny familj.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…du har berättat att du tar ditt liv…försöker ta ditt liv för tredje gången i 
oktober…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …delvis på grund av Togge…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi vet också att…ehhh…efter självmordsförsöket i oktober, till Dimitrios Stenos 
yttrar att du älskar honom och som han uppfattar det, så är det den före detta 
pojkvännen ------- då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi vet att du till Linda Husami har uppgivit efter det här självmordsförsöket "att 
han lever det liv som vi planerade tillsammans."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi vet att du skickar två sms, där ett av sms:en i oktober innehåller i sak, där du 
påstår att Torgny Hellberg har förstört ditt liv, sedan han kom in i ditt liv.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…vi vet att du har för personal på Skarpnäcks psykiatriska klinik berättat att 
du mått väldigt dåligt av att pojkvännen gjort slut och på det sätt han gjorde det. 
Vi vet att du för dom även har berättat att du har mått dåligt på grund av din 
pojkvän har en ny flickvän och barn och det här framkommer i mitten av, så sent 
som i mitten av november.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Och att det var tidsmässigt när?

Fhl Mitten av november. 2007.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi vet att du skulle ha medicinerat enligt psykiatriska kliniken i ett år, men att du 
slutade efter några veckor med din medicin då.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl I slutet av januari så skickar du ett brev till Torgny Hellberg.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi pratar januari 2008.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ett brev som du egentligen inte i sak har velat pratat om. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men…vi vet att det innehåller uppgifter om du gör gällande att du har fött hans 
barn.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Trots att han inte vill ha kontakt, så fortsätter du att söka kontakt med honom.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du till och med påstår att du har fött hans barn.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Han får…ett mail från en som påstår sig vara adoptivpappa, Thomas Emrich.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och…ehh…han har i förhör berättat att han önskar den påstådda adoptivpappan 
lycka till.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Hur kontaktar han den påstådda adoptivpappan?

Fhl Han mailar.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Han hoppas att den här pappan tar lika bra hand om barnet som Hellberg tar hand 
om…

CS Pratar på tyska.

Tolk Hon vill avbryta.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är inga mer saker, det är tråkigt det här sammandraget.
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CS Pratar på tyska.

Fhl Mm. Jag kommer att fråga om det är någonting du vill kommentera sen, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Han önskar den här pappan lycka till, att den här pappan, önskar att den här 
pappan tar lika bra hand om det här barnet som Hellberg tar hand om sina 
bonusbarn, med kärlek och dylikt. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och som jag har sagt tidigare, vet att jag repeterar, adressen 
ThomasEmrich@hotmail.com är spårad till Horisontvägen 59, Skarpnäck.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och din förklaring till det här, Christine, tycker inte jag håller.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Om du kommer ihåg vad hur du har förklarat det här, för du har haft svårt och 
komma ihåg när det gäller skor också.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Var det allt?

Fhl Har du någon kommentar till det här?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Du vidhåller vad du har sagt gällande Thomas Emrich i tidigare förhör?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Som jag har sagt tidigare, så kan vi konstatera att från ditt Facebook-konto så är 
Torgny Hellberg borttagen som vän den 8 mars, ganska nära anslutning till brottet 
händer.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan inte vara så för vi var aldrig vänner.

Fhl Så teknikerna….

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

(Här är det flera som pratar samtidigt, svårt att höra.)

CS Pratar på tyska.

Tolk Kanske ni borde avskeda någon tekniker och anställa en historielärare istället.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eller fråga Torgny om vi var vänner.

CS Pratar på tyska.

Tolk Därför att han kommer inte att påstå det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då undrar hur man kan förklara det när två personer säger att vi inte var 
vänner och teknikern ändå påstår att det var så.

Fhl Jag ger mig inte in i diskussioner, utan jag framför vad som är konstaterat, 
Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk -------

Fhl Det är därför vi träffas, att du ska få säga din version om saker och ting.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk --------

Fhl Varför säger du så, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eftersom man ändå tvivlar på allt som jag säger-------------------- ser 
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det som meningsfullt att----

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är min åsikt.

Fhl Mmm. Jag kommer ta anteckningar ---- hittat dom.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Verktygsgatan 2B, postnummer, Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är också en uppgift som du har ändrat dig om i förhör.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För min inställning är att jag inte har någon lapp där det står. Om det finns så 
skulle jag vilja se den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kan inte minnas att nånsin skulle ha skrivit upp den här adressen.

Fhl Okej. Varför känner du så idag?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har alltid betvivlat att det skulle finnas någon papperslapp där adressen står.

Fhl Men vi har ju pratat om det här uppgiften i tidigare förhör.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Du har påstått att det finns en sån lapp och med adressen på och jag har sagt att 
jag inte kan tänka mig det, att jag inte kan minnas att något sånt skulle kunna 
finnas.

Fhl Är det så du har uppfattat det när du har svarat tidigare frågor om den här 
adressen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har sagt, alltid sagt att jag inte vet att jag har denna lapp eller denna adress.
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Fhl Men jag vet, Christine, att den här adressuppgiften finns i din Puma-väska.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Fanns i din Puma-väska ska jag säga.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk På ett papper, på en papperslapp.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Får jag se den?

Fhl Det ska vi ordna, så småningom.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl I samma Puma-väska så har du anteckningar "Dom djävlarna tog min älskling 
ifrån mig, där från krönet av kullen kan jag se min förlorade värld."

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Skulle du vilja upprepa det en gång till för mig?

Fhl Ehh…"Dom djävlarna tog min älskling ifrån mig…"

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl "…där från krönet av kullen…"

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "…kan jag se min förlorade värld."

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Det är en sångtext.

Fhl I sammanhanget så är det ju ett sammanträffande dock, kan jag tycka.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Roligt eller tråkigt.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Ja, du har nog mycket fantasi. Du, du har verkligen fantasi.

Fhl Har du fler textrader från Kent antecknat?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ingenting.

Tolk ---- Ingenting.

Fhl Smedjan, Köping, 14 mars, 18-01.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk 14 mars sa du?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl 18-01 står det.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg vad du har sagt i förhör tidigare om den uppgiften?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det kommer jag ihåg och jag ändrar ingenting på det.

Fhl Nej. Ehh…trots nekande om informationssökning på Torgnys nya familj, 
Christine…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …så kan datatekniker konstatera att all Internet-historik från den 18 mars och 
bakåt i tiden är raderad. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Trots att det är raderat så har teknikerna kunna återskapat viss information.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl 39 träffar på Jangestig.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Man kan konstatera att sökningar har gjorts på Emma Jangestig på fem olika 
sökmotorer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vi pratar om Eniro…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Hitta.se…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …Google.se…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …stayfriends…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Stay friends, vilken är en site där man kan uppsöka gamla klasskamrater och hitta 
information om personer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och sökningar har även gjorts på Yahoo.se.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl I din dator har vi även hittat bilden på det aktuella huset där brottet har skett.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…man konstaterar 230 träffar på lerion, vilket är sagt i förhör är Torgny 
Hellbergs blogg.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och som jag har sagt tidigare så kan man konstatera att…ehh…man har varit in 
på DN.se och läst om dubbelmorden i Arboga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det finns fyra träffar när man söker på…T.Emmer, hotmail.com, vilket även är 
e-mailadressen som…där någon utger sig för att vara adoptivpappa.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag tänkte jag skulle visa hur det såg ut på bloggen, en nu har någon lagt in ett 
lösenord på den här bloggen, lerion.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Precis. Ehh…kommentar till det här då? Att du nekar till att du har sökt 
information på den här familjen och tekniker hittar följande information som jag 
har räknat upp för dig, Christine.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har du någon kommentar?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det har jag inte, jag har inte sökt information.

Fhl Är det något mer som du vill utveckla?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Man kan konstatera att i din telefon då så, den 17 mars har du --- ordet röjda i 
utkasten.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det har jag fått en förklaring till i förra förhöret. Är det något som du vill 
ändra på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Målsägande Emma Jangestig, som överlever det här överfallet…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …beskriver att den här personen som har gjort det här mot henne, är en kvinna i 
mörkt, långt hår, pratar ett utländskt språk, stor näsa och markerade kindben.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Och det sista, vad sa du sen efter?

Fhl Stor näsa, markerade kindben.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det tillsammans med en sko som Christine inte har velat prata om i början av 
förhören…ehh…vilket visar sig senare är en Vans-sko…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …är av modellen Bearcat.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…och av den skon, skomodellen så är det avsatt ett…ehh…spår i blod på 
brottsplatsen och mycket tyder på att det är en storlek som passar Christine 
Schürrer.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Christine, har du någon kommentar till vad Emma Jangestig säger och det 
tillsammans med sko-spåret?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till hennes gärningsmansbeskrivning säger jag, ja det är ett vacker, ett vackert 
igenkännande av fotografier. 

Fhl Hur menar du då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det är en väl beskrivning av någon som har sett ett foto. -----

(Christine avbryter tolken.)

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kan säga att på vintern går aldrig ut med öppet hår, så att om hon skulle ha 
sett mig, så skulle hon aldrig sett mig med långt hår.

Fhl Du var inne på att hon har sett foton.

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte som påminner om fotografiet på Facebook där jag har öppet hår.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som också vem som helst kan titta på -----

Fhl Har jag uppfattat det rätt om din slutsats av det här är att Emma Jangestig har sett 
fotografier på dig och därefter har hon lämnat…det här signalementet?
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Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Internet eller tidning.

Fhl Ja, men då har jag uppfattat dig rätt om jag har uppfattat dig så?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det något mer du vill utveckla där, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Är det något annat som du vill…Jag är här för att lyssna på dig, Christine, om det 
är något annat som du…

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Fhl Okej. Din inställning till det här brottet som du här misstänkt för? Vad är den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag tycker det är löjligt…en löjlig misstanke.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kan inte förstå det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag skulle förstå det om Torgny hade blivit skadad och ….

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk …eller kvinnan på grund av vilken han har lämnat mig, som inte är den som är 
skadad. Då skulle jag förstå. Det skulle jag…

(Christine avbryter tolken)
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CS Pratar på tyska.

Tolk Då skulle jag också tycka att det var hemskt förstås, en sådan misstanke, men då 
skulle jag se ett samband.

Fhl Torgny -----

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på  tyska.

Tolk Då hoppas jag att ingenting händer honom och henne, annars kommer dom 
tillbaka till mig igen.

Fhl Tillbaka till dig? Hur menar du?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja om något händer någon, att jag skulle ha varit det igen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om jag skulle vara hämnaren av hans framtida kvinnor eller något sånt.

Fhl Mm. Ehh…ja. Något annat?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Nej. Jag har inget mer idag Christine.

(Här pratar flera samtidigt, svårt att höra.

CS Pratar på tyska.

Tolk ------- titta fotbollen.

Fhl Har du fått tv på rummet eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Den som är mittemot mig.

Fhl Förhöret avslutas och klockan är 18.34.
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Thomas Backman
Krinsp, krim Köping
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Detta är ett dialogförhör och medverkande är den misstänkta Christine Schürrer =CS, 
förhörsledare Thomas Backman =Fhl, tolk Joakim Mittendorf =Tolk samt advokat Per Ingvar 
Ekblad =Adv.

Fhl Som jag brukar, Christine då, så har jag frågat dig i tidigare förhör om det är 
något du vill tillägga eller förändra eller ändra på?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm, jag vill komplettera någonting som ---- under häktningsförhandlingen.

Fhl Ja.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det som det, det som jag fick klart för mig nu, att på sidan sex, dom här skorna. 
Det var inte dom skorna jag hade på mig i Arboga denna dag. 

CS Ja.

Fhl Okej. Och…varför säger du så här nu då?



Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk För några dar sedan då gick jag igenom resväskan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Där hittade jag ett par till vita idrottsskor, gymnastikskor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och det kunde jag inte förklara, varför. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag hade fått en lista över beslagtagna föremål som jag hade fått från polisen. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom beslagstogs när jag togs in andra gången av polisen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då satte jag mig ner med listan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och frågade mig var dom här vita skorna hörde hemma och då gör jag en lista på 
vilka skor jag hade haft vid olika tillfällen. 

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Och vilka… om du beskriver dom skorna så bra som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl ---- menar att du har haft i Arboga…

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var alltså, om jag minns rätt, mörka konstläderskor med vita skosnören. 
Syntetiska alltså. Syntetiskt material.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Märke, fabrikat?

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-06-17 10:03   diarienr: 1900-K8001-08
1895



Tolk Pratar på tyska.

Fhl Var skulle dom skorna finnas nu?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som jag sa i dom tidigare förhören, om inte polisen har dom, då vet jag inte var 
dom finns någonstans.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eftersom på kliniken där jag var, där packade inte jag själv min väska. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Men där hade jag, hade jag dom alldeles säkert. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag gick sedan igenom listan med de beslagtagna föremålen.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och då fattas inte bara skorna, utan även min…handskar och en…

CS Pratar på tyska.

Tolk En handske…

CS Pratar på tyska.

Tolk Och en stickad jacka.

CS Ja.

Tolk Mm. Och därför verkar det konstigt för mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte om dom försvann redan innan eller om polisen glömde dom.

Fhl Om jag har uppfattat dig rätt Christine, så sist du såg dom här skorna så var det på 
kliniken…mellan dom tillfällena du var hos tyska polisen. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är sista gången du har sett dom här svarta konstläderskorna med vita 
skosnören.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Skälet till att den här förväxlingen uppstod, det var ju också för att jag togs in till 
in i häktes…förvar.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och min blåa Adidas-väska var hela tiden då i det förvaret fast jag inte hade 
tillgång till den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och den 9/4 kom den tyska polisen och tog hårprov av mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då tog dom med dom vita Adidas-skorna som jag hade på mig.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och den blåa väskan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Då frågade dom, ja, eller då sa dom att dom skulle undersöka den och då skulle 
dom kunna lämna tillbaka den.

CS Pratar på tyska.

Tolk Till en väninna eller till min advokat.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och senare fick jag kläder tillbaka därför utgick jag ifrån att det var dom där 
skorna.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men ännu senare fick jag höra att väskan var hela tiden hos polisen i Tyskland.

Fhl Och när du har tagit del av handlingar Christine, som jag förstår på dig, så har du 
läst beslagsprotokoll.

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Mm.

Fhl Och där har du inte återfunnit dom här skorna som du menar på att du har haft. 

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Dom står inte där.

Fhl Och när polisen tar saker så upprättar dom ju protokoll på allting.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så jag har mycket svårt att tänka mig att dom skorna skulle finnas på 
polisstationen i Tyskland eller dylikt då.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eller på fängelset.

CS Pratar på tyska.

Tolk Eller på fängelset, men jag tror inte heller att dom har gått igenom mina saker där.

Fhl Okej. 

CS Pratar på tyska.

Tolk Anna hade sagt att min väninna kanske har packat om väskan, men den har ju 
funnits i fängelset hela tiden.

Fhl Mm. Ehh…vi har ju frågat dig Christine, ett flertal gånger om vilka skor som du 
har haft i Arboga. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och ganska tidigt under förhörerna så ----- en bild på dom skorna som du 
uppgav att du hade haft i Arboga under den här promenaden.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och bilden visade ju för att vi skulle reda ut oklarheter då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och under dessa förhör, när vi har pratat om någon skobeklädnad så har det ju 
varit dom här skorna som är bild på sidan 6 i undersökningsprotokollet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och så har det varit under förhörens resa. Det är dom skorna som du har haft på 
dig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och vi har vid varje förhörstillfälle frågat om det är någonting du vill tillägga 
eller ändra på. Det har du inte velat gjort förutom att du velat tillägga en resa efter 
första förhöret. När du tillägger att du åker bil i januari.
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Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…och så kan jag tycka…ehh…i sista förhöret innan dagens förhör här så fick 
du reda på att vi har gjort en kontroll av dom här svarta skorna och då visar dom 
sig att, du får den uppgiften att, att dom är…ser nya ut. Och sen i nästa förhör då 
ändrar du uppgiften om ditt skoinnehav.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, det, det stämmer, men det var för att jag inte var medveten om det.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, jag fick kläder levererade till fängelset och det var dom vita skorna med och …

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var två par skor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och därför trodde jag att det var dom skorna som jag hade haft på mig i Arboga 
för dom kom från min väninna och det var dom som hon har haft i min väska. 

CS Pratar på tyska.

Tolk När ---- tillslut kommer i eller vad dom kommer ifrån vet jag inte för det är jag 
som har fått dom här, den här väskan till fängelset.

CS Ja.

Fhl Och jag kan inte hindra dig från att ändra uppgifter, utan det är därför vi har 
förhör för att du ska säga som du har uppfattat saker och ting.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag vet också när vi har pratat om dom här skorna som du har fått sett på bild och 
som du tidigare vidhållit att du haft dom i dina promenader…att du till och med 
har sagt att du köpt dom i Göttingen försommaren 2007, men att du även ändrar 
den uppgiften…ehh…under förhörens gång och säger att du har hittat dom i 
mammas lägenhet och vet inte vem dom tillhör.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och att du sen…ehh…men fortfarande vidhåller att det är dom som du har haft 
under promenaderna i Arboga-området.

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Ja, för jag hade ingen annan förklaring till det.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om ni hade frågat mig så sa jag också att skosnörena var vita, det var inga 
andra------

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag kunde inte förklara helt enkelt för mig själv.

Fhl Nej. Ehh…det är noterat Christine, eller upptaget på band i alla fall i förhöret så 
här.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…är det något mer runt skoinnehavet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har haft fler skor.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag har haft fler skor, sandalerna, men det är inte jag som har packat dom.

Fhl Jag vet ju att vi har frågat flera gånger om ditt skoinnehav och då har du tagit ett 
fåtal skor du har berättat om och sen tillkommer när vi visar bilder och…dels 
dom här mörkblå tygskorna med vita skosnören. Dom har du inte spontant 
berättat om utan dom tillkommer efter att vi visar bild. 

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Det var vita skosnören?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men inte heller dom här…

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom har dom…dom vita dom var hela tiden i Tyskland.

Fhl Mm.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Och mina andra skor också…

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom var aldrig i Sverige.

Fhl Nej. Ehh…okej. Jag vet sen häktningen att det var någonting med skorna som du 
hade på rättsläkarundersökningen också som du ville förtydliga. 

Tolk Pratar på tyska.

Tolk …som du hade…Vill du upprepa det en gång till?

CS Pratar på tyska.

Fhl Vid rättsläkarundersökningen i Tyskland.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ett par stövlar som du pratar om . Var det något där du ville tillägga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om det inte någon frågorna. Jag har redan sagt allting till, till dom här stövlarna.

Fhl Okej.

CS Pratar på tyska.

Tolk Men dom finns väl här? Jag vet inte heller var dom sist har funnits.

Fhl Dom är beslagtagna i Tyskland. Nu finns dom här.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…om vi återgår till dom här skorna som du har berättat om i dag då.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Dom finns inte i beslag hos polisen kan jag säga.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Så ditt tips att vi, var vi ska hitta dom…nu då, vad är det Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag såg dom sist i klinken i Warendorf.
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Fhl Ehh…Warendorf…Är vi i Hannover-området eller?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Ja.

Fhl Kan du beskriva området ännu mer eller? Tänkte om vi ska kontrollera, ställa 
frågor till kanske personal som har skrivit in dig där eller som har sett dig 
använda skor?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är för att styrka din berättelse.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Dom kunde va i rummet. Jag vet inte ---

CS Pratar på tyska.

Tolk Men vi hade också en terrass och två vardagsrum.

Fhl Kommer du ihåg någon personal som hade ansvar för dig? Något namn på någon 
personal där nere?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Och klinikens namn? Fullständiga namn på ----

Tolk Pratar på tyska.

CS Klinikum Warendorf.

Fhl Warendorf?

Tolk Klinikum Warendorf.

Fhl Japp. Det är uppfattat. Ehh…

CS Pratar på tyska.

Tolk Inte bara det fattades saker vill jag tillägga också, utan det togs även med saker 
som inte är mina.

Fhl Hur menar du nu?

Tolk Pratar på tyska.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Det är saker som tillhör andra personer som togs med som inte tillhör mig alltså.

Fhl Som togs med var? För nu är jag inte med Christine.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det vet inte jag. Jag var inte med.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var ett dubbelrum. Det kan vara från den personen som jag delade rum med.

Fhl Menar du att du har fått med dig andra personers saker i din resväska?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och vad är det för någonting då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är kosmetika. Ingen ----- kläder alltså.

Fhl Ja. Något annat Christine, som du vill ändra på eller tillägga?

Tolk Pratar på tyska.

Tolk Nej.

Fhl Det var allt. Okej. Då har jag lite frågor till dig.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Förhörsledaren visar upp en liten blå knapp. Som är återfunnen i beslag, i ett 
beslag.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och jag frågar dig Christine, om du känner till den och vet vad är för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej.
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Fhl Det står "Getinge" på ena sidan och det står "-----" på den andra sidan.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag vet inte vad det är för någonting.

Fhl Har du sett den någon gång?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Okej. Nej. Ehh…Sen kommer det in på anteckningar. Ehh…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Har vi pratat om en anteckning som heter "Verktygsgatan 2B".

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Som du i tidigare, i tidigare förhör säger att du har fått den upplysningen av tysk 
polis, antingen genom muntlig information eller också genom utredningsmaterial 
som du har läst.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När du sen får veta av förhörsledaren att den innehåller uppgifter, anteckningen 
innehåller uppgifter som inte har framgått av utredningsmaterial så ändrar du dig 
och säger att…ehh…du har fått adressuppgiften av en person som du inte kan 
namnge.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och i sista förhöret som vi höll då var du högst tveksam till att du över huvud 
taget hade anteckningen i…dina tillhörigheter.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur är din uppfattning idag Christine, angående den uppgiften?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Som sagt, jag kan inte minnas att jag någon gång skulle ha skrivit upp den, att jag 
skulle haft en lapp med den uppgiften.

Fhl Okej. Märker du att jag säger Christine väldigt ofta?

Tolk Pratar på tyska.

Förhör med Schürrer, Christine; 2008-06-17 10:03   diarienr: 1900-K8001-08
1904



Fhl Har du tänkt på det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Så är det i alla fall. Jag har tänkt på det själv när jag läser alla förhören.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hur som helst Christine, här är anteckningen då och… Christine ----------- 
förevisas en kopia över anteckningen som anträffats i en Pumaväska, vilken är 
beslagtagen på…i lägenheten hemma hos Christopher Black.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och mitt på den här A4-sidan så står det "Verktygsgatan 2B, 73234 Arboga."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det dina anteckningar, Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Om det är bland mina anteckningar då stämmer det.

Fhl Okej. Om jag frågar dig  idag, varför har du skrivit den här anteckningen?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan jag inte förklara.

Fhl Nu har du fått sett den i alla fall. Du efterfrågade den i förra förhöret.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Fhl Ehh…Christine kommer att förevisas även anteckningen "Smedjan, Köping, 14.3, 
18-1."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det är en anteckning som finns i beslag, för närvarande är originalet uppe på 
tekniska roteln.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Varpå Christine och advokat Ekblad förevisas ett foto av anteckningen i ur 
förhörsledarens telefon.
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Tolk Pratar på tyska.

CS Mm.

Adv Mm.

Fhl Känner du igen anteckningen Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och förklaringen till anteckningen, har du lämnat den som den är eller är det 
något du vill tillägga?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nä, jag har sagt allt som finns att säga.

Fhl Okej. Och sen förevisas Christine även…en kopia ur en sida i en anteckningsbok 
som också även…eller som även den är anträffad i Pumaväskan. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är en kopia på anteckningen "Dom djävlarna tog min älskling. Därifrån 
krönet av kullen kan jag se min förlorade värld."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och du hade inte skrivit något annat med Kent i dina anteckningar eller?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är enda texten som jag har skrivit.

Fhl Japp. Ehh…Okej. Ehh…anledningen till att jag frågar angående den  här 
Getinge-brickan...

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …det är att Getinge, det är ett svenskt företag…

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl … och "machett", som det står på baksidan av den här lilla…lilla brickan…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl …är ett företag eller ett dotterföretag inom läkemedelsindustrin.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och den här brickan är anträffad i en mörk jacka i din mammas lägenhet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Då tänkte jag fråga dig om du har någon aning om varför den ligger i den här 
mörka jackan i mammas lägenhet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Enda som jag…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det enda som jag förk….

CS Pratar på tyska.

Tolk Mm. Kan jag förklara med att min svåger är medicinsk tekniker och han jobbar 
för ett svenskt företag. Det är enda förklaringen som jag har.

Fhl Vad heter han då?

Tolk Pratar på tyska.

CS Martin Klang.

Fhl Det är alltså syster Susannes man?

CS Ja.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Vet du vilket företag han jobbar åt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag känner inte till det.
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CS Pratar på tyska.

Tolk Han sa bara att han jobbar för ett svenskt företag.

Fhl Okej. Ehh…Jag har ett PM från en kollega i Tyskland också.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl En kvinnlig kollega som prata med dig i samband med rättsläkarundersökningen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg det samtalet?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl  Inte alls?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl En ljus, yngre, en ----- polis från Tyskland, kvinna.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Nej, jag är ledsen.

Fhl Okej, men hon har skrivit ett PM och beskrivit det här samtalet i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Där uttrycker du att den här ex-pojkvännen hade behandlat dig väldigt 
hänsynslöst.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…att ex-pojkvännen hade skakat dig djupt och själsligen störtat dig i 
fördärvet.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl För att va korrekt Christine, som vi ska vara, så är det så att den här kollegan 
säger så här: "På yttrandes…----undertecknas yttrande att ex-pojkvännen, att 
ex-vännen följaktligen hade djupt skakat frau Schürrer och själsligen störtat 
henne i fördärvet så nickade hon."

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Kommer du ihåg att du har svarat den här kollegan så?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Har du någon kommentar till det Christine, eller?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Sen står det så här att kollegan i Tyskland har skrivit "Därutöver tillade 
undertecknad att man med utgångspunkt från handlingarna faktiskt kunde utgå 
ifrån att frau Schürrer hade begått det här aktuella morden."

Tolk Pratar på tyska.

Fhl "På detta nickade den misstänkta."

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det kan inte jag tänka mig.

Fhl Det var ett utdrag hur kollegan uppfattade det i alla fall.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var en annan dam som kom fram till mig och sa att vi skulle kunna ha gjort 
det och då skakade jag på huvudet och tänkte hur kan man bara säga någonting 
sånt?

Fhl Ja. Det här sistnämnda det sägs på morgonen den 21 mars.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl När hon besöker dig i cellen.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Kommer du ihåg det tillfället?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.
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Tolk Nej.

CS Pratar på tyska.

Fhl En liten anteckning från beslaget i Skarpnäck.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och det här en översättning av en dikt som anträffats där.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Ehh…och det är Wilfried Pietsch, heter han så, rättstolken som översatt?

Tolk Pratar på tyska.

CS ----

Fhl Vill du läsa den på svenska Christine så ------

CS Pratar på tyska.

(Här pratar fler samtidigt, svårt att höra.)

Fhl Okej.

Tolk Mm.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag känner…

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är en känd dikt.

Fhl Mm. Okej. Du behöver inte läsa den eller?

CS Nej.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Du kommer ihåg att du har skrivit den?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Jag känner den.

Fhl Vad är det för dikt?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.
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Tolk Jag vet inte vem som har skrivit den, men jag vet var jag skrev av det från.

Fhl Och vad var det för någonting?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var i Göttingen, hos min professor, han har ett eget förlag eller en..ja, antal 
böcker som han ger ut.

CS Pratar på tyska.

Tolk Och där jobbade jag 2002 och där skrev jag bland annat av den här dikten.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det var alltså en dikt av en tysk författare, men jag kommer inte ihåg vem det var.

Fhl Okej. Ehh…Graviditeten Christine, om vi snabbt hoppar till den.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det är brevet som du skriver till Torgny, där du säger att du har fött hans barn och 
så vidare.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det fortfarande så att du inte vill prata om det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Och vad är anledningen till det, att du inte vill prata om det?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Det är som…beträffande en del andra saker också, att jag tycker att det är för 
privat.

Fhl Men…vad ville du med brevet? Vad ville du få för reaktion hos Torgny?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Han har ju trots allt i augusti klart och tydligt gjort klart att han vill inte ha 
kontakt med dig.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Så skickar du ett brev där du utger dig för att ha fött hans barn. Ingen i din 
bekantskapskrets, alltså Dimitrios eller vännerna i Tyskland har uppfattat dig 
gravid över huvud taget någon gång.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Varför denna historia Christine?

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Av privata själv, men det vill inte jag förklara här.

Fhl Nej. Och nästa steg i den här…turordningen är gällande brevet ----- någon ur 
lägenheten i Skarpnäck, på Horisontvägen 59, skickar ett mail till Torgny 
Hellberg. Den personen utger sig för att heta Thomas Emrich och är 
adoptivpappa. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och då är vi inne så sent som i februari, ganska nära den här händelsen som du är 
misstänkt för.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Men det är inget mer du vill förklara där?

Tolk Pratar på tyska.

CS Nej.

Tolk Nej.

Fhl Det är det som gäller, det som är sagt i tidigare förhör angående dom händelserna?

Tolk Pratar på tyska.

CS Ja.

Tolk Ja.

Fhl Ehh…Jag har inte så mycket mer idag. Jag vet att det pågår 
undersökningar…ehh…fortfarande på SKL, Statens kriminaltekniska 
laboratorium. 

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Jag vet att det har tagit tid, vilket även advokaten har påpekat på 
häktningsförhandlingarna.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Dels, Christine, så är det otroligt mycket prover som skickas till SKL då, men 
ärendet har förtur, det vet jag också.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och sen har det inte varit helt lätt att…ehh…kommunicera med Tyskland 
angående beslagtagna föremål och prover som är gjorda i Tyskland. Vi har ännu 
idag alltså inte fått protokollet över vilka tester dom har gjort på dina kläder i 
Tyskland.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och trots allt så är både Sverige och Tyskland två länder i västvärlden som det är 
ordning på.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Skulle, borde.

Fhl Skulle, borde ja. Men…våra tekniker har, har skickat ner prover från beslaget i 
Tyskland också till SKL då, så att dom jobbar med förtur med allting då så att det 
ska gå så snabbt som möjligt.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Och tilläggas angående handlingar från Tyskland. Det kan vara så att dom ligger i 
röret och är på väg alltså.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Mm, men jag vet att, att våran åklagare har gjort allt för att få hit handlingarna.

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Hoppas det någon gång visar sig varför det har tagit sån tid. Jag vet inte.

Tolk Pratar på tyska.

CS Pratar på tyska.

Tolk Antagligen inte.

Fhl Jag har inte så mycket mer idag, Christine. Kanske kommer jag få möjlighet att 
återkomma till dig eller…

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Är det så att du önskar något mer förhör så prata med advokaten så ordnar vi ett 
förhör.

Tolk Pratar på tyska.
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Fhl Känns det okej?

Tolk Pratar på tyska.

Fhl Det var effektivitet idag. Eller det var kort förhör, så ska jag säga.

Fhl Förhöret avslutas klockan 10.41.

Thomas Backman
Krinsp, krim, Köping
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Skäligen misstänkt person

Schürrer, Christine
Personnr

19760630-6400

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

190008500963
Diarienr

1900-K8001-08
Brottskod

0304
Brottsbeskrivning

Mordförsök
Beslutsdatum

2008-03-22
Beslutsfattare

Gummesson, Frieda

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

190008500964
Diarienr

1900-K8001-08
Brottskod

0310
Brottsbeskrivning

Mord
Beslutsdatum

2008-03-22
Beslutsfattare

Gummesson, Frieda

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

190008500965
Diarienr

1900-K8001-08
Brottskod

0311
Brottsbeskrivning

Mord
Beslutsdatum

2008-03-22
Beslutsfattare

Gummesson, Frieda



1916

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2008-07-15
Namn

Schürrer, Christine
Personnummer

19760630-6400
Tilltalsnamn

Christine
Kallas för Öknamn

Medborgarskapsland

Tyskland
Adress

Nakouri, Horisontvägen 59 
Telefonnr

128 34  Skarpnäck

Folkbokföringsort

Skarpnäck
Föräldrars/Vårdnadshavares 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

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Ärende

Diarienr

1900-K8001-08
Handläggare

Sjöberg, Jan
Gärning

Mord, mord, försök till mord i Arboga 20080317

Berörd person

Personnr

19760630-6400
Efternamn

Schürrer
Förnamn

Christine
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2008-07-20
Underrättelse slutförd

2008-07-11
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

1 ex av FUP:en till den mt
Notering

Erinran

Försvarare

Namn

Per Ingvar Ekblad
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2008-07-20
Underrättselse slutförd

2008-07-11
Underrättelsesätt

1 ex av FUP:en till adv
Notering

Erinran


