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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Carlsson, Christina
Datum

2008-06-24
Tid

20:28
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 mätte undertecknade vägen till Lungers hamn från järnvägsstationen i Arboga. 
Vi åkte från stationen via Centrumleden, Lundborgsesplanaden, Västerbron och sedan g:a 
E18/E20 mot Götlunda. Vi svängde sedan vänster vid Säters handel, åkte över Hasta vidare 
till Lungers handel och sedan ut på Lungers udde. När vi  passerade vägbommen ut till 
Lungers udde hade vi åkt 19.1 km. När vi sedan vände vid vändplatsen ute på Lungers udde 
visade mätaren på 19.5 km. 

När vi sedan åkte in mot Arboga igen körde vi vägen över Fårtallen, Götlunda och ut på g:a 
E18/E20, tillbaka till Arboga och åkte Västerleden, Centrumleden till järnvägssstationen.
Den sträckan var, från vändplatsen Lungers udde, exakt 20 km.

Köping 2008-06-24

Krinsp Christina Carlsson      Civ utr Ann-Kristine Gunnarsson 
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Fotografi(er) Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2008-07-07
Tid

07:25
Involverad personal Funktion

Christina Carlsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Dessa fotografier är tagna den 3 juli 2008. I samband med att dessa bilder togs samtalade 
undertecknad med den närmast boende, Tomas Andersson. Han flyttade in i sin bostad i 
vintras och han uppger att skylten har stått på platsen sedan dess. 

Från den plats där skylten är placerad går det en gångstig upp på åsen där stenen är placerad. 
Stenen är lätt att se direkt när man kommer upp på åsen. Se de två sista bilderna. 

Köping 2008-07-07

Krinsp Christina Carlsson



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
  3



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
  4



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
  5



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
  6



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
  7



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
  8



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
  9



Fotografi(er) , 2008-07-07 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
 10



11

Tjänsteanteckning
Skavsta

Signerad av

Jan Sjöberg
Signerad datum

2008-07-14 15:03Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Sjöberg, Jan
Datum

2008-07-14
Tid

14:54
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Sjöberg

Uppgiften avser

Hörda passagerare på Skavsta Flygplats
Uppgift

Passagerarlistor har tagits in från Skavsta Flygplats i syfte att höra dessa om de sett eller hört 
något om en hammare vid säkerhetskontrollen. Man kan se vilka som gick in genom 
säkerhetskontrollen strax före och efter det att Schurrer passerade kontrollen. 

11 st svenska medborgare har hörts och ingen utav dessa lade märke till något speciellt då de 
passerade säkerhetskontrollen och på direkt fråga om de sett någon som blev av med en 
hammare vid kontrollen så hade ingen sett något sådant.

Vidare återstår passagerare från England och Tyskland som passerade kontrollen i anslutning 
till Schurrer. Rättshjälpsbegäran hos resp länder har begärts för att höra dessa passagerare. 
Dock har svar ej ännu kommit.

Jan Sjöberg, Krinsp
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-07-08
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Beskrivning av brottsplatsen

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Vakthavande befäl Thomas Hedmark

Anledning till
undersökningen:

Brottsplatsundersökning

Målsägande: Emma, Maximilian och Saga Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson
Medundersökare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén

Plats och tider för
undersökningen:

Verktygsgatan 2B ARBOGA. Undersökningen påbörjades den 17
mars 2008 kl. 22.55

Avspärrning: Ja

Bevakning: Ja

Övrig information: Vid undersökningens början var det känt att fastigheten spärrats
av efter att 3 svårt skadade personer förts till sjukhus. 4
ambulanser hade varit på platsen och polispersonal hade
genomsökt fastigheten efter ytterligare personer.
Det var också känt att 2 barn hade avlidit och att deras mamma
var svårt skadad.

Platsbeskrivning

Karta utvisande delar av centrala Arboga. På kartan har Verktygsgatan 2 B markerats
med en pil.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 1 visar södra sidan av Verktygsgatan 2 B. Gatan skymtar i bildens underkant.
Fönstret till vänster om entrédörren finns i ett badrum/tvättstuga. Fönstret till höger om
entrédörren finns på ett arbetsrum och fönstret på övervåningen finns i ett sovrum.
Bilden är exponerad den 18/3. Persiennerna i fönstret till arbetsrummet var då
undersökningen inte fällda.

Foto 2 visar fastighetens norra sida. Fönstren och altandörren i undervåningen leder in
till ett vardagsrum. Fönstren på övervåningen finns i två olika barnrum. Bilden är
exponerad den 18/3. Persiennerna i fönstret var då undersökningen började helt
uppdragna. I bildens högerkant syns norra delen av garagebyggnaden

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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.

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

N

Bad/Tvätt

Kök

Arbetsrum

Vardagsrum

Trappa till
övervåning

Ritningen visar fastighetens bottenvåning med entrédörren ut mot gatan utmärkt med
en pil.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Översikt över fastigheten.

Foto 1 är exponerat genom den öppnade entrédörren. Innanför dörren leder en smal hall
fram till ett vardagrum som anas i bildens bakgrund. I hallens högra sida intill väggen
mot vardagsrummet finns en trappa upp till övervåningen. I bildens högerkant syns en
dörröppning in till ett arbetsrum med bl a datorer.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 2 visar hallen, exponerad från entrédörren. På hallgolvet finns blod koncentrerat
till 3 olika områden. På golvet finns också en del utrustning och pappers/plastrester som
bedöms vara material som använts av ambulanspersonal som arbetat i hallen.
På hallens väggar kan också flera stänkbilder av blod iakttas.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 3 visar 2 pallar som ligger direkt till vänster innanför entrédörren. Pallarna är
blodbesudlade på fler sidor och blod som har runnit åt olika håll visar att pallarna
flyttats efter att de blivit blodiga.

Foto 4 visar en mindre hall som
finns direkt till vänster innanför
entrédörren.
Denna del av hallen leder in till
ett bad/tvättrum.

I denna del av hallen finns en
hatthylla och plats för skor.

Till höger finns en dörr som leder
in till en toalett.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 5 visar toaletten i den
mindre delen av hallen.

På toaletten iakttas inget som
tyder på att brottet skett där.

Foto 6 visar arbetsrummet som ligger till höger om hallen strax innanför entrédörren. På
golvet i arbetsrummet kan mindre bloddroppar iakttas men inget tyder på att strid har
skett i arbetsrummet.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 7 visar köket, exponerat från öppningen mot hallen.

Foto 8 visar västra delen av vardagsrummet, exponerat från öppningen mot hallen.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 9 visar östra delen av vardagsrummet, exponerat från en plats invid öppningen mot
köket.

Foto 10 visar området vid och framför en TV som finns i östra delen av vardagsrummet.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 11 visar ett utrymme under trappan till övervåningen. Utrymmet har utrustats som
lekrum.

Foto 12 visar trappan upp till
övervåningen.

På ett av de nedre trappstegen
ligger kläder i storlek som
bedöms passa Maximilian.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 13 är exponerat från övre delen av trappan och visar den hall som finns på
övervåningen. På golvet i hallen finns leksaker. Rakt fram i bilden syns ett
toalettutrymme, i bildens högerkant finns dörröppningar in till barnens rum och till
vänster om toaletten finns en dörr in till ett sovrum.

Foto 14 visar en dubbelsäng i sovrummet (till vänster från hallen). På sängen ligger
kläder som är upphängda på galgar. På golvet intill sänggaveln finns en fjärrkontroll.

Undersökningsprotokoll Beskrivning av brottsplatsen, 2008-07-10 13:45   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 15 visar västra delen av sovrummet där det finns en TV och 2 fåtöljer.

Foto 16 visar toalett med dusch på övervåningen.
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Foto 17 visar det västra barnrummet.

Foto 18 visar det östra barnrummet.

Förutom redovisade bilder finns ytterligare digitalt bildmaterial arkiverat.
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Noteringar vid den inledande brottsplatsundersökningen.

På väggen utanför entrédörren lyser en ytterbelysning. Fastighetens entrédörr är försedd
med ett fallregellås där inga skador från brytande våld kan iakttas. Vid prov  visar det
sig att en signal hörs inne i fastigheten då knappen trycks in på den utanpåliggande
ringklockan som finns till vänster om dörren.

I hallen kan iakttas 3 områden med urådrat blod på golvet och på väggarna i hallen ses
blodstänk och utstruket blod. 2 pallar ligger direkt till vänster innanför entrédörren, båda
blodbesudlade och de har rinningar som visar att pallarna flyttats innan blodet torkat.

I hallen finns en taklampa mitt för trappan till övervåningen, i en armatur i taket mellan
hallen och tvättstugan lyser 2 lampor av 3 och i tvättstugan är belysningen tänd. I ett
utrymme som ser ut som en koja under trappan till övervåningen lyser en lampa på
väggen.

I vardagsrummet står en TV påslagen och visar kanal 1. En golvlampa intill en 2-
sitssoffa lyser liksom 2 fönsterlampor i västra fönstren och i hörnet mot köket lyser en
golvlampa. I köket lyser en taklampa framför diskbänken samt ett lysrör ovanför
diskbänken.

I arbetsrummet lyser en golvlampa som står i SÖ hörnet. 2 stationära datorer är påslagna
och en bärbar dator ser ut att vara avslagen.

På övervåningen finns belysningar tända i sovrummen och i hallen.

I inledningen av undersökningen lämnades kläder ut för att överlämnas till Torgny
Hellberg.

Rättsläkare Lars Eriksson besökte platsen i samband med den inledande
undersökningen.

Efter att fastighetens olika utrymmen dokumenterats framgick att det på övervåningen
inte finns spår som tyder på våldsanvändning. De 3 sovrummen, toaletten och hallen har
ett för en barnfamilj normalt utseende med en viss oreda som t ex utspridda leksaker
och mattor som ligger i oordning.

Västerås 2008-07-10

Kjell Eriksson
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-07-09
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över gods från brottsplatsen

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Vakthavande befäl Thomas Hedmark

Anledning till
undersökningen:

Brottsplatsundersökning

Målsägande: Jangestig, Emma, Maximilian och Saga

Handläggare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson
Medundersökare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén

Plats och tider för
undersökningen:

Verktygsgatan 2B ARBOGA. Undersökningen påbörjades den 17
mars 2008 kl. 22.55

I samband med brottsplatsundersökningen har ett antal föremål tagits i beslag för
närmare undersökning.

Foto 1

Från hallgolvet togs en svart T-
shirt och 2 blå strumpor i beslag
för vadare undersökning.
T-shirten (2008-1900-BG875-4) har
på bilden märkts ut med siffran 1
och strumporna (2008-1900-BG875-
5) har märkts med siffran 2.

T-shirt och strumpor finns
dokumenterade i separat
protokoll och T-shirten har
undersökts på SKL.

1

2
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Foto 2. Från skrivbordet i arbetsrummet togs en hammare i beslag (2008-1900-BG956-4).
Hammaren som delvis låg under papper har på bilden märkts ut med en gul cirkel. På
hammaren fanns inget synligt blod. Vid undersökning på SKL har konstaterats inte
kunnat påvisas blod och vid fingeravtrycksundersökning framkallades 2 fingeravtryck.
Ett av avtrycken är avsatt av Torgny Hellberg men vem som avsatt det andra finger-
avtrycket är okänt. Jämförelse har gjorts även mot Emma, Roland och Eva Jangestig
samt mot Christine Shürrer utan att överensstämmelse funnits.

På bilden syns också en trådlös telefon upptaget som beslag 2008-1900-BG956-1. Från en
hylla i köket beslagtogs en laddare till telefonen (2008-1900-BG956-2) och från
sovrummet i övervåningen togs en trådlös telefon med laddare (2008-1900-BG956-3) i
beslag. Telefonerna har inte undersökts närmare.

En röd cirkel visar en digitalkamera som togs i beslag (2008-1900-BG962-1). Kameran har
undersökts hos IT-analysgruppen och redovisas i separat protokoll.

Från en låda i bokhylla i vardagsrummet togs ett handskrivet brev i beslag (2008-1900-
BG917-1). Brevet överlämnades till utredarna och har inte undersökts närmare på
tekniska roteln.

Från skrivbordet togs också ett ark med bilder på barnen i beslag (2008-1900-BG962-2).
Arket har utan vidare undersökning återlämnats till Emma Jangestig.

Från hyllan på väggen i bildens bakgrund samt från skrivbordet togs sammanlagt 42
CD/DVD-skivor i beslag (2008-1900BG1516-1-3) i syfte att söka bilder på Christine
Shürrer iförd Vans-skor.
Skivarna som innehåller musik, familjebilder och semesterbilder har granskats utan att
några bilder visande Shürrer i Vans-skor kunnat återfinnas.
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Foto 3 visar området direkt innanför entrédörren. I det inringade området återfanns ett
kvitto på inköp av tågbiljett (2008-1900-BG961-1) på Arboga järnvägsstation.

Foto 4 Kvittot har fingeravtrycksundersökts på tekniska roteln utan att några
användbara fingeravtryck kunnat framkallas.
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Foto 5

Intill dörren in till arbetsrummet anträffades en
bordskniv som togs in till tekniska roteln för
spårsökning. Inga fingeravtryck kunde dock
framkallas på kniven. På bilden finns också en
sax som visade sig komma från
ambulansmännens utrustning.

Foto 6 är samma bild som foto 1. Området med kniv och sax har märkts ut med en
cirkel.

De två golvmattorna som syns på foto 1 och  6 togs i beslag (2008-1900-BG1115-2 och 3)
för fortsatt undersökning på tekniska roteln.
Undersökningen av mattorna redovisas i separat protokoll.

Foto 8
På en spegel på väggen innanför dörren till
arbetsrummet fanns ett fotografi uppsatt.
Vid ett tillfälle då Emma Jangestig besökte
platsen noterade hon att fotot hade besudlingar

Foto 7 varför fotot togs i beslag (2008-1900-BG1351-1)
Fotografiet har sänts till SKL för närmare
undersökning.
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Förutom här redovisade beslag från brottsplatsen har datorer tagits i beslag och de har
undersökts på IT-analysgruppen och redovisas i separata protokoll.

Materialförteckning
Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning 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

1 par mörkblå
barnstrumpor

Från golv mitt för
dörröppning till kök,
Verktygsgatan 2B i
Arboga

Rosén/Eriksson

U1/405-08/G060 2008-1900-
BG956-4

Hammare Låg på skrivbord i
arbetsrum
Till SKL

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G061 2008-1900-
BG956-1

Trådlös telefon Låg på skrivbord i
arbetsrum

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G062 2008-1900-
BG956-2

Laddare till trådlös
telefon

Stod i en hylla i köket Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G063 2008-1900-
BG956-3

Trådlös telefon med
laddare

Från sängbord i sovrum
på övervåningen

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G065 2008-1900-
BG917-1

Kuvert innehållande
handskrivet brev på
engelska

Från 3:e lådan uppifrån i
bokhylla i vardagsrum

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/G078 2008-1900-
BG961-1

Kvitto på tågbiljett för
229 kr 5/3 2008

SJ Biljettautomat Eriksson/Rosén

U1/405-08/G079 2008-1900-
BG962-1

Digitalkamera
Olympus

Från bord vid vänstra
datorn

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G080 2008-1900-
BG962-2

Ark med olika foton
på barnen

Från bord intill högra
datorn

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G107 Bordskniv Från hallgolv intill dörr
till arbetsrum

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G110 2008-1900-
1115-2

Golvmatta från södra
delen av hallen

Matta utanför dörr till
arbetsrum

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G111 2008-1900-
1115-3

Golvmatta från norra
delen av hallen

Matta utanför öppning till
kök

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G144 2008-1900-
BG1516-1

33 st CD/DVD-skivor I hylla arbetsrum vid
vänstra datorn

Kjell Eriksson

U1/405-08/G145 2008-1900-
BG1516-2

8 st CD/DVD-skivor Bord vid vänstra datorn Kjell Eriksson

U1/405-08/G146 2008-1900-
BG1516-3

1 st CD-skiva Arbetsbord intill den
högra datorn i arbetsrum

Kjell Eriksson
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-07-07
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över säkring av spår på brottsplatsen

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Vakthavande befäl Thomas Hedmark

Anledning till
undersökningen:

Brottsplatsundersökning

Målsägande/berörd
person:

Jangestig, Emma, Maximilian och Saga

Handläggare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson
Medundersökare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén

Plats och tider för
undersökningen:

Verktygsgatan 2B ARBOGA. Undersökningen påbörjades den 17
mars 2008 kl. 22.55

Avspärrning: Ja

Bevakning: Ja

Vid de undersökningar som genomförts på brottsplatsen har olika spår säkrats.

Blod har säkrats från 81 olika platser från väggar och golv. 68 av spåren har analyserats
på SKL varvid framkommit att 65 av spåren härrör från de tre offren. Från 3 av spåren
gick det inte att få fram någon DNA-profil.

Hår eller hårtussar har säkrats från 17 platser på golv i hall och arbetsrum och 1 hår har
säkrats från blodet på garderobsdörren. Av dessa har de 17 håren från golvet sänts till
SKL för vidare undersökning.

Delar eller fragment av skoavtryck avsatta med blod på undersidan av sulan har
framkallats på 33 ställen på golven i undervåningen. De flesta av avtrycken var inte
synliga med blotta ögat och de har framkallats med hjälp av Amidosvart (ett ämne som
förstärker blod). Skor från personer som vistats på platsen efter brottet
(ambulanspersonal, poliser och rättsläkare) har dokumenterats och efter att de
framkallade spåren jämförts mot dessa skor kvarstår 3 avtryck från en sko med ett
sulmönster som inte finns bland de behörigas skor.

Fingeravtrycksundersökning i hallen resulterade i att ett användbart fingeravtryck kunde
framkallas. Detta avtryck fanns på nedre trappräcket vid trappan upp till övervåningen.
Fingeravtrycket som jämförts mot Emma Jangestig, Torgny Hellberg, Roland Jangestig,
Eva Jangestig och Christine Shürrer har inte kunnat härledas till någon av dem eller mot
annan person.
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Analyserade blodspår från brottsplatsen.

Bad/Tvätt

Kök

Arbetsrum

Vardagsrum

Trappa till
övervåning

En schematisk skiss visar fastighetens undervåning. Delar av möblemanget har ritats in
och på skissen har även blodstänk som analyserats ritats in och färglagts med olika
färger för respektive person. De större färgade områdena visar den plats där respektive
person låg med överdelen av kroppen vid anträffandet och där har också urblödningar
skett.

Visar blod från Emma Jangestig
Visar blod från Maximilian Jangestig
Visar blod från Saga Jangestig
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Kök

Arbetsrum

Ovanstående skiss är en förstoring från skissen på föregående sida.
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Foto 1
Hallen är totalt ca 5,28 meter lång och har en bredd av ca 1,48 m.

På golvet kan urådrat blod ses inom 4 områden och dessa platser bedöms som de platser
där offrens huvuden legat efter brottet. 3 av platserna med urådrat blod har med stöd av
vittnesuppgifter markerats med färgade cirklar Cirklarna har olika färger som i
fortsättningen används då analyserade stänk visas på bild.
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Foto 2 visar området på hallens
västra sida, med hörnet som syns
i bildens vänsterkant ca 80 cm
innanför entrédörren

På golvet finns blod från en
urblödning och på väggen finns
ett större antal blodstänk. De
blodstänk som har analyserats
har på bilden markerats med
ringar. Ringarna med röd färg
markerar blodstänk som kommer
från Emma Jangestig och de
med blå färg markerar blodstänk
som kommer från Maximilian
Jangestig.

På väggen ovanför tavlan,
(ovanför pilen), finns ett stänk
med blod från Emma Jangestig.
Även i taket finns ett stänk blod
från Emma Jangestig.

Foto 3 visar väggens förlängning in mot köket. Ringarna markerar blod från Emma
respektive Maximilian Jangestig.
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Foto 4.

På väggen på östra sidan av
hallen finns ett stänk med blod
som kommer från Maximilian
Jangestig

Foto 5 visar östra väggen mellan dörren till arbetsrum och den koja som finns under
trappan till övervåningen. Även här finns ett antal blodstänk och bland de som
analyserats finns även ett stänk som kommer från Saga Jangestig (rosa ring).
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Foto 6 visar inre delen av
hallen, exponerat från
trappan upp till
övervåningen.
Linjerna på bilden visar yttre
stänken i en stänkbild med
blod som utgår från den
urblödning som finns på
hallmattan mitt för dörren in
till köket
DNA-analys har visat att
blodet kommer från Saga
Jangestig.
I den cirkel som finns vid
tröskeln in till köket finns en
mindre urblödning som
kommer från Saga Jangestig.
Cirklarna på nedre trapp-
steget samt på väggen mot
arbetsrummet visar var stänk
från Saga Jangestig säkrats.

Foto 7 visar inre västra
hörnet av hallen vid
öppningen mot vardags-
rummet. Cirklarna visar de
analyserade stänk som träffat
väggen och gaveln på en
byrå som står i vardags-
rummet. Blodet i stänken

kommer från Saga Jangestig.
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Foto 8 visar golvet i vardagsrummet närmast öppningen mot hallen.

På bilden har ytterkanterna på den del av stänkbilden som fortsätter in i vardagsrummet
markerats med rosa linjer. Delar av de stänk som kastats från urblödning på den inre
hallmattan har varit så låga att de att de i princip kastats parallellt med golvet. Det stänk
som nått längst är beläget under en blå plastlåda som syns i bildens högerkant, 410 cm
från urblödningen.
På övre delen av byråns sida mot dörröppningen finns blod som träffat byrån och
bedöms vara kastat från den plats där urblödningen finns på inre hallmattan. Även detta
blod kommer från Saga Jangestig. Mellan byrån och stolarna finns droppar av blod.
också de från Saga Jangestig.  Dessa droppar bedöms ha haft en så hög båge genom
luften att de passerat byrån och landat i området mellan byrån och stolarna.

Innan undersökningarna avslutades begärdes biträde från SKL med beräkning av
blodstänk och tolkning av blodspåren.
Undersökningen gjordes gemensamt med oss tekniker från Västerås och vissa av
tolkningarna som görs i detta protokoll växte fram i samband med denna undersökning.

En redovisning från SKL om beräkningen och tolkningen redovisas separat.
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Kök

Arbetsrum

Efter analys av blodet som säkrats framgår att blod från Emma Jangestig finns i hallens
södra del samt på golv i arbetsrum. Blod från Maximilian Jangestig finns i större delen
av hallen samt in på östra sidan av golvet i vardagsrummet. Blod från Saga Jangestig
finns i inre delen av hallen samt in på västra delen av vardagsrummet. De respektive
områdena markeras med de färgade cirklarna.

= Emma
= Maximilian

= Saga
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Säkrade hår från brottsplatsen.

Vid platsundersökningen säkrades hår och hårtussar från 18 olika ställen i hall och
arbetsrum. På skissen ovan har platserna där håren anträffades utmärkta med gulaktiga
rektanglar.

Flertalet hår var relativt korta och såg ut att vara klippta eller avhuggna. Alla hårstrån
utom ett (som säkrades från det blod som fanns på garderobsdörren) har sänts till SKL
för analys och jämförelse mot hårprover från offren, sambo och misstänkt.
Vid protokolleringen har analyserna inte avslutats men muntligt har meddelats att en
första bedömning är att håren kommer från behöriga personer.

Håren i arbetsrummet var svarta och det har konstaterats att de inte är humana och
troligen kommer från katter som funnits i bostaden.

Undersökningsprotokoll Spår från brottsplatsen, 2008-07-10 13:50   diarienr: 1900-K8001-08
248



11 (20)

Säkrade skoavtryck på brottsplatsen.

Ett flertal delar av eller fragment av skoavtryck som avsatts med skor som haft blod på
sulorna har med hjälp av Amidosvart, framkallats på golv i undervåningen.
Efter att skor tillhörande personer som varit behörigt på platsen (ambulansmän, poliser
och rättsläkare) har dokumenterats har de flesta spåren sållats bort. På hallgolvet finns 3
spår från en sko med ett skosulemönster som inte återfinns bland de skor som burits av
de behöriga personerna.
På skissen ovan har 3 platser där det aktuella skosulemönstret framkallats markerats
med gula cirklar. Pilar i 2 av cirklarna visar i vilken riktning skornas främre del pekade
då spåren avsatts. Det bästa av spåren (S172), som markerats på skissen, säkrades
genom att den del av mattan skars ur och har senare använts för jämförelse mot skor.
Det framkallade skosulemönstret redovisas i ett separat protokoll över.skospårsunder-
sökning.

U1/405-08/S172
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Foto 9 visar inre delen av hallen. På trappräcket i trappan till övervåningen
framkallades ett fingeravtryck U1/405-08/S055 (platsen utmärkt med en pil).
Avtrycket har jämförts mot Emma, Roland och Eva Jangestig, Torgny Hellberg och
Christine Shürrer. Spåret är inte avsatt av någon av dem och sökning i fingeravtrycks-
registret har inte gett någon träff varför det är okänt vem som avsatt avtrycket.

Materialförteckning
Gods
Materialmärkning 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

1 par mörkblå
barnstrumpor

Från golv mitt för
dörröppning till kök,
Verktygsgatan 2B i
Arboga

Rosén/Eriksson

U1/405-08/G060 2008-1900-
BG956-4

Hammare Låg på skrivbord i
arbetsrum
Till SKL

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G061 2008-1900-
BG956-1

Trådlös telefon Låg på skrivbord i
arbetsrum

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G062 2008-1900-
BG956-2

Laddare till trådlös
telefon

Stod i en hylla i köket Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G063 2008-1900-
BG956-3

Trådlös telefon med
laddare

Från sängbord i sovrum
på övervåningen

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/G065 2008-1900-
BG917-1

Kuvert innehållande
handskrivet brev på
engelska

Från 3:e lådan uppifrån i
bokhylla i vardagsrum

Krinsp
Elisabeth
Rosén
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Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av
U1/405-08/G078 2008-1900-

BG961-1
Tågbiljett för 229 kr
5/3 2008

SJ Biljettautomat Eriksson/Rosén

U1/405-08/G079 2008-1900-
BG962-1

Digitalkamera
Olympus

Från bord vid vänstra
datorn

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G080 2008-1900-
BG962-2

Ark med olika foton
på barnen

Från bord intill högra
datorn

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G107 Bordskniv Från hallgolv intill dörr
till arbetsrum

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G110 Golvmatta från södra
delen av hallen

Matta utanför dörr till
arbetsrum

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G111 Golvmatta från norra
delen av hallen

Matta utanför öppning till
kök

Eriksson/Rosén

U1/405-08/G134 2008-1900-
BG1351-1

Fotografi från
hallspegel

Satt tejpat på hallspegeln
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/G144 2008-1900-
BG1516-1

33 st CD/DVD-skivor I hylla arbetsrum vid
vänstra datorn

Kjell Eriksson

U1/405-08/G145 2008-1900-
BG1516-2

8 st CD/DVD-skivor Bord vid vänstra datorn Kjell Eriksson

U1/405-08/G146 2008-1900-
BG1516-3

1 st CD-skiva Arbetsbord intill den
högra datorn i arbetsrum

Kjell Eriksson

Jämförelseprov för DNA-analys
Materialmärkning 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
Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S001 Tops med eventuellt
blod

Från stänkbild vägg mellan hall och
vardagsrum, Verktygsgatan 2B
Till SKL

Jan Enmark

U1/405-08/S002 Tops med eventuellt
blod

Från stänkbild vägg vänster om öppning
mot kök, Verktygsgatan 2B
Till SKL

Jan Enmark

U1/405-08/S003 Tops med eventuellt
blod

Från stänkbild vägg vänster om dörr till
arbetsrum, Verktygsgatan 2B
Till SKL

Jan Enmark

U1/405-08/S004 Tops med eventuellt
blod

Från stänkbild garderobsdörr i hall,
Verktygsgatan 2B
Till SKL

Jan Enmark

U1/405-08/S005 Tops med eventuellt
blod

Från besudling på golv i vardagsrum
(intill bordsbenet beläget närmast
altandörren)
Till SKL

Jan Enmark

U1/405-08/S006 Tops med eventeullt
blod, 2 st (från höger
hand)

Från Torgny Hellberg Leg. läkare
Lars Eriksson
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Beskrivning Anteckning Säkrat av
U1/405-08/S007 Tops med eventuellt

blod, 2 st (från vänster
hand)

Från Torgny Hellberg Leg. läkare
Lars Eriksson

U1/405-08/S008 Tops med eventuellt
blod, 2st (från ansikte)

Från Torgny Hellberg Leg. läkare
Lars Eriksson

U1/405-08/S009 Blodigt hår (låg
förpackat i en
plastpåse)

Fanns i målsägare Emma Jangestigs
hand
Till SKL

Insp Mats
Hallmén,
Örebro

U1/405-08/S033 Hår Från hallgolv, vid dörröppning in till
arbetsrum
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S034 Hår Från hallgolv, intill matta belägen
utanför arbetsrum
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S035 Hår Från hopvikt hallmatta, belägen utanför
arbetsrum
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S036 Hår Från hallgolv nedanför garderob
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S037 Hår Från hallgolv, mot vägg med garderob
och söder om matta belägen utanför
dörröppning till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S038 Hår Från hallgolv, söder om matta utanför
dörröppning till kök och till vänster om
spåret S037
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S039 Hår Från hallgolv, söder om matta utanför
dörröppning till kök och till vänster om
spåret S038
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S040 Hår Från södra delen av hallmatta belägen
utanför dörröppning till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S041 Hår Från centrala delen av hallmatta belägen
utanför dörröppning till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S042 Hår Från centrala delen av hallmatta belägen
utanför dörröppn. till kök och till
vänster om spåret S041
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S043 Hår Från centrala delen av hallmatta belägen
utanför dörröppning till kök och till
höger om spåret S041
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S044 Hår Från hallgolv, till vänster om
dörröppning in till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén
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Beskrivning Anteckning Säkrat av
U1/405-08/S045 Hår Från hallgolv, intill tröskel till kök

Till SKL
Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S046 Hår Från norra delen av hallmatta belägen
utanför dörröppning till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S047 Hårstrån Från utsida av garderobsdörr i hall
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S048 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från bloddroppe på golv i arbetsrum, ca
35 cm innanför tröskeln
Till SKL

Krinsp Kjell
Eriksson

U1/405-08/S049 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från blodstänk på hallvägg i trappa, ca
20 cm rakt nedanför nedre änden på
trappräcket
Till SKL

Krinsp Kjell
Eriksson

U1/405-08/S050 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från blodstänk på hallvägg till höger om
garderob och till vänster om utbyggnad i
väggen
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S051 Tops med eventuellt
blod, 2 st

Från blod på hallgolv till höger om
dörröppning till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S052 Tops med eventuellt
blod,2 st

Från blod på hallgolv, högra sidan på
tröskel till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S053 Tops med eventuellt
blod, 2 st

Från blod på hallgolv, vänstra sidan på
tröskel till kök
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S054 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från bloddroppe närmast tröskeln på
golv inne i arbetsrum
Till SKL

Krinsp Kjell
Eriksson

U1/405-08/S055 Fingeravtryck på
mikrosil

Från trappräcke upp mot övervåningen
Till NFA

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S056 Liten handskriven lapp Från hallgolv under garderob Eriksson/Rosén
U1/405-08/S057 Nagelskrap från Emma

Jangestig
Till SKL Rättsläkare

Tibbelin,
Uppsala

U1/405-08/S058 Ev blod på tops Droppe från golv intill hörn mot badrum
Till SKL

Annelie Watter

U1/405-08/S059 Ev blod på tops Dropp på golv direkt innanför tröskel i
ytterdörr
Till SKL

Annelie Watter

U1/405-08/S060 Ev blod på tops Ovansida inre handtag på ytterdörr
Till SKL

Annelie Watter

U1/405-08/S061 Ev blod på tops Insidan av inre handtag på ytterdörr
Till SKL

Annelie Watter
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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

U1/405-08/S076 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från övre stänk på sida av bokhylla i
vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S077 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från nedre stänk på sida av bokhylla i
vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S078 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe på hallgolv intill tröskel
mot vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S079 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe på tröskel mellan hall och
vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S080 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe på golv i vardagsrum intill
bokhylla
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S081 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe längs mot väster intill
bokhylla, på golv i vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S082 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe belägen norr om spår S080
på golv i vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S083 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe belägen norr om spår S082
på golv i vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S084 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe belägen norr om spår S085
på golv i vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S085 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe belägen norr om spår S083
på golv i vardagsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S086 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från nordligaste droppen på
vardagsrumsgolv
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S087 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från stänk, beläget ca 84 cm från
dörröppning till vardagsrum och in på
vägg  vid trappa i hall
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S088 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från droppe belägen 14 cm från södra
kanten på nedersta steget på trappa i hall
Till SKL

Krinsp E.Rosén
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Beskrivning Anteckning Säkrat av
U1/405-08/S089 Tops med eventuellt

blod, 1 st
Från stänk beläget 125 cm upp från golv
och 37 cm in från hörn på vägg mot
arbetsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S090 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från stänk beläget 32,5 cm upp från
golv och 50 cm in från hörn på vägg
mot arbetsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S091 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från stänk beläget 105 cm upp från golv
och 0,5cm in från vänster hörn på vägg
med spegel i hall
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S092 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från stänk beläget under hallspegel
6,5cm upp från golv och 40 cm in från
vänster hörn
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S093 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från stänk beläget under hallspegel 40
cm upp från golv och 50 cm från vänster
hörn
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S094 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från övre stänket beläget under
nyckelskåp, 101cm upp från golv och
30cm från öppning till arbetsrum
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S095 Tops med eventuellt
blod, 1 st

Från stänk i halltak beläget 50,5cm från
vägg mot toalett och 128cm från
entrédörr
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S096 Hårprov vänster
tinning

Från Torgny Hellberg
Till SKL

Rättsläk Lars
Eriksson

U1/405-08/S097 Hårprov höger tinning Från Torgny Hellberg
Till SKL

Rättsläk Lars
Eriksson

U1/405-08/S098 Hårprov hjässa Från Torgny Hellberg
Till SKL

Rättsläk Lars
Eriksson

U1/405-08/S099 Hårprov nacke Från Torgny Hellberg
Till SKL

Rättsläk Lars
Eriksson

U1/405-08/S103 Ev blod på tops Stänk Ö entrédörr, ovanför vä brytare
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S104 Ev blod på tops Stänk Ö entrédörr, under hö brytare
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S105 Ev blod på tops Större stänk till vä om garderobsdörr,
ovanför tavla
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S106 Ev blod på tops Stänk garderobsvägg, rakt ovanför tfn-
jack
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S107 Ev blod på tops Stänk garderobsvägg, mellan eluttag o
tfn-jack
Till SKL

Elisabeth
Rosén
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Beskrivning Anteckning Säkrat av
U1/405-08/S108 Ev blod på tops Stänk garderobsvägg, rakt ovanför

eluttag
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S109 Ev blod på tops Stänk garderobsvägg, mittre av 3, 69 cm
från golv
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S110 Ev blod på tops Stänk på list vä sida av garderob, övre
av 2
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S111 Ev blod på tops Utstryk garderobsvägg, hö om garderob,
ev handavtr, övre utstryket
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S112 Ev blod på tops Stänk garderobsvägg, större stänk hö
om garderobsdörr, 78 cm från golv
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S113 Ev blod på tops Stänk hörn mot vard rum, cirkulärt 60
cm från golv
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S114 Ev blod på tops Stänk nedåt hörn mot vardagsrum, 43
cm från golv
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S115 Ev blod på tops Stänk mot norr, hörn mot vardagsrum,
34 cm från golv
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S116 Ev blod på tops Stänk kök, dörr till städskåp, stänk
nedåt, 62 cm från golv
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S117 Ev blod på tops Stänk kök, dörr till städskåp, stänk
västerut, övre, 46,5 cm från golv
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S118 Ev blod på tops, LCN-
topsning

LCN-topsning från inre handtag
entrédörr
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S119 Ev blod på tops Droppe på tröskel insida entrédörr
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S120 Ev blod på tops Utstryk mellan dörrmatta och golvmatta
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S121 Ev blod på tops Urblödning, södra delen, söder om
garderobsdörr

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S122 Ev blod på tops Urblödning, norra delen söder om
garderobsdörr

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S123 Ev blod på tops Urblödning, 18 cm s utbyggn, 30 cm
från vägg

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S124 Ev blod på tops Urblödning vid södra mattkanten Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S125 Ev blod på tops Droppen mot vägg under spegel
Till SKL

Elisabeth
Rosén
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Beskrivning Anteckning Säkrat av
U1/405-08/S126 Ev blod på tops Urblödning östra sidan av mattan, mot

södra änden
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S127 Ev blod på tops Urblödning vid östra mattkanten, snett
söder om trappan

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S128 Ev blod på tops Urblödning västra sidan av mattan, mot
utbyggnad i vägg

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S129 Ev blod på tops Urblödning mellan matta och öppning
till kök

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S130 Ev blod på tops Stänkbild på golv intill hörn mot vard
rum
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S131 Ev blod på tops Stänk på sidan av blå plastback intill
öppning mot vard rum
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S132 Ev blod på tops Större stänk i stänkbild in på
vardagsrumsgolv

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S133 Ev blod på tops Sista stänket i stänkbild in i vardagsrum
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S134 Ev blod på tops Större stänk på sida av byrån
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S135 Ev blod på tops Mittre stänk i bågformad serie på byråns
sida
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S136 Ev blod på tops Droppe under stol o vardagsrum, 4 x 6
mm
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S137 Ev blod på tops Droppe golv vardagsrum, 7 cm SV om
vitt papper
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S138 Ev blod på tops Droppe golv vardagsrum, 27,5 cm SO
om vitt papper

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S139 Ev blod på tops Droppe golv vardagsrum, 6 cm norr om
kossa

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S140 Ev blod på tops Dropp golv arb rum, södra droppen i en
triangel, 9 cm från golvlist
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S141 Ev blod på tops Dropp golv arb rum, intill mattskarv 42
cm från golvlist
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S142 Hårtuss På golv vid urblödning från Saga, mot
köksöppning
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S143 Mörka hårstrån På golv i arb rum, ca 30 cm från tröskel
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S144 Mörka håstrån På golv i arb rum, framför fönster
Till SKL

Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S145 Liten metallring Från stenplatta utanför entrédörr Kjell Eriksson
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Beskrivning Anteckning 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

U1/405-08/S148 Hårstrå Anträffades i ytterficka på dataväskan
2008-1900-BG893-2

Anna
Pettersson

U1/405-08/S154 LCN-topsning från
kontakt till ringklocka

Tryckknapp till ringklocka
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S155 Vitt pappersark Blodigt med skoavtryck på baksidan Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S158 2 provrör med mörkt
hår (Shürrer)

Överlämnades i kuvert, utan
dokumentation
Till SKL

Polisen i
Tyskland?

U1/405-08/S159 Ev blod på tops,
Nedåtriktat stänk vägg
vänster om
garderobsdörr

Nedåtriktat stänk vägg vänster om
garderobsdörr
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S160 Ev blod på tops,
Utstruket blod
garderobsdörr, över
vänster rinning

Utstruket blod garderobsdörr, över
vänster rinning
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S161 Ev blod på tops,
Cirkulärt stänk på
garderobsdörr

Cirkulärt stänk på garderobsdörr
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S162 Ev blod på
tops,Utstruket blod till
höger om
garderobsdörr, högra
delen

Utstruket blod till höger om
garderobsdörr, högra delen
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S163 Ev blod på tops,
Uppåtriktat blodstänk
på utbyggnad (4A)

Uppåtriktat blodstänk på utbyggnad
(4A)
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S164 Ev blod på tops, På
utbyggnad, till hö om
vit lucka

På utbyggnad, 20 cm från golv, 10 cm
från norra hörnet
Till SKL

Kjell Eriksson

U1/405-08/S172 Utskuren mattbit med
framkallade skoavtryck

Från hallgolv (utanför arbetsrum)
Till SKL

Fotograf Maria
Gradin-Öijer

Västrås 2008-07-10

Kjell Eriksson
Kriminaltekniker
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Möjligt händelseförlopp

Efter en tolkning av brottsplatsen med tolkning av blodspår, analys av blodstänken,
obduktion/rättsläkarundersökning av offren samt efter att familjens rutiner blivit kända har ett
möjligt händelseförlopp vuxit fram:

Maximilian och Saga har varit redo för ”nattning” när en person kommit in genom villans
entrédörr med avsikt att döda Emma, Maximilian och Saga Jangestig. Personen har varit
utrustad med en klohammare som använts som tillhygge då mängder med slag har riktats mot
offrens huvuden..

Emma Jangestig har varit den som först mött gärningsmannen innanför entrédörren där hon
upprepade gånger tillfogats kraftigt våld mot främst huvudet. Av slagen har blod stänkt mot
väggarna i hallen och även in på golvet i arbetsrummet. Emma har, innan eller i samband med
att hon fallit omkull, tagit stöd mot hallväggen norr om dörren till arbetsrummet. Emma har
sedan blivit liggande intill den västra väggen strax innanför entrédörren..

I nästa skede har Maximilian Jangestig kommit fram till Emma och gärningsmannen varefter
även Maximilian utsatts för upprepat våld mot huvudet. Maximilian har förflyttat sig under
den tid han blivit slagen vilket har fått till följd att blod från Maximilian har stänkt på
väggarna i större delen av hallen och blod har också kastats in i vardagsrummet. Maximilian
har efter misshandeln blivit liggande på den inre hallmattan, strax söder om öppningen till
köket.

Efter detta har även Saga Jangestig utsatts för upprepat våld mot huvudet. Saga har under
misshandeln funnits i den inre delen av hallen. I samband med misshandeln har hon tappat sin
nappflaska utanför öppningen till köket. Saga har i detta skede fått en skada som orsakat en
urblödning vid tröskel i öppningen mot köket. Saga har slutligen blivit liggande på mattan
nedanför trappan till övervåningen där hon fått motta så kraftigt våld mot huvudet att blod
kastats upp på väggen mellan köksöppning och öppningen till hallen, men även ca 4 meter in i
vardagsrummet.

Gärningsmannen som i samband med brottet gått i blod på golv eller mattor har efter brottet
lämnat bostaden genom entrédörren och har därvid avsatt spår med blodiga skosulor.
Gärningsmannen har haft den hammare som använts vid brottet med sig till platsen och har
också haft den med sig från brottsplatsen och den har inte återfunnits.

Västerås 2008-07-10

Kjell Eriksson
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.

Undersökningsprotokoll Undersökning tröja o strumpor från brottsplatsen, 2008-05-08 13:41   diarienr: 1900-K8001-08
261



2 (5)

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.

Undersökningsprotokoll Undersökning tröja o strumpor från brottsplatsen, 2008-05-08 13:41   diarienr: 1900-K8001-08
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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).

Undersökningsprotokoll Undersökning tröja o strumpor från brottsplatsen, 2008-05-08 13:41   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll Undersökning tröja o strumpor från brottsplatsen, 2008-05-08 13:41   diarienr: 1900-K8001-08
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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
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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

2008-06-26
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över skospårsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Åkl. Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Mord, mordförsök

Målsägande/berörd
person:

Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: -

Övrig information: Framkallade skoavtryck från brottsplats samt infärgade avdragna
sulmönster från olika skostorlekar av Vansskor modell Bearcat har
skickats till SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium) för
jämförelse.

Redovisning
Från brottsplatsen har ett flertal skoavtryck avsatta i blod framkallats. Alla sulmönster
utom ett har kunnat härledas till personer som vistats som behöriga på platsen efter
brottet (ambulanspersonal, polis, rättsläkare).

Bild 1
På hallgolvet utanför dörröppningen in till ett arbets/datarum framkallades delar av
skoavtryck märkt 24 på bilden (spår U1 405-08/S172), som inte har kunnat härledas
till någon behörig person. Likadant sulmönster framkallades på ytterligare två ställen
på hallgolvet. Även på en mattkant till en av hallmattorna kunde man se fragment av
likadant sulmönster.

Undersökningsprotokoll Skospårsundersökning, 2008-07-03 14:43   diarienr: 1900-K8001-08
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Bild 2
Närbild av det framkallade skoavtrycken (spår U1 405-08/S172).
Vid förfrågningar till tekniska roteln i Uppsala som innehar ett omfattande skospårs-
register, framkom att avtrycket skulle kunna ha avsatts med en sko av fabrikatet VANS,
vilka har ett liknande sulmönster som avtrycken avsatta på hallgolvet.

Bild 3
Vid en undersökning av den
misstänkte Schürrers dator som
beslagtogs i Tyskland, anträffades
en bild av henne iklädd ett par mörka
lågskor försedda vita skosnören samt
en vit kant nertill. Bilden var tagen
2007-12-31.

Skorna har inte återfunnits.

Undersökningsprotokoll Skospårsundersökning, 2008-07-03 14:43   diarienr: 1900-K8001-08
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Bild 4
Förstoring på skorna. På vänstra skons bakre del av sulan, samt på en påsydd vit lapp på
högra skons ovansida står namnet VANS.

En kontakt togs med generalagenturen för VANS i Danmark, vilka förevisades en
närbild på skorna. De uppgav att skorna var av modellen Bearcat försedd med ett
sulmönster i s.k. våffelmönster. De uppgav vidare att skona var av en äldre modell och
de senaste exemplar som de hade sålt av denna, var i mitten av 2007. De hade dock ett
exemplar kvar i storlek 41. Skorna beställdes för att kunna jämföra dess sulmönster med
de avsatta skoavtrycken på brottsplatsen.

Bild 5
Från Danmark inköpta VANS-skor modell Bearcat
Black/White art.nr 5218276 storlek 8,5 = 41, fotograferade
i olika vinklar. Skorna är nertill försedda med en vit ca 2,5
cm bred kant.

Pilarna markerar likadana märkningar som finns på de skor
som Schürrer har på sig på bilden, d.v.s. påsydd lapp med
namnet VANS på högra skons ovansida samt namnet
VANS på vänstra skons bakre del av sulan.
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Bild 6
Skoavtryck framkallade på brottsplatsen (spår U1 405-08/S172).

Bild 7
Närbild av sulmönstret på de köpta
VANS-skorna.

Välliknande mönster kan ses mellan
det framkallade skoavtrycket på
brottsplatsen och de köpta VANS-
skornas främre delar.

Sulmönstret på skona har färgats in
och därefter avsatts på papper (spår
U1 405-08/S173).
En jämförande undersökning mellan
pappret med skoavtrycken och sko-
avtrycken avsatta på brottsplatsen har
utförts vid SKL.

Undersökningsprotokoll Skospårsundersökning, 2008-07-03 14:43   diarienr: 1900-K8001-08
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Dokumentation av ytterligare införskaffade skostorlekar av fabrikatet
VANS, modell Bearcat för jämförelse med det avsatta skoavtrycket på
brottsplatsen.

Storlek: 5,0 = 36,5

Färg: Black/sketch/white

Art.nr VN-ODTXX2N

Skorna är nertill försedda med en vit ca 2,5 cm bred kant.

Sulmönstret på skona har färgats in och därefter avsatts på papper (spår U1 405-
08/S174). En jämförande undersökning mellan pappret med skoavtrycken och sko-
avtrycken avsatta på brottsplatsen har utförts vid SKL.

Undersökningsprotokoll Skospårsundersökning, 2008-07-03 14:43   diarienr: 1900-K8001-08
272



6 (9)

Storlek: 9 = 42

Färg: Black/White

Art.nr: okänt

Skorna är nertill försedda med en vit ca 2,5 cm bred kant.

Sulmönstret på skona har färgats in och därefter avsatts på papper (spår U1 405-
08/S175). En jämförande undersökning mellan pappret med skoavtrycken och sko-
avtrycken avsatta på brottsplatsen har utförts vid SKL.
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3 st storlekar:  6,5 = 38,5,  7,5 = 40  och  10 = 43

Färg: Navy/Stv Navy,

Art.nr: VN-ODT2NGJ

Skorna är nertill försedda med en vit ca 2,5 cm bred kant.

Sulmönstret på skona har färgats in och därefter avsatts på papper (spår U1 405-
08/S176 – S178). En jämförande undersökning mellan pappret med skoavtrycken och
skoavtrycken avsatta på brottsplatsen har utförts vid SKL.
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Tabell över Amerikanska respektive europeiska skostorlekar

Storlekar
Am EU
4,5 36
5 36,5

5,5 37
6 38

6,5 38,5
7 39

7,5 40
8 40,5

8,5 41
9 42

9,5 42,5
10 43

10,5 44
11 44,5

SKL:s slutsats, avseende skostorlek på avtrycken avsatta på hallmattan:

Ett avtryck visade ytterkonturen på främre delen av sulan. Huvudsakligen med hjälp
av detta uppskattades storleken på de omstridda avtrycken till mellan storlek 40 – 42.

Sakkunnigutlåtande (delredovisning 2) från SKL bifogas.

Materialförteckning
Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

U1/405-08/S172 Utskuren mattbit med framkallade
skoavtryck

Från hallgolv (utanför
arbetsrum)
Till SKL

Fotograf Maria
Gradin-Öijer

U1/405-08/S173 Infärgat och på papper avsatt sulmönster
från sko, Vans Bearcat strl. 8,5 = 41

Införskaffade från
generalagent för Vans i
Danmark
Till SKL

Krinsp
Elisabeth
Rosén

U1/405-08/S174 Infärgat och på papper avsatt sulmönster
från sko, Vans Bearcat strl. 5 = 36,5

Inlämnade av
privatperson
Till SKL

Krinsp Juoni
Mäkinen

Undersökningsprotokoll Skospårsundersökning, 2008-07-03 14:43   diarienr: 1900-K8001-08
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Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

U1/405-08/S175 Inlämnade av
privatperson
Till SKL

Krinsp Urban
Svensson

U1/405-08/S176 Infärgat och på papper avsatt sulmönster
från sko, Vans Bearcat strl. 6,5 = 38,5

Beställda via internet från
USA
Till SKL

Insp Jan
Sjöberg

U1/405-08/S177 Infärgat och på papper avsatt sulmönster
från sko, Vans Bearcat strl. 7,5 = 40

Beställda via internet från
USA
Till SKL

Insp Jan
Sjöberg

U1/405-08/S178 Infärgat och på papper avsatt sulmönster
från sko, Vans Bearcat strl. 10 = 43

Beställda via internet från
USA
Till SKL

Insp Jan
Sjöberg

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Skospårsundersökning, 2008-07-03 14:43   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Datum

2008-04-21
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över skospårsundersökning – ambulansmän, rättsläkare och
polisers skor

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Catharina Lundbladh, Majvor Hedlund

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Säkring av skosuleavtryck från ambulansmän och
poliser.

Handläggare: Kriminaltekniker Annelie Watter

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, Västerås. Undersökningen påbörjades den 1 april
2008 kl. 07.10

Beskrivning av material

2008-1900-BG981-1
U1/405-08/G097
Skosulemönster tillhörande skor från ambulanssjukvårdare Robert Wreder.

Undersökningsprotokoll Jämförelseskor, 2008-07-10 09:30   diarienr: 1900-K8001-08
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2008-1900-BG982-1
U1/405-08/G098
Skosulemönster tillhörande skor från ambulanssjukvårdare Bengt Palmestål.

2008-1900-BG987-1
U1/405-08/G099
Skosulemönster tillhörande skor från ambulanssjukvårdare Jonas Norén.

2008-1900-BG988-1
U1/405-08/G100
Skosulemönster tillhörande skor från ambulanssjukvårdare Marcus Andersson.

Undersökningsprotokoll Jämförelseskor, 2008-07-10 09:30   diarienr: 1900-K8001-08
278



3 (7)

2008-1900-BG1022-1
U1/405-08/G105
Skosulemönster tillhörande skor från ambulanssjukvårdare Suontausta, Tero Aulis.

2008-1900-BG1037-1
U1/405-08/G106
Skosulemönster tillhörande skor från ambulanssjukvårdare Karlsson, Sven Anders
Patrik.

U1/405-08/G129
Skosulemönster tillhörande skor från rättsläkare Lars Eriksson.
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U1/405-08/G130
Skosulemönster tillhörande skor från polisman Jan Dovholt.

U1/405-08/S100
Skosulemönster tillhörande skor från polisman Cecilia Everstig.

U1/405-08/S101
Skosulemönster tillhörande skor från polisman Fredrik Karlsson.

Undersökningsprotokoll Jämförelseskor, 2008-07-10 09:30   diarienr: 1900-K8001-08
280



5 (7)

U1/405-08/S102
Skosulemönster tillhörande skor från polisman Ola Folkebrant.

U1/405-08/S156
Skosulemönster tillhörande skor från polisman Kjell Eriksson.

U1/405-08/S157
Skosulemönster tillhörande skor från polisman Annelie Watter.

Undersökningsprotokoll Jämförelseskor, 2008-07-10 09:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Ambulanssjukvårdarnas skor har fotograferats och sulmönstret har säkrats på vitt
papper. Polisernas och rättsläkarens skor har enbart säkrats på vitt papper. Sulmönstren
finns tills vidare på tekniska roteln för jämförelse mot spår på brottsplatsen.

Undersökningsprotokoll Jämförelseskor, 2008-07-10 09:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Materialförteckning
Gods/skosulemönster
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G097

2008-1900-
BG981-1

Arbetssko med
stålhätta, fabr Shock
strl 45, skinn/tyg, svart

Beslag från Wreder, Allan
Robert  (Första ambulans
på plats )

Insp Majvor
Hedlund

U1/405-
08/G098

2008-1900-
BG982-1

Arbetskänga, fabr
Arbetssko AB,
Sweden" stålex " strl
42, läder, svart

Beslag från Palmestål,
Bengt  (Första ambulans
på plats )

Insp Majvor
Hedlund

U1/405-
08/G099

2008-1900-
BG987-1

Arbetssko, fabr
Arbesko strl 43

Beslag från Norén,
JONAS
(ambulanspersonal på
plats )

Insp Katharina
Lundblad

U1/405-
08/G100

2008-1900-
BG988-1

Arbetskänga, fabr
Arbesko strl 43, skinn

Beslag från Andersson,
MARCUS
(ambulanspersonal på
plats )

Insp Katharina
Lundblad

U1/405-
08/G105

2008-1900-
BG1022-1

Arbetssko, fabr
Arbesko strl 42

Beslag från Suontausta,
Tero Aulis
(ambulanspersonal på
plast)

Insp Katharina
Lundblad

U1/405-
08/G106

2008-1900-
BG1037-1

Arbetssko, fabr Stålex,
strl 43

Beslag från Karlsson,
Sven Anders Patrik
(ambulanspersonal på
plats)

Insp Majvor
Hedlund

U1/405-
08/G129

Arbetsskor Tillhörande rättsläkare
Lars Eriksson

Krinsp Kjell
Eriksson

U1/405-
08/G130

Arbetskänga Tillhörande polisman Jan
Dovholt

Krinsp Kjell
Eriksson

Spår
U1/405-08/S100 Arbetskänga/skosulemönster Från polisman Cecilia

Everstigs skor
Krinsp Annelie
Watter

U1/405-08/S101 Arbetskänga/skosulemönster Från polisman Fredrik
Karlssons skor

Krinsp Annelie
Watter

U1/405-08/S102 Skor, skosulemönster Från polisman Ola
Folkebrants skor

Krinsp Annelie
Watter

U1/405-08/S156 Skor, skosulemönster Från polisman Kjell
Erikssons skor

Krinsp Annelie
Watter

U1/405-08/S157 Arbetskänga, skosulemönster Från polisman Annelie
Watters skor

Krinsp Annelie
Watter

Annelie Watter
Kriminaltekniker
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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, Maximilian

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Lars Rogenfeldt

Anledning till
undersökningen:

Våldsbrott. Dödsfallsundersökning ( obduktion )

Målsägande/berörd
person:

Jangestig, Maximilian  040503-7896 ( 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. 09.15

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 Obduktion Maximilian, 2008-07-09 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Undersökning

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

Foto nr 1

Fotot visar de skador som
framträdde i ansiktet efter
det att tvätt av kroppen skett
och huvudhåret borttagits.

Skadorna på huvudet är
koncentrerade till höger del
av huvudet.

Foto nr 2

Foto  visar höger sida av den
undersöktes huvud. Två olika
typer av skador förekommer,
dels sårskador efter ett vasst före-
mål som orsakat sårskador samt
efter ett trubbigt föremål som
orsakat cirkulära avtryck, 30 mm i
diameter, med underliggande
krosskador.30 mm

mmm

Undersökningsprotokoll Obduktion Maximilian, 2008-07-09 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 3

Foto nr 3 visar den
sårskada  som anträffades
bakom höger öra.

Foto nr 4

Foto över de skador vilka anträffades
mitt på skallen.

Vid kontrollmätning av skadorna
uppmättes en total skadebredd av 30
mm.

30

11   8    11

Undersökningsprotokoll Obduktion Maximilian, 2008-07-09 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 5

Fotot visar de skador som
anträffades på bakhuvudet och
nacken.
Skadorna på nacken är inte
genomgående.

Foto nr 6

Foto nr 6 visar en skada mellan lillfinger och ringfinger på
höger hand.
På höger hand säkrades hårstrån , U1/405-08/S018, från
lillfingret. Hårstråna satt fast i torkat blod på lillfingret.

Undersökningsprotokoll Obduktion Maximilian, 2008-07-09 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
301



5 (7)

Foto nr 7

Foto nr 7 visar en spricka i skallen löpande från hjässan och mot vänstra delen av
nacken.

Undersökningsprotokoll Obduktion Maximilian, 2008-07-09 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 8

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

Övrigt

Angående dödsorsak hänvisas till protokoll utfärdat av rättsläkare Lars Eriksson vid
rättsmedicin Uppsala

Undersökningsprotokoll Obduktion Maximilian, 2008-07-09 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S013 Hårprov från panna, Maximilian
Jangestig 040503-7896

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Ask

U1/405-08/S014 Hårprov från hjässa, Maximilian
Jangestig 040503-7896

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Ask

U1/405-08/S015 Hårprov från vänster tinning, Maximilian
Jangestig 040503-7896

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Ask

U1/405-08/S016 Hårprov från höger tinning, Maximilian
Jangestig 040503-7896

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Ask

U1/405-08/S017 Hårprov från nacke, Maximilian
Jangestig 040503-7896

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Obduktionstek
niker Ask

U1/405-08/S018 Lösa hårstrån från höger hand,
Maximilian Jangestig 040503-7896

Lillfingrets utsida.Taget
på rättsmedicin, Uppsala
Till SKL

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/S019 Nagelskrap, höger hand, Maximilian
Jangestig 040503-7896

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Krinsp Jan
Enmark

U1/405-08/S020 Nagelskrap, vänster hand, Maximilian
Jangestig 040503-7896

Taget på rättsmedicin,
Uppsala
Till SKL

Krinsp Jan
Enmark

Västerås den 11 april 2008

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Obduktion Maximilian, 2008-07-09 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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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
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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.
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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
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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
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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

2008-05-03
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).

Undersökningsprotokoll Undersökning av Emma Jangestigs kläder, 2008-05-08 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll Undersökning av Emma Jangestigs kläder, 2008-05-08 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll Undersökning av Emma Jangestigs kläder, 2008-05-08 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll Undersökning av Emma Jangestigs kläder, 2008-05-08 13:35   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll över klädundersökning, Torgny hellberg, 2008-04-14 13:20   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll över klädundersökning, Torgny hellberg, 2008-04-14 13:20   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll över klädundersökning, Torgny hellberg, 2008-04-14 13:20   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll över klädundersökning, Torgny hellberg, 2008-04-14 13:20   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll över klädundersökning, Torgny hellberg, 2008-04-14 13:20   diarienr: 1900-K8001-08
366



8 (13)

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

2008-04-01
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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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
386



15 (20)

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
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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.
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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
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-22
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över DNA-undersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Mats Johansson

Anledning till
undersökningen:

Tops från sopnedkast och golv, Horisontvägen 59 i Skarpnäck

Målsägande/berörd
person:

Jangestig Saga, Maximilian & Emma

Handläggare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln/SKL. Undersökningen påbörjades den 25 mars
2008 kl.

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

U1/405-08/S028 Tops med eventeullt blod
(ej steril tops)

Säkrat från lock till sopnedkast,
Horisontv.59 Skarpnäck
Till SKL

Insp Tomas
Backman

U1/405-08/S029 Tops med eventuellt blod
(ej steril tops)

Säkrat från golv i trapphus Horisontv.59
Skarpnäck
Till SKL

Insp Tomas
Backman

Beskrivning av material
2 tops som använts för säkring av vad som bedömdes som blod i trapphuset på
Horisontvägen i Skarpnäck lämnades in till tekniska roteln för DNA-analys.

Analys och slutsats
Efter analys på SKL visade det sig att den säkring som gjordes på locket till ett
sopnedkast inte bestod av blod och den säkring som gjordes på golvet i trapphuset
utgjordes av blod men att man inte kunde få fram en DNA-profil. Att någon DNA-profil
inte gick att få fram kan bero på att blodet inte var humant.

Västerås 2008-05-22

Kjell Eriksson
Kriminaltekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7 Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-25
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av beslag 2008-1900-BG893

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Mats Johansson

Anledning till
undersökningen:

Undersökning av beslag 2008-1900-BG893

Målsäganden: Jangestig, EMMA och Jangestig, MAXIMILIAN och Jangestig,
SAGA

Handläggare: Spårtekniker Anna Pettersson

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 20 mars 2008 kl.
10:45

Begäran om undersökning
Till tekniska roteln inlämnades gods i beslag 2008-1900-BG893 med begäran om
undersökning beträffande förekomst av blod.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Vid bearbetningen av materialet upptäcktes att delar av innehållet i dataväskan inte
benämns i beslagsprotokollet. Utöver tre disketter (punkt 3) fanns ett uttagskvitto på 20
euro uttaget från eurobank daterat 060806 kl. 18:39, en svart bläckpenna och
sammanlagt 30 cent i europeisk valuta samt 50 öre i svensk valuta, en diskettstation
(extern), en nätverkskabel samt en minidoc nätverkshub avsedd för data eller telefon.

Vid undersökningen som genomfördes visuellt iakttogs besudlingar som
blodförprövades med leukomalakitgrönt. Inget blod kunde dock påvisas på materialet.

Ett hårstrå säkrades från en ytterficka på dataväskan. Spåret sparas tillsvidare på
tekniska roteln för en eventuell senare jämförelseundersökning.

Undersökningsmetoder
Vid undersökningen beträffande blodförekomst användes leukomalakitgrönt som
förprövningsmedel på besudlingar.
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G040

2008-1900-
BG893-1

1st bärbar dator IMB
Think Pad

Anträffades i Christines
rum i lägenheten på
Horisontvägen 59 i
Skarpnäck

Insp Per
Malmqvist

U1/405-
08/G041

2008-1900-
BG893-2

1 st dataväska Addison Anträffades i Christines
rum i lägenheten på
Horisontvägen 59 i
Skarpnäck

Insp Per
Malmqvist

U1/405-
08/G042

2008-1900-
BG893-3

3 st disketter Låg inuti i ett fack på
utsidan av dataväskan
G002

Insp Per
Malmqvist

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Anteckning Säkrat av

U1/405-08/S148 Hårstrå Från en ytterficka på dataväskan 2008-1900-
BG893-2

Anna
Pettersson

Anna Pettersson
Spårtekniker
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7 Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-29
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av beslag 2008-1900- BG964

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kå Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Beslag 2008-1900-BG964 från Horisontvägen, Skarpnäck

Målsäganden: Jangestig, EMMA och Jangestig, MAXIMILIAN och Jangestig,
SAGA

Handläggare: Spårtekniker Anna Pettersson
Medundersökare: Fotograf Maria Gradin

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 25 mars 2008 kl.
10:15

Begäran om undersökning
Till tekniska roteln inlämnades material i beslag 2008-1900-BG964 med begäran om
undersökning beträffande förekomst av blod.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Vid bearbetningen av materialet dokumenterades samtliga föremål i en separat
upprättad materialförteckning.

Vid undersökningen som genomfördes visuellt iakttogs besudlingar som
blodförprövades med leukomalakitgrönt. På en väska upptagen som beslagspunkt 1
erhölls på olika ställen en positiv reagens såsom för blod vid blodförprövnignen. På ett
skärp beslagspunkt 34, som låg i en pappkartong, iakttogs en blodliknande besudling
som vid blodförprövningen reagerade såsom för blod.
Den ovannämnda väskan och skärpet har tillsammans med en väska upptagen som
beslagspunkt 19 sänts till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för vidare
DNA-undersökning.
Vid protokollering har svar från SKL erhållits beträffande undersökning av
ovannämnda väskor samt skärp. DNA från misstänkt Christine Schürrer kunde påvisas
på väskan beslagspunkt 1 och på skärpet beslagspunkt 34. På resterande väska kunde
inget DNA påvisas.
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Vid spårsökningen säkrades mörka hårstrån från bland annat en väska beslagspunkt 19,
ett bäddmadrasskydd beslagspunkt 40, ett par sockor beslagspunkt 43 och från ett
halsband som låg i en plastpåse märkt ”Accessories” i en kartong beslagspunkt 44.
Spåren sparas tillsvidare på tekniska roteln för en eventuellt senare
jämförelseundersökning.

Eftersök av fingeravtryck har skett på en verktygslåda beslagspunkt 45 samt valda
delar av innehållet. Fingeravtryck framkallades på en plastförpackning innehållande
kopplingsplint. Spåret skickades till Nationella fingeravtrycksavdelningen (NFA) för
vidare granskning samt jämförelse mot misstänkte Schürrer.
Vid protokollering har svar erhållits från NFA. Spåret var av dålig kvalitet således ej
användbart för en identifiering.

Vid undersökningen av en grön halsduk beslagspunkt 39 kunde konstateras att på
mitten av halsduken fanns tre tvärgående ca 25 mm långa genomgående skador i
materialet. Skadornas utseende hade delvis skarpa kanter vilka kan ha orsakats genom
att ett eggvasst föremål (t ex en kniv) har använts.
Två av skadorna ligger intill varandra och den tredje ca 15 cm under dessa.
Med anledning av skadornas placering på halsduken gav dessa intrycket av att ha
skapats för ögon och mun i avsikt att dölja ett ansikte.

Efter avslutad undersökning lämnas godset till beslagsenheten.

Undersökningsmetoder
Vid undersökningen beträffande blodförekomst användes leukomalakitgrönt som
förprövning på besudlingar.

Vid fingeravtrycksundersökningen användes CNA-metoden, infärgningsmedlet Basic
yellow 40 och kolpulver på materialet.

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
2008-1900-BG964-33
Till SKL

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist
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Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av
U1/405-08/G112 2008-1900-

BG964-30
Väska av modellen
ryggsäck

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G113 2008-1900-
BG964-31

Ett bordingcard,
Bremen-Stockholm

Låg inuti frontfickan på
väskan 2008-1900-
BG964-30

Insp Tomas
Backman och
nsp Per
Malmqvist

U1/405-08/G114 2008-1900-
BG964-32

Ett bordingcard,
Bremen

Låg inuti frontficka på
väskan 2008-1900-
BG964-30

Insp Tomas
Backman och
nsp Per
Malmqvist

U1/405-08/G115 2008-1900-
BG964-35

Diverse föremål Låg inuti pappkartongen
2008-1900-BG964-33

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G116 2008-1900-
BG964-36

Diverse föremål Låg inuti väskan 2008-
1900-BG964-1

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G117 2008-1900-
BG964-37

Diverse föremål Låg inuti väskan 2008-
1900-BG964-19

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G118 2008-1900-
BG964-38

Diverse föremål Låg inuti väskan 2008-
1900-BG964-30

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G119 2008-1900-
BG964-39

En pappkartong
innehållande diverse
föremål

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G120 2008-1900-
BG964-40

En papperskasse
innehållande diverse
föremål

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G121 2008-1900-
BG964-41

En pappkartong
innehållande diverse
föremål

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G122 2008-1900-
BG964-42

En ryggsäck
innehållande diverse
föremål

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G123 2008-1900-
BG964-43

En papperskasse
innehållande diverse
föremål

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G124 2008-1900-
BG964-44

En pappkartong
innehållande diverse
föremål

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist
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Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av
U1/405-08/G125 2008-1900-

BG964-45
En verktygslåda
innehållande diverse
verktyg

Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G126 2008-1900-
BG964-46

En högtalare Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

U1/405-08/G127 2008-1900-
BG964-47

En pappkartong, DHL Från bostaden på
Horisontvägen 59,
Skarpnäck

Insp Tomas
Backman och
Insp Per
Malmqvist

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn

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/S149 Hårstrå Från en väska 2008-1900-BG964-19 Anna
Pettersson

U1/405-08/S150 Hårstrån, 3 st Från ett bäddmadrasskydd 2008-1900-BG964-40 Anna
Pettersson

U1/405-08/S151 Hårstrån, 5 st Från en socka 2008-1900-BG964-43 Anna
Pettersson

U1/405-08/S152 Hårstrå Från ett halsband i en plastpåse 2008-1900-
BG964-44

Anna
Pettersson

U1/405-08/S153 Fingeravtryck Från plastförpackning med kopplingsplint i
verktygslåda 2008-1900-BG964-45

Anna
Pettersson

Anna Pettersson
Spårtekniker
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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

Undersökningsprotokoll Materialförteckning av beslag 2008-1900-BG964, 2008-07-07 15:36   diarienr: 1900-K8001-08
420



Anna Pettersson
021-152134

22 (25)

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

2008-04-04
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.
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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.
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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
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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

Undersökningsprotokoll Hammare nr 2 från Skavsta, 2008-05-30 07:25   diarienr: 1900-K8001-08
431



3 (4)

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.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare från Skavsta flygplats, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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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
436



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.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare från Skavsta flygplats, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare från Skavsta flygplats, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto 8
Hammarens slagyta har en diameter på ca 2,3 cm.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare från Skavsta flygplats, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare från Skavsta flygplats, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7 Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-04-29
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av beslag 2008-1900-BG1299

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Göran Höglund, krimjouren

Anledning till
undersökningen:

Undersökning av kläder samt handskar i beslag 2008-1900-
BG1299 inskrivna som hittegods av personal på Skavsta flygplats

Målsäganden: Jangestig, EMMA och Jangestig, MAXIMILIAN och Jangestig,
SAGA

Handläggare: Spårtekniker Anna Pettersson
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 29 april 2008 kl.
10:30

Begäran om undersökning
Till tekniska roteln inlämnade material i beslag 2008-1900-BG1299 med begäran om
undersökning beträffande blodförekomst.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Vid bearbetningen av materialet konstaterades att i plastkassen ”LIDL”  beslagspunkt 1
låg klädesplagg sammanpackat tillsammans med en vit handduk. Klädesplaggen bestod
bland annat av en blå maskinstickad tröja, ett blått linne, ett par svarta strumpor, ett par
vita kalsonger, en svart collagetröja samt ett par svarta byxor.

Beslagspunkten 2 bestod av ett par svarta skinnhandskar. Invändigt på handskarna
fanns en lapp som var försedd med ett handskrivet telefonnummer ”08-7087837” samt
ett oläsligt efternamn.

Vid undersökningen som genomfördes visuellt iakttogs besudlingar som
blodförprövades med leukomalakitgrönt. Inget blod kunde dock påvisas på varken
klädesplaggen eller handduken beslagspunkt 1 eller skinnhandskarna beslagspunkt 2.

Samtliga godspunkter är fotodokumenterade och finns att tillgå vid eventuellt behov.

Efter avslutad undersökning lämnades godset till beslagsenheten.

Undersökningsmetoder
Vid undersökningen beträffande blodförekomst användes leukomalakitgrönt som
förprövning på besudlingar.

Undersökningsprotokoll Undersökning av beslag 2008-1900-BG1299, 2008-07-07 15:21   diarienr: 1900-K8001-08
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G131

2008-1900-
BG1299-1

Kasse ( LIDL ) med
kläder och handduk

Inlämnat som hittegods
till säkerhetskontrollen på
Skavsta

Insp Göran
Höglund

U1/405-
08/G132

2008-1900-
BG1299-2

Ett par skinnhandskar Anträffats utanför Skavsta
Flygplats terminal och
inlämnats till
servicecentret som
hittegods

Insp Göran
Höglund

Anna Pettersson
Spårtekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av beslag 2008-1900-BG1299, 2008-07-07 15:21   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7
72103 Västerås

Datum

2008-07-03
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över bilder från övervakningsfilm

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Mord, Mordförsök. Uttagning av sekvenser och bilder från
övervakningskameror

Målsägande/berörd
person:

Maximilian Jangestig, Saga Jangestig & Emma Jangestig

Handläggare: Fotograf Liselotte Bergqvist
Medundersökare: Fotograf Maria Gradin

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 22 mars 2008 kl.
10:00

Övrig information: Sekvenser och bilder från stationens lagringsdisk har spelats ner på
DVD och finns lagrade på tekniska roteln.

Beskrivning av material
Efter samtal med åklagaren Frieda Gummesson beslutades att bilder från Arboga
järnvägsstation från datumen 12,14,17/3 2008 skulle visas i ett protokoll.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Bilderna är framtagna från den övervakningsenhet som fanns på turistbyrån i Arboga,
vilken visade övervakningsfilm från järnvägsstationen.
På filmen fanns datum och tid noterat, det visade sig att tiden på filmen felade med
20minuter. (Ex: kl:12:46 på filmen var i verkligheten 12:26)
Bilderna som visas i protokollet nedan är framtagna efter de vittnesuppgifter som finns
där man pekat ut personen på bilderna som Christine Schürrer.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G043

2008-1900-
BG897-1

Övervakningsenhet till
kamera

Från turistbyrån Arboga

Undersökningsprotokoll Bilder från Arboga jvst övervakningsfilm, 2008-07-10 14:41   diarienr: 1900-K8001-08
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Klockan i verkligheten 12:26:37

Klockan i verkligheten 16:22:08

Undersökningsprotokoll Bilder från Arboga jvst övervakningsfilm, 2008-07-10 14:41   diarienr: 1900-K8001-08
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Klockan i verkligheten 18:10:36

Klockan i verkligheten 19:19:02

Undersökningsprotokoll Bilder från Arboga jvst övervakningsfilm, 2008-07-10 14:41   diarienr: 1900-K8001-08
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Klockan i verkligheten 18:11:35

Klockan i verkligheten 19:32:35

Västerås 2008-07-10 Liselotte Bergqvist
Fotograf/ Tekniska roteln.

Undersökningsprotokoll Bilder från Arboga jvst övervakningsfilm, 2008-07-10 14:41   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7
72103 Västerås

Datum

2008-07-10
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över datamedieundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Lars Rogenfelt

Anledning till
undersökningen:

Mord, Mordförsök.

Målsägande/berörd
person:

Maximilian, Saga & Emma Jangestig

Handläggare: Fotograf Liselotte Bergqvist
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln Västmanland. Undersökningen påbörjades den 21
mars 2008 kl. 15:00

Beskrivning av material
Till tekniska roteln inkom en övervakningsenhet från Coop i Arboga med följde en
begäran om att söka efter den misstänkte Schürrer på övervakningsfilmen.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Övervakningsfilmen från de aktuella tiderna (Den 14:e mars 11:00-21:00 & den 17:e
mars 07:00-20:00) sparades ner på USB av IT-forensisk personal, detta för att enklare
kunna hantera sekvenserna och för att senare arkiveras på tekniska roteln.

Ingen person som överensstämde med Schürrers signalement kunde återfinnas på
filmerna någon av dagarna.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G044

2008-1900-
BG897-2

Övervakningsenhet till kamera COOP Arboga Cristina
Carlsson

Västerås 2008-07-10 Liselotte Bergqvist
Fotograf/ Tekniska roteln.

Undersökningsprotokoll Övervakningsfilm Coop Arboga, 2008-07-10 13:41   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll över stövlar i plastpåse, 2008-04-14 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll över stövlar i plastpåse, 2008-04-14 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll över stövlar i plastpåse, 2008-04-14 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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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
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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

Undersökningsprotokoll över stövlar i plastpåse, 2008-04-14 13:05   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

Västerås den 10 april 2008

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll över stövlar i plastpåse, 2008-04-14 13:05   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7 Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-05-13
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av beslag 2008-1900-BG1483

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Jan Sjöberg

Anledning till
undersökningen:

Undersökning av ett par handskar beslag 2008-1900-BG1483

Målsäganden: Jangestig, EMMA och Jangestig, MAXIMILIAN och Jangestig,
SAGA

Handläggare: Spårtekniker Anna Pettersson
Medundersökare:

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 13 maj 2008 kl.
10:20

Begäran om undersökning
Till tekniska roteln inlämnades ett par handskar i beslag 2008-1900-BG1483 med
begäran om undersökning beträffande blodförekomst.

Sammanställning av undersökning och resultat
Vid undersökningen som genomfördes visuellt iakttogs besudlingar som
blodförprövades med leukomalakitgrönt. Dock kunde inget blod påvisas på handskarna.

Ovanstående bilder visar båda sidor av beslag 2008-1900-BG1483-1, ett par handskar

Handskarna bestod av vitt skinn samt rött syntetliknande material. Fabrikatet var
Handyman och storleken 9. Handskarna var försedda med bland annat kardborreband på
vilken det fanns handskrivna bokstäver ”TÖ”.

Efter avslutad undersökning lämnades godset till beslagsenheten.

Undersökningsprotokoll Undersökning av beslag 2008-1900-BG1483, 2008-07-07 15:29   diarienr: 1900-K8001-08
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Undersökningsmetod
Vid undersökningen beträffande blodförekomst användes leukomalakitgrönt som
förprövning på besudlingar.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G143

2008-1900-
BG1483-1

1 par handskar Intill järnvägsspåret ca
500 m öster Arboga

Insp Göran
Nilsson

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn

U1/405-08/J001 MAXIMILIAN Hans Jangestig
U1/405-08/J002 SAGA Karin Jangestig
U1/405-08/J003 EMMA Linnea Jangestig

Anna Pettersson / Spårtekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av beslag 2008-1900-BG1483, 2008-07-07 15:29   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

Undersökningsprotokoll över  klädundersökning, 2008-04-29 12:55   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:

. Undersökningen påbörjades den 23 april 2008 kl. 1415

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-BG901-1 – 5 utgörs av en
plastkasse samt fyra klädesplagg som låg i påsen.

Iakttagelser och undersökningar

Undersökningens syfte är att fastställa om det på beslaget förekommer blod som kan
sättas i  samband med brottsplatsundersökningen.

Undersökningsprotokoll Container beslag 901, 2008-07-10 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Undersökning

Foto nr 1

Beslagsnummer: 2008-1900-BG901-1
Materialmärkning: U1/405-08/G088

Beslaget 2008-1900-BG901-1 utgörs av en plastpåse från överskottsbolaget. Påsen
vilken innehöll kläder anträffades i en av de intagna containerna från Arboga/Köping.
Påsen är ren och inget blod anträffades vid förprövning med blodförprövningsmedlet
Leukomalakitgrönt.
Vidare har plastpåsen undersökts avseende fingeravtryck med CNA + Basic Yellow
utan att några fingeravtryck anträffats.

Undersökningsprotokoll Container beslag 901, 2008-07-10 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 2 och 3

Beslagsnummer: 2008-1900-BG901-2
Materialmärkning: U1/405-08/G089
Fabrikat: Creem Comp mens Wear
Material: 100% bomull
Storlek: Medium

Plagget är helt och rent och ger ett oanvänt intryck. Någon besudling som kan uppfattas
som blod anträffades inte. Slumpmässig förprövning med Leukomalakitgrönt gav ej
heller någon reagens som för blod.

Undersökningsprotokoll Container beslag 901, 2008-07-10 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 4 och 5

Beslagsnummer: 2008-1900-BG901-3
Materialmärkning: U1/405-08/G090
Fabrikat: Murrey
Material: 80% bomull  20% polyester
Storlek: Large

Beslaget utgörs av en maskinstickad tröja med lång ärm. På plagget som är helt och rent
anträffas inga besudlingar. Vid slumpvis användande av blodförprövningsmedlet
Leukomalakitgrön erhölls ingen reagens som för blod från plagget.

Undersökningsprotokoll Container beslag 901, 2008-07-10 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 6 och 7

Beslagsnummer: 2008-1900-BG901-4
Materialmärkning: U1/405-08/G091
Fabrikat: H M L.O.G.G.
Material: 100% bomull
Storlek: Medium

Beslaget utgörs av en långärmad T-shirt i två nyanser brunt. Plagget har undersökts med
blodförprövningsmedlet Leukomalakitgrönt utan att någon reagens som för blod
erhållits.
Plagget uppfattas som helt och rent.

Undersökningsprotokoll Container beslag 901, 2008-07-10 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Foto nr 8 och 9

Beslagsnummer: 2008-1900-BG901-5
Materialmärkning: U1/405-08/G092
Fabrikat: Marwin & Friends
Material: 100% bomull
Storlek: Large

Plagget som är maskinstickat är helt och rent. Några besudlingar finns inte på plagget.
Vid slumpvis förprövning med Leukomalakitgrönt erhölls ingen reagens som för blod.

Sammanställningar av undersökningar och resultat

På inget av plaggen, beslag 2008-1900-BG901-2-5 anträffades inget blod eller andra
besudlingar. Samtliga plagg gav ett intryck av att vara nya.
På plastkassen, 2008-1900-BG901-1, anträffades inget blod eller fingeravtryck.

Undersökningsprotokoll Container beslag 901, 2008-07-10 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G088

2008-1900-
BG901-1

Plastpåse, vit med tryck
från Överskottsbolaget
innehållande div kläder

Anträffades bland
tidningar ifrån
återvinningscontainer
ifrån Arboga

Insp J-O
Johansson

U1/405-
08/G089

2008-1900-
BG901-2

Tröja, v-ringad,
bomull, beige

Ingick i föremålspunkt 1 Insp J-O
Johansson

U1/405-
08/G090

2008-1900-
BG901-3

Tröja, stickad, bomull,
blå

Ingick i föremålspunkt 1 Insp J-O
Johansson

U1/405-
08/G091

2008-1900-
BG901-4

T-shirt, långärmad,
bomull, brun

Ingick i föremålspunkt 1 Insp J-O
Johansson

U1/405-
08/G092

2008-1900-
BG901-5

Sweatshirt, bomull,
beige

Ingick i föremålspunkt 1 Insp J-O
Johansson

Västerås den 29 april 2008

Gunnar Enghamre
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Container beslag 901, 2008-07-10 10:10   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-06-26
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över DNA-undersökning av svart nylonjacka

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Åklagare Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Mord, mordförsök

Beslagsnr: 2008-1900-BG1568-1

Målsägande/berörd
person:

Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: -

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, miljöspårrum 311. Undersökningen påbörjades
den 2 juni 2008 kl. 14.50

Övrigt: Jacka och hårstrån har skickats till SKL (Statens kriminaltekniska
laboratorium) för DNA-undersökning

Redovisning

1 st svart jacka har efter beslag lämnats in till tekniska roteln för fotodokumentation
och DNA-undersökning.

Undersökning

Inga synliga sekret eller blodbesudlingar fanns på jackan. Från jackans foder plockades
humana hårstrån samt eventuellt djurhår (spår U1 405-08/S171).

Jackan och hårstråna har skickats till SKL för närmare DNA-undersökning.

Undersökningsprotokoll Undersökning av svart nylonjacka, 2008-06-30 14:37   diarienr: 1900-K8001-08
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Ovanstående bilder visar jackans fram och baksida.

Märkning: Catmandoo
Material: yttertyg 100% nylon, foder 100% polyester, fyllning 100% polyester
Storlek:   L
Färg: svart

Jackan är framtill försedd med dragkedja, 2 st snedställda fickor försedda med
drakkedja, tryckknapp samt lock. Jackans krage är ca 9 cm hög. På insidan av vänster
framstycke finns en dragkedjeförsedd ficka.

Undersökningsprotokoll Undersökning av svart nylonjacka, 2008-06-30 14:37   diarienr: 1900-K8001-08
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Svar från SKL har vid protokollskrivningen ej erhållits. Svaret redovisas separat.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G147

2008-1900-
BG1568-1

Jacka, svart nylon Hängde på tamburmajor
vid ingången till Cafét,
från passagen in till
Tehå´s         Till SKL

Insp Christina
Carlsson

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

U1/405-08/S171 Hårstrån samt eventuellt djurhår Plockade från fodret i
jackan G147    Till SKL

Krinsp E.Rosén

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av svart nylonjacka, 2008-06-30 14:37   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare antr. vid rondell i Arboga, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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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.

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare antr. vid rondell i Arboga, 2008-06-03 09:55   diarienr: 1900-K8001-08
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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

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare antr. vid rondell i Arboga, 2008-06-03 09:55   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

Annelie Watter
Kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Undersökning av hammare antr. vid rondell i Arboga, 2008-06-03 09:55   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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021-152135
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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.
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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.
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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.
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-06-26
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över svarta skor tillhörande misstänkte Schürrer

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Åklagare Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Mord, mordförsök

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: Spårtekniker Anna Pettersson, fotograf Maria Gradin

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 6 maj 2008 kl.
13:51

Övrig information: Skorna skickade till SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium)
för undersökning.

Redovisning

Till tekniska roteln inlämnades ett par svarta skor i beslag 2008-1900-BG1425-1, med
begäran om undersökning avseende eventuell blodförekomst, fotodokumentering samt
om det med hjälp av sulornas utseende går att bedöma hur mycket skorna kan ha
använts.

Undersökning

Bild 1
Fabrikat: Victory
Material: konstläder
Storlek: 40
Färg: svarta med en ca 2 cm bred vit kant nertill
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Skorna var försedda med svarta skosnören.

Skorna gav intryck av att vara relativt nya. Skorna saknade sådana slitageskador
som uppkommer vid en tids användande. De luktade även som om de var nya d.v.s.
”läderlukt”.

Exempel på slitageskador som bedömdes saknas på Schürrers skor:

- Synliga nertryckningar i respektive skos innersulor som efter avsättning av en fot.

- Skarpare veck som bildas på främre delen av ovanlädret vid gång.

- Skador på skosnörena som efter upprepade knytningar.

- Skador på ovanläder.

Förutom det som nämnts ovan, var skornas ovanläder rena från smuts. De vita kanterna
nertill på skorna, var obetydligt smutsiga i området närmast skosulorna. Det fanns inget
smuts eller damm mellan plösarna och snörningen på båda skorna. Det fanns inga
synliga intorkade konturer som efter blöta besudlingar (t.ex. vatten, snö, vägsalt) på
någon av skona. I framkant på båda skornas ovanläder fanns en svart mockabeklädnad,
vilka var helt oskadade.

Bild 2
Närbild av sulmönstret.

Sulornas vita ytterkanter var något
smutsade.
Sulorna i övrigt var något smuts-
belagda, men gav intrycket av att
inte ha promenerats med i någon
större utsträckning.

Skorna har undersökts vid SKL.
Även två par nyinköpta skor av
samma fabrikat, modell och storlek
har undersökts vid SKL, som jämförelse
med den misstänktes skor.

På skorna har tester i form avstryk gjorts, i syfte att söka efter eventuellt blod. Ingen
reagens som för blod erhölls.

Undersökningsmetod

Vid utförandet av testerna på skorna, användes leukomalakitgrönt, vilket är ett
blodförprövningsmedel.
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SKL:s slutsats:

Den misstänkte Schürrers skor visar tecken på en viss användning. En kraftigare
förslitning, än den på skorna, förväntas uppkomma efter flera mils promenad på grus
eller asfaltsvägar.

Mer information från SKL avseende den jämförande undersökningen, redovisas i
separat sakkunnigutlåtande (delredovisning 2).

Materialförteckning

Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Anteckning Tillvarataget av

U1/405-
08/G139

2008-1900-
BG1425-1

Skor, svarta, fabrikat
Victory, strl.40

Från skåp 14 anhållningen
(mt Shürrer)  Till SKL

Insp Göran
Höglund

U1/405-
08/G180

Skor, svarta, fabrikat
Victory, strl.40

Inköpta 20/5-08 i butik i
Hannover       Till SKL

Insp Göran
Höglund

U1/405-
08/G182

Skor, svarta, fabrikat
Victory, strl.40

Inköpta 27/5-08 i butik i
Upplands Väsby

 Till SKL

Insp Göran
Höglund

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker
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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 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
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Västgötegatan 7 Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-07-09
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över undersökning av beslag 2008-1900-BG1605

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Göran Höglund

Anledning till
undersökningen:

Undersökning av beslag 2008-1900-BG1605

Målsäganden: Jangestig, EMMA och Jangestig, MAXIMILIAN och Jangestig,
SAGA

Handläggare: Spårtekniker Anna Pettersson
Medundersökare: Kriminaltekniker Gunnar Enghamre, Fotograf Liselotte Bergqvist,

Kriminaltekniker Staffan Rydqvist

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln, SKL. Undersökningen påbörjades den 23 maj
2008 kl.13:00

Begäran om undersökning
Till tekniska roteln har kläder och pappershandlingar tillhörande Christine Schürrer i
beslag 2008-1900-BG1605 inlämnats med begäran om undersökning beträffande
blodförekomst samt hårstrån.
Innan kläderna inkom till polismyndigheten hade dessa undersökts vid laboratorium i
Tyskland. Det var okänt vilka analyser som hade utförts på kläderna i Tyskland, varför
klädesplaggen återigen undersöktes.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Vid bearbetningen av materialet upprättades en separat materialförteckning avseende
pappershandlingar upptagna som beslagspunkt 4 och 7. I beslagspunkten 4 ingick även
ett skärp i textil.

Vid undersökningen som genomfördes visuellt iakttogs besudlingar som
blodförprövades med leukomalakitgrönt. På en väska upptagen som beslagspunkt 14
erhölls en positiv reagens såsom för blod. Väskan har således skickats till Statens
kriminaltekniska laboratorium (SKL) för vidare undersökning beträffande DNA-
jämförelse.

Vid spårsökningen säkrades även hårstrån från bland annat en jacka beslagspunkt 1, en
luvtröja beslagspunkt 12, en tröja beslagspunkt 18 samt från en t-shirt beslagspunkt
23 (spår S167-170). Spåren skickades till SKL för DNA-undersökning.
Vid protokollering har resultaten från analyserna avseende delar av vissa
hårstrån/djurhår inte erhållits från SKL. Resultatet från dessa redovisas i separat
protokoll.

Analysresultaten från Tyskland redovisas i separat protokoll.
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Undersökning

Beslag 2008-1900-BG1605-1, en jacka
Materialmärkning U1/405-08/G150

Bild 1
Jackans framsida

Bild 2
Jackans baksida

Färg: Grå
Storlek: 42
Fabrikat: Weekend Wear by Betty
Material: 100% polyester

Jackan var försedd med två snedställda fickor en innerficka samt en luva med pälskrage.
Jackan var öppningsbar med dragkedja och knappar, varav en knapp saknades.

När jackan inkom till tekniska roteln låg den i en försluten plastpåse. Ihop med jackan
låg ytterligare en plastpåse innehållande en vit pappersservett. Enligt den tyska
handskrivna texten som fanns på plastpåsen ska servetten ha anträffats i högra fickan på
jackan. På servetten fanns ett avsatt läppavtryck vilket gav intrycket av att ha skapats
för att få bort överflödigt läppstift eller dylikt.

Vidare upptäcktes att inuti jackans vänstra magficka låg två stycken mynt, 1 euro och
20 cent. Även låg en knapp tillhörande jackan i samma ficka som mynten. Inuti högra
magfickan låg en blå pollett märkt med texten ”GETINGE” och ”MAQUIT”.

Vid undersökningen av jackan kunde konstateras att nedtill på vänstra framstycket
saknas en del, ca 85x45 mm, av yttertyget (röd pil). Jackan undersöktes utvändigt och
invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod kunde dock påvisas på plagget.
När jackan granskades invändigt kunde tre hårstrån ses upptill på vänstra framstycket.
Hårstråna (spårnummer U1/405-08/S167) har undersökts vid SKL. Resultatet visade
att ett hårstrå har analyserats avseende DNA, men DNA som kan jämföras mot person
kunde inte påvisas. De två andra hårstråna ska undersökas ytterligare.
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Beslag 2008-1900-BG1605-2, en väska
Materialmärkning U1/405-08/G151

Bild 3
Väskans ena långsida

Färg: Svart med inslag av vitt
Storlek: Längd ca 37,5 cm, höjd ca  26,0 och bredd ca 12,5 cm
Fabrikat: Puma
Material: Skinn

Bild 4
Väskans andra långsida

Väskan var öppningsbar med dragkedja samt försedd med en axelrem.

Väskan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på materialet.
Upptill på väskan fanns en genomgående skada i materialet som löpte längs med hela
långsidan (röda pilar).
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Beslag 2008-1900-BG1605-6, ett par stövlar
Materialmärkning U1/405-08/G155

Bild 5
Stövlarnas ena sida

Bild 6
Stövlarnas andra sida

Färg: Bruna Storlek: 41
Fabrikat: Okänt Material: Skinn

Stövlarna var försedda med dragkedja. Klackens höjd var från ca 6 cm.
Stövlarna undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på materialet.

Beslag 2008-1900-BG1605-10, en vänster handske
Materialmärkning U1/405-08/G159

Bild 7                               Bild 8
Ena sidan handsken         Andra sidan handsken

Färg: Grön         Storlek: 8 (USA)
Fabrikat: H&M Material: Mocka

Handsken undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på materialet.
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Beslag 2008-1900-BG1605-11, en luvtröja
Materialmärkning U1/405-08/G160

Bild 9
Luvtröjans framsida

Bild 10
Luvtröjans baksida

Färg: Grön Storlek: X-large
Fabrikat: Vero Moda Material: Okänt

Tröjan var bland annat försedd med luva, v-ringad halslinning, påsydd magficka och
muddar i tröj- och ärmslut. Tröjan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande
blodförekomst. Inget blod kunde dock påvisas på plagget.

Beslag 2008-1900-BG1605-12, en luvtröja
Materialmärkning U1/405-08/G161

Bild 11
Luvtröjans framsida

Bild 12
Luvtröjans baksida

Färg: Beige/brun Storlek: Large
Fabrikat: Eddie Bauer Material: 100% polyester

Tröjan var försedd med luva, påsydd magficka och dragsko i midjan samt delvis
öppningsbar framtill med dragkedja.
Vid eftersök av blod på tröjan undersöktes plagget utvändigt och invändig. Inget blod
kunde dock påvisas på tröjan. Vid undersökningen kunde två hårstrån iakttagas på högra

Spår
S169
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bakstycket (gula pilar). Hårstråna (spårnummer U1/405-08/S169). Hårstråna har
undersökts vid SKL. Resultatet visade att ett hårstrå analyserades med avseende på
DNA, men DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas. Det andra hårstråt
ska undersökas ytterligare.

Beslag 2008-1900-BG1605-13, en luvjacka
Materialmärkning U1/405-08/G162

Bild 13
Luvjackans framsida

Bild 14
Luvjackans baksida

Färg: Beige Storlek: Large
Fabrikat: Khujo Material: Yttermaterial 100% polyamid och

muddar och foder 100% polyester

Jackan var bland annat försedd med luva, flerfärgade muddar i ärmslut och krage, två
raka sidofickor med dragkedja samt en innerficka. På vänstra överärmens utsida fanns
påsydda bokstäver ”KJ” och en stjärna.

Jackan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.

Undersökningsprotokoll Shürrers tillhörigheter, beslag 1605, 2008-07-10 10:20   diarienr: 1900-K8001-08
498



7 (19)

Beslag 2008-1900-BG1605-14, en väska
Materialmärkning U1/405-08/G163

Bild 15
Väskans ena långsida

Färg: Blå
Mått: Längd ca 46 cm, bredd ca 28 cm och höjd ca 29 cm.
Fabrikat: Adidas
Material: Syntet

Väskan var försedd med bland annat två handtag samt tre fack med dragkedja, ett fack
på vardera kortsida samt ett på långsidan. På långsidan fanns även fabrikatsmärkningen
adidas.

Bild 16
Väskan ena kortsida

Bild 17
Väskans andra kortsida
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Bild 18
Väskans ovansida

Väskan var öppningsbar med en dragkedja. Axelremmen saknades.

Bild 19
Väskans andra långsida

Vid undersökningen av väskans ena långsida erhölls en positiv reagens så som för blod
på området som i bilden har markerats med en gul rektangel.
Väskan har sedan undersökts vid SKL. Resultatet visade att på väskan kunde inte blod
påvisas. Men på ett undersökt område på väskan påvisades DNA. Analysen visar en
blandning av DNA från minst två personer. Frågan om del av DNA:t kommer från
Schürrer lämnas öppen. Men resultaten talar med visshet för att DNA:t inte kommer
från Emma, Saga eller Maximilian Jangestig. I ytterligare ett undersökt område kunde
DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

Blodreagens
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Beslag 2008-1900-BG1605-15, en blus
Materialmärkning U1/405-08/G164

Bild 20
Blusens framsida

Bild 21
Blusens baksida

Färg: Brun med inslag av beige prickar Storlek: Small
Fabrikat: Clothes Men Material: Okänt

Blusen var på framsidan öppningsbar med knappar.
Blusen undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.

Beslag 2008-1900-BG1605-16, en t-shirt
Materialmärkning U1/405-08/G165

Bild 22
T-shirtens framsida

Bild 23
T-shirtens baksida

Färg: Vit Storlek: Large
Fabrikat: Marc O´Polo Material: Okänt

Tröjan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.
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Beslag 2008-1900-BG1605-17, ett par jeans
Materialmärkning U1/405-08/G166

Bild 24
Jeansens framsida

Bild 25
Jeansens baksida

Färg: Blå Storlek: Vidd 28 och längd 34
Fabrikat: H&M Material: Okänt

Byxorna var av 5-ficksmodell samt försedda med bland annat dragkedja och knapp.
Byxorna undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde påvisas på plagget.

Beslag 2008-1900-BG1605-18, en tröja
Materialmärkning U1/405-08/G167

Bild 26
Tröjans framsida

Bild 27
Tröjans baksida

Färg: Mörkblå Storlek: Medium
Fabrikat: Eddie Bauer Material: 100% bomull

Tröjan var maskinstickad med v-ringad halslinning försedd med krage.
Tröjan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget. Vid undersökningen kunde en ansamling med eventuella

Spår
S170
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hårstrån med en mörk besudling iakttagas nedtill på bakstycket (gul pil). De eventuella
hårstråna (spårnummer U1/405-08/S170) har undersökts vid SKL. Resultatet visade att
i materialet inte iakttogs några humana hårstrån utan att materialet utgörs av fibrer. En
besudling i materialet undersöktes med avseende på DNA, men DNA som kan jämföras
mot person kunde inte påvisas.

Beslag 2008-1900-BG1605-19, ett par gymnastikskor
Materialmärkning U1/405-08/G168

Bild 28
Ena sidan av gymnastikskorna

Bild 29
Andra sidan av gymnastikskorna

Färg: Vita med inslag av blått Storlek: 42 (franskt)
Fabrikat: Adidas Material: Okänt

Skornas plös var bland annat försedd med texten ”FIFA World cup Germany 2006”.

Skorna undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på materialet.

Bild 30
Gymnastikskornas ovansida samt sulmönster
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Beslag 2008-1900-BG1605-20, en sjal
Materialmärkning U1/405-08/G169

Bild 31
Sjalen är på bilden hopvikt

Färg: Röd Storlek: Bredd ca 70 cm och längd ca 176 cm
Fabrikat: Okänt Material: Okänt

Sjalen undersöktes beträffande blodförekomst. Inget blod kunde dock påvisas på
materialet.

Beslag 2008-1900-BG1605-21, en fleccejacka
Materialmärkning U1/405-08/G170

Bild 32
Fleecejackans framsida

Bild 33
Fleecejackans baksida

Färg: Röd Storlek: 40 (Tyskland)
Fabrikat: Adidas Material: 100% Polyester

Jackan var på framsidan öppningsbar med dragkedja samt försedd med två raka fickor
med dragkedja. Längs med ärmarnas utsida fanns röda revärer i en mörkare nyans.
Jackan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.
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Beslag 2008-1900-BG1605-22, en par träningsbyxor
Materialmärkning U1/405-08/G171

Bild 34
Träningsbyxornas framsida

Bild 35
Träningsbyxornas baksida

Färg: Blå med inslag av vitt Storlek: Okänt
Fabrikat: Adidas Material: Okänt

Byxorna var försedda med dragsko i midjan samt vita revärer.
Byxorna undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.

Beslag 2008-1900-BG1605-23, en t-shirt
Materialmärkning U1/405-08/G172

Bild 36
T-shirtens framsida

Bild 37
T-shirtens baksida

Färg: Rosa med inslag av svart Storlek: Large
Fabrikat: Sumo Material: 100% bomull

Tröjan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget. Vid undersökningen kunde ett hårstrå iakttagas på
framsidan av tröjans högra ärm. Hårstråt (spårnummer U1/405-08/S168) har
undersökts vid SKL. Resultatet visade att i materialet inte iakttogs något humant hårstrå.
Materialet utgörs av djurhår. Materialet ska undersökas ytterligare.

Spår S168

Undersökningsprotokoll Shürrers tillhörigheter, beslag 1605, 2008-07-10 10:20   diarienr: 1900-K8001-08
505



14 (19)

Beslag 2008-1900-BG1605-24, en tröja
Materialmärkning U1/405-08/G173

Bild 38
Tröjans framsida

Bild 39
Tröjans baksida

Färg: Svart och vit Storlek: Small
Fabrikat: Okänt Material: 100% bomull

Tröjan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.

Beslag 2008-1900-BG1605-25, en t-shirt
Materialmärkning U1/405-08/G174

Bild 40
T-shirtens framsida

Bild 41
T-shirtens baksida

Färg: Blå Storlek: Okänt
Fabrikat: Okänt Material: Okänt

T-shirten var bland annat försedd med v-ringad halslinning och på framsidan texten
”AMPWIRE SOUNDS PRESENTS BOB´S AUTOSHOT”.

T-shirten undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.
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Beslag 2008-1900-BG1605-26, ett par träningsbyxor
Materialmärkning U1/405-08/G175

Bild 42
Framsida av träningsbyxor

Bild 43
Baksida av träningsbyxor

Färg: Blå Storlek: Medium
Fabrikat: Russell Athletic Material: Okänt

Träningsbyxorna var försedd på framsidan med sidofickor samt dragsko i midjan.
Träningsbyxorna undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget
blod kunde dock påvisas på plagget.

Beslag 2008-1900-BG1605-27, en tröja
Materialmärkning U1/405-08/G176

Bild 44
Tröjans framsida

Bild 45
Tröjans baksida

Färg: Svart Storlek: Okänd
Fabrikat: United Colors of Benetton Material: 100% ull

Tröjan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget. En genomgående skada i tyget av storleken ca 15x12
mm fanns på baksidan av vänstra ärmen i höjd med armbågen. I högra ärmhålan hade
tyget i sömmen delats ca 10 mm.
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Beslag 2008-1900-BG1605-28, en tröja
Materialmärkning U1/405-08/G177

Bild 46
Tröjans framsida

Bild 47
Tröjans baksida

Färg: Vit och röd Storlek: Large
Fabrikat: Daniel Stern Material: 100% bomull

Tröjan var försedd med v-ringad halslinning med krage.

Tröjan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på plagget.

Beslag 2008-1900-BG1605-29, en höger handske
Materialmärkning U1/405-08/G178

Bild 48
Ena sidan handsken

Bild 49
Andra sidan handsken

Färg: Grön Storlek: 8 (USA)
Fabrikat: H&M Material: Mocka

Handsken utgör ett par tillsammans med handsken i beslagspunkt 10, sidan 4.
Handsken undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på materialet.
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Beslag 2008-1900-BG1605-30, en mössa
Materialmärkning U1/405-08/G179

Bild 50
Mössans ena sida

Bild 51
Mössans andra sida

Färg: Flerfärgad Storlek: Okänd
Fabrikat: PEPE  JECNA Material: 40% ull, 35% akryl och

25% bomull

På mössans uppvikta del fanns ett rött- svart och vitfärgat märke påsytt med bland annat
fabrikatsmärkning ”PEPE (UK) LTD”.

Mössan undersöktes utvändigt och invändigt beträffande blodförekomst. Inget blod
kunde dock påvisas på materialet.

Efter avslutad undersökning lämnas godset till beslagsenheten.

Undersökningsmetoder
Vid undersökningen beträffande blodförekomst användes leukomalakitgrönt som
förprövningsmedel på besudlingar.
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G150

2008-1900-
BG1605-1

Grå jacka Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G151

2008-1900-
BG1605-2

Svart och vit väska Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G153

2008-1900-
BG1605-4

Pappershandlingar
tillsammans med ett
skärp i textil

Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G155

2008-1900-
BG1605-6

1 par bruna stövlar Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G156

2008-1900-
BG1605-7

Pappershandlingar Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G159

2008-1900-
BG1605-10

Handske grön vänster Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G160

2008-1900-
BG1605-11

Grön luvtröja Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G161

2008-1900-
BG1605-12

Beige/brun luvtröja Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G162

2008-1900-
BG1605-13

Luvjacka
"Skavstajackan"

Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G163

2008-1900-
BG1605-14

Blå väska Tyskland
Till SKL

Tysk polis

U1/405-
08/G164

2008-1900-
BG1605-15

Brun blus Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G165

2008-1900-
BG1605-16

Vit T-shirt Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G166

2008-1900-
BG1605-17

Blå jeans Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G167

2008-1900-
BG1605-18

Mörkblå polotröja Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G168

2008-1900-
BG1605-19

Vita gymnastikskor Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G169

2008-1900-
BG1605-20

Röd sjal Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G170

2008-1900-
BG1605-21

Röd jacka Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G171

2008-1900-
BG1605-22

Blå träningsbyxor Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G172

2008-1900-
BG1605-23

Rosa T-shirt Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G173

2008-1900-
BG1605-24

Svart och vit randig
tröja

Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G174

2008-1900-
BG1605-25

Blå t-shirt Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G175

2008-1900-
BG1605-26

Blå träningsbyxor Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G176

2008-1900-
BG1605-27

Svart tröja Tyskland Tysk polis
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Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G177

2008-1900-
BG1605-28

Röd och vit randig tröja Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G178

2008-1900-
BG1605-29

Handske grön höger Tyskland Tysk polis

U1/405-
08/G179

2008-1900-
BG1605-30

Flerfärgad stickad
mössa

Tyskland Tysk polis

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn

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/S167 Hårstrån, 3 st Upptill på insidan av
jackans vänstra
framstycke (G150)
Till SKL

Anna
Pettersson

U1/405-08/S168 Hårstrå, 1st Framsidan på tröjans
högra ärm (G172)
Till SKL

Anna
Pettersson

U1/405-08/S169 Hårstrån, 2 st Luvtröjans bakstycke
(G161)
Till SKL

Anna
Pettersson

U1/405-08/S170 Hårstrån med besudling Bakstycke på blå tröja
(G167)
Till SKL

Anna
Pettersson

Anna Pettersson
Spårtekniker
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Polismyndigheten i Västmanland
Västgötegatan 7, Box 9
721 03 Västerås
Tekniska roteln

Datum

2008-05-23
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Materialförteckning

Beslag 2008-1900-BG1605

Beslagspunkt 4 Ett svart textilskärp med metallspänne, totallängd 106 cm, okänt fabrikat

En resedagbok

En busstidtabell Stockholm -  Skavsta

Ett kvitto, plus kleine preise 050509 PLUS München.

Ett visitkort, Sparkasse Göttingen utfärdat för Maren Dörhage

Ett Notfallkarte, utfärdat av Sparkasse Göttingen

Ett häfte, Innocent kärnfulla tankar

Ett kvitto flygbussarna, Cityterminalen – Skavsta 080317 kl 11:59

En flygbussbiljett Stockholm  - Skavsta airport  nr 318439

12  kladdanteckningar på vitt papper

Ett tyskt tidningsurklipp

En broschyr, Uppsala Domkyrka

Två CD-skivor innehållande filmer ”Sveeney Tood, Demon of fleets” 
och ”There will be blood”

En tågbiljett  Stockholm – Uppsala   070928 avg 11:30  ank. 12:07

En tågbiljett  Stockholm C

En tågbiljett Stockholm – Arboga 061119

En tågbiljett Arboga – Stockholm  061119

En tågbiljett Stockholm – Arboga 070322

Ett boarding Card Bremen – Skavsta  ??0129 kl 15:05
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20 st A-4 ark med handskriven text bland annat notering
”Verktygsgatan 2b  732 34 Arboga”

En check and go Priority boarding pass  Skavsta – Lübeck/Hamburg
080125

Sex vykort, varav två skrivna.

Fyra kontoutdrag Nordea konto nr 4051 00 50561 ( utfärdat på mt )

Ett A4 papper Nordea kundinfo om konton

Ett brev ställt till Christine Schürrer från Köpings kommun
angående en tjänst som antikvarie på Köpings kommun

Ett brev från praktikertjänst

En broschyr från Nordea.

Tre brev från tysk arbetsförmedling.

Två anteckningsblock

Ett kuvert med kladdanteckningar

En grekisk broschyr

Ett handskrivet brev på engelska till Christine Schürrer från Eyal

Ett häfte med svensk grammatik

En rengörings strip för ansikte

Teaterbiljett 080105 teater Hackeesche Höfe Filmteater

Kvitto T-Jarlen    080207

Ett foto, simtävling

En biljett med återbäring

Tre tidningsutklipp

En handskriven lapp med grekisk grammatik

En servett
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Beslagspunkt 7 17 st bankutdrag kontonummer 150540417 Sparkasse Göttingen
varav 11 st daterade den 071231 och resterande från 080225

Ett inkassobrev ställt till Christine Schürrer från Stockholmsuniversitet
ekon.avd. på 2840 SEK

En räkning från medicinska högskolan från Hannover ställt till Christina
Schürrer avseende 10 euro daterats 080323

Ett kuvert innehållande skattesedel avsedd 2008, för Christine Schürrer

Två pappersark från Sparkasse Göttingen daterat 080320. Avser en pinkod
och ett chip medföljer arken

Ett dokument Deutsche Rentenversicherung med nummer 10300676S541
daterat den 080306

Ett pappersark med personliga koder från Sparkasse Göttingen daterat den
070910

Ett pappersark daterat 070101-071231 med ett bidrag på 2460 Euro

En fullmakt tillsammans med en begäran avsedd för att advokaten Per-
Ingvar Ekblad kan
föra Christine Schürrers talan vid domstol mm daterat 080328

En bekräftelse från Nordea angående kontonr 40510050561 och
internationellt kontonummer SE6430000000040510050561 daterat den
070710

En del av ett kuvert med handskrivna kladdanteckningar

En papperslapp med texten patienttelefon och telefonnummer 05132-
902252

Ett pappersark märkt med logotype freenet med diverse handskrivna
anteckningar

Ett pappersark med bla handskrivet telefonnummer 0551-4050

Två tomma kuvert
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
721 03 Västerås

Datum

2008-07-03
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över hårprover från katter

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Åkl. Frieda Gummesson

Anledning till
undersökningen:

Mord, mordförsök

Målsägande/berörd
person:

Jangestig

Handläggare: Kriminaltekniker Elisabeth Rosén
Medundersökare: Kriminaltekniker Kjell Eriksson

Övrigt: Hår från katterna har skickats till SKL (Statens kriminaltekniska
laboratorium) för jämförande undersökning.

Redovisning

På en t-shirt (beslag 2008-1900-BG1605-23) tillhörande den misstänkte Christine
Schürrer anträffades ett djurhår (spår U1/405-08/S168).

Vid brottstillfället fanns två katter boende på Verktygsgatan 2 B i Arboga. Hårprover
har tagits från rygg, båda sidor samt buk (spår U1/405-08/S179-S186) på respektive
katt.

Hårproverna har skickats till SKL för jämförelse med djurhåret från Schürrers t-shirt.

Svar från SKL har vid protokollskrivningen ej erhållits. Svaret redovisas separat.
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Materialförteckning
Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

U1/405-08/S179 Ryckta katthår (rygg) Från katten Bimbo (färg svart/vit)
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S180 Ryckta katthår (vänster sida) Från katten Bimbo (färg: svart/vit)
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S181 Ryckta katthår (höger sida) Från katten Bimbo (färg: svart/vit)
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S182 Ryckta katthår (buk) Från katten Bimbo (färg: svart/vit)
Till SKL

Krinsp E.Rosén

U1/405-08/S183 Ryckta katthår (rygg) Från katten Musse (färg: svart)
Till SKL

Krinsp
K.Eriksson

U1/405-08/S184 Ryckta katthår (vänster sida) Från katten Musse (färg: svart)
Till SKL

Krinsp
K.Eriksson

U1/405-08/S185 Ryckta katthår (höger sida) Från katten Musse (färg: svart)
Till SKL

Krinsp
K.Eriksson

U1/405-08/S186 Ryckta katthår (buk) Från katten Musse (färg: svart)
Till SKL

Krinsp
K.Eriksson

Elisabeth Rosén / Kriminaltekniker
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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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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

1 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Undersökningsmaterial
Beteckning Materialbeskrivning
U1/405-
08/G019

Svart långärmad tröja
SKL:s materialnr: 200800466358
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G019
Beslagsnr: 2008-1900-BG875-4
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 02*

U1/405-
08/G024

Blå jeans inkl livrem
SKL:s materialnr: 200800466349
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G024
Beslagsnr: 2008-1900-BG870-3
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G025

1 par herrskor, svarta
SKL:s materialnr: 200800466350
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G025
Beslagsnr: 2008-1900-BG870-3
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G031

1 par svarta byxor
SKL:s materialnr: 200800466359
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G031
Beslagsnr: 2008-1900-BG878-1:2
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 02*

U1/405-
08/G035

1st pyjamaströja blå
SKL:s materialnr: 200800466360
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G035
Beslagsnr: 2008-1900-BG878-2:2
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

2 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/G036

1st pyjamasbyxor blå
SKL:s materialnr: 200800466361
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G036
Beslagsnr: 2008-1900-BG878-2:3
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/G038

1st blöja
SKL:s materialnr: 200800466362
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G038
Beslagsnr: 2008-1900-BG879-1:2
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/G039

1st pyjamas
SKL:s materialnr: 200800466363
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G039
Beslagsnr: 2008-1900-BG879-1:3
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/G050

Armekeps
SKL:s materialnr: 200800466303
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G050
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-5
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*,B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*, B-SF 02*

U1/405-
08/G060

Hammare
SKL:s materialnr: 200800466354
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G060
Beslagsnr: 2008-1900-BG956-4
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

3 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/G066

Läppstift, YR, Rose Foudre, nr 49211
SKL:s materialnr: 200800466304
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G066
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G067

Läppstift, Jade , 72
SKL:s materialnr: 200800466305
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G067
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G068

Läppstift, Coueleurs Nature, Rose Canyon 01, 11285
SKL:s materialnr: 200800466306
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G068
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G069

Läppglans/stift, labello, Care Gloss & Shine
SKL:s materialnr: 200800466307
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G069
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G070

Lipliner, , Royal de Loop, Berlin, 0,7 plum
SKL:s materialnr: 200800466308
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G070
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G071

Tungspatel, röd, Perlodent
SKL:s materialnr: 200800466309
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G071
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

4 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/G072

Ladyshave
SKL:s materialnr: 200800466310
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G072
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G073

Sax, Sollinger
SKL:s materialnr: 200800466311
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G073
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G074

Hårband, pepitarutigt
SKL:s materialnr: 200800466312
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G074
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*, B-SF 02*

U1/405-
08/G075

Tvättlapp vit, Majestic Collection ca 30x30 cm
SKL:s materialnr: 200800466313
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G075
Beslagsnr: 2008-1900-BG908-13
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G076

Stövlar (skor i plastkasse, enligt skrivelse)
SKL:s materialnr: 200800466315
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G076
Beslagsnr: 2008-1900-BG927-1
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 02*

U1/405-
08/G093

En väska, Adidas
SKL:s materialnr: 200800466351
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G093
Beslagsnr: 2008-1900-BG964-1
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

5 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/G094

En väska, SAMSON
SKL:s materialnr: 200800466352
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G094
Beslagsnr: 2008-1900-BG964-19
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G096

Ett skärp
SKL:s materialnr: 200800466353
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G096
Beslagsnr: 2008-1900-BG964-34
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G103

Hammare
SKL:s materialnr: 200800466355
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G103
Beslagsnr: 2008-1900-BG1020-1
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-
M 56*, B-SF 02*

U1/405-
08/G104

Papperstuss med besudling
SKL:s materialnr: 200800466356
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G104
Beslagsnr: 2008-1900-BG1020-2
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G128

Hammare MIKI
SKL:s materialnr: 200800466388
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G128
Beslagsnr: 2008-1900-BG1230-1
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*,
B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

6 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/G134

Fotografi från hallspegel
SKL:s materialnr: 200800648231
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G134
Beslagsnr: 2008-1900-BG1351-1
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 02*

U1/405-
08/S001

Tops
SKL:s materialnr: 200800466316
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S001
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S002

Tops
SKL:s materialnr: 200800466317
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S002
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S003

Tops
SKL:s materialnr: 200800466318
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S003
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S004

Tops
SKL:s materialnr: 200800466319
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S004
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S005

Tops
SKL:s materialnr: 200800466320
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S005
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

7 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S009

Hår (låg förpackat i en plastpåse)
SKL:s materialnr: 200800466301
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S009
Beslagsnr: 2008-1900-BG878-3
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S018

Lösa hårstrån från höger hand, Maximilian Jangestig 040503-7896
SKL:s materialnr: 200800466302
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S018
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S019

Nagelskrap, höger hand, Maximilian Jangestig 040503-7896
SKL:s materialnr: 200800466321
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S019
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S020

Nagelskrap, vänster hand, Maximilian Jangestig 040503-7896
SKL:s materialnr: 200800466322
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S020
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S025

Nagelskrap, höger hand, Saga Jangestig 060505-6183
SKL:s materialnr: 200800466323
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S025
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S026

Nagelskrap, vänster hand, Saga Jangestig 060505-6183
SKL:s materialnr: 200800466324
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S026
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

8 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S028

Tops (ej steril tops)
SKL:s materialnr: 200800466325
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S028
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S029

Tops (ej steril tops)
SKL:s materialnr: 200800466326
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S029
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S030

Tops, 2 st
SKL:s materialnr: 200800466314
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S030
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S033

Hår
SKL:s materialnr: 200800466327
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S033
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S034

Hår
SKL:s materialnr: 200800466328
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S034
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S035

Hår
SKL:s materialnr: 200800466329
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S035
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S036

Hår
SKL:s materialnr: 200800466330
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S036
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S037

Hår
SKL:s materialnr: 200800466331
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S037
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S038

Hår
SKL:s materialnr: 200800466332
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S038
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S039

Hår
SKL:s materialnr: 200800466333
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S039
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S040

Hår
SKL:s materialnr: 200800466334
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S040
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S041

Hår
SKL:s materialnr: 200800466335
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S041
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S042

Hår
SKL:s materialnr: 200800466336
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S042
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S043

Hår
SKL:s materialnr: 200800466337
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S043
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S044

Hår
SKL:s materialnr: 200800466338
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S044
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S045

Hår
SKL:s materialnr: 200800466339
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S045
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S046

Hår
SKL:s materialnr: 200800466340
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S046
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

U1/405-
08/S047

Hårstrån
SKL:s materialnr: 200800466341
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S047
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S048

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466342
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S048
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S049

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466343
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S049
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S050

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466344
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S050
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S051

Tops, 2 st
SKL:s materialnr: 200800466345
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S051
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S052

Tops, 2 st
SKL:s materialnr: 200800466346
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S052
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S053

Tops, 2 st
SKL:s materialnr: 200800466347
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S053
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S054

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466348
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S054
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

12 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S057

Nagelskrap från Emma Jangestig
SKL:s materialnr: 200800466357
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S057
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S058

En tops
SKL:s materialnr: 200800466364
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S058
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S059

En tops
SKL:s materialnr: 200800466365
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S059
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S060

En tops
SKL:s materialnr: 200800466366
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S060
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S061

En tops
SKL:s materialnr: 200800466367
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S061
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S062

Hårstrån säkrade på Maximilians pyjamasbyxa
SKL:s materialnr: 200800466389
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S062
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S063

Hårstrån säkrade på Maximilians pyjamaströja
SKL:s materialnr: 200800466390
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S063
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S066

Hårstrån från pyjamasjacka tillhörande Saga G39
SKL:s materialnr: 200800466391
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S066
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S068

Hårstrån från blått badlakan G37
SKL:s materialnr: 200800466392
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S068
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S074

Hårstrån
SKL:s materialnr: 200800466393
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S074
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S076

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466368
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S076
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S077

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466369
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S077
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S078

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466370
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S078
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S079

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466371
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S079
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S080

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466372
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S080
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S081

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466373
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S081
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S082

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466374
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S082
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S083

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466375
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S083
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S084

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466376
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S084
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S085

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466377
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S085
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S086

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466378
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S086
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S087

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466379
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S087
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S088

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466380
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S088
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S089

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466381
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S089
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S090

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466382
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S090
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S091

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466383
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S091
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)

16 (23)

Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S092

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466384
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S092
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S093

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466385
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S093
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S094

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466386
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S094
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S095

Tops, 1 st
SKL:s materialnr: 200800466387
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S095
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S103

En tops
SKL:s materialnr: 200800648204
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S103
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S104

En tops
SKL:s materialnr: 200800648205
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S104
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S105

En tops
SKL:s materialnr: 200800648206
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S105
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning  Delr 1 SKL, 2008-07-09 14:30   diarienr: 1900-K8001-08
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Material och metodik
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S106

En tops
SKL:s materialnr: 200800648207
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S106
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S107

En tops
SKL:s materialnr: 200800648208
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S107
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S108

En tops
SKL:s materialnr: 200800648209
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S108
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S109

En tops
SKL:s materialnr: 200800648210
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S109
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S110

En tops
SKL:s materialnr: 200800648211
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S110
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S111

En tops
SKL:s materialnr: 200800648212
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S111
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S112

En tops
SKL:s materialnr: 200800648213
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S112
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S113

En tops
SKL:s materialnr: 200800648214
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S113
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S114

En tops
SKL:s materialnr: 200800648215
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S114
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S115

En tops
SKL:s materialnr: 200800648216
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S115
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S116

En tops
SKL:s materialnr: 200800648217
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S116
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S117

En tops
SKL:s materialnr: 200800648218
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S117
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S118

Tops, LCN-topsning
SKL:s materialnr: 200800648219
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S118
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*,
B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S119

Tops
SKL:s materialnr: 200800466394
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S119
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S120

Tops
SKL:s materialnr: 200800466395
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S120
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S125

Tops
SKL:s materialnr: 200800466396
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S125
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S130

En tops
SKL:s materialnr: 200800648220
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S130
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S133

En tops
SKL:s materialnr: 200800648222
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S133
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S134

En tops
SKL:s materialnr: 200800648223
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S134
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S135

En tops
SKL:s materialnr: 200800648224
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S135
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S136

En tops
SKL:s materialnr: 200800648225
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S136
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S137

En tops
SKL:s materialnr: 200800648226
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S137
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S140

En tops
SKL:s materialnr: 200800648227
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S140
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S141

En tops
SKL:s materialnr: 200800648228
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S141
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S143

Mörka hårstrån
SKL:s materialnr: 200800648229
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S143
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S144

Mörka håstrån
SKL:s materialnr: 200800648230
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S144
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S154

LCN-topsning från kontakt till ringklockan
SKL:s materialnr: 200800648201
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S154
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*,  B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S159

En tops, Nedåtriktat stänk vägg vänster om garderobsdörr
SKL:s materialnr: 200800648232
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S159
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S160

En tops, Utstruken besudling garderobsdörr, över vänster rinning
SKL:s materialnr: 200800648233
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S160
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S161

En tops, Cirkulärt stänk på garderobsdörr
SKL:s materialnr: 200800648234
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S161
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S162

En tops, Utstruken besudling till höger om garderobsdörr, högra
delen
SKL:s materialnr: 200800648235
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S162
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S163

En tops, Uppåtriktad stänk på utbyggnad (4A)
SKL:s materialnr: 200800648236
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S163
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S164

En tops, På utbyggnad, till hö om vit lucka
SKL:s materialnr: 200800648237
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S164
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S165

Hårstrån, 2st
SKL:s materialnr: 200800648238
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S165
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S166

Hårstrån
SKL:s materialnr: 200800648239
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S166
Materialhantering: Materialet kvarligger.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

Jämförelsematerial
Beteckning Materialbeskrivning
DNA-AD-
073937

Angivet namn och personnummer: Emma Jangestig, 840508-0147.
Personstatus: Målsägare. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-066192.
SKL:s materialnr: 200831369301
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*

DNA-AC-
001469

Angivet namn och personnummer: Saga Jangestig, 060505-6183.
Personstatus: Målsägare. Provtyp: Blod i rör
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AC-001469.
SKL:s materialnr: 200830800801.
Materialhantering: Ska kastas 2033-03-26.
Metodik: B-SF 06*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 56*

DNA-AC-
001468

Angivet namn och personnummer: Maximilian Jangestig, 040503-7896.
Personstatus: Målsägare. Provtyp: Blod i rör
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AC-001468.
SKL:s materialnr: 200830800901.
Materialhantering: Ska kastas 2033-03-26.
Metodik: B-SF 06*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 56*

DNA-AD-
055795

Angivet namn och personnummer: Jan TORGNY Hellberg, 791015-6913.
Personstatus: Annan. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-055795.
SKL:s materialnr: 200830732901.
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 1)
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Datum
2008-06-04
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

DNA-AD-
023691

Angivet namn och personnummer:
CHRISTINE SCHÜRRER, 760630-6400.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-023691.
SKL:s materialnr: 200831199001.
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*

U1/405-
08/S158

2 provrör med mörkt hår (Shurrer)
SKL:s materialnr: 200800648245
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S158
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 11*, KT-SF 25*

* Standardförfarande (SF) och metoder (M) ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För
förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida
på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)

1 (9)

Datum
2008-06-23
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Kjell Eriksson
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Uppdragsgivare
Polismyndigheten Västmanlands län. Västerås.

Undersökningsmaterial och jämförelsematerial
Se bifogad materialförteckning, bilaga 1.

Ändamål
Ändamålet är:

att utröna om det på materialen U1/405-08/G060, U1/405-08/G103, U1/405-08/G128,
U1/405-08/G134, U1/405-08/G148, U1/405-08/G149 och U1/405-08/G181 förekommer
avtryck med papillarlinjer,

att utröna om skorna U1/405-08/G139 är relativt nya,

att utröna om skorna U1/405-08/G139 har använts för flera mils promenad på grus eller
asfaltsvägar,

att utröna om vilken storlek det är på avtrycken på materialet U1/405-08/S172, och

att utröna vad besudlingarna på fotografiet U1/405-08/G134 utgörs av.
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568



Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)

2 (9)

Datum
2008-06-23
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Undersökning och slutsats

För information om slutsatsnivå, se sista sidan.

U1/405-08/G060 Hammare

SKL:s materialnr: 200800466354

Fingeravtrycksframkallning
Vid undersökningen framkallades avtryck och säkrades genom fotografering.
Bilder på säkrade avtryck har skickats till NFA, RKP i Stockholm för jämförelse
enligt överenskommelse med Kjell Eriksson.

U1/405-08/G103 Hammare

SKL:s materialnr: 200800466355

Fingeravtrycksframkallning
Vid undersökningen framkallades ej några avtryck som bedömdes vara användbara för
jämförelse.

U1/405-08/G128 Hammare MIKI

SKL:s materialnr: 200800466388

Fingeravtrycksframkallning
Vid undersökningen framkallades avtryck och säkrades genom fotografering.
Bilder på säkrade avtryck har skickats till NFA, RKP i Stockholm för jämförelse
enligt överenskommelse med Kjell Eriksson.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)

3 (9)

Datum
2008-06-23
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-08/G134 Fotografi från hallspegel

SKL:s materialnr: 200800648231

Fingeravtrycksframkallning
Vid undersökningen framkallades ej några avtryck som bedömdes vara användbara för
jämförelse.

Materialbestämning
Besudlingar på fotografiet analyserades med FTIR-spektrofotometri och med pyrolys-GC-
MS. Härvid erhölls resultat som visar att polymererna polyuretan (PU) och
polyvinylpyrrolidon (PVP) förekommer i besudlingarna. Båda polymererna förekommer i
bl.a. produkter av typen klister.

U1/405-08/G139 Ett par svarta skor, fabrikat Victory - "Från skåp 14
anhållningen (mt Schürrer)"

SKL:s materialnr: 200800648240

Se under rubriken spårundersökning.

U1/405-08/G148 Hammare, Best Tools; svart/gul - Anträffad i teknikerförrådet,
Skavsta Flygplats

SKL:s materialnr: 200800648241

Fingeravtrycksframkallning
Vid undersökningen framkallades avtryck och säkrades genom fotografering.
Bilder på säkrade avtryck har skickats till NFA, RKP i Stockholm för jämförelse
enligt överenskommelse med Kjell Eriksson.

U1/405-08/G149 Hammare, Warning, svart - Anträffad i teknikerförrådet, Skavsta
Flygplats

SKL:s materialnr: 200800648242

Fingeravtrycksframkallning
Vid undersökningen framkallades avtryck och säkrades genom fotografering.
Bilder på säkrade avtryck har skickats till NFA, RKP i Stockholm för jämförelse
enligt överenskommelse med Kjell Eriksson.

Sakkunnigutlåtande Delredov 2 SKL, 2008-07-09 13:40   diarienr: 1900-K8001-08
570



Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)

4 (9)

Datum
2008-06-23
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-08/G180 Nya svarta skor, fabrikat Victory strl. 40 - Inköpta 20/5-08 i butik
i Hannover av svensk polis

SKL:s materialnr: 200800648243

Se under rubriken spårundersökning.

U1/405-08/G181 Hammare märkt IKEA - Anträffad på östra sidan av rondell
Resmat i Arboga

SKL:s materialnr: 200800648244

Fingeravtrycksframkallning
Vid undersökningen framkallades ej några avtryck som bedömdes vara användbara för
jämförelse.

U1/405-08/G182 Ett par nya svarta skor, fabrikat Victory strl.40 - Inköpta 27/5-08
i butik i Upplands Väsby

SKL:s materialnr: 200800648246

Se under rubriken spårundersökning.

U1/405-08/S172 Utskuren mattbit med framkallade skoavtryck - Från hallgolv
(utanför arbetsrum)

SKL:s materialnr: 200800648252

Se under rubriken spårundersökning.

U1/405-08/S173 Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans
Bearcat strl. 8,5 = 41 - Införskaffade från generalagent för Vans
i Danmark

SKL:s materialnr: 200800648253

Se under rubriken spårundersökning.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)
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Datum
2008-06-23
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-08/S174 Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans
Bearcat strl. 5 = 36,5 - Inlämnade av privatperson

SKL:s materialnr: 200800648254

Se under rubriken spårundersökning.

U1/405-08/S175 Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans
Bearcat strl. 9 = 42 - Inlämnade av privatperson

SKL:s materialnr: 200800648255

Se under rubriken spårundersökning.

U1/405-08/S176 Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans
Bearcat strl. 6,5 = 38,5 - Beställda via internet från USA

SKL:s materialnr: 200800648256

Se under rubriken spårundersökning.

U1/405-08/S177 Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans
Bearcat strl. 7,5 = 40 - Beställda via internet från USA

SKL:s materialnr: 200800648257

Se rubriken spårundersökning.

U1/405-08/S178 Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans
Bearcat strl. 10 = 43 - Beställda via internet från USA

SKL:s materialnr: 200800648258

Se under rubriken spårundersökning.
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Datum
2008-06-23
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2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Spårundersökning
Beskrivning av skorna U1/405-08/G139
Skorna U1/405-08/G139 var svarta av märket Victory i storlek 40. I plösen stod vad skon
är tillverkad av. Ovansidan på skorna är tillverkade av till synes konstskinn. Skorna
luktade läder och gummi. På ovansidan fanns insydda sömmar och vid fram- och bakdelen
av skon fanns inslag av mockaskinn. I plösen stod även siffrorna 1712337, detta är
troligtvis ett tillverkningsnummer. Sulan hade till stor del ett sicksackmönster. Skornas
sulor var tvåfärgade, svarta med vit kant samt bl. a. två vita linjer över skon.

Skorna U1/405-08/G139 fotograferades och jämförelseavtryck avsattes (på gelatinfolie).
Vid okulär granskning av skorna iakttogs inga smutsiga avlagringar på ovandelen. Vatten
och salt blandades och hälldes på ovansidan av skorna men det rann av utan att ”torka in”.
Ovansidan synes vara impregnerad. På ovandelen hos den främre delen av skorna iakttogs
veck som normalt uppkommer när skor används.

Sulorna på skorna U1/405-08/G139 var relativt rena, ingen jord men två små stenar
iakttogs i mellanrummen i sicksackmönstret. Sulorna var något ”färgade” av smuts, vilket
syntes bäst i de vita kanterna runt sulan. I den bakre delen av klacken syntes en svag
förslitning av sulmaterialet. Förslitningen är av en typ som oftast uppkommer på sulor av
gummi och kan uppkomma efter bara några timmars gående.

Innersulorna togs ut och belystes samt fotograferades. Härvid iakttogs mycket svagt
tecknade fotavtryck.

Jämförelse med två par nya skor U1/405-08/G180 och U1/405-08/G182
Skorna U1/405-08/G180 (köpta i Tyskland) och skorna U1/405-08/G182 (köpta i Sverige)
användes för jämförelse med de omstridda skorna. Skorna var genomgående lika varandra
förutom att de två nyköpta skorna hade en ”metallogga” fäst på skosnöret längs fram, samt
att snörningen skilde sig något. Skorna U1/405-08/G180 och U1/405-08/G182
fotograferades och jämförelseavtryck av sulorna avsattes (på gelatinfolie).
Jämförelseskorna saknade spår av användning, såsom veck i ovanlädret, smutsavsättningar,
en svag böjning och förslitning av sulorna.

Skorna U1/405-08/G182 användes sedan genom att en person brukat skorna i två
omgångar på totalt ca 7 km gångväg i blandad terräng såsom asfalt, grus och gräs under
månaden juni. Skorna U1/405-08/G182 fotograferades och jämfördes därefter med de
omstridda skorna. Vid jämförelsen iakttogs liknande veck på ungefär samma ställen som
de omstridda skorna. Sulorna på skorna U1/405-08/G182 blev mer smutsiga och jord
fastnade något mer i mellanrummen hos sicksackmönstren. Sulorna på skorna U1/405-
08/G182 blev även de något ”färgade” av smuts och längst ned vid klacken syntes även en
liknande svag förslitning av sulmaterialet. Vid jämförelse av innersulorna iakttogs att
försökspersonens avtryck i skorna U1/405-08/G182 syntes något tydligare än avtrycken i
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de omstridda sulorna.

Slutsats:
Skorna U1/405-08/G139 visar tecken på en viss användning. En kraftigare förslitning, än
den på skorna, förväntas uppkomma efter flera mils promenad på grus eller asfaltsvägar.

Skostorlek på avtrycken på mattan
På den utskurna mattan U1/405-08/S172 iakttogs ett flertal delar av avtryck delvis avsatta i
varandra. Avtrycken hade enligt uppgift från uppdragsgivaren förstärkts med Amidosvart.
Två av avtrycken syntes vara avsatta av en framdel av vänstersko. Avtrycken syntes ha
glidit något och framdelen av avtrycken var inte fullt tecknade. Avtrycken fotograferades.
Jämförelseavtrycken U1/405-08/S173-- U1/405-08/S178 granskades inbördes och härvid
iakttogs skillnader i storlek och placeringen av mönsterdetaljerna på sulorna.
Jämförelseavtrycket U1/405-08/S176 (stl 41) hade ungefär samma längd som U1/405-
08/S177 (stl 42). Bilder av de omstridda avtrycken och jämfördes med de inskickade
sulavtrycken U1/405-08/S173-- U1/405-08/S178.

Slutsats:
Ett avtryck visade ytterkonturen på främre delen av sulan. Huvudsakligen med hjälp av
detta uppskattades storleken på de omstridda avtrycken till mellan storlek 40-42.

Handläggning
Undersökningen har utförts av:

Fingeravtrycksframkallning forensikern AnnKristin Malmefjäll (ansvarig handläggare)
forensiska generalisten Lena Hallberg
forensikern Erica Juntti

Spårundersökning forensikern Annemarie Svejderud (ansvarig handläggare)
förste forensikern Lennart Jonasson

Materialbestämning förste forensikern Magnus Larsson (ansvarig handläggare)
förste forensikern Margareta Ekelund
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Frågor riktas i första hand till förste forensikern Ann Jangblad (ärendeansvarig),
direkttelefon 013-24 14 30. Eventuell kallelse till rättegång ställs dock till den ansvarige
handläggaren för berörd undersökningstyp.

Ann Jangblad
Förste forensiker

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur
redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.
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Utlåtandeskala
Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en
undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som
ligger till grund för frågeställningen under rubriken "Ändamål ", dels gentemot
andra aktuella hypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som
graderade slutsatser enligt nedanstående utlåtandeskala.
I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom
"är", "är inte" eller "kan uteslutas att".

Grad +4 Resultaten talar med visshet för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms i
praktiken som utesluten.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
mycket liten.

Grad +2 Resultaten talar för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms som
liten.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att...
De erhållna resultaten ger ett något större stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad 0 Frågan lämnas öppen ...
De erhållna resultaten ger inte stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller andra
aktuella hypoteser.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ...inte
De erhållna resultaten ger ett något mindre stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad -2 Resultaten talar för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den  uppställda hypotesen är sann bedöms
som liten.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som mycket liten.

Grad -4 Resultaten talar med visshet för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i
praktiken som utesluten.
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Undersökningsmaterial
Beteckning Materialbeskrivning
U1/405-
08/G060

Hammare
SKL:s materialnr: 200800466354
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G060
Beslagsnr: 2008-1900-BG956-4
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF12*, KT-M49*, KT-M33*

U1/405-
08/G103

Hammare
SKL:s materialnr: 200800466355
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G103
Beslagsnr: 2008-1900-BG1020-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF12*, KT-M49*, KT-M33*, KT-M30*

U1/405-
08/G128

Hammare MIKI
SKL:s materialnr: 200800466388
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G128
Beslagsnr: 2008-1900-BG1230-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF12*, KT-M49*, KT-M33*, KT-M30*

U1/405-
08/G134

Fotografi från hallspegel
SKL:s materialnr: 200800648231
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G134
Beslagsnr: 2008-1900-BG1351-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF12*, KT-M49*, KT-M29*, KT-M30*, magnetpulver,
KT-SF27, KT-M4*, KT-68*

U1/405-
08/G139

Ett par svarta skor, fabrikat Victory - "Från skåp 14 anhållningen
(mt Schürrer)"
SKL:s materialnr: 200800648240
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G139
Beslagsnr: 2008-1900-BG1425-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*
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U1/405-
08/G148

Hammare, Best Tools; svart/gul - Anträffad i teknikerförrådet,
Skavsta Flygplats
SKL:s materialnr: 200800648241
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G148
Beslagsnr: 2008-1900-BG1598-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF12*, KT-M49*, KT-M33*

U1/405-
08/G149

Hammare, Warning, svart - Anträffad i teknikerförrådet, Skavsta
Flygplats
SKL:s materialnr: 200800648242
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G149
Beslagsnr: 2008-1900-BG1598-2
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF12*, KT-M49*, KT-M33*

U1/405-
08/G180

Nya svarta skor, fabrikat Victory strl. 40 - Inköpta 20/5-08 i butik i
Hannover av svensk polis
SKL:s materialnr: 200800648243
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G180
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*

U1/405-
08/G181

Hammare märkt IKEA - Anträffad på östra sidan av rondell Resmat
i Arboga
SKL:s materialnr: 200800648244
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G181
Beslagsnr: 2008-1900-BG1643-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF12*, KT-M49*, KT-M33*, KT-M12*

U1/405-
08/G182

Ett par nya svarta skor, fabrikat Victory strl.40 - Inköpta 27/5-08 i
butik i Upplands Väsby
SKL:s materialnr: 200800648246
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G182
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*
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U1/405-
08/S172

Utskuren mattbit med framkallade skoavtryck - Från hallgolv
(utanför arbetsrum)
SKL:s materialnr: 200800648252
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S172
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*

U1/405-
08/S173

Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans Bearcat strl.
8,5 = 41 - Införskaffade från generalagent för Vans i Danmark
SKL:s materialnr: 200800648253
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S173
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*

U1/405-
08/S174

Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans Bearcat strl.
5 = 36,5 - Inlämnade av privatperson
SKL:s materialnr: 200800648254
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S174
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*

U1/405-
08/S175

Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans Bearcat strl.
9 = 42 - Inlämnade av privatperson
SKL:s materialnr: 200800648255
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S175
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*

U1/405-
08/S176

Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans Bearcat strl.
6,5 = 38,5 - Beställda via internet från USA
SKL:s materialnr: 200800648256
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S176
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*
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U1/405-
08/S177

Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans Bearcat strl.
7,5 = 40 - Beställda via internet från USA
SKL:s materialnr: 200800648257
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S177
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*

U1/405-
08/S178

Infärgat och på papper avsatt sulmönster från sko, Vans Bearcat strl.
10 = 43 - Beställda via internet från USA
SKL:s materialnr: 200800648258
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S178
Beslagsnr: -
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: KT-SF 14*

* Standardförfarande (SF) och metoder (M) ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För
förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida
på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.
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Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Kjell Eriksson
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Uppdragsgivare
Polismyndigheten Västmanlands län. Västerås.

Undersökningsmaterial och jämförelsematerial
Se bifogad materialförteckning, bilaga 1.

Ändamål
Ändamålet är

att med en tolkning av blodspår på jeansen U1/405-08/G024 utröna om de har burits av någon
som brukat slagvåld mot Emma, Maximilian och/eller Saga Jangestig eller om de har burits av
någon som tagit hand om de skadade Emma, Maximilian och/eller Saga Jangestig,

att med en tolkning av blodspår på skorna U1/405-08/G025 utröna om de har burits av någon
som brukat slagvåld mot Emma, Maximilian och/eller Saga Jangestig eller om de har burits av
någon som tagit hand om de skadade Emma, Maximilian och/eller Saga Jangestig,

att med en tolkning av blodspår på byxorna U1/405-08/G031 utröna om de har burits av någon
som brukat slagvåld mot Maximilian och/eller Saga Jangestigs huvud, eller om så inte har varit
fallet, samt

att beskriva blodförekomsten på brottsplatsen, främst avseende ursprung för stänk.
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Undersökning och slutsats

För information om slutsatsnivå, se sista sidan.
För information om tolkning av blodspår, se näst sista sidan.

Tolkning av blodspår
Brottsplatsen undersöktes avseende blodbesudlingar vid besök 2008-04-28 av
Weine Drotz och Anna-Karin Söderberg, SKL, samt kriminalteknikerna Kjell Eriksson
och Elisabeth Rosén.

Bakgrundsinformation - följande förutsätts vara känt/gälla

Platsen: Bostaden är en hyrvilla med gavlarna i nord-sydlig riktning. Entrédörren är mitt på
södra gaveln. Emma och barnen anträffades enligt uppgift i hallen. Hallen är enligt uppgift ca
1,5 x 6 m och sträcker sig från entrédörren norrut och mynnar i vardagsrummet, som utgör
husets norra rum.

Tidpunkter: Sista utgående chat-meddelande från Emma registrerades 19.07. Emmas sambo
Torgny kom hem ca 19:15 och fann dörren olåst och han larmade SOS. Ambulans och polis
var snabbt på plats.

Händelsen: Emma samt hennes två barn Maximilian 4 år och Saga 2 år angreps i sin bostad
med något tillhygge; barnen avled av sina skador. Samtliga har skador i huvudet såsom av
upprepade slag; skadorna tyder på ett tillhygge såsom en klohammare. Emma låg längs
hallväggen till vänster innanför dörren med huvudet ut mot ytterdörren. Torgny sätter henne
upp utmed hallens västra vägg (eventuell orsak till blodbild av hårkontakt) men hon faller snart
ner igen. Maximilian, som är 1 meter lång enligt mätning vid obduktionen, låg på rygg på matta
längre in, lite till vänster i hallen (utanför en liten utbyggnad) med huvudet åt norr. Saga låg på
rygg på matta ännu lite längre in, lite till höger i hallen mot trappa med huvudet åt norr. Offren
förutsätts efter angreppet ha blivit stillaliggande på de platser där de senare anträffades och
omhändertogs (bedömningen gjord utifrån offrens kända skador och de blodbilder som kan
iakttas på polisens tidiga bilder av golvytor).

Påverkan på platsen efter händelsen: I samband med livräddande åtgärder mm efter brottet har
ett tiotal kända personer varit i huset. Brottsplatsundersökning har utförts och prover har härvid
tagits för DNA-analys. Innan undersökningstillfället hade golvet behandlats kemiskt
(amidosvart) i utvalda blodiga partier, i syfte att säkra skospår.

Laboratoriet har haft tillgång till fotografier från tidigare brottsplatsundersökning och
obduktion.
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U1/405-08/G024 Blå jeans inkl livrem

SKL:s materialnr: 200800466349

På byxorna iakttogs omfattande avsatta/avstrukna blodbesudlingar både i form av utbredda
besudlingar och små välavgränsade besudlingar. Besudlingarnas egenskaper är de
förväntade om de har tillkommit vid kontakt med blod, blodigt föremål eller blodig
kroppsdel.

Slutsats
Resultaten talar starkt för att jeansen U1/405-08/G024 inte har burits av någon som brukat
våld mot Emma, Maximilian och/eller Saga Jangestig utan snarare att de har burits av
någon som tagit hand om de skadade Emma, Maximilian och/eller Saga Jangestig
(Grad –3).

U1/405-08/G025 1 par herrskor, svarta

SKL:s materialnr: 200800466350

På skorna iakttogs en mindre mängd avsatta/avstrukna blodbesudlingar och några enstaka
stänk. Besudlingarnas egenskaper är de förväntade om de har tillkommit vid kontakt med
blod, blodigt föremål eller blodig kroppsdel.

Slutsats
Frågan om skorna U1/405-08/G025 har burits av någon som brukat slagvåld mot Emma,
Maximilian och/eller Saga Jangestig eller om de har burits av någon som tagit hand om de
skadade Emma, Maximilian och/eller Saga Jangestig lämnas öppen (Grad 0).

U1/405-08/G031 1 par svarta byxor

SKL:s materialnr: 200800466359

På byxorna iakttogs omfattande avsatta/avstrukna blodbesudlingar både i form av utbredda
besudlingar och små välavgränsade besudlingar. Besudlingarnas egenskaper är de
förväntade om de har tillkommit vid kontakt med blod, blodigt föremål eller blodig
kroppsdel.

Kommentar: Längst ned på framsidan av benen iakttogs små bruna runda fläckar. Dessa
utgörs inte av blod. I fläckarna har det svarta tyget avfärgats till en brun nyans (blekts).

Slutsats
Resultaten talar starkt för att byxorna U1/405-08/G031 inte har burits av någon som
brukat slagvåld mot Maximilian och/eller Saga Jangestig utan snarare att så inte har varit
fallet (Grad –3).
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Brottsplatsen

Sammanfattning
Endast ett par mycket små stänk förekommer i taket i hall och vardagsrum. Det har inte
bedömts meningsfullt att beskriva dessa närmare. Några besudlingar som kan härledas till
avkast från svingat blodigt föremål har inte iakttagits. På ytterdörrens insida och dess närhet
(väggar) iakttogs inte några påtagliga blodbesudlingar. Innanför dörren, direkt till vänster i en
smatt, finns två pallar med omfattande blodbesudlingar. Blodspår på dessa visar på massflöde
av blod och omfattande kontakt med blodig kroppsdel/föremål samt rinningsavvikelser som
visar att pallarna har ändrat läge medan blodet ännu inte har varit koagulerat eller intorkat.

Sammantaget bedöms alla iakttagna blodbilder av stänk av blod ha egenskaper som är
förväntade om de har sina ursprung i hallen. Det gäller även stänk som har säkrats/iakttagits
i intilliggande vardagsrum, kök och arbetsrum.
Beskrivningen nedan görs utifrån en indelning i tio områden. Sammantaget iakttogs stänk som
visar på minst nio separata ursprung för stänk som av slag. Vissa blodstänk från stänkbilderna
har även typbestämts avseende DNA vilket i så fall anges.

Någon tolkning av händelseförlopp, utifrån iakttagna blodbilder, har tillsvidare inte utförts.
Sådan kan vid behov utföras senare i relation till ytterligare information och efter ny begäran.

Område 1 – I hallen direkt till vänster innanför entrén
Till vänster om och under krokar med kläder iakttogs ett hundratal små stänk, ca 1-2 mm, som
av slag, se bild 1. Stänken förekommer från golvnivå och upp till ca 1 m. Ca 40-50 cm in från
vänster hörn, 10-40 cm upp från golvet iakttogs cirkulära stänk (har slagit an vinkelrätt mot
väggen). Stänk som förekommer ovanför och till vänster därom har främst en stänkriktning
uppåt, utåt vänster.

Stänken är förenliga med ett gemensamt stänkursprung "1" nära väggen vinkelrätt ut från
väggen i läge som har markerats med gul ring. Prov från området har typbestämts avseende
DNA (U1/405-08/S106-S108). Resultatet är det förväntade om slag har utdelats mot
Emma Jangestigs huvud i det aktuella läget.

Även avsatt/avstruket blod finns inom området, dessa beskrivs tillsvidare inte närmare.
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Bild 1: Område 1. Stänk av blod kan härledas till ett ursprung ”1”, beläget nära väggen och
vinkelrätt ut från denna i läge som har markerats med gul ring.
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Område 2 - Garderobsdörren nedanför dörrknopp och väggparti strax till vänster om dörren

Bild 2: Område 2. Stänk av blod kan härledas till två ursprung, ”2A” respektive ”2B”,
belägna vinkelrätt utanför väggdelar som har markerats med gul respektive grön ring.

Sammanlagt iakttogs ett sjuttiotal stänk inom området, se bild 2. I mellanrummet mellan dörr
och dörrkarmen, iakttogs stänk som, på grund av iakttagen avskärmning, endast kan ha
tillkommit vinkelrätt mot mellanrummet eller vid anslag något in från vänster.
Stänken bedöms utgöra två stänkbilder som är förenliga med var sitt stänkursprung ”2A” och
”2B” nära och vinkelrätt ut från väggen i läge som har markerats med gul respektive grön ring,
på 100 respektive 85 cm höjd över golvet. Ursprungen bedöms ha varit tämligen nära dörren
(högst ett par dm). Prov från området har typbestämts avseende DNA (U1/405-08/S109).
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Resultatet är det förväntade om slag har utdelats mot Maximilian Jangestigs huvud i läge för de
aktuella stänkursprungen.

Nedtill på dörren och anslutande väggar iakttogs avsatt/avstruket blod som bedöms vara av
kontakt med blodigt hår och blodig textil. Blodbilderna fortsätter även till höger om
garderobsdörren. Prov från området har typbestämts avseende DNA (U1/405-08/162).
Resultatet är det förväntade om Emma Jangestig har varit i kontakt med området med blodigt
hår och blodiga kläder. Någon närmare beskrivning av dessa blodbilderna utförs tillsvidare inte.

Område 3 - En decimeterdjup utbyggnad (från golv till tak mellan garderobsdörr och kök) samt
anslutande väggdelar

Bild 3: Område 3. Stänk av blod kan härledas till två ursprung, ”3A” respektive ”3B”, belägna
utanför väggdelar som har markerats med gul respektive grön ring.

På utbyggnaden och dess anslutande väggar iakttogs stänk som bedöms kunna härledas till två
ursprung.
Till den ena gruppen av stänk kan härledas cirkulära stänk lågt, mitt på utbyggnadens breda yta
samt stänk på anslutande väggar med en avskärmning av blodbilden på väggar både till vänster
och höger om utbyggnaden (uppåtgående stänk ses ned till ca 2 dm över golvet). Stänken är
förenliga med ett golvnära stänkursprung ”3A” vinkelrätt ut från utbyggnaden i läge som har
markerats med gul ring.
Till den andra gruppen av stänk kan härledas cirkulära stänk lågt till höger på utbyggnadens
breda yta samt stänk som är belägna något högre på utbyggnadens breda yta och anslutande
väggar med påtaglig avskärmning av blodbilden på väggen till vänster om utbyggnaden
(uppåtgående stänk ses där ned till ca en halvmeter över golvet). Vidare iakttogs nästan lodrätt
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uppåtgående stänk på väggen till höger om utbyggnaden. Stänken är förenliga med ett
golvnära stänkursprung ”3B” med ett avstånd på ca 75 cm rakt ut från väggen mellan
köksdörren och utbyggnaden i läge som har markerats med grön ring.

Prov från området har typbestämts avseende DNA (U1/405-08/S002). Resultatet är det
förväntade om slag har utdelats mot Maximilian Jangestigs huvud i läget för de bedömda
stänkursprungen. Han anträffades enligt uppgift liggande med huvudet i nära anslutning
till dessa lägen.

Även avsatt/avstruket blod finns inom området; detta beskrivs tillsvidare inte närmare.

Område 4 – Väggen och golvet i hallen mellan köksdörren och dörröppningen till
vardagsrummet.

Bild 4: Område 4. Stänkbild i hall mellan köksdörrkarm och vardagsrum.
Bedömt stänkursprung ”4”.

På väggen mellan kök och vardagsrum iakttogs hundratals stänk som främst är 2-7 mm stora.
Det iakttogs även större besudlingar av slungat blod samt små vävnadsrester i vissa
besudlingar. Ytterligare hundratals stänk finns i en solfjäderform på golvet samt på tröskeln
till vardagsrummet. Vid bedömning av stänkriktningen och anslagsvinklar uppvisar huvud-
delen av stänken en tydlig konvergens bakåt på ett sätt som är det förväntade för ett golvnära
ursprung ”4 ” beläget en halv meter väster om trappstolpen och en meter söder om
vardagsrumsväggen. Prov från området har typbestämts avseende DNA (U1/405-08/S130).
Resultatet är det förväntade om slag har utdelats mot Saga Jangestigs huvud i det aktuella
läget i hallen. Hon anträffades enligt uppgift liggande med huvudet i nära anslutning till detta
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läge.

Område 5 - Stänkområde in på golv och föremål i vardagsrummet

I västra delen av dörröppningen till vardagsrummet och på golv och föremål i vardags-
rummets västra del iakttogs hundratals blodstänk med en tydlig stänksektor i en smal
solfjäderform diagonalt in i rummet ända till matsalsmöbeln i västra delen av rummet.
Utifrån stänkriktningar, anslagsvinklar och avskärmningar uppvisar huvuddelen av stänken
en tydlig konvergens bakåt på ett sätt som sammanfaller med den solfjäderformade stänk-
bilden med stänkursprung ”4” som har beskrivits för område 4. Prov från område 5 har
typbestämts avseende DNA (U1/405-08/S136-S137). Resultatet är det förväntade om stänken
har sitt ursprung i samma golvnära ursprung ”4” som har beskrivits för område 4 (i hallen en
halv meter väster om trappstolpen och en meter söder om vardagsrumsväggen) och om slag
har utdelats mot Saga Jangestigs huvud i det aktuella läget i hallen.

Område 6 - Stänkområde på golv nedanför trappan och vidare in på golv och föremål i
vardagsrummet
I östra delen av dörröppningen till vardagsrummet och på golv och föremål i vardagsrummets
östra del iakttogs ett mindre antal blodstänk. Prov från område 6 har typbestämts avseende
DNA (U1/405-08/S077). Läget för dessa stänk i ett stråk diagonalt in i rummet och/eller
stänkens stänkriktningar och anslagsvinklar är det förväntade om stänken har sitt ursprung i
endera av de golvnära ursprungen ”3A” och ”3B” som har beskrivits för område 3 (utanför
utbyggnaden på hallens västra vägg) och om slag har utdelats mot Maximilian Jangestigs
huvud i läget för dessa ursprung.

Område 7 - Norra sidan på utbyggnaden på hallens västra vägg.
Utbyggnaden skjuter ut en dm från väggen. På norra sidan finns ett trettiotal små stänk,
<1,5 mm breda. Läge, stänkriktning och anslagsvinkel för stänken är de förväntade om de
uppkommit vid slag med ett ursprung ”7” lågt (några dm) över golv framför dörröppningen
till köket.

Område 8 - Norra väggen i trappan, öster om vardagsrumsöppning.
Det iakttogs 40-50 stänk med huvudsaklig stänkriktning uppifrån vänster och nedåt höger.
Stänkriktning och anslagsvinkel är det förväntade om ursprunget är ute över golvet, högt
som lågt. Stänkbilden kan förklaras med stänk från redan påvisade stänkursprung ovan
(”3A”, ”3B” eller ”4”).
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Område 9 - Östra väggen under spegel med träram, norr om arbetsrummets dörr

Bild 5: Område 9. Stänkbild på östra väggen i hall. Bedömt stänkursprung ”9”.

Stänk på väggpartiets södra del är belägna främst under spegeln, några få även på spegeln.
Stänken är små till stora, med huvudsaklig stänkriktning nedåt. De flesta lodräta stänken
finns i ett stråk ca 10 cm norr om dörrfodret. Högst upp i stänkbilden, en knapp meter ovan
golv, iakttogs cirkulära stänk. På väggpartiets norra del finns enstaka stänk med stänkriktning
uppifrån vänster, nedåt höger.
Stänkbilden bedöms ha ett ursprung ”9” en knapp meter ovan golvet och strax norr om
dörröppningen, vinkelrätt ut från väggen i läge som har markerats med gul ring, se bild 5.
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Prov från området har typbestämts avseende DNA (U1/405-08/S003). Resultatet är det
förväntade om slag har utdelats mot Emma Jangestigs huvud i det aktuella läget.

På väggen under den markerade ringen iakttogs även avsatt/avstruket blod. Blodbilden är
den förväntade om den har tillkommit från en blodig hand. I blodbilden iakttogs stänk
som bedöms ha tillkommit efter tillkomsten av avsättningen/avstryket.

Område 10 - Hallväggen till höger om arbetsrumsdörren
Inom området ses 60-70 små stänk med stänkriktning uppifrån vänster, nedåt höger.
Högsta stänket är beläget ca 87 cm från golvet och de flesta förekommer högre än 65 cm.
Stänk finns även på anslutande dörrfoder och dörrkarm.

Stänkbilden bedöms ha ett ursprung ”10” i dörröppningen, någon till några få dm ut i
hallen från dörröppningen/dörrkarmen. Prov från området har typbestämts avseende
DNA (U1/405-08/S140-S141). Resultatet är det förväntade om slag har utdelats mot
Emma Jangestigs huvud i det aktuella läget.
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Figur 1: Skiss över hallen och dess närmaste omgivning; ej skalenlig.
Tio områden med blodstänk med nio påtagliga stänkursprung (markerade röda)
anges; dessa beskrivs i utlåtandet.
Med heldragen linje anges bedömd koppling mellan område och stänkursprung.
Med streckad linje anges möjlig koppling mellan område och stänkursprung.
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Handläggning
Tolkning av blodspår inklusive platsundersökning har utförts av forensiska generalisten
Weine Drotz (ansvarig handläggare) och forensikern Anna-Karin Söderberg.

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Ann Jangblad (ärendeansvarig),
direkttelefon 013-24 14 30. Eventuell kallelse till rättegång ställs dock till den
ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Ann Jangblad
Förste forensiker

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet.
Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning
till ursprungsdokumentet.
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Information om tolkning av blodspår

Blod kan överföras till material vid direkt kontakt med blod, blodigt föremål eller blödande
person. Härvid uppstår vanligen en mer eller mindre diffus besudling av varierande storlek och
utseende. En sådan blodbild benämns avsättning/avsatt blod. Vid sidorörelse benämns
blodbilden avstrykning/avstruket blod. För blod som överförs till poröst material såsom tyg,
kan avsättning och avstrykning inte alltid särskiljas.

Avtryck med blod är avsatt blod där man kan bedöma utseendet hos det föremål eller den
kroppsdel som blodet överförts från, t.ex. handavtryck eller avtryck från klädesplagg eller
skiftnyckel. Vidare kan det ha tillkommit avtryck i blod där avtrycket har skapats
sekundärt i redan befintligt blod.

Utseendet hos en blodbesudling kan även påverkas sekundärt på andra sätt efter det att blodet
har överförts till en yta (utstrykning/utstruket blod, blodrinning etc).

Överföring från person kan även ske indirekt genom massflöde, dropp eller stänk av blod. Med
massflöde av blod menas att volymer av blod större än enskilda droppar frigörs och överförs, t
ex blödningar från stora skador där vener och artärer har skadats. Skador på artärer kan även ge
upphov till sprut-/sprejbilder av olika slag med inslag av massflöde och stänk.

Stänk av blod innehåller volymer av blod mindre än en normal bloddroppe vid dropp av blod.
Stänk uppstår då kraft åsätts en blodinnehållande vävnad (kroppsdel) eller något blodbesudlat
föremål. Kraften kan t ex vara svingandet av blodbesudlade extremiteter eller föremål samt slag
eller explosiv kraft mot blodig kroppsdel/föremål.

Vid exempelvis kraftfulla slag med tillhyggen bildas en blodbild med främst små till måttligt
stora stänk och vid explosiv kraft såsom skjutning bildas en blodbild med främst mycket små
stänk. De blodbildstyper som uppstår vid kraftiga slag respektive skjutning kan bäst särskiljas
på nära avstånd från ursprunget (decimetrar) medan det blir svårare på längre avstånd från
ursprunget. Blodbildens utseende påverkas även av hur blodstänk uppkommer i det enskilda
fallet, såsom omständigheter hos blodstänkens ursprung, t.ex. oskadad kroppsdel eller redan
tidigare skadad kroppsdel.
Uppkomsten av stänk kan helt eller delvis hindras av kläder, hårbeklädnad mm. Blodbildens
utseende kan även påverkas, avskärmas, av ”skuggande” föremål.
Ett avstånd till källan, läget för ett ursprungsområde, kan i vissa fall närmare bedömas. Detta
gäller främst när stänk avsätts på släta/plana helst fasta ytor och stänkriktning för enskilda stänk
kan bedömas. Stänkens antal, storlek och fördelning kan även bidra till bedömningen; detta
gäller särskilt för icke släta/plana/fasta ytor.
För lösa föremål såsom klädespersedlar är det ofta inte möjligt att genom iakttagelser
avgöra om persedelytorna har varit belägna vertikalt, horisontellt eller på annat sätt då
besudling tillkom
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 3)

15
(15)

Datum
2008-07-07
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663, 2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Utlåtandeskala
Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en
undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger till
grund för frågeställningen under rubriken "Ändamål ", dels gentemot andra aktuella hypoteser.
Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som graderade slutsatser enligt
nedanstående utlåtandeskala.
I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom "är", "är inte"
eller "kan uteslutas att".

Grad +4 Resultaten talar med visshet för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms i
praktiken som utesluten.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
mycket liten.

Grad +2 Resultaten talar för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms som
liten.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att...
De erhållna resultaten ger ett något större stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad 0 Frågan lämnas öppen ...
De erhållna resultaten ger inte stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller andra
aktuella hypoteser.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ...inte
De erhållna resultaten ger ett något mindre stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad -2 Resultaten talar för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den  uppställda hypotesen är sann bedöms
som liten.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som mycket liten.

Grad -4 Resultaten talar med visshet för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i
praktiken som utesluten.
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovising 3)

1 (1)

Datum
2008-07-07
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Undersökningsmaterial
Beteckning Materialbeskrivning
U1/405-
08/G031

1 par svarta byxor
SKL:s materialnr: 200800466359
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G031
Beslagsnr: 2008-1900-BG878-1:2
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/G025

1 par herrskor, svarta
SKL:s materialnr: 200800466350
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G025
Beslagsnr: 2008-1900-BG870-3
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G031

1 par svarta byxor
SKL:s materialnr: 200800466359
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G031
Beslagsnr: 2008-1900-BG878-1:2
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

* Standardförfarande (SF) och metoder (M) ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För
förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida
på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Sakkunnigutlåtande Matrialbilaga delr 3, SKL, 2008-07-09 14:39   diarienr: 1900-K8001-08
596



Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

1 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Polismyndigheten Västmanlands län
Tekniska roteln
Kjell Eriksson
Box 9
721 03  VÄSTERÅS

Uppdragsgivare
Polismyndigheten Västmanlands län. Västerås.

Undersökningsmaterial och jämförelsematerial
Se bifogad materialförteckning, bilaga 1.

Ändamål
Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen (se bifogad
materialförteckning, bilaga 1) förekommer biologiska spår som kommer från Schürrer,
Emma Jangestig, Saga Jangestig, Maximilian Jangestig, Hellberg, Pihlgren eller annan
person.
Vilken typ av spår som avses framgår under respektive material. Undersökningen har som
regel utförts med standard DNA-analys. Några av materialen har undersökts med s k LCN
DNA-analys för ytterst små mängder DNA och detta anges för de aktuella materialen.

Jämförelsematerial har även inkommit från utredande poliser och ambulanspersonal.

Ytterligare undersökningar pågår i ärendet.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

2 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Undersökning och slutsats
För information om slutsatsnivå, se sista sidan.
För information om LCN DNA-analys, se näst sista sidan.
Information angående undersökningar av biologiska spår kan skickas på begäran.

U1/405-08/G035 1st pyjamaströja blå

SKL:s materialnr: 200800466360

På tröjan (två undersökta områden under vänster ärm och höger sida) påvisades DNA.
Resultaten talar med visshet för att DNA:t kommer från Maximilian Jangestig (Grad +4),
om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting.

I ett undersökt område (under höger ärm) påvisades DNA. Analysen visar en blandning av
DNA från minst två personer. Resultaten talar i någon mån för att del DNA:t kommer från
Maximilian Jangestig (Grad +1). Frågan om del av DNA:t kommer från Emma Jangestig
lämnas öppen (Grad 0). Frågan om del av DNA:t kommer från Saga Jangestig lämnas
öppen (Grad 0). Resultaten talar med visshet för att DNA:t inte kommer från Schürrer,
Hellberg eller Pihlgren (Grad -4).

I ett undersökt område (vänster sida) påvisades DNA. Analysen visar en blandning av
DNA från minst två personer. Resultaten talar starkt för att del DNA:t kommer från
Maximilian Jangestig (Grad +3), om man bortser från möjligheten att det kommer från
en nära släkting. Resultaten talar med visshet för att DNA:t inte kommer från Schürrer,
Emma Jangestig, Saga Jangestig, Hellberg eller Pihlgren (Grad -4).

U1/405-08/G039 1st pyjamas

SKL:s materialnr: 200800466363

I fyra undersökta områden på pyjamasen (under höger och vänster ärm samt höger och
vänster sida) kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

3 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-08/G147 Jacka, svart nylon - Hängde på tamburmajoren vid ingången till
Cafét, från passagen in till Tehå´s

SKL:s materialnr: 200800648259

På jackan (två undersökta områden, insida nacke och runt dragkedjan samt en undersökt
besudling höger axel fram) påvisades DNA. Resultaten talar med visshet för att DNA:t inte
kommer från Schürrer, Emma Jangestig, Saga Jangestig, Maximilian Jangestig, Hellberg
eller Pihlgren (Grad -4).

I ytterligare två undersökta besudlingar (framstycket och bakstycket) kunde DNA som kan
jämföras mot person inte påvisas.

Vidare kunde blod inte påvisas.

U1/405-08/G148 Hammare, Best Tools; svart/gul - Anträffad i teknikerförrådet,
Skavsta Flygplats

SKL:s materialnr: 200800648241

På hammaren kunde blod, hår och vävnad inte påvisas.

Tre områden på hammaren undersöktes med LCN DNA-analys för ytterst små mängder
DNA, men DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.

U1/405-08/G149 Hammare, Warning, svart - Anträffad i teknikerförrådet, Skavsta
Flygplats

SKL:s materialnr: 200800648242

På hammaren kunde blod, hår och vävnad inte påvisas.

Tre områden på hammaren undersöktes med LCN DNA-analys för ytterst små mängder
DNA, men DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

4 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-08/G163 Väska, blå  (fabrikat Adidas) - Tyskland

SKL:s materialnr: 200800648247

På väskan kunde blod inte påvisas.

På väskan (ett undersökt område) påvisades DNA. Analysen visar en blandning av DNA
från minst två personer. Frågan om del av DNA:t kommer från Schürrer lämnas öppen
(Grad 0). Resultaten talar med visshet för att DNA:t inte kommer från Emma Jangestig,
Saga Jangestig, Maximilian Jangestig, Hellberg eller Pihlgren (Grad -4).

I ytterligare ett undersökt område kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

U1/405-08/G181 Hammare märkt IKEA - Anträffad på östra sidan av rondell
Resmat i Arboga

SKL:s materialnr: 200800648244

På hammaren kunde blod, hår och vävnad inte påvisas.

Tre områden på hammaren undersöktes med LCN DNA-analys för ytterst små mängder
DNA. I ett område påvisades DNA som kan jämföras mot person. Resultaten talar med
visshet för att DNA:t inte kommer från Emma Jangestig, Saga Jangestig,
Maximilian Jangestig, Schürrer, Hellberg eller Pihlgren (Grad -4).
I två områden kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas.

U1/405-08/S142 Hårtuss

SKL:s materialnr: 200800466397

I materialet iakttogs flera hårstrån, men inte något som var lämpat för DNA-analys.

Materialet ska undersökas ytterligare.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

5 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-08/S146 Hår/hårstrån

SKL:s materialnr: 200800466398

I materialet iakttogs flera hårstrån, varav tre var lämpade för DNA-analys.

Resultaten för ett av hårstråna talar med visshet för att DNA:t kommer från
Emma Jangestig (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära
släkting. Resultaten talar med visshet för att DNA:t inte kommer från Saga Jangestig och
Maximilian Jangestig (Grad –4).

Resultaten för de andra två hårstråna talar med visshet för att DNA:t inte kommer från
Schürrer, Emma Jangestig, Saga Jangestig, Maximilian Jangestig, Hellberg eller Pihlgren
(Grad -4). Resultaten talar med visshet för att DNA:t kommer från en och samma person
(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från nära släktingar. Köns-
kromosombestämningen visar det normala för en kvinna.

DNA-resultatet för hårstråna arkiveras tillsvidare vid laboratoriet. Eventuell jämförelse
mot person eller registrering i spårregistret kan ske på begäran (ange Knr samt SKL:s dnr).

Materialet ska undersökas ytterligare.

U1/405-08/S147 Hårstrån

SKL:s materialnr: 200800466399

I materialet iakttogs flera hårstrån, men inte något som var lämpat för DNA-analys.

Materialet ska undersökas ytterligare.

U1/405-08/S167 Hårstrån, 3 st - Upptill på insidan av jackans vänstra framstycke
(G150)

SKL:s materialnr: 200800648248

I materialet iakttogs flera  hårstrån. Ett hårstrå analyserades med avseende på DNA, men
DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.

Materialet ska undersökas ytterligare.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

6 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-08/S168 Hårstrå, 1st - Framsidan på tröjans högra ärm (G172)

SKL:s materialnr: 200800648249

I materialet iakttogs inte något humant hårstrå. Materialet utgörs av djurhår.

Materialet ska undersökas ytterligare.

U1/405-08/S169 Hårstrån, 2 st - Luvtröjans bakstycke (G161)

SKL:s materialnr: 200800648250

I materialet iakttogs två hårstrån. Ett hårstrå analyserades med avseende på DNA, men
DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.

Materialet ska undersökas ytterligare.

U1/405-08/S170 Eventuella hårstrån med besudling - Bakstycke på blå tröja
(G167)

SKL:s materialnr: 200800648251

I materialet iakttogs inte några humana hårstrån. Materialet utgörs av fibrer.
En besudling i materialet undersöktes med avseende på DNA, men DNA som kan jämföras
mot person kunde inte påvisas.

U1/405-08/S171 Hårstrån samt eventuellt djurhår - Plockade från fodret i jackan
G147

SKL:s materialnr: 200800648260

I materialet iakttogs flera hårstrån. Ett hårstrå analyserades med avseende på DNA, men
DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas.

I materialet iakttogs även djurhår.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

7 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Handläggning
Undersökningen har utförts av:

DNA-undersökning forensikern Helena Eriksson (ansvarig handläggare)
laboranten Lena Malmby

Specialanalys
(LCN DNA-analys)

förste forensikern Ann Jangblad (ansvarig handläggare)
förste forensikern Birgitta Kindstrand
forensiska laboranten Monica Schöld
laboranten Lena Malmby

Blandbildsutvärdering förste forensikern Ann Jangblad (ansvarig handläggare)
förste forensikern Marianne Mattsson

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Ann Jangblad (ärendeansvarig),
direkttelefon 013-24 14 30. Eventuell kallelse till rättegång ställs dock till den ansvarige
handläggaren för berörd undersökningstyp.

Ann Jangblad
Förste forensiker

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur
redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)

8 (9)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Information om undersökning av ytterst små spårmängder, s.k.
LCN DNA-analys
DNA-tekniken utvecklas ständigt i syfte att erhålla resultat från allt mindre spårmängder.
Förkortningen LCN (Low Copy Number) syftar på att antalet analyserbara DNA-
molekyler i provet är litet. Det kan handla om enstaka celler som avsatts på ett föremål.

Spår med liten mängd DNA
LCN DNA-analys kan användas för sekret-, blod- eller spermafläckar med för liten mängd
DNA för en standard DNA-analys. Många material som är aktuella saknar distinkta besud-
lingar. Spåren kan vara säkrade från föremål som under längre tid använts av en och sam-
ma person (bruksspår) eller från föremål som någon handskats med en kortare tid (kontakt-
spår).

Kontaminationsrisker
När det finns extremt lite DNA på undersökningsmaterialen är det oerhört viktigt att und-
vika kontamination med annat DNA från omgivningen eller från den person som hanterar
materialen. Dokumentation av vilka personer som kommit i kontakt med föremålet är nöd-
vändig och i vissa fall behövs jämförelseprov från dessa personer för uteslutning mot er-
hållna resultat. Möjliga källor till kontamination är:

• personer som är först på brottsplatsen, exempelvis vittnen, räddningspersonal och
poliser

• poliser/läkare som samlar in material/utför provtagningen
• andra undersökningsmaterial i samma ärende
• laboratoriehantering

I övrigt måste man beakta personer som tidigare har befunnit sig på brottsplatsen eller på
annat sätt kommit i kontakt med materialen.

LCN DNA-analys
Själva analysen sker på motsvarande sätt som vid en standard DNA-analys genom analys
av tio olika områden i arvsmassan. Det som skiljer sig åt analystekniskt är att kopierings-
processen (PCR, polymerase chain reaction) av spårets DNA utökas. Resultat från LCN
DNA-analys kan således jämföras med resultat från standard DNA-analys. Special-
anpassad material- och provhantering medför längre analystid per prov.

Utvärdering och slutsats
Utvärderingen skiljer sig från standard DNA-analysen genom att resultaten måste
verifieras och omanalyseras ett flertal gånger. Hänsyn tas till hur och var föremålen/proven
hanterats. Slutsatsen bedöms mer konservativt vid LCN DNA-analys. Detta främst
beroende på den ringa DNA-mängden i provet vilket medför att resultatet kan uppvisa
större komplexitet. Man kan inte uttala sig om bakgrunden/orsaken till spåret som sådant
utan endast om själva analysresultatet i sig.

Biologienheten 2007-11-15
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Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 4)
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Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Utlåtandeskala
Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en
undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som
ligger till grund för frågeställningen under rubriken "Ändamål ", dels gentemot
andra aktuella hypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som
graderade slutsatser enligt nedanstående utlåtandeskala.
I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom
"är", "är inte" eller "kan uteslutas att".

Grad +4 Resultaten talar med visshet för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms i
praktiken som utesluten.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
mycket liten.

Grad +2 Resultaten talar för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms som
liten.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att...
De erhållna resultaten ger ett något större stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad 0 Frågan lämnas öppen ...
De erhållna resultaten ger inte stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller andra
aktuella hypoteser.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ...inte
De erhållna resultaten ger ett något mindre stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad -2 Resultaten talar för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den  uppställda hypotesen är sann bedöms
som liten.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som mycket liten.

Grad -4 Resultaten talar med visshet för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i
praktiken som utesluten.
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 4)

1 (5)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Undersökningsmaterial
Beteckning Materialbeskrivning
U1/405-
08/G035

1st pyjamaströja blå
SKL:s materialnr: 200800466360
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G035
Beslagsnr: 2008-1900-BG878-2:2
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G039

1st pyjamas
SKL:s materialnr: 200800466363
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G039
Beslagsnr: 2008-1900-BG879-1:3
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G147

Jacka, svart nylon - Hängde på tamburmajoren vid ingången till
Cafét, från passagen in till Tehå´s
SKL:s materialnr: 200800648259
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G147
Beslagsnr: 2008-1900-BG1568-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 02*

U1/405-
08/G148

Hammare, Best Tools; svart/gul - Anträffad i teknikerförrådet,
Skavsta Flygplats
SKL:s materialnr: 200800648241
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G148
Beslagsnr: 2008-1900-BG1598-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*,
B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/G149

Hammare, Warning, svart - Anträffad i teknikerförrådet, Skavsta
Flygplats
SKL:s materialnr: 200800648242
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G149
Beslagsnr: 2008-1900-BG1598-2
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*,
B-M 55*, B-M 56*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 4)

2 (5)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/G163

Väska, blå  (fabrikat Adidas) - Tyskland
SKL:s materialnr: 200800648247
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G163
Beslagsnr: 2008-1900-BG1605-14
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/G181

Hammare märkt IKEA - Anträffad på östra sidan av rondell Resmat
i Arboga
SKL:s materialnr: 200800648244
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/G181
Beslagsnr: 2008-1900-BG1643-1
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 02*, B-SF 03*, B-SF 13, B-M 50*, B-M 54*,
B-M 55*, B-M 56*

U1/405-
08/S142

Hårtuss
SKL:s materialnr: 200800466397
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S142
Materialhantering: Materialet kvarligger tillsvidare.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S146

Hår/hårstrån
SKL:s materialnr: 200800466398
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S14
Materialhantering: Materialet kvarligger tillsvidare.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S147

Hårstrån
SKL:s materialnr: 200800466399
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S147
Materialhantering: Materialet kvarligger tillsvidare.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 4)

3 (5)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

U1/405-
08/S167

Hårstrån, 3 st - Upptill på insidan av jackans vänstra framstycke
(G150)
SKL:s materialnr: 200800648248
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S167
Beslagsnr: 2008-1900-BG1605-1
Materialhantering: Materialet kvarligger tillsvidare.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S168

Hårstrå, 1st - Framsidan på tröjans högra ärm (G172)
SKL:s materialnr: 200800648249
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S168
Beslagsnr: 2008-1900-BG1605-23
Materialhantering: Materialet kvarligger tillsvidare.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S169

Hårstrån, 2 st - Luvtröjans bakstycke (G161)
SKL:s materialnr: 200800648250
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S169
Beslagsnr: 2008-1900-BG1605-12
Materialhantering: Materialet kvarligger tillsvidare.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*,
B-M 56*

U1/405-
08/S170

Eventuella hårstån med besudling - Bakstycke på blå tröja (G167)
SKL:s materialnr: 200800648251
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S170
Beslagsnr: 2008-1900-BG1605-18
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-SF 11*, KT-SF 25*, B-SF 02*

U1/405-
08/S171

Hårstrån samt eventuellt djurhår - Plockade från fodret i jackan
G147
SKL:s materialnr: 200800648260
Uppdragsgivarens beteckning: U1/405-08/S171
Materialhantering: Materialet återgår.
Metodik: B-SF 01*, B-SF 03*, B-M 50*, B-M 54*, B-M 55*, B-M 56*,
B-M 68, B-SF 11*, KT-SF 25*, B-SF 02*

Sakkunnigutlåtande Materialbilaga delr 4 SKL, 2008-07-09 14:40   diarienr: 1900-K8001-08
608



Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 4)

4 (5)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Jämförelsematerial
Beteckning Materialbeskrivning
DNA-AD-
073937

Angivet namn och personnummer: Emma Jangestig, 840508-0147.
Personstatus: Målsägare. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-073937.
SKL:s materialnr: 200831369301.
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*

DNA-AC-
001469

Angivet namn och personnummer: Saga Jangestig, 060505-6183.
Personstatus: Målsägare. Provtyp: Blod i rör
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AC-001469.
SKL:s materialnr: 200830800801.
Materialhantering: Ska kastas 2033-03-26.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*

DNA-AC-
001468

Angivet namn och personnummer: Maximilian Jangestig, 040503-7896.
Personstatus: Målsägare. Provtyp: Blod i rör
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AC-001468.
SKL:s materialnr: 200830800901.
Materialhantering: Ska kastas 2033-03-26.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*

DNA-AD-
023691

Angivet namn och personnummer:
CHRISTINE SCHÜRRER, 760630-6400.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-023691.
SKL:s materialnr: 200831199001.
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*

DNA-AD-
055795

Angivet namn och personnummer: Jan TORGNY Hellberg, 791015-6913.
Personstatus: Annan. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-055795.
SKL:s materialnr: 200830732901.
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*

DNA-AD-
072502

Angivet namn och personnummer: Rickard Pihlgren, 880522-6613.
Personstatus: Annan. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-072502.
SKL:s materialnr: 200831446601.
Materialhantering: Ska kastas när undersökningarna avslutats.
Metodik: B-SF 03*, B-SF 06*, B-M 50*, B-M 65*
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Material och metodik
Bilaga 1 (Delredovisning 4)

5 (5)

Datum
2008-07-08
Ert datum
2008-03-25

Vårt diarienummer
2008004663
2008006482
Er beteckning
1900-K8001-08

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

* Standardförfarande (SF) och metoder (M) ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För
förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida
på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.
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Personal som lämnat salivprov som 
jämförelsematerial vid DNA-undersökningar på SKL

Ambulanspersonal

Bil 1 Bengt Palemstål Köping
Robert Wreder Västerås

Bil 2 Patrik Karlsson Köping
Jonas Norén Köping

Bil 3 Tero Suontasta Köping
Marcus Andersson Köping

Bil 4 Bengt Arne Heimer Örebro
Kjell Pelenius Örebro

Poliser 

Ola Folkebrant Köping
Elisabeth Rosén Västerås
Kjell Eriksson Västerås
Mats Hallmen Örebro

Personer som lämnat jämförelsematerial DNA , 2008-07-10 14:40   diarienr: 1900-K8001-08
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Polismyndigheten i Västmanlands län
Tekniska roteln
Box 9
72103 Västerås

Datum

2008-07-10
Diarienummer

K8001-08
U1/405-08

Protokoll över granskning av övervakningsfilm

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Lars Rogenfeldt

Anledning till
undersökningen:

Mord, Mordförsök. Söka efter mt Christine Schürrer på
övervakningsfilmen

Målsägande/berörd
person:

Maximilian, Saga och Emma Jangestig

Handläggare: Fotograf Maria Gradin Öijer
Medundersökare: Fotograf Liselotte Berqvist

Plats och tider för
undersökningen:

Tekniska roteln. Undersökningen påbörjades den 3 juli 2008 kl.
14:50

Beskrivning av material
Till tekniska roteln inkom ett VHS band innehållande bilder från Handelsbankens
övervakningskameror i Arboga, tillsammans med en begäran om att söka efter den
misstänkte Schürrer på filmen.

Iakttagelser och undersökningar
På filmen fanns flertalet kameror placerade i banklokalen samt en kamera placerad på
utsidan av bankbyggnaden, visande bankomaten samt trottoaren och gatan intill.

På filmen fanns datum och tid inspelat som visade mellan ca kl. 08:00 och ca kl. 21:00
den 17/3-08.
Då det uppgetts att Schürrer skall ha befunnit sig i Arboga från straxt efter 18:00 och
fram till ca 19:30 den 17/3, granskades bilderna från kameran visande bankomaten från
kl. 18:00 och fram till ca 21:00.
Mellan dessa tider kunde inte Schürrer ses på filmen.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

U1/405-
08/G081

Övervakningsfilm på
VHS-film, 17 mars

Från Handelsbanken
Arboga

Tomas Persson

Västerås 2008-07-10 Maria Gradin Öijer
Fotograf /Tekniska roteln

Undersökningsprotokoll Granskning av Handelsbankens film, 2008-07-14 15:47   diarienr: 1900-K8001-08
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PM
Sammanfattning videförhör Emma Jangestig 080505

Signerad av

Stefan Forsberg
Signerad datum

2008-06-30 17:14Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Uppgiftslämnare

Forsberg, Stefan
Datum

2008-06-30
Tid

17:02
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 080505
Uppgift

Sammanfattning av videoförhör med Emma Jangestig 080505
Kl 12.25-
Fhl insp Anders Pommer
Övriga närvarande: målsägandebiträde adv Marie Fredborg

På fråga hur Emma mår svarade hon att det är ganska bra men att det finns mycket rädslor, hon kan inte vara 
hemma själv, kan inte gå ut på stan själv, vill inte träffa folk själv, kan inte träffa nya människor själv. Att gå till 
psykologen var jobbigt pga att det var en ny människa. Hon har hörselnedsättning på ena örat, ena ögat ska 
kontrolleras för det hänger inte med ordentligt. Hon får migrän jättelätt, något som hon aldrig haft tidigare.

Hon ombeds konkretisera rädslan och berättade då exempelvis, när hon ska duscha så måste hon kolla igenom 
hela badrummet först så att ingen är där, hon måste höra att familjen pratar samtidigt som hon duschar annars 
måste hon kolla var de är. Hon vill inte vara hemma själv, är rädd att det ringer på dörren, hon vågar inte öppna. 
Det ringde på dörren och då sprang hon in i vardagsrummet för hon vågade inte öppna.

Att träffa nya människor är jättejobbigt, just för att de är nya människor som hon inte känner, inte vet något om. 
Emma har inte varit så tidigare, hon har älskat att träffa nya människor, skaffa nya bekantskaper. Togge fick 
följa med in till psykologen, hon vågade inte vara därinne själv, efter halva tiden kunde han gå ut.

Emma tillfrågas hur det var hos psykologen och hon uppgav att det inte var som hon hade tänkt sig. Hon ansåg 
att hon inte fick hjälp med sina rädslor. 

På fråga vad Emma har tagit till sig efter att ha kommit hem svarade hon att hon tar det som tidningarna skriver 
med en nypa salt, skjutit ifrån sig, det som står där behöver inte vara sant. Det som Stefan sa till henne är det hon 
tagit till sig. När han berättade om den här tyska kvinnan så kom minnet från förhöret efter att minnestränaren 
hade pratat med henne. Det var då Emma första gången nämnde den tyska kvinnan, vad hon minns, efter det så 
blev hon lite irriterad på förhörsledarna som inte tog tag i detta. Hon kände att det stämde och undrade varför det 
inte hände något. Men det var ju för att hon inte fick någon information, kvinnan var ju redan häktad då, men det 
visste inte Emma. Hon minns att hon vid flera tillfällen efteråt, eller något tillfälle, nämnde kvinnan men det 
hände ingenting, hon fick ingen respons från förhörsledarna. Men hon fick det, för det hände saker, fast inte 
inför Emma, hon var isolerad.

Sen sa Stefan att det här föremålet förmodligen var en hammare och Emma blev inte förvånad, hon kände att 
hon visste. Det var inget minne utan bara ett konstaterande, det stämmer. Emma hade sagt till sin familj och 
Togge att, det här gör man inte med händer, det här gör man med ett tillhygge. När vi var i huset så kollade hon 
sig omkring efter något som skulle kunna använts, någonting som människan hittade på plats och använde. Det 
var inget som sa henne något då men när han sa hammare så tänkte hon, jag vet. Det fanns i kroppsminnet, inte i 
huvudminnet.



På fråga om det är några fler minnesbilder, fler detaljer som kommit efter att Pommer senast pratade med Emma, 
på Verktygsgatan svarade hon att det är en sak som hon har uppskrivet är, det kommer till henne på morgnarna. 
Hon vet inte om har drömt eller om det är verklighet eller ett minne men hon har fått till sig att Max har sagt till 
henne att det står någon utanför dörren och att de måste öppna dörren på baksidan och Emma öppnade dörren. 
Hon vet inte om det är då eller tidigare men hon hade Max röst i sitt huvud när hon kom på detta. Hon kan inte 
säga att det är ett minne men det kom till henne på morgonen. Oftast direkt när hon vaknar, ibland kan hon ligga 
och fundera först och sedan kommer det. Det som handlade om Max kom direkt när hon vaknade och det 
utspelade sig i huset.
Emma har ingen känsla av vad hon kände eller hur hon reagerade men Emma finns inte i det rummet när han 
säger att det står någon utanför dörren.

På fråga om Emma har någon känsla av om det är dörren på fram eller baksidan svarade hon nej. När den här 
personen, som skulle ha kommit den kvällen, så satt Emma i datarummet. Hon pratade med sin syster, ungefär 
den tiden och tio minuter senare kom Togge hem och då hade det hänt. Förmodligen, hon gissar att personen 
kom från framsidan, för Emma syns, utifrån, från fönstret om hon sitter vid datorn. Ida har berättat att de pratade 
precis innan. Ida sparar inte loggar men Ida vet att det sista Emma sa var att barnen var trötta och att hon måste 
lägga dem. Ida har skrivit ner konversationen från minnet och Emma har fått läsa det och minns det då. Men vad 
som hände efter det vet hon inte. Hon har funderat, funderat och funderat men det vill inte komma till henne 
men det är nog mycket för att hon inte vill ha minnena, tror hon.

På fråga hur känslan var när Emma fick reda på att det satt en person misstänkt för brottet svarade hon att 
känslan var att det var rätt person. Emma uppgav att hon skulle kunna peka ut henne idag. När de åkte hem från 
stället de var på sa Emma att hon var 99,9% säker på att det stämmer, idag är hon 100%. Tyvärr. De få bilder 
hon sett, hon har bara sett pixlade bilder när tidningen suddar ut ansiktet, inte helbilder eller någonting. Emma är 
ganska säker, det är jätte obehagligt att titta på såna bilder också men hon är ganska säker. Emma har ett ansikte 
framför sig, en människa som står framför henne i hennes egna hall och bilden stämmer väldigt bra överens. 
Emma uppgav att hon har haft helt fel om hennes längd men Emma står fortfarande fast vid att hon…. Emma 
uppgav att hon har sagt att tjejen kan vara kan vara lite längre än Emma själv men om man har fått en smäll i 
huvudet kan det ju vara lite förvridet.  
Emma har sagt att tjejen kan vara lite längre än henne och det står Emma fast vid.

Förhörsledaren vill att Emma utvecklar det hon uppgav om att det var fel längd. Hon berättade att hon har tittat 
på sin minnesbild i huvudet och funderat på hur lång människan kan vara och minnesbilden säger henne att 
tjejen kanske är lite längre än Emma. 

Emma har förstått att tjejen är ganska lång. Det har hon läst i tidningarna och Emma har sett när tjejen har en 
jacka över huvudet och går in på häktet i Västerås. Emma har sett hennes ben bara, hon är ganska lång.

På fråga svarade Emma att tjejen heter Kristin. Det visste inte Emma tidigare hon hade bara hört namnet Tine. 
Det är Togge som har sagt det namnet. Det var när brevet kom. 

På fråga svarade Emma att hon har sett bilder på tjejen, det var  innan Togge och Emma blev tillsammans, det 
var på hans bilddagbok. Han berättade om sin utlandsresa och då kollade Emma på den och då var det bild på 
tjejen och Emma frågade vem det var och så. De pratade om henne. Efter det har Emma inte sett bild på tjejen.
På fråga svarade Emma att hon blev tillsammans med Togge 6 juni eller 6 juli och att det var en eller två 
månader innan det som hon såg bilden. Det var två bilder. Den ena bilden är den som varit i tidningen, där 
Togge spelar gitarr, då var den pixlad. Emma frågade Togge, när de var borta, om hon fick titta på bilden men 
det fick hon inte. De pratade inte mer om det då.

På fråga vad Emma kände när hon såg bilderna, ett par månader innan 6 juni svarade hon att hon mest tittade på 
Togge. Han såg ut att ha haft jätteroligt, under tiden pratade de på msn. Emma frågade vem tjejen var och han sa 
att det var en flört bara. Bilderna på Tine och han var inte intima, de satt mittemot varandra och tog en drink. Det 
kan ha varit vid flera tillfällen som Emma tittat på bilderna, hon kan ha visat någon kompis, en eller två gånger. 
Det var innan Emma blev tillsammans med Togge. På fråga svarade Emma att hon inte kände sig störd. Inte ens 
när det här brevet kom kände hon så utan tyckte mest synd om Togge och var beredd att stötta honom. 

På fråga hur noga hon tittade på bilderna av Christine svarade Emma att hon inte tittade så noga, som hon sa så 
tittade hon mest på Togge, på omgivningen. Emma lade inte märke till tjejen på det sättet. Hon la mer energi på 
att fråga honom vem det var. Det var inget sting av svartsjuka. Togge har många tjejkompisar och Emma tycker 
det är bra. Hon har många kill kompisar.

Togge har berättat för Emma att när det här brevet kom så sa Emma att om den här tjejen skulle komma, 
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Christine, hem till dem och lösa det här istället för att skicka brev. Varför inte träffas och lösa det, om hon skulle 
komma hem skulle Emma släppa in henne och se till att de löste det.  Tyvärr. Emma kom inte ihåg att hon sagt 
så när Togge berättade det men när hon funderade på det så minns hon att hon sagt så. Uttryckt sig så. Frågan är 
om Emma släppte in henne. 

Emma tror inte att hon skulle ha känt igen henne på det sättet men Emmas familj och Togge har berättat att när 
Emma vaknade i Uppsala så pekade hon ut en tjej som var utländsk, hon heter Jaqueline, hon har ett liknande 
utseende som Tine. Emma pekade ut henne och ska ha sagt –hon skulle bara komma in och presentera sig, hon 
skulle inte göra så här, hon skulle bara presentera sig. Ni har barn tillsammans hade Emma sagt till Togge. 
Emmas föräldrar, syskon och Togge har hört detta och de har berättat det i olika omgångar. Det är inget som 
Emma minns. 

På fråga svarade Emma att Jaqueline är sjuksköterska på den andra avdelningen i Uppsala där hon låg. De sökte 
henne senare men hon arbetade inte då. Emma kallade henne Tina. Inte Tine. Emma kallade henne också Lorena 
och Svetlana. Lorena och Svetlana fanns i Emmas farbrors liv när Emma var i 12 års åldern.

Emma träffade Lorena senaste gången för två år sedan. När Emma var 12 år träffade hon Svetlana senaste 
gången.

På fråga svarade Emma att brevet som kom var ett pappersbrev, på engelska. Togge hade först läst brevet i bilen 
på väg hem från sin gamla lägenhet där han hade hämtat post. Han såg helt förstörd ut när han kom hem. Han 
läste upp brevet för Emma. Brevet låg sedan framme jättelänge så hon skulle kunna ha läst det men gjorde inte 
det för att det stod på engelska. Togge tyckte det var jättejobbigt att inte veta, det var mycket som inte stämde. 
Den här sjukdomen som hon hade skrivit om, som hennes mamma hade, var det bara hundar som kunde få. Det 
visade sig att mamman var sjuk, i cancer, men det stod ej i brevet. 

På fråga svarade Emma att Togge inte blev förbannad utan mer reagerade med att undra hur detta kunde ha hänt. 
Varför hörde hon inte av sig tidigare, hon kunde ha hört av sig när hon var gravid. Men mest undrade han om det 
var sant, om han kunde tro på det. Det slutade med att Togge och Emma sa att det, tyvärr, kunde stå en son 
utanför dörren och vill veta vem hans riktiga pappa är och då fick det vara så. Togge hade ringt ambassader både 
i Tyskland och Sverige men inte fått något svar.
Han kunde inte få reda på något mer och han ville absolut inte ta kontakt med henne. Emma och Togge sa att det 
fick vara så, de kunde inte göra någonting. 

Han skrev faktiskt ett brev till henne sen. De fick reda på att hon inte kunde ha fött barnet i Sverige för det 
registreras, han ringde till Skatteverket, tror Emma, det var inget barn registrerat på henne i Sverige så det 
betyder att hon måste ha fött barnet i Tyskland eller någon annan stans. Då skrev han ett brev till henne, ett mail 
tror Emma det var, bara med frågan var födde du barnet?. Han fick svar från den påstådda adoptivpappan att 
Togge inte fick kontakta Kristin, hon vill inte att du kontaktar henne. De här breven läste Emma. Han skrev på 
engelska. Det stod att hon mår jättedåligt över allt det här, prata med mig istället. Han fick fram att Togge skulle 
kontakta honom och inte henne. Togge skrev tillbaka, förlåt det var inte meningen och hoppades att de skulle ta 
kontakt med adoptionsbyrån så han kunde göra ett faderskapstest. Han önskade dem lycka till med att ta hand 
om den här sonen som de hade tagit till sig, tack för att ni gör det här, snälla kontakta adoptionsbyrån. Emma 
tror inte Togge fick svar på det mailet. 

Förhörets ljudupptagning avbröts pga tekniska problem.

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080630.
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På fråga svarade Emma att hon mår lite bättre. De tre senaste dagarna har hon sluppit yrseln. Hon kan inte göra 
vardagliga sysslor, då blir hon jättetrött. Hon har varit inlagd på lasarettet igen en kort stund, de tror att en nerv 
ligger i kläm och att det är därför hon mått så illa. Läkaren fick lite ordning på det.
Emma har också fått en muskelknut, som en boll i nacken och enda sättet att få bort det är med regelbunden 
massage. Emma är väldigt svag i höger sida av kroppen, den del som drabbats. Hon har 30% hörselnedsättning 
och ska få glasögon nästa vecka. Hon har tidigare inte haft några problem med synen, höger öga är sämre än det 
vänstra.

På fråga om det har kommit fler minnesbilder svarade Emma nej. Däremot har hon själv spekulerat en hel del. 
En sak som hon funderat på är vilken ordning allt hände i, blev hon eller barnen attackerad först. Om det var hon 
som blev attackerad först tror hon Max skulle ha försvarat henne, det gjorde han alltid, ex om någon kittlade 
eller busade med Emma. Hon är rädd att det har hänt i denna situation också.

Hon har sagt till sina anhöriga att det kvällstid känns som om minnet är på väg tillbaka men på något sätt skjuter 
hon det ifrån sig. Vissa saker som hon inte vill tänka på. De minnesbilder som hon tidigare har berättat om blir 
bara klarare och klarare men hon kan inte tillföra något nytt men hon har lättare att plocka fram dem. Speciellt 
kvinnan som hon ser framför sig, det är jättelätt att plocka fram. Men inget nytt att tillföra. Hon ser hennes 
ansikte som när de stod när de var i huset.

Hon ombeds beskriva ansiktet så detaljerat som möjligt. Emma beskrev att längden på tjejen har blivit 
annorlunda. Emmas minne är att hon måste lyfta på huvudet för att se ansiktet, hon vet inte om tjejen är mycket 
längre än henne eller några centimeter längre.

Kinderna och näsan är utmärkande i ansiktet, kinderna går utåt lite, väldigt markerade, näsan är ganska stor. 
Mörkt, axellångt hår. Emma har svårt att berätta om längden men det hår som hänger ner går till axlarna. Om 
håret är längre bak vet hon inte men tjejen har det uppsatt och en tofs som hänger ner, det kan vara lite lockigt 
för det är inte spikrakt det kan våga sig lite. Hyn är varken brun eller ljus utan på något sätt som om hon legat i 
solarium eller nyss varit utomlands en kort stund. Inte solbränd men heller inte blek. Emma ser inget 
ansiktsuttryck och registrerat att tjejen inte har något smink på sig. Hon är väldigt mörk, mörka ögonfransar, 
mörka ögonbryn eller nå´t. Emma vet inte varför, men hon har registrerat att tjejen inte har något smink på sig. 
Hon har inget minne av att hon hör något.

Nästa minnesbild är inte lika klar, den kan hon inte plocka fram när som helst och känna att hon har upplevt men 



det är att hon ligger ner på golvet och ser tjejen gå in i datarummet. Den minnesbilden har inte utvecklat sig på 
samma sätt som den tidigare. 

På fråga om Emma kan beskriva vad hon ser i läge två, när hon ligger ner svarade hon att det enda hon ser är att 
tjejen vänder sig om och går in i datarummet. Emma ser henne bakifrån, hon har kritstrecksrandiga byxor, en gul 
eller grön tröja, Emma vet inte riktigt, vita strumpor. Hon ser henne gå in i datarummet och hon vänder sig åt 
vänster. Åt vänster finns inget i datarummet, datorerna finns rakt fram. Togges instrument finns därinne.

På fråga hur Emma tror att vetskapen om att hon vet vem som är misstänkt har påverkat hennes minnesbild 
svarade hon att innan hon visste vem som var misstänkt hade hon en jätteklar bild av människan och den 
minnesbilden har inte ändrat sig. Den när hon har henne framför sig. Emma har inte tittat på någon bild av den 
misstänkta, hon har sett pixlade bilder men de visade inget men säger Emma saker. Det är i tidningar hon sett 
pixlade bilder. När hon tittat i tidningar har hon bett om att någon ska gå igenom dem först, för hon vill inte se. 
Emmas mål är att se henne första gången i rättegången och där peka ut henne och det kommer hon att kunna 
göra. Hon har en så klar minnesbild. 

På fråga hur Emma skulle känna sig i en sådan situation svarade hon att det absolut kommer att vara 
skrämmande men hon kommer att ha folk runt omkring sig. Hennes mål är att den här personen ska åka fast, 
Emma har bestämt sig för att hantera detta.

Emma underrättas om att personen bara är misstänkt och att det skulle kunna vara så att det inte stämmer med 
Emmas bild när de sitter i rättssalen och om hon har funderat över detta. Emma svarade att hon har funderat på 
det men är inte rädd för det hon är ganska säker på att kunna peka ut den här personen. Skulle det inte alls 
stämma står Emma för det. Det är inget som håller i rätten men hela Emmas kropp säger att det är rättperson som 
sitter häktad nu. Emma pratar om huvudminne och kroppsminne och hennes kroppsminne säger att det är rätt 
person som sitter nu. Allting stämmer så bra med vad Emma har sagt när hon har vaknat på sjukhuset, som hon 
berättade om förra gången, minnesbilden när hon kände obehag med minnestränaren att personen inte kanske 
pratade svenska och sådana saker. Personligen är Emma ganska säker att det är rätt person.

Emma informeras om att det är ett väldigt ansvar och om hon har funderat något över det. Emma svarade att hon 
har funderat över det och där litar hon också på polisen att det finns andra sätt att fälla henne på förutom Emmas 
eget vittnesmål. Emmas tanke är att hennes eget vittnesmål är av stor vikt men samtidigt så har hon fått många 
smällar mot huvudet så hon vet inte riktigt själv vad man kan lita på och inte lita på i en så´n situation. Emma 
hoppas att det finns andra sätt att fälla henne på än sitt eget vittnesmål. 

Emma skulle bli väldigt osäker om den här personen sattes på fri fot. Emmas kropp säger att det här är rätt.

Emma inser att det är ett stort ansvar men hon gör det hon kan och berättar det hon känner och minns.

Emma informeras av insp Pommer att hon inte i någon mån ska vilja för mycket utan bara hålla sig till 
minnebilderna och att den här personen bara är misstänkt, ingenting annat. Emma förstod detta.
Hon tillfrågas om hon har funderat kritiskt mot det som hon har berättat i förhöret. Emma uppgav att hon inte 
har funderat kritiskt mot den första minnesbilden för den är hon så säker på. Den andra minnesbilden, när hon 
går in i datarummet, den har inte på samma sätt utvecklats som den första, den känns suddig på något sätt. Den 
första är helt klar, den står hon för, Emma är säker på att det är en minnesbild. 
Den andra har hon inte kommit på något nytt om så hon vet inte.

Emma tillfrågas angående något som hon nämnde innan förhöret börjad som gällde hörsel och minnet. Emma 
uppgav hennes föräldrar berättade eller det var så att hon kände först att hon hade hört sina föräldrar säga, - 
Emma vi finns här för dig, vi är här. Hon har frågat dem om det och när de hade sagt så under den här tiden. För 
det kunde de lika gärna ha sagt när hon var nedsövd. Emmas mamma berättade för henne att de hade ropat det 
till henne när hon fördes in i ambulansen när de bar ut henne från huset. De stod långt ifrån för de fick inte gå 
fram till henne. Emma frågade om de hade sagt det fler gånger men det var bara då, så förmodligen hade jag 
hörsel då uppgav Emma. Emma tillfrågas om hon kan utveckla det som hon hörde. Emma uppgav att hon hörde 
att det var hennes mamma som ropade, att hon fanns där någon stans. Emma har inte sett något i samband med 
det utan förmodligen var det när Emma var på väg in i ambulansen. Hon var den första som bars ut till 
ambulansen. På fråga hur detta kom upp till diskussion första gången svarade Emma att det är hennes eget 
minne. Det brukar komma till henne när hon vaknar och det var ca en vecka tidigare som hon frågade dem om 
detta.

Emma tillfrågades vidare angående ett minne som hade väckts till liv och Emma berättade då om att hon hade 
ringt till Örebro och bad att få prata med doktorn som hade haft han om henne och barnen den kvällen. När hon 
pratade med honom kände hon att hon kände igen rösten och när de lade på så hade hon ett ansikte framför sig. 
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Hon undrade om läkaren såg ut så men har inte fått svar på det än. Det kändes som hon hade träffat läkaren 
tidigare.

Emma har fått ett brev av sjuksköterskan som hade hand om henne i ambulansen till Örebro och att hon gärna 
ville träffa Emma när det gick bra. Det planeras en träff där även ambulanspersonalen ska medverka.
Emma beskrev hur samtalet med sjuksköterskan var. Sjuksköterskan visste inte riktigt vad hon fick berätta men 
Emma sa till henne att det var okej att berätta eftersom hon visste allt nu. Sjuksköterskan uppgav bla att Emma 
hade skrikit i ambulansen. 

På fråga om det har kommit några fler minnen innan händelsen svarade Emma att hon på minnesstunden träffade 
två personer som de hade lekt med den dagen på öppna förskolan. Det kom hon ihåg själv. Hon kramade om 
dem och sa att de hade träffats samma dag. 

Emma tillfrågas om hon har någon tidsuppfattning från när hon lämnade öppna förskolan. Hon tror att klockan 
var strax före fyra, för när de klädde sig var det flera mammor som klädde på barnen, även föreståndaren var där 
tror hon. Sen gick de till Vilsta hallen och postade kort. Hon vet att hon träffade en kille där som hon pratade 
med barnen om, sedan gick hon hem.
Hon har för sig att hon postade korten i postlådan vid Vilsta men det kan även ha varit någon annan stans. Hon 
kan även ha handlat frimärkena på Konsum. Om hon skulle posta kort så borde hon ha postat dem vid Vilsta för 
det är på vägen resonerade Emma under förhöret.

På fråga svarade Emma att minnet är diffust. 

Emma har ett minne av att hon tar ur Saga ur vagnen och tänker att den får stå ute och att hon ska ta in den 
senare men det kan också ha varit ett par dagar tidigare.
Hon har en minnesbild av att hon lämnar öppna förskolan tillsammans med någon annan. 

Emma tillfrågas om det är något från den här dagen som har kommit upp som man inte har pratat om tidigare 
och hon svarade att hennes syster skrivit ned vad de pratade om den kvällen och det har Emma fått läsa. Emma 
kan inte säga att det är den aktuella kvällen men känner igen konversationen. Det handlade om att Emma bad sin 
syster ta hand om barnen för de planerade en semester någonstans. Det är Ida som kan Sagas dropp. De pratade 
om detta. Om Emma bara hade fått läsa konversationen skulle hon inte kunna säga att det var samma dag.

Emma får frågan om hon vet vad misstänkt heter och hon svarade Kristin. Emma får frågan om hon har pratat 
med någon annan än Torgny om det här med Kristin. Emma svarade att hon fått berättat för sig, hon minns det 
inte själv, att hon har pratat med Mickis om det. På fråga svarade Emma att hon berättade om att Togge hade fått 
ett brev, vad som stod där och även om Kristin också, kanske även tidigare. De skrattade åt det, tyvärr. Det var åt 
det som stod i brevet, jargongen var " ge upp människa". Emma berättade även för sin pappa vid ett besök på 
akutmottagningen. Hon minns inte pappans reaktion, hon berättade kortfattat. Hon tror inte hon berättat för 
någon annan än Mickis och pappan. Det var efter att brevet kommit.

Det är inget nytt som kommit upp för Emmas skull angående detta.

Emma delges att det finns en utredningsuppgift som säger att Kristin på något sätt ska ha uttryckt, gentemot 
Torgny, kan du inte ta hand om ditt eget barn ska du inte ta hand om någon annans barn heller.  Emmas 
fundering är att hon själv kan ha sagt så när hon pratat med någon om detta. Det är i så fall efter händelsen, inte 
innan. Tanken har inte funnits innan. På fråga om Emma har hört Torgny uttrycka detta svarade Emma nej. 
Emma trodde att det var en tanke som kom upp i henne efter händelsen, att det kunde ha varit så. 

På fråga om Emma och Torgny har pratat någonting runt Kristin efter händelsen svarade Emma att efter att hon 
fick veta att hon var misstänkt så kan de ha gjort det. Det fick Emma vetskap om samma dag de åkte hem från 
den hemliga orten. De har pratat om varför har hon gjort så här, vad rör sig i hennes huvud, saker som de har fått 
reda på , via media, om henne. 

Emma uppgav att innan händelsen så fanns det inte att hon var svartsjuk men efter händelsen så har hon svårt att 
tänka sig att det har varit dom, eftersom hon har gjort det här. Det är inte svartsjuka eller så men hon känner att 
det är jobbigt att veta att de har haft en flört och att hon har haft så konstiga tankar, att det måste vara jättejobbigt 
för honom att veta att det är någon från hans förflutna som har orsakat det här. Såna tankar har kommit nu i 
efterhand. Mer än så har de inte pratat om henne. På fråga hur Torgny känner det svarade Emma att han har 
uttryckt att han inte kan ansvara för en annan persons handlingar, självklart tycker han att det är lika jobbigt som 
Emma att det här har hänt men även om situationen hade varit omvänd så hade Emma känt likadant. 

På fråga om Torgny har berättat något ytterligare om förhållandet med Kristin efter händelsen svarade Emma 
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nej. Det är Emma som har frågat, ex när de här mailen har kommit ut på Flashback, var det verkligen så här och 
han besvarar hennes frågor  men det är inget nytt som har kommit fram. I samband med att Kristin var här så 
hade Emma kontakt med honom via msn och han berättade då att han tyckte det var jobbigt. Han var mest 
besvärad av situationen. Emma har vetat om att den här tjejen har funnits men inte lagt ner vikt i det så. Efter det 
här har Emma inte fått reda på något nytt på det sättet eftersom hon redan visste ganska mycket innan om deras 
förhållande.

På fråga angående mail trafik svarade Emma att hon känner två Rickard. Den ena är en kompis till hennes syster. 
Det var Emmas systers kompis, Emma Johansson som var ihop med honom och så är det en annan som har 
hjälpt henne att gå ner i vikt. 
Den första vet hon inte vad han heter i efternamn.
Den andra Rickard bor i Örebro. Han har sin mormor jobbar på Konsum. Han hjälpte Emma att gå ner i vikt. 
Hon kom i kontakt med honom när hon var in på Konsum en dag. 
Andra gången hon träffade denne Rickard var hemma hos Emma, då var Togge där också. De vägde sig och hon 
fick råd inför viktnedgång. De är de enda Rickard hon vet. Hon kan inte heller efternamnet på Rickard från 
Örebro. Det är de två Rickard som hon vet att hon har haft kontakt med och känner men det kan vara någon mer.

På fråga svarade Emma att Rickard från Örebro blev intresserad av henne. Emma vet inte om de pratade via msn 
eller om han mailade henne men han verkade vilja träffa henne mer än som viktcoach. Han tyckte hon såg bra ut 
och att hon inte behövde gå ner i vikt och såna saker. Vad Emma vet så accepterade han ganska snart att hon inte 
ville något. Han skaffade tjej och så rann det ut i sanden. Det var ingen jobbig raggning. Det var när Emma 
bodde på Sofiedalsgatan, det var i slutet av –07. Hon tror att Togge visste om det hela.

Emma delges att man gått igenom hennes mail och att det verkar vara en öppen och kraftfull flört där han 
beskriver hur han hela tiden tänker på Emma och att han, något som Pommer upplever lite konstigt, hör henne 
skrika. Emma tillfrågas om det är något som hon kommer ihåg. Hon svarade -gud nej, följt av frågan, -på min 
mail? Hon minns det inte men skulle jätte gärna vilja läsa det för att se om hon minns det. Är det något som jag 
öppnat och läst? Frågade Emma under förhöret. Det är ingenting som hon minns.

På fråga hur Emma skulle vilja uttrycka sig hur han uttrycker sig i sin kurtis mot henne svarade hon att den 
människan är så blyg och skaffade tjej ganska snabbt efter att han började flörta med Emma. Det är om det 
skulle vara den andra Rickard men han har inte uttryckt något intresse för henne vad hon minns.

På fråga svarade Emma att hon var jättetydlig mot Örebro Rickard att det inte var någon idé om det var så att 
hon då var ihop med Togge. Hon uppgav att hon har ett sånt sätt, är ärlig, rak och tydlig. Hon var inte 
tillsammans med Togge första gången och sa att de kunde lära känna varandra och träffas någon gång mer. På 
fråga svarade Emma att hon inte har upplevt honom som påträngande någon gång. Men hon kan minnas fel. 
Emma vill väldigt gärna läsa mailet.
Den gången som de vägde sig hemma hos Emma så var det som tre kompisar som träffades. På fråga svarade 
Emma att hon inte vet om Örebro Rickard vid det tillfället visste att hon var tillsammans med Togge men han 
måste ha förstått det då i alla fall uppgav Emma.

Emma har funderat jätte mycket på om hon känner fler Rickard eftersom hon har fått frågan flera gånger. Hon 
kan inte komma på någon annan, det måste vara någon av dom. 
Emma tillfrågas om hon kan sammanfatta känslan hon har för Rickard och hon uppgav då att det är 
sammarbetsvillig, hjälpsam bra kompis.
Hon har inte pratat med honom på väldigt länge.

På fråga om Emma har något ytterligare hon vill framföra svarade hon nej.

Förhöret avslutades 12.55.
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På fråga svarade Emma att det var ca två veckor sedan de senast träffades.

Pommer uppgav att Emma hade sms:at till honom under helgen om att hon hade fått upp lite nya minnesbilder.

Emma uppgav att det för det första så känner hon att minnet börjar komma närmare. Ibland, speciellt kvällstid, 
får hon skjuta ifrån sig jobbiga känslor och tankar som hon får. Det känns som minnet kommer närmare och 
närmare.

Emma uppgav att hon har fått två minnesbilder. En av dem är från dagen innan det hände, på söndagen. De var 
på Västerås konserthus. Togge började jobba och Emma gick för att hänga av sig kläderna och byta blöjor på 
Saga då Max försvann. En kvinna kom fram till Emma. Hon hade långt mörkt hår och en keps eller som en 
basker nerdragen ända till ögonen och Emmas första tanke var hur kan människan se något för Emma såg inte 
hennes ögon. Kvinnan började prata engelska med Emma som inte kan prata engelska på det sättet som kvinnan 
gjorde och hon såg att Emma letade efter Max. Kvinnan sa, din son, eller, han är på toaletten. Max kom 
springande och Emma tackade så mycket. Kvinnan sa vilken söt, eller, vilken söt dotter. Strax därefter kom 
Togge och han måste ha mött henne i trappen.

På fråga svarade Emma att hon inte minns vilken tid de kom till Västerås. Innan de åkte vet Emma att hon 
väntade på att Saga skulle vakna för att hon hade sovit middag till två eller så. Sen åkte de till Västerås. De 
kanske kom till Västerås vid tre, parkerade bilen och handlade lite innan. Hon gissar på fyra. Det var ett 
evenemang som heter Musik direkt, det sändes också på radio. Emma så den här människan senare också, hon 
gick förbi. 
De var kvar där i några timmar. Emma tror att de åkte därifrån vid sex, halv sju.

Emma tillfrågas om hon kan beskriva kvinnan så detaljerat hon kan. Det mesta Emma kommer ihåg är att hon 
hade ganska långt, kanske inte jättelångt men hon hade sitt hår framåt i alla fall. Det kan ha varit lite lockigt och 
kepsen nerdragen. Hon vet inte hur rösten lät men blev förvånad och fann sig i att prata engelska trots att hon 
inte är bra på språk. Vad Emma minns så pratade inte kvinnan så bra engelska.

Det kvinnan hade på huvudet är inte en basker, det ser mer ut som en keps. Den är i tyg med en liten skärm. Det 
var mycket tyg. Emma minns inte kvinnans utseende för övrigt. Åldern tror Emma kan var trettio eller yngre. 

På fråga om den andra minnesbilden som Emma har svarade hon att hon har tänkt och tänkt så är det nog den 



här kvällen det här hände. Emma kopplade droppet i tvättstugan och då måste man sterilisera händer osv. När 
hon kopplar droppet står hon mot fönstret, det går inte att se ut, fönstret är liksom ribbat. När hon kopplade 
droppet reagerade hon flera gånger på att det såg ut som om någon gick förbi. Två, tre gånger såg hon en mörk 
skugga, första gången trodde hon att det var katten. Men det var en mörk skugga som gick förbi fönstret, hon 
blev inte rädd för hon var så koncentrerad på att få droppet rätt.
På fråga om katterna brukar hoppa upp på fönsterblecket svarade Emma att hon aldrig har sett det förut men 
hennes första tanke var att det kan ha varit katterna men det skulle ha låtit mer. Det här var en skugga som rörde 
sig över hela fönstret. Hon har inte reagerat på någonting sådant tidigare. 

Emma uppgav att Togge tyckte att hon skulle nämna en sak till som hon sa i förbifarten till honom när de 
pratade om den där kvällen. Det var att Emma vet att när de hade ätit klart så började Nicke nyfiken, klockan 
sex, det är enda gången som Saga tittar på Bollibompa för hon är inte så intresserad av resten. Emma vet att båda 
barnen satte sig i lilla soffan den kvällen. Det är sista gången hon vet att hon har satt barnen vid Bollibompa. Det 
måste röra sig om den här kvällen. Båda barnen satte sig i två soffan. Det betyder lite att minnet är på väg 
tillbaka anser Emma eftersom hon verkligen kommer ihåg den där sista stunden med barnen, när hon sätter dem 
vid Bollibompa. 

Emma kan inte vara helt säker på att det är den här kvällen när hon kopplade droppet för hon kommer inte ihåg 
något runt omkring. Hon vet att hon slog bort det här, det var inget, tänkte på något annat.

På fråga svarade Emma att Nicke nyfiken är på måndagar, i en halvtimme ungefär. Efter det är det djurprogram. 
Emma börjar alltid koppla droppet när Bollibompa börjar för då vet hon att hon har en stund på sig.

På fråga om det inte kan vara någon annan måndag som Emma fått det här ifrån svarade Emma att hon inte tror 
det. Det känns som det är så nära, det är det sista hon vet om barnen. Hon tror att hon hade det minnet redan på 
sjukhuset.
På fråga svarade Emma att barnen nog hade vanliga kläder på sig, inte hade bytit om då programmet började 
redan sex. Emmas minne är att de kryper upp i soffan och sätter sig ganska nära varandra och Emma sätter på 
tv:n. Det Emma sa till Togge är att hon är ganska säker på att det var den kvällen. 

På fråga om det har kommit något mer från det att de lämnade öppna förskolan svarade Emma nej. Det enda hon 
har för sig är att Togge visade henne något som han hade gjort, han hade jobbat hemma den dagen. Det var en 
plansch. Den var gul orange i färgen, till något evenemang. Den bilden är Emma ganska säker på.

Emma berättade vidare att en kompis till henne frågade om hon kom ihåg att hon vinkade till denne den här 
dagen. På förmiddagen den här dagen gick hon hem till sin mamma och hämtade batterier. Vid Vilsta så vinkade 
en kompis till henne vilket Emma kom ihåg när kompisen sa det till henne. Det är ett tydligt minne. Kompisen 
sa inte hur det hade gått till utan frågade bara om Emma kom ihåg att hon hade vinkat åt henne. Därefter kom 
minnet helt själv.

På fråga om det är något mer som kommit fram när det gäller Emmas minnesbilder från hallen svarade Emma att 
bilden av kvinnan framför henne blir klarare och klarare. Bilden när hon ligger och ser kvinnan gå in i 
datarummet blir inte lika klar utan har på något sätt stannat. Hon kan inte utveckla den.

På fråga om Emma har sett några bilder på den misstänkte, Christine Schürrer svarade Emma att det bara är 
pixlade bilder, Emma vågar inte se något annat. Det som har varit i tidningen har varit pixlat och innan hon tittar 
i en tidning ber hon någon annan titta först. Emma väntar till rättegången med att se henne. Om det blir någon 
ska det vara första gången hon ser henne. 

På fråga svarade Emma att hon ca ett år tidigare hade sett ett foto av henne på Togges blogg. Det var ett foto, det 
som är i tidningen, när han sitter och spelar gitarr och hon sitter mittemot. Det vet Emma att hon har sett men 
hon kan inte påminna sig om hur kvinnan mittemot ser ut. Hon minns inte hur Togge ser ut heller. På fråga om 
det är någon som har beskrivit för Emma hur hon ser ut svarade Emma nej. Det är ingen som har velat prata med 
Emma om henne på det sättet. Den enda bilden hon har är av kvinnan i sin hall och den vill Emma hålla för att 
vara så säker som möjligt. Emma kan inte säga på något sätt att kvinnan i hallen liknar den bilden hon såg för ett 
år sedan för hon kommer inte ihåg hur den såg ut.

På fråga om det är något ytterligare som Emma vill ta upp svarade hon att hon alltid har uppfattat det som en 
kvinna, hela tiden. Hon har aldrig tvivlat. Känslan och kroppsminnet säger att det är en kvinna. Redan på 
sjukhuset såg Emma en kvinna framför sig stå på tredje trappsteget i hennes hall. Emma vet inte varför men hon 
står vid ytterdörren och kvinnan står på tredje trappsteget och tittar på Emma. Hon kan inte säga att det är ett 
minne men därför är hon säker på att det är en kvinna. Det är trappen som går till husets övervåning. 
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På fråga svarade Emma att hon inte kan beskriva kvinnas utseende.

Förhöret avslutas 11.05.

Sammanfattningen skriven av insp Stefan Forsberg 080703.
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Detta är ett dialogförhör och förhörsledare är Thomas Backman =Fhl och målsägaren Emma 
Jangestig =EJ.

Fhl Då är bandspelaren på Emma. Du ringde mig idag, den 3 juli…ehh…ungefär vid 
10.30-tiden.

EJ Mm.

Fhl Du kan väl berätta varför du ringde mig idag.

EJ Jag ringde på grund av att igår kväll, ganska sen kväll, så när jag skulle gå och 
lägga mig så kom det minnesbilder…ehh… Mycket känsler och funderingar kring 
det. Mest att jag fick minnesbilder av mina känsler vid det tillfället, men också 
ganska klart vem jag hade öppnat dörren för.

Fhl Känslor vid det här tillfället, är det när minnena kommer eller? Är känsler som du 
pratar om just vid händelsen?

EJ Ja. Känsler som var den kvällen. När jag öppna dörren.

Fhl Okej.

EJ Mm.



Fhl Du sa vad klockan var och vart var du någonstans när minnesbilderna kom?

EJ Ehh…jag var hemma hos mamma och pappa och vi skulle till och gå och lägga 
oss. Togge hade gått ut för och rökt så jag var ensam. Så jag låg i min säng 
hemma hos mamma och pappa då. Och fundera ju…jag funderar mycke över det 
här hela tiden, men helt plötsligt så bara kom det.

Fhl Okej.

EJ Mm. 

Fhl Och vad det är första som kommer, Emma?

EJ Ehhh…det första som kommer är ett o eller en mening. "Hi, I'm Tine." Och sen 
kom det mer och mer. Att jag hade öppnat dörren för någon. Jag vet att jag gick 
mot dörren för att…ant…jag vet inte om det knacka på eller ringde på, men jag 
gick till dörren i tron om att Togge hade kommit hem. Att han hade ett 
musikinstrument i händer eller…händerna eller något för jag visste att han hade 
vart iväg och fixat med mycket musik och sånt. Så jag tänkte att, ja, han har väl 
nåt musikinstrument i händerna för han inte kan öppna, så jag öppnade dörren i 
tron att det var han. 

Fhl Okej.

EJ Men utanför så står det en människa säger "Hi, I'm Tine." Och nästa är att jag 
måste backa för att hon tar sig in. Hon, ja, inte bryter sig in, men tränger sig in så 
jag måste backa för att hon kommer så. Jag vet inte om hon stängde dörren efter 
sig, men nästa sekund så har jag ett slag i huvudet. Det slår lock för mina öron. 
Ehh…nästa minnesbild efter det är att jag står mot min vägg…ehh…på vänstra 
sidan av hallen så står jag mot väggen och ser henne framför mig. 

Fhl Du säger vänster sida Emma.

EJ Ja.

Fhl Men beskriv hur du står när du menar vänster sida.

EJ Ehh…på vänstra sidan så står jag med ryggen mot väggen så att jag ser…det jag 
ser framför mig är en kvinna. Jag måste lyfta på huvet för att se hennes 
ansikte…ehh… och jag se…kan, kan även se in i spegeln. Det kan också ha med 
och göra för jag är väldigt rädd för speglar just nu. Jag vill inte se speglar, jag vill 
inte titta i speglar. Ehh…men, men det är det jag kommer ihåg. Jag vet att min 
känsla va att när jag öppnade dörren och såg vem det va så…det rörde sig mycket 
i huvet och sen så fundera jag när hon sa "Hi, I'm Tine." så var det så "Vad gör 
hon här?" Det blev mycket frågande liksom att, va? Varför här och nu? Och sen 
blev jag självklart väldigt rädd när, när jag var tvungen och backa för att hon 
skulle komma in. Det var så här "Vad gör du här? Vad vill du?"

Fhl Kände du igen personen?

EJ Ehh….ja. Jag vet inte om jag gjorde innan, det kan jag inte svara på om jag 
gjorde det innan hon sa "Hi, I'm Tine."
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Fhl Och vad känner du när den frasen kommer?

EJ Ehh… Varför då? Va…ja, va, jag var mycket frågande. Varför då? Vad gör du 
här? Det var så här… Jag förstod inte riktigt…att, att det verkligen var hon. För 
att jag har inte sett henne. Ja, jag har inte sett henne hur hon ser ut, utan jag vet 
bara att hon till exempel undertecknade brevet med Tine har jag kommit på nu i 
efterhand. Som hon skickade, adoptionsbrevet hon skickade till Togge, hade hon 
undertecknat med Tine, så det var väl lite så jag kanske visste vem det var.

Fhl -- men vi backar till det här när du står vid dörren där, Emma.

EJ Mm.

Fhl Du säger att "Varför hon?"

EJ Ja.

Fhl Liknande sa du.

EJ Mm.

Fhl Är det en speciell person du tänker på då?

EJ Ja. Alltså Christine. Jag…ja. Om hon har presenterat sig som Tine så får jag det 
till att det var Christine. För att…ja. Jag kan, som sagt jag kan inte identifiera 
henne då för att jag hade inte sett mycket kort på henne eller nåt, men…eftersom 
hon presenterade sig som Tine. Det finns bara en Tine. Det var Togges…ja, flört.

Fhl Min nästa fråga är, du gör den kopplingen?

EJ Ja.

Fhl Vid det här tillfället?

EJ Mm. Det gör jag.

Fhl Att det skulle ha varit Togges flickvän?

EJ Ja. Ja, precis.

Fhl Ehh…beskriv sättet som gör att du hamnar i hallen. Det vill säga…

EJ Mm.

Fhl Du beskrev att du nästan fick backa…

EJ Mm.

Fhl …beskriv det här händelseförloppet lite bättre, Emma. Om du kan.

EJ Ehh….mm. Ehhh…hon puttar inte eller nåt utan hon går rakt in och nästan håller 
sina händer bakåt. Puttar mig med sin överkropp inåt. Så jag måste backa, jag 
backar självmant ett halvt steg för att hon ska komma in. För att jag, samtidigt 
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som jag var rädd och överraskad så hade jag inte trott att hon skulle ha, göra en 
sån här sak. Så att…jag har ju haft ---- vart lite blåögd, så att jag backade för att 
göra plats åt henne och förstod inte varför hon trängde sig in utan bli, utan och bli 
inbjuden. Det var, det var mina tankar och känsler då. Vad jag kommer ihåg. 
Och…det jag minns av hennes utseende…är ganska likt det som jag har angett 
förut. Ehh…lite…lite större näsa än normalt. Ehh…kindben som är väldigt 
markerade…ehh…Mörkt, långt hår som kan var lite, lite uppsatt, men, ganska, 
det hänger lite grann. Ehh…svarta glasögon. Ehh…glasögon med svarta bågar.

Fhl Okej.

EJ Ehh…och dom är lite, inte…lite runda, men ändå ganska fyrkantiga.

Fhl Skulle du känna igen den sortens glasögon om, om du fick se dom idag tror du?

EJ Mm, det skulle jag göra.

Fhl ----

EJ Ehh…ja och förutom den här minnesbilden. Jag kan inte säga var hammaren 
kommer in det här. Om det är så att den ligger någonstans eller om hon håller i 
den eller nåt, men jag minns en hammare, men jag kan inte säga var jag minns det 
någonstans. Men jag minns en hammare med svart skaft och röda detaljer på. 

Fhl Okej. Ehh…ehhh….Kan du säga någonting om storleken på hammaren? Har du 
någon bra minnesbild av den här hammaren?

EJ Näe. Näe.

Fhl Och dom detaljerna du pratar om.

EJ Ja…ehh…på, på hammarskaftet. Inte där hammarklon och det sitter utan på andra 
sidan så är det som en ring precis…ehh…där hammaren slutar. En ring, en röd 
ring. Och sen…ehh…som en avlång…ehh…avlång, avlångt runt med rött också, 
mitt på hammarskaftet. 

Fhl Vet du vad det är för detaljer?

EJ Näe.

Fhl Om det är material eller vad det kan vara.

EJ Nej.

Fhl Nej. Sen sa du att du fick ett slag. Ehh…vad du minns du av det då?

EJ Ehh…jag minns bara att det, det gjorde jätteont på högra sidan. Ehh…och att det 
slog lock för mina öron. Sen minns jag inget mer. 

Fhl Okej. Så du är…har jag uppfattat dig rätt Emma, då att du inte har något minne av 
att någon svingar armen eller…

EJ Nej, ingenting sånt. Utan bara slag, slår lock för öronen och sen är det borta. Det 
nästa minne jag har är att jag står mot…ehh…för det nästan lite på högra sidan av 
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hallen.

Fhl Du säger höger och vänster sida, hur----

EJ Ja, ja.

Fhl Men du tittar mot?

EJ Ja, jag tittar ut mot där jag öppnat dörren…

Fhl Ja.

EJ …så står jag på högra sidan av hallen. Eller på min vänstra sida blir det. På min 
vänstra sida av hallen för att…

Fhl Om, om man har ytterdörren framför sig.

EJ Ja, precis.

Fhl Så blir på din vänstra sida.

EJ På min vänstra sida.

Fhl När du tittar mot ytterdörren.

EJ Ja, precis. Och sen, sen nästa bild jag har är jag står på min högra sida med 
ryggen mot väggen och hon står framför mig. Och jag måste lyfta på huvudet för 
att se henne. För att se ansiktet och det är samma bild, förutom glasögonen, för 
där finns det inga glasögon. Men förutom glasögonen så är det samma bild av den 
människan som jag öppnade dörren för. 

Fhl Okej. Hur känner du, Emma, när du under gårdagskvällen --- fick dom här 
minnesbilderna?

EJ Ehh…jag fick…ehh…lite panik. Ehh…när jag skulle berätta dom här 
minnesbilderna för Togge så var det jättejobbigt. Jag har inte så svårt och berätta 
om mina minnesbilder eller…ehh…saker som jag, som har hänt runt omkring och 
om  händelsekvällen och sånt, men idag eller igår och dag när jag skulle berätta 
dom så var det jättejobbig. Jag får panik i kroppen och det kryper i hela kroppen 
och det, det gör lite ont i högra sidan när jag tänker på slaget.

Fhl Okej. 

EJ Mm. 

Fhl Ehh…ja. Ehh…är det något mer Emma, som du får minnesbilder av?

EJ Näe. Nej, jag tror jag har fått med allt.

Fhl Ja.

EJ Mm. 

Fhl Nästa fråga. Ehh…hur pass säker är du att det här du på att det är minnesbilder 
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från händelsen?

EJ Ehh…ganska säker. Det är så klart det här. Och sen att det hänger ihop med den 
minnesbilden som jag också har vart jättesäker på förut. Just det här att kvinna i 
min hall, att den här minnesbilden hänger ihop med det.

Fhl Vilken tänker du på då?

EJ Ehhh…jag tänker på att…ehh…jag har vittnat förut om en kvinna i min hall och 
ett signalement på henne och det signalementet håller kvar i den här minnesbilden.

Fhl Okej.

EJ Och så jag är väldigt säker på den här minnesbilden. Det känns som att jag skulle 
kunna uppleva den, rekonstruera den jättelätt.

Fhl Och hur menar då? ---

EJ Alltså att jag återupplever den eller rekonstruerar den för någon. Det skulle kunna 
göra jättelätt. 

Fhl Tänker du på ansiktet då?

EJ Ehh…hela händelsen.

Fhl Hela händelsen.

EJ Ja.

Fhl Ehhh…från det att du öppnar dörren…

EJ Mm.

Fhl …fram till när?

EJ Tills att jag står mot väggen och ser en kvinna framför mig. 

Fhl Mm.

EJ Mm.

Fhl Ehh…Är det något mer du vill tillägga Emma?

EJ Ehh….näej. Jag vet inte…

Fhl Hur stark är den här…Du prata om, om att du hade smärta på höger sida.

EJ Mm.

Fhl Kan du utveckla det?

EJ Ehh…det är som att jag minns smärtan som kom…i det slaget och speciellt i det 
slaget som jag minns nu. På högra sidan. Ehh… jag känner, jag känner hur huvet 
blir konstigt, att det gör ont och jag blir omskakad i hela huvet och det slår lock 
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för öronen. Det var ett ganska kraftigt slag.

Fhl Om jag uppfattar det rätt, att du minns inte själva…utan du känner bara smärtan. 

EJ Ja, jag minns inte svingen eller vad det nu ska vara. Minns ingenting av det.

Fhl Okej. Ehh…vad händer när du har fått dom här minnesbilderna, Emma? Vad gör 
du? Som jag förstod dig så låg du i sängen när du fick minnesbilderna?

EJ Ja, precis. Jag…på nåt sätt så är jag så envis och vill veta mer. Jag…på nåt sätt så 
försöker jag hitta fakta hela tiden. Vad är det som har hänt egentligen? Och vad är 
det som, vad är det är? Så att när jag får en sån minnesbild som igår så var det 
nästan så att jag försökte minnas mer, försökte få fram mer ur det här, men…ville 
inte tvinga fram någonting heller, så jag, jag bara låg kvar och tänkte igenom det 
en gång till och funderade mer på att…är det en minnesbild eller vad är det, men 
ju mer jag funderade på det ju klar, klarare och klarare och klarare blev 
minnesbilden. Det var som att jag skulle kunna ha upplevt det igår. 

Fhl Okej. Och vem är den första du får kontakt med efter att du har fått den ----

EJ Togge. Mm. Jag berättade det för Togge.

Fhl Och hur kom ni i kontakt?

EJ Han kom, han kom in, han hade varit ute och rökt, så han kom in och skulle lägga 
sig. För vi sover i en dubbelsäng. Så han kom in och skulle lägga sig, då berätta 
jag att jag hade en…minnesbilder och att vad jag hade minnts.

Fhl Hur reagera Torgny när du berätta då?

EJ Ehh…han börja också må väldigt dåligt. Ehh…han hoppas ju för min skull att jag 
inte ska minnas…händelsetillfället. Men han reagerade med och säga att ring 
polisen på en gång. För det här behöver dom få veta.

Fhl Okej.

EJ Men jag ringde inte förns idag. Det var ganska sent. Jag tror klockan var 01.00 
eller nåt. 

Fhl Ja.

EJ Mm. 

Fhl Hur var natten, Emma?

EJ Jobbig. Jag tror inte jag somna…jag somnade en liten stund, men det tog några 
timmar.

Fhl Okej.

EJ För att jag hörde det här i huvet hela tiden. Det upprepade sig hela tiden. Det jag 
hade hört henne säga. 

Fhl Ehh…ja. Är nåt mer Emma?
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EJ Nej, jag tror jag fått med allt.

Fhl Vad känner du själv när du…helt plötsligt får en sån här minnesbild?

EJ Mm. Ja…ehh…det känns jättejobbig. För att…och speciellt den här gången för 
den var så pass klar. Det känns i hela kroppen att det här har hänt. Det här har 
hänt dig. Ehh…så att det…det är jobbigt, det är det, fast jag är glad också att det 
kommer så små fragment så att jag kan föra det på något sätt framåt. 

Fhl Okej.

EJ Men…jag önskar ju innerst inne att jag inte ska minnas allt. 

Fhl Ehh…jag har en fråga till, Emma.

EJ Mm.

Fhl Det har och göra med media.

EJ Mm. 

Fhl Har du fått tagit del av bilder sen du kom ut från pensionatet?

EJ Ehh…nej. När vi kom ut från pensionatet så hade mina föräldrar sparat alla 
tidningar sen det här hände. Både lokaltidningen och Aftonbladet, Expressen och 
så. Jag var väldigt intresserad av att läsa allting, men…dom varnade mig att det 
var pixlade bilder på henne så att jag bad någon annan. Jag bad Frida, min syster, 
gå igenom dom först och titta så att det inte var för mycket. Så, men tillslut börja 
jag titta, inte titta, men titta i texten i alla fall, på dom här, där dom här pixlade 
bilderna fanns, så jag har inte sett, jag har inte sett henne helt, för jag vill inte 
göra det. Jag, jag känner väldigt obehag så, så jag undviker verkligen att se 
någonting som kan ge mig för mycket. Inte, inte på grund av utredningen, 
faktiskt, utan på grund av min egen känsla, att jag vill inte se henne. 

Fhl Okej.

EJ Utan jag ska göra det i rättegången. Men…men annars har jag bara sett pixlade 
bilder och den hära bilden på när hon har en, jag vet att hon har en röd tröja på 
sig. Det är det enda jag kommer ihåg, men ----- röd tröja på sig. Den syns i 
media väldig ofta. Ehh…den bilden säger mig ingenting. 

Fhl Okej.

EJ Men….det är framför allt den bilden som jag kommer ihåg för att den har vart i 
media så mycket. 

Fhl Och när det gäller tv-bilder, hur har det varit där, Emma?

EJ Ehh…det enda jag sett, det var nu i fredags när TV4 gick ut 
med…ehh…någonting från rättssalen, men, när jag såg att de filmade in i 
rättssalen då titta jag bort. Så jag såg inte henne. 

Fhl Okej.
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EJ Jag frågade Togge om det hade vart hon som de hade filmat och han sa, ja, det är 
det, men jag tittade inte. 

Fhl Så sammanfattningsvis…ehhh…kan man säga att du har undvikit…

EJ Mm.

Fhl …sett bilder och…

EJ Absolut.

Fhl …och klipp?

EJ Ja. Absolut. Både för utredningens skull och för min egen skull, för jag är inte 
redo att se det. 

Fhl Bra, Emma.

EJ Mm.

Fhl Är det något mer som vi ska ta med idag? Nåt annat som du har funderat över?

EJ Näej.

Fhl Kan inte du kontakta mig på förmiddagen för att du ville berätta vad du…

EJ Mm.

Fhl …fått för minnesbilder igår.

EJ Precis. Ja.

Fhl Och som jag har uppfattat det så är det minnesbilder från händelsen?

EJ Mm. 

Fhl Det tvekar inte du på?

EJ Nej. Det är från händelsen. Det är jag helt säker på.

Fhl Okej.

EJ Mm.

Fhl Ehh…jag har inga fler frågor, Emma. 

EJ Näe. 

Fhl Så är det okej att vi avslutar förhöret här?

EJ Absolut. Mm.

Fhl Då gör vi det. Klockan är 14.21 och förhöret avslutas.

Förhör med Jangestig, Emma; 2008-07-03 14:00   diarienr: 1900-K8001-08
653



Thomas Backman
Krinsp, krimjouren, Köping
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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

Ja
Sätt

känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord i två fall samt mordförsök på Verktygsgatan 2B i 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

Per Malmquist
Förhörsdatum

2008-06-25
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:52
Förhörsplats

Polisstationen i Arboga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U3450012.DSS

Roland uppger att när Emma Jangestig låg i Uppsala på Akademiska sjukhuset, så ringde 
Torgny till Roland och berättade att Emma hade pratat om en tjej, Tina, hon sa Lasses Tina. I 
tid så var det en av de sista dagarna som Emma låg kvar i Uppsala. Roland uppger att om hon 
åkte till Västerås på fredagen, så var det tisdag, onsdag eller torsdagen som Torgny ringde. 
Det som Emma menar med Lasses Tina var att Torgny skulle ha barn med den Tina och 
Torgny visste inte vem Tina var. Roland förklarar att den Tina som Emma menade var en 
Tina som var ihop med en kille som heter Lasse och Emma var barnflicka där. Emma var 
barnflicka där när hon var 12-13 år. 

Torgny var hela tiden hos Emma på lasarettet i Uppsala medan Eva, Rolands fru, och Roland 
emallanåt var i Arboga. Torgny ringde hem till dem flera gånger per dag när de inte var i 
Uppsala. Den här gången tror Roland att Togge hade ringt på morgonen till Roland och sen 
kom Roland och Eva upp samma dag till Uppsala. När Roland och Eva kommit till Uppsala 
så ville Emma peka ut den här tjejen som hon kallade Tina, för Roland och Eva. Den tjejen 
var inte där. Hon jobbade som sjuksköterska i Uppsala och det har Torgny berättat för Roland 
och när de var där dök hon aldrig upp, så Roland såg aldrig den tjejen. 

Under tiden som Emma låg i Uppsala så pratade hon en del, men hon var allmänt dålig så 
mycket utav det hon sa förstod inte Roland, utan hon kunde prata, sedan somnade hon och 
efter ett tag så vaknade hon och pratade lite grann och hon pratade väldigt tyst och det var 
väldigt svårt att förstå vad hon sa. Emellanåt förstod Roland bra vad hon sa och sen pratade 
hon lite tystare och då hade han svårt att höra vad Emma sa. 



Under tiden som Emma låg i Uppsala så har Rolands dotter Ida berättat för Roland att Emma 
har sagt till henne att det var en tjej som bara skulle komma in och hälsa och den tjejen som 
kommer in och hälsar, det skulle vara den tjejen som Torgny hade barn med. Men det är 
ingenting som Roland själv har hört, utan det är Ida som har berättat för Roland. När Emma 
berättade för Ida så var det bland de sista dagarna som Emma låg kvar på Akademiska 
sjukhuset. 

Efter att Emma varit i Uppsala blev hon överförd till Centrallasarettet i Västerås och bland de 
första dagarna i Västerås så svamlade Emma om Lasses Tina och nämner att det var den Tina 
som Togge hade barn med.

Emma nämnde även en tjej som heter Lorena och det är en tjej som var tillsammans med 
Rolands bror och även har barn med Rolands bror. De var tidigare ett par, men är ej längre 
tillsammans. Den tjejen pratade Emma om och Lorena är spanjorska. Kopplingen som 
Roland gör är att tjejen som Emma pekar ut i Uppsala för Togge och den här Lorena, ser rätt 
så lika ut. Efter ett tag, när Emma låg i Västerås, så släppte hon namnet Tina. Istället så 
nämner hon tjejen som var i Uppsala och den som Togge hade barn med. Vid något tillfälle i 
Västerås så nämnde Emma Lasses Tina och då berättade Roland för henne att det var där hon 
hade varit barnflicka när hon var 12-13 år och efter den gången så släppte Emma det namnet 
och det var då hon började att nämna tjejen i Uppsala. 

I Västerås, på IVA, så satt Roland, Eva, Frida och Ida tillsammans med Emma och då sa 
Emma att den där tjejen i Uppsala, som inte såg svensk ut och som Togge hade barn ihop 
med, med sedan sa Emma inget mer om den tjejen och det berättade hon för alla fyra som var 
i rummet.

Roland får frågan om han har hört om Emma nämnt någonting om någon som heter Tine, 
men det har hon inte gjort för Roland och han kan inte minnas att Togge har berättat något 
sådant för honom. Det namnet som Emma har nämnt för Roland är Tina och det var de 
gångerna som hon berättade om Lasses Tina.

Förhöret övergår här i dialogform.

Fhl Till dig Roland, det här som vi har läst in nu, stämmer det som vi har pratat in på 
bandet?

RJ Stämmer bra det.

Per Malmquist
Krinsp
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Förhör
Jangestig, EVA.

Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 13:06Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Eva Gunhild Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sina kontakter med Emma Jangestig under dennes vistelse på lasarettet i Uppsala, lasarettet i

Västerås och på pensionatet.
Underrättad om 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

2008-07-01
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:12
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva Jangestig är farmor till Emma Jangestig. Hon uppger att hon har samma tilltalsnamn och 
efternamn som sin sons fru.

Eva uppger att hon inte träffade Emma varken under vistelsen i Uppsala eller vistelsen på 
Centrallasarettet i Västerås. Det med anl. av restriktioner som rådde. De var bara de allra 
närmaste som fick besöka Emma under dessa perioder.

Hon säger dock att hon hälsade på Emma då denne befann sig på pensionatet. Efter kontroll i 
kalender säger Eva att datumet var den 23 april, en onsdag. Det var ett par dagar innan Emma 
kom hem. 

Eva var fullt medveten om vilka regler som gällde för besöket, d.v.s att man inte skulle prata 
med Emma om vad som hänt, ej förse henne med dags- eller kvällstridningar eller låta henne 
titta på tv.

Eva minns att man satt ute och pratade en stund och att Emma sa något i stil med "hon hade 
en tröja på sig, nedhasad över axeln" eller något liknande. Det var ett uttalande som Eva 
tolkade som en beskrivning över den person som gjort Emma illa. Något ytterligare sa inte 
Emma om händelsen under tiden som Eva var på platsen.

Under besöket såg Eva inga tidningar och man tittade inte på tv heller. Eva är helt övertygad 
om att de personer som varit runt Emma under den aktuella perioden respekterat vad man 
blivit tillsagd, gällande mediainformation till Emma.



Förhöret slut kl. 15.12.

Thomas Backman/ Krinsp
Länskrim Köping 
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Förhör
Jangestig, Ida

Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 13:06Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Jangestig, Ida
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 utsagor som syster Emma Jangestig sagt.
Underrättad om 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

2008-07-01
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

12:05
Förhörsplats

Krim, Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U0360027.DSS

Ida Jangestig informeras om att hon ska höras angående vad hennes syster Emma Jangestig 
sagt under sin sjukhusvistelse i Uppsala, i Västerås samt sin vistelse på hemlig ort under 
rehabiliteringen. 

Ida uppger att hon besökte sin syster Emma direkt efter händelsen då Emma befann sig på 
Uppsala lasarett och Ida säger att hon var där ungefär varannan dag. Hon berättar att Emma 
till en början låg nedsövd i en och en halv vecka och att hon efter det var vaken under 
kommande vecka. Därefter flyttades Emma till Västerås för att tillbringa en tid där och sedan 
togs hon till hemlig ort för rehabilitering och för att hon skulle undanhållas media. 

Bland det första som Emma sa då Ida besökte henne i Uppsala så var det siffrorna 13-14. 
Emma tittade på Ida när hon sa detta och Ida förstod inte till en början sammanhanget. En 
ytterligare fras som kom var "Skriva ner, boka in" samt "den sista". Ida förstod till en början 
som sagt inte vad Emma menade, men när Ida gick ut ur rummet till de andra och pratade 
med Togge, så sa denne att det kunde vara MSN-konversationen som Ida och Emma hade 
precis innan händelsen. En konversation angående semester och barnvakt och där det var 
tänkt att Ida skulle vara barnvakt under vecka 13 och 14. Det var efter att Togge sagt detta 
som det gick upp ett ljus för Ida och hon förstod vad Emma menade. Därefter så gick Ida åter 
igen in i rummet där Emma låg. Emma var fortfarande orolig och sa dessa ord åter igen, 
varpå Ida gav henne lugnande besked och sa att man hade ordnat detta och allt var lugnt, 
vilket lugnade Emma. Ida vet genom sin kalender att detta var den 30 mars och att det var Ida 
och pappa Roland som var med i rummet. Vad gäller frasen den sista så minns Ida att hon och 
Emma chattade om att Ida hade en tenta den sista.



Ida berättar vidare att hon fått höra av Togge, det vill säga Torgny, att Emma pekat ut en 
sjuksköterska och Ida har i efterhand sett denna sjuksköterska. Den här sköterskan skulle 
tydligen vara lik någon person och som Ida har förstått det så skulle det vara en liknelse med 
en eventuell gärningsman, den som har gjort Emma och barnen illa. Då Ida såg sköterskan i 
efterhand så visade sig att hon hade långt, mörkt hår och något mörka ögon. Ida kan inte 
ytterligare beskriva något om denna detalj. Hon var inte med då Emma pekade ut sköterskan. 

I Uppsala kom Emma också att säga något om en Tina och att Togge skulle ha barn med 
henne. Emma var inte helt klar vid det här tillfället när hon berättade dessa saker och det 
kändes som att uppgifterna var ryckta ur ett sammanhang. Det som framkom var dock ordet 
Tina och att Togge skulle ha barn med denne. Ida uppger att man började fundera vem den 
här Tina skulle vara och det enda som Ida vet är en Tina som bor i Arboga tillsammans med 
Lasse. Ida beskriver att Emma varit barnvakt till deras barn. Ida beskriver att det var lite 
rörigt när Emma uttryckte dessa saker, men Ida förstår idag att Emma ville förklara något.

Ida vet att Emma sedan tidigare känner till att en före detta flickvän till Torgny skrivit ett brev 
där denna har påstått att hon fött Torgnys barn. Ida berättar vidare att hon själv dagen efter 
den aktuella händelsen, det vill säga den 18 mars, var inne på en sida på Internet som heter 
"Familjeliv", där hon själv läste vad Torgny skrivit angående att han skulle ha blivit far. 

Ida säger att det här med Tina och att Togge skulle ha barn med henne återkom flera gånger. 
Om det upprepades i Uppsala vet inte Ida, men däremot så återkom Emma till dessa uppgifter 
flera gånger under sin vistelse i Västerås. Emma kom att prata om Lasse och Tinas barn och 
vad de hette och att hon varit barnvakt åt dem, men att hon fortfarande var något rörig i sina 
uttalanden. Hon kom dock att säga "Det är inte Tina jag menar" varpå Ida förstod det som att 
det inte var Lasses Tina som Emma ville beskriva eller prata om. Det var först då det klarnade 
för Ida. Hon säger dock att hon inte ställde några motfrågor till Emma, då hon var tillsagd att 
inte göra detta. Det var poliser som sagt till Ida och familjen att man inte skulle berätta något 
för Emma eller ställa några frågor. När det gäller den biten så säger Ida att Emma inte på 
något vis haft tillgång till tv eller nyhetstidningar under vistelsen i Uppsala, vistelsen i 
Västerås eller vistelse på den hemliga orten.

Emma började under sin vistelse i Västerås förstå att hon blivit utsatt för något, men samtidigt 
förstod hon inte varför hon skulle ha blivit utsatt för något, då hon inte kunde se någon 
anledning till att någon skulle göra henne illa. Hon hade inget otalt med någon. Ida uppger 
vidare att även Frida, pappa Roland och Togge har varit med när det här har sagts angående 
Tina och att Togge skulle ha barn med henne. Ida tillägger och säger att även kanske mamma 
Eva har hört detta. 

Ida tillägger att det är lite svårt att komma ihåg vilka som var på rummet när saker och ting 
sades, då man under vistelsen i Uppsala fick vara ett begränsat antal på Emmas rum och att 
man på grund av detta gick ut och in och turades om. 

Hon berättar vidare att hon hade ett samtal med Torgny utanför Emmas rum i Uppsala, varpå 
Torgny började koppla att Tina kunde vara Tine, vilket var namnet på den före detta 
flickvännen som han har haft. Denna har kallat sig för Tine enligt Torgny. Med anledning av 
detta så säger Ida att det vid den här tidpunkten började klarna vad Emma menade eller 
åtminstone vilken person Emma försökte prata om. Det framkom dock ingenting från Emma 
vad någon gjort mot henne i detalj. Ida är dock helt på det klara med att det var något som 
Emma ville förmedla och beskriver att Emma var lite ivrig på att få fram dessa uppgifter. Hon 
pratade mer om detta än om barnen. 
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Ida tillägger och säger att Torgny förde anteckningar under sin vistelse i Uppsala, Västerås 
och troligtvis på den hemliga orten, om vad Emma sagt till honom.

När det gäller Idas besök hos Emma i Västerås så säger hon att även där var hon ungefär 
varannan dag på besök. Ida berättar vidare att under den sista tiden i Västerås så pratade 
Emma mycket om sina funderingar över vad som hänt, vilket hon inte kände till. Hon hade 
vid den här tidpunkten fått besked om att barnen inte levde och det här var andra tillfället som 
läkarna berättade detta för Emma. Ida är av den uppfattningen att det var först här som Emma 
förstod att barnen inte levde.

Ida beskriver att Emma vid något tillfälle under Västeråsvistelsen, när kan hon inte säga, har 
sagt "Jag har gjort röda och svarta slingor." Ida säger att man först inte förstod vad det var 
Emma menade, men en tanke är att hon när hon blev upplyft av Torgny efter händelsen, såg 
att hon blödde från huvudet och att såg detta i spegeln i hallen. Hur det är med den saken är 
dock Ida osäker på.

När man kom till den hemliga orten så  började Emma att beskriva hur hon låg i hallen då 
händelsen inträffade. På det sätt som Emma berättar om saker så upplever Ida att Emma 
verkligen upplevt det som hon berättar om. Ida förtydligar och säger att det syns i Emmas 
ansikte, skräcken i ögonen och på det allvarliga sätt som Emma framför dessa saker. Vid det 
här tillfället berättade som sagt Emma hur hon låg i hallen i samband med händelsen då hon 
skadades. Hon ville dock inte visa hur hon låg för det var för jobbigt för henne. Detta var 
även för jobbigt i samband med polisförhör då hon blev ombedd av förhörsledaren att visa 
hur hon låg. Hon berättade dock och det hon sa var att hon låg i hallen på sidan, med huvudet 
i hallen och med fötterna mot datarummet och att det gjorde ont i en arm. Hon berättade 
vidare att hon såg en kvinna som gick in i datarummet. Emma öppnade dock upp och att det 
kan ha varit så att kvinnan gick ut ur ytterdörren i riktning ut. För att datera dessa berättelser 
något så säger Ida att det här var i början av vistelsen på den hemliga orten. 

Några dagar senare så fortsatte Emma att berätta att hon stod mittemot en kvinna i hallen och 
Emma började beskriva ansiktet. Hon sa att kvinnan hade mörkt, långt hår, mörka ögon, att 
hon inte var sminkad eller att hon var konstigt sminkad. Det här förstod inte Ida riktigt, men 
hon ville inte ställa några motfrågor i och med att hon var tillsagt om att inte göra det. Emma 
sa också att det var något konstigt med ansiktet och sen funderade Emma en stund och sa 
sedan att hon hade stor näsa och markerade kindben.

Ida kan inte redogöra för vilka som var med då Emma sa detta och det med anledning av 
samma orsak som i Uppsala. Man umgicks flitigt i familjen och olika familjemedlemmar var 
med vid olika tillfällen. 

Ida tillägger och säger att Emma sa frasen: "Hon skulle bara komma in och hälsa." och 
ytterligare en fras: "Hon var så trevlig." Detta sa Emma vid flera tillfällen i Uppsala och Ida 
minns att det kunde komma sådana fraser efter att Emma vaknat till och helt plötsligt kom 
dessa ord ur munnen på henne. 

Ida säger att Emma har hela tiden pratat i term om att den här personen hon velat beskriva har 
varit en hon. Det har aldrig varit frågan om en man på något vis. 

Efter ytterligare dagar så kom Emma att berätta om kvinnans kläder. Ida vill minnas att med 
vid tillfället var förutom hon själv, även hennes sambo Christer Ström samt Torgny. Hon 
minns också att polisen Pommer fanns i området, men att han inte lyssnade vid tillfället då 
han hade ett telefonsamtal. Ida tillägger dock och säger att Emma har troligtvis berättat om 
detta i kommande polisförhör. Emma beskrev vid det här tillfället att kvinnan hade mörkt, 
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långt hår och att det var till hälften uppsatt i tofs och att hälften av håret hängde något. 
Personen var iklädd svarta tighta byxor med någon slags rand eller ränder som gick i benens 
längdriktning. Emma pratade också om att personens tröja hade en färg och att det var någon 
utstickande färg, samt att tröjan var utan ärm, men med axlar. Emma sa också att personen 
måste ha tagit av sig skorna för hon hade vita strumpor. Hon sa också att personen inte kan ha 
haft någon jacka, för att hon såg tröjan. Emma beskrev vidare att benen var jättelånga eller 
om det kan vara så att byxorna var för trånga. 

Under tiden på pensionatet sa Emma att den aktuella personen var större än henne själv, men 
hon sa inte på vilket sätt personen skulle vara större.

Hon berättar vidare att efter vistelsen i Uppsala, Västerås samt på den hemliga orten så fick 
man tillgång till tidningar och det var efter att polisförhören var avslutade med Emma. Alla 
gånger som Ida har varit med så har Emma dock inte velat sett på bilder i tidningen, utan det 
har gått till som så att Ida då fått bläddra igenom tidningarna för att se om det finns bilder på 
den här personen, kvinnan och har det funnits det så har Emma vägrat titta på bilderna. Ida 
beskriver att det har varit liknande när det gäller tv-bilder, att Emma inte velat sett inslag. För 
cirka tre till fyra veckor sedan, då Ida och Emma träffades, så berättade dock Emma om ett 
tillfälle då hon sett den aktuella kvinnan i ett inslag på tv. Bilden skulle ha varit suddad över 
ansiktet, men Emma sa sig känna igen personen som den person som gjort henne illa. Ida kan 
inte säga vad det var för typ av inslag som Emma såg, då hon inte vet detta. Hon kan ej heller 
beskriva hur mycket Emma såg eller vad. 
I övrigt har Ida inget att tillägga, utan hänvisar till tidigare hållna förhör.

Förhöret slut kl. 10.05.

Thomas Backman
Krinsp, Krimroteln, Köping

Tillägg
Ida Jangestig läste igenom förhöret 080702, och godkände det.
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Förhör
Jangestig, Frida.

Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 13:07Polismyndighet

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 ang. ev. utsagor av Emma Jangestig under sjukhusvistelse i Uppsala fram till det att Emma

lämnade pensionatet.
Underrättad om 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

2008-07-03
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats

Polisstationen, Arboga.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Frida Jangestig uppger att hon var medveten om att inte prata om den aktuella händelsen med 
syster Emma. Om Emma sa något skulle man bara lyssna och inte ställa några frågor. De som 
fick besöka Emma var alla syskon, mamma Eva och pappa Roland, samt Torgny, dennes 
mamma och pappa och bror Tomas. Alla visste vad som gällde. Frida tullägger och säger att 
Idas pojkvän, Christer Ström, var tillåten att göra besök. Man fick dock turas om då man inte 
skulle vara för många på rummet, max tre.

Frida var i Uppsala i dagligen.

Hon uppger att Emma sov, eller rättare sagt var nedsövd de första 10 dagarna i Uppsala. 
Första dagen Emma var vaken var hon inte klar på något sätt utan påverkad av mediciner.

Frida uppger att hon tyckte det var mycket jobbigt att se Emma och hon hade svårt att vara 
inne hos Emma.

Hon minns vidare at när Emma blev starkare flyttades hon till ett annat rum där det låg tre, 
kanske fyra andra patienter. Det var personers som sov och inte kan ha påverkat Emma.

Efter att Emma varit vaken i ett par dagar kände hon igen familjen och hon förstod att de var 
hos henne. En gång när Frida kom in till Emma så kramade denna Frida och sa "Frida, hon 
skulle bara komma in och presentera sig". Frida minns att Emma sa det efter kramen då hon 
tittade på Frida. Emma var påverkad av mediciner vid tillfället, då hon var något dåsig.

Frida frågade inget utan sa till Emma att denna bara skulle vila. Frida tänkte dock för sig själv 



frågande, vad är det hon vill säga. Hon minns att Ida var på rummet men är osäker på om Ida 
uppfattade frasen. 

Emma har även pratat om en Lorena och att Torgny skulle ha barn med denna. Emma trodde 
även att en sjuksyster på lasarettet i Uppsala var Lorena. På något vis var det något som 
Emma vill berätta eller klargöra då hon pratade om en person som "Togge" hade barn med.

Under tiden i Västerås pratade Emma en del om Lasse och Tina och deras barn. De kan ha 
börjat redan i Uppsala, det här med Lasse och Tina och att Togge skulle ha barn med någon. 
Det var som att Emma ville komma på ett namn, som om hon sökte. Hon sa flera gånger 
namnen Lorena Tina och att Togge skulle ha barn med Tina. Detta pratade hon dagligen om 
då hon kom till Västerås. Hon nämnde att hon tagit hand om Tina och Lasses barn.

Frida säger att Emma periodvis var klar då hon uttryckte detta men att det var lite rörigt, 
kanske på grund av att Emma ville förklara något men hade svårt att hitta rätt.

Under den här perioden började Emma fundera över vad hon varit med om. Hon hade dels i 
Uppsala fått besked om barnen, men det upprepades i Västerås. En gång när Frida kom så 
hade Torgny och Emma gråtit en del och det verkade som Emma tagit till sig informationen 
från läkarna ang. barnen.

När det gäller vistelsen på pensionatet så var Frida i Bollnäs då Emma började prata om hur 
personen såg ut. Frida har dock fått veta att Emma sagt att kvinnan hade markerade kindben. 
Det var Ida som berättade det. Det sades även att Emma sagt att kvinnan hade svarta byxor 
med några ränder, en gul tröja där axlarna syntes, uppsatt hår som hände ner lite och att det 
varit något speciellt med ögonen, vad minns inte Frida.

Frida har av Emma i efterhand fått höra att kvinnan skulle ha en stor näsa, när Emma sade det 
minns inte Frida.

Ganska tidigt under pensionatvistelsen sade Emma att hon var helt säker på att det var en 
kvinna som gjort det här mot familjen, skulle polisen säga något annat skulle hon inte tro på 
dem.

Emma berättade vid något tillfälle hur hon låg i hallen och att hon hade ont. Frida minns inte 
hur Emma beskrev att hon hade legat eller vad smärtan vad av för slag. Det var innan 
vallningen som Emma berättade om detta.

Frida vet att Emma efter hemkomsten från pensionatet tittat i tidningar men ej velat se bilder 
innan rättegången. Emma har dock sett pixlade bilder, d.v.s. bilder som är "suddade".

Under tiden i Uppsala, Västerås och pensionatet så har Emma ej haft tillgång till tidningar 
eller tv. 

Förhöret slut kl. 10.05.

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

Hellberg, Tomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang hans besök till Emma på Uppsala, Västerås lasarett samt "pensionatet"
Underrättad om 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

2008-06-26
Förhör påbörjat

15:50
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tomas Hellberg är bror till Torgny.

Förhörsledaren frågar ifall han varit och hälsat på Emma när hon var på Uppsala och Västerås 
lasarett samt på "pensionatet". Han svarar att han var till henne i Uppsala och Västerås men 
aldrig till "pensionatet", han vet inte ens var det låg.

 Uppsala lasarett:
Han tittar efter i sin almanacka och läser att han åkte till Uppsala lasarett på skärtorsdagen. 
Han var där för att vara sällskap till Torgny. Han var där några nätter. Han och Torgny sov på 
hotell. Beträffande Emma så uppger han att hon inte var kontaktbar, hon var nedsövd. Han 
var in till henne och "hälsade på henne några gånger" ingenting sades. Det fanns ingen Tv 
eller dagstidningar på rummet när förhörsledaren frågar om detta.

 Västerås lasarett:
Tomas uppger att han var till Västerås en gång för att hälsa på. Han är nästan helt säker på att 
det var en fredag innan hon skulle få komma till "pensionatet". Han reste dit ensam. Hos 
Emma fanns också Torgny, Emmas föräldrar och syskon. Åklagaren Frieda och polis 
Pommer.

Tomas uppger att Emmas tillstånd var betydligt bättre. Hon kunde prata. Tomas upplevde det 
som om det var en "krystad" stämning pg a alla visste så mycket mer än Emma. 
Förhörsledaren frågar vad de pratade om och han svarar att det var lite allmänt prat om 
påsken, att hon skulle till "pensionatet". Det pratades ingenting om någon gärningsman och 
det nämndes inga andra namn i rummet. Tomas uppger att han visste att de inte fick berätta 
någonting för Emma. 



Förhörsledaren frågar om Tomas ser någon Tv eller dagstidningar i rummet, han svarar att det 
gör han inte. 

Repeterat och godkänt.
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Förhör Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 13:06Polismyndighet

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

Hörd angående anteckningar han fört under Emma Jangestigs sjukhusvistelse samt vistelser på hemlig

ort under rehabilitering.
Underrättad om 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

2008-06-25
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:27
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U0360026.DSS

Detta förhör hålls i dialogform. Förhörsledare är krinsp Thomas Backman =Fhl och den 
hörde är Torgny Hellberg =TH.

Fhl Ehh…ja, Togge. Vi har ju kopierat dina anteckningar. Det vi ska göra nu, det är 
bara och förklara några sidor.

TH Ja.

Fhl Så att vi förstår vad, vad du har skrivit och så vidare. Och vi börjar…mmm…6 
april där. Du kan väl berätta lite grann.

TH Ja, ehh…6 april då hade vi alltså ganska nyligen kommit till Västerås och i 
rummet då fanns, förutom jag då, så fanns ehh…Roland Jangestig, Ida Jangestig 
och Eva Jangestig. Och Emma började prata väldigt mycket om…ehh…den här 
Tina då som hon säger sig ha träffat uppe i Uppsala, som är den här sjuksystern 
då som hon pekade på som, som vi har tagit upp i det tidigare dialogförhöret. Och 
där så pratar hon även om…ehh…hennes barn då…ehh…Tinas barn…ehh…och 
hon börjar blanda in en Tina och Lasse i det här. Så första delen på det 
här…ehh…på det här bladet då, 6 april då, var Emma sett och sagt. Det handlar 
egentligen om Tina och Lasse och deras barn och någon form utav relation till 
Lorena där. 



Fhl --- Amanda, Niklas och Emelie. Vad är det för personer som är nedtecknat här?

TH Det är alltså, ska vara Lasses barn.

Fhl Okej.

TH Ja. Ehh…och Lasse har även nån koppling till Lorena, som även hon är utländsk, 
spansk tjej då.

Fhl Vem är Lasse?

TH Jag har inte en aning.

Fhl Nej.

TH Jag har aldrig träffat personen. Jag har aldrig träffat Lorena, jag har aldrig träffat 
Tina.

Fhl Okej. Fortsätt Togge, om Uppsala, Mona eller ----- står det, sjuksyster.

TH Ja, Mona eller Susanne var…ehh…Mona och Susanne var ju dom som hade hand 
om…ehh…om Emma väldigt mycket. Ehh…som jag prata med väldigt mycket 
när det, när hon låg på avdelningen Nima. (Togge bokstaverar Nima.).

Fhl Mm.

TH Och…ehh…dom var ju…ehh…det var dom och då funderade vi där om den här 
Tina som hon pekade på. Som hon sa hette som kallades Tina, om det kunde ha 
varit Mona eller Susanne, sjuksystrarna. Men…ehh…den hon pekade var lång 
och långt, mörkt hår. Hade lång och långt mörkt hår.

Fhl Mm.

TH Ehh…och varken… Mona var lång. Men hon hade inte långt, mörkt hår. Hon 
hade mörkt kort hår, eller ja, halvkort om man säger. Ehh…Susanne var varken 
lång eller hade långt, mörkt hår. Men den här personen som hon pekar på var 
alltså lång och hade långt, mörkt hår…ehh…som vi tidigare…eller senare har fått 
reda på hette Jaquline.

Fhl Okej.

TH Och sen började, sen står Tine inom fyrkant. 

Fhl Mm.

TH Och det betyder att jag har kopplat det till att Tina kanske är Tine, som hon menar.

Fhl Är det en koppling som du gör utan att för den vidare till Emma?

TH Ja. Absolut. Och Tina…ehh…har jag enligt…ehh…enligt Emma där då, träffat 
och har ett barn med.

Fhl Mm.
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TH Ja. Och sen står det så här "Alltid bråkat om uppmärksamheten om Lorena." Och 
det är alltså att Emma försöker komma på 
varför…ehh…Lorena…ehh…möjligtvis skulle….skulle ha fått någon 
uppmärksamhet till dom och såna saker, om hon möjligtvis…ehh…skulle kunna 
ha gjort det här, men avfärdar det ganska snart och det har ju vi också gjort då, 
runt omkring, att, nä men, det finns inte en möjlighet, för dom har inte träffats på 
sex år och liknande va. Men…ehh…fram, och det finns ingenting direkt…ja, nån 
agg någonstans där, men däremot så…ehh…funderar hon över det här och det är 
därför just det står där, va. Att, jo, men jag har ju alltid bråkat om 
uppmärksamheten, om Lorena och såna där saker då att, dom hade diskussioner 
och sånt tidigare då, men det är sex år sedan, så att säga, så att, ja. Vi som 
anhöriga såg ganska snart att det där är…ehh…bara spekulationer…ehh…som 
inte kommer leda någonstans, men samtidigt så kolla man tillbaka på just Lorena, 
att när hon var…när dom hade kontakt, så pratade Emma endast engelska med 
Lorena och det är den enda som hon verkligen har pratat väldigt mycket engelska 
med.

Fhl Okej.

TH Och det, och samtidigt där att Lorena var utländsk.

Fhl Mm.

TH Sen står det då, Tina och Lasse har tre barn tillsammans och Emma har varit 
barnvakt åt dom här barnen.

Fhl Mm.

TH Ehh…och sen är det då Micke, Therese och Emily som tydligen är barn till Tina 
och Lasse och sen dom här barnen som står här uppe, Niklas och Emily och ----

Fhl Mm.

TH Jag vet inte.

Fhl Nej.

TH Det är ju lite rörigt. Det var bara det hon prata om så att säga.

Fhl Du har försökt teckna ner där Emma har spontant berättat?

TH Ja. Och det var väldigt rörigt just då.

Fhl Mm.

TH Men vissa saker kommer det fram. Samma sak det här, Tina = Tine? Ehh…det är 
ju också, det är mina tankar i det hela.

Fhl Ja.

TH Ehh…sen står det också "Betedde sig normalt. Hade hon velat gjort nåt så hade 
hon väl gjort det där och inte efteråt."

Fhl Mm.
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TH Ehh…och det anspelar alltså till…(Mobiltelefon börjar ringa.)

Fhl Det anspelades till något sa du?

TH Mm. Det anspelas alltså till…ehh…det som…ehh…det som hon upplevde 
tidigare tillsammans med…ehh…Tina. Ehh…Tina och Lasse. Det var väldigt, 
väldigt rörig diskussion där, alltså att…ehh…dom har träffats tillsammans och 
ehh…och så och att hon skulle kunna gjort det då, men nu pratar vi alltså om flera 
år tillbaka. Det är ju jättelänge sen.

Fhl Okej.

TH Så att…just det här "Betedde sig, hon betedde sig så normalt." 

Fhl Mm.

TH Och…ehh…hade hon velat gjort något så hade hon gjort det där och inte efteråt. 
Att det var liksom någonting som anspelar sig till väldigt långt tillbaka.

Fhl Okej.

TH Men "Betedde sig normalt" säger hon även…ehh…när hon diskuterar om den här 
människan som…ehh…träffa på henne i Uppsala. Att hon betedde sig väldigt 
normalt, så, som hon har gjort det här också då, så kanske hon, det skulle hon inte 
ha gjort om hon betedde sig normalt, men hon gjorde det.

Fhl ---- sammanfatta det här med att, den här personen som hon pekar på i 
Uppsala…

TH Ja.

Fhl …---- mörka håret.

TH Precis.

Fhl Är en…påminner henne väldigt starkt om den person som har gjort Emma illa, är 
det så man ska uppfatta det här?

TH Det är så vi har uppfattat det. Det är så jag har uppfattat det.

Fhl Ja.

TH Eftersom…ehh…personen…som nu sitter häktad är lång, mörk och långt mörkt  
hår, va.

Fhl Mm.

TH Ehh…inte mörkhyad, utan…ehh…ser på något vis utländsk ut och…och ….allt 
det här som här då den 6 april som hon pratar om så…ehh…känner vi, känner jag 
i alla fall att det härleder lite grann till det.

Fhl Mm. 
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TH Samma sak där hon säger att det är konstigt möte. Att hon träffar en tjej 
och…Uppsala och att hon är, sa även att hon kände dig och pekade på mig alltså. 
Mm. Vänder vi blad, men det är fortfarande samma datum.

Fhl Mm.

TH Nu pratar hon alltså, hon funderar hela tiden väldigt, väldigt mycket…på vad som 
hände och det är det som det står också på översta bladet, "Vad hände?" Ehh…jag 
var med Micke och Cissi och åkte till Eskilstuna…ehh…opererad och liknande. 
Och Micke och Cissi, alltså Cissi är hennes arbetskamrat. Och Micke är Cissis 
son. 

Fhl Mm.

TH Ja. Ehh…och dom åkte till Eskilstuna och blev opererad och dom kom in på 
akuten och dom pratade massor av såna saker och väldigt mycket är rörigt för 
henne. Och på nåt vis så börjar hon få ihop pusslet här. Så hon liksom, det här att 
hon åker in och blir opererad och till akuten och så, det är ju det hon kommer till 
Uppsala.

Fhl Mm.

TH För det, lite längre ner på sidan står det också…ehh…nu ska vi se…ehh…att 
Cissis mamma jobbade på akuten. Och Cissis mamma blev väldigt arg för att hon 
inte fick gå på…ehh…för att hon fick inte resa sig, alltså Emma fick inte resa sig 
och gå på toaletten.

Fhl När hon ligger på akuten?

TH När hon ligger på akuten. Och det är ju alltså minnesbilder från Uppsala, för där 
fick hon inte resa sig och hon fick inte gå på toaletten.

Fhl Okej.

TH Utan att det var folk runt omkring.

Fhl Mm.

TH Så det är ju minnesbilder därifrån och så. Sen står det också…ehh…Micke, 
Magnus, sjuksköterska. Det fanns en sjuksköterska som var kille som hette 
Magnus och det är också sån hära funderingar som vi har haft, om hon möjligtvis 
har kopplat ihop det. Därför att dom såg lite lika ut.

Fhl Okej.

TH Mörkhåriga, lite långhåriga, va?

Fhl Mm.

TH Och…ehh…och, ja. ----- han Magnus som var sjuksköterska, han var väl 
runt…kan ha vart 27, någonting sånt. Ja. Och Micke är väl runt 20 någonstans. 22 
kanske.

Fhl Mm. Det är små kopplingar som Emma gör enligt din uppfattning?
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TH Ja, det är enligt min uppfattning så att säga.

Fhl Mm.

TH Ehh…och sen då när hon pratar om "hon" så pratar dom alltid om sjuksköterskan 
i Uppsala, alltså. Det, det är alltid "hon". Det fråga vi flera gånger. Ehh…

Fhl Den här som senare visar sig heta…

TH Jaquline.

Fhl Jaquline.

TH Ja. Ehh…som sagt. Ja, vad ska jag mer förklara? Spelning på Ögir. Det är Micke 
spelar, Micke spelar alltså i ett band…ehh…som skulle spela på Ögir och 
någonstans så har hon fått med sig det att…ehh…hon har pratat om, om Cissi då, 
om deras spelning på Ögir och så där och så det är väldigt, väldigt rörigt 
och…ehh…eller skickar ett sms och då skrev jag också, kan det vara, alltså lika 
med sista sms:et som hon höll på och skriva, för jag tyckte att jag såg ett sms när 
jag var där på kvällen, va? Men…ehh…det vet inte jag någonting om, utan det 
var, det är ju spekulation jag har, att kan det vara sista sms:et som hon höll på att 
skriva där på kvällen, va.

Fhl Okej.

TH Men det var, jag tror inte att det var det, utan, ja, något sånt där. Och sen är det då 
frågor då, var har egentligen hänt mej och så. Ja.

Fhl Sen är vi inne på 7 april.

TH Ja.

Fhl Och då har du skrivit mera tydligt, vad jag kan se om jag tittar översiktligt bara.

TH Precis. Och…

Fhl Är det något som vi behöver förklara?

TH Nej. Egentligen inte, utan det är, det är väldigt mycket drömmar och det är väldigt 
mycket…ehh…tankar runt omkring händelsen som kommer fram.

Fhl Kommer det mer spekulationer från din sida Torgny, som du har skrivit ner 
framöver där?

TH Ehh…

Fhl Eller, alltså det som du skriver ner framöver här, är det Emmas…spontana ord?

TH Det här är alltså Emmas spontana ord som jag har försökt lyssna på och skrivit 
ner.

Fhl Ja.
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TH Ehh…Precis.

Fhl Det behövs kanske inte förklaring nu egentligen, till dom här…kommande 
anteckningar, utan…

TH Nej.

Fhl Vad jag förstår så är det bara att läsa egentligen.

TH Ja, jag tror det faktiskt. Och sen, som sagt, dom frågorna som står med här, som 
är…ehh…skrivna ifrån mej, när det står "Togge säger" eller någonting liknande.

Fhl Mm.

TH Ehh…det är ju alltså då såna frågor som, ja, som sagt, har du berättat det här för 
polisen? Ehh…eller liknande.

Fhl Mm. 

TH Och jag tror det är den enda fråga som står där. För att under dom här tiden som 
hon…ehh…som hon berättade för mig om dom här sakerna, om var det var på 
fredagen och om vad var det på öppna förskolan och såna här saker som hände 
och så…ehh…så har hon ju pratat med mig rakt upp och ner och jag försökt 
lyssna så mycket som möjligt och inte frågat direkt någonting.

Fhl Okej. Det du har frågat ibland, det har varit "Har du berättat det här för polisen?"

TH Till exempel.

Fhl Ja.

TH Eller också så att…har hon sagt att jag vet inte om hon har frågat till exempel, jag 
vet inte om vi åkte bil hem eller om vi…ehh…om vi gick hem eller något sånt 
ifrån öppna förskolan. Då har jag liksom…ehh…då har jag sagt att, nej, men du 
måste du vet, det måste du ta reda på själv, för det kan inte jag ge svar på.

Fhl Okej. Bra.

TH Såna saker.

Fhl Är det något som du känner att du förtydliga Torgny, så går det bra att höra av sig 
till oss naturligtvis.

TH Ja.

Fhl I övrigt så kommer vi gå genom anteckningarna och är det något som vi önskar 
ha förklaring till så kommer vi höra av oss.

TH Ja.

Fhl Känns det okej Torgny, eller är det något mer du funderar över? Eller vill 
förtydliga?

TH Ja, jag titta lite grann i anteckningarna här får vi se…
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Fhl Vi gör så att, är det något som du vill förtydliga eller trycka på så hör du av dig 
till oss Torgny, och som jag sa, är det något som funderar på så ringer vi dig och 
kontrollerar uppgiften.

TH Absolut.

Fhl Men jag…läser igenom anteckningarna här så…tycker jag mycket är…talar för 
sig självt. Så om inte du har något mer att tillägga så avslutar vi det här 
anteckningsförhöret.

TH Ja, det kan vi göra då.

Fhl Ja, klockan är 15.27.

Thomas Backman
Krinsp, Länskrim, Köping
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Jan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående Emmas vistelse på Uppsala och Västerås lasarett, samt på pensionatet.
Underrättad om 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

2008-06-26
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Polishuset i Köping
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Malmquist, Per

Berättelse

K08001-08U1320004.DSS

Jan Hellberg kommer till polisstationen enligt överenskommelse. Förhörsledaren ber honom 
att berätta om de besök han gjort till Emma på Uppsala lasarett, Västerås lasarett samt på 
pensionatet. 

 Uppsala:
Hellberg berättar att han besökte Emma på Uppsala lasarett och det var tre stycken nätter 
ungefär som han sov kvar i Uppsala och det gjorde han endast för att hålla Torgny sällskap. 
Torgny var där under hela Emmas vistelse. Han berättar också att han gjorde några återbesök 
till Uppsala med sin fru Kerstin och under den här tiden när Emma var i Uppsala så var 
Emma aldrig vaken så det gick inte att prata med henne. Hellberg berättar också att de aldrig 
pratade om vad som hade hänt i rummet där hon var. Hellberg berättar också att Roland med 
familj också var och hälsade på i Uppsala.

 Västerås:
Förhörsledaren ber Jan Hellberg att berätta hur och om han besökte Emma i Västerås, när hon 
vistades på lasarettet där. Hellberg berättar att Emma då var mer medveten och hon frågade 
dem ofta om vad som hade hänt henne och hon bad också Hellberg att han skulle hjälpa 
henne att minnas vad som hade hänt, men det gjorde han aldrig. Han uppger att han aldrig sa 
någonting om vad som hade hänt. Han sa bara att han inte fick berätta det för henne. Hellberg 
besökte Emma på Västerås lasarett ungefär sex gånger och han uppger också att hans fru 
Kerstin var där med honom några gånger. Hur många tillfällen det var minns han inte. 
Hellberg berättar att Torgny var kvar med Emma på Västerås lasarett dygnet runt. På fråga 
från förhörsledaren om Emma hade någon tillgång till Tv eller tidningar så svarar han nej. På 



fråga om det nämndes några namn på Västerås lasarett så svarar Hellberg nej. 

 Pensionatet:
Förhörsledaren ber Hellberg att berätta om tiden på pensionatet och ifall han var och besökte 
Emma där. Hellberg berättar att han och frun Kerstin var till Emma på besök två eller tre 
gånger, han minns inte riktigt. Torgny var där hela tiden. Han berättar att hennes vistelse på 
pensionatet var hemlig, att han inte fick berätta det för någon var hon vistades och det gjorde 
han aldrig.
Hellberg berättar också att sista gången han var till henne och hälsade på innan hon fick 
komma hem var precis dagarna innan de åkte därifrån. Han var där tillsammans med Kerstin 
och han minns också att Niklas Jangestig var där och det pratades mycket om begravningen. 

Hellberg säger att då vid det här sista besöket på pensionatet så antog han att sekretessen 
släppts och det trodde han på grund utav att han har för sig att han såg dagstidningar på 
golvet i det rum som Emma vistades i. På fråga från förhörsledaren vilka tidningar han såg, så 
säger han att han har för sig att han såg dagstidningar där, men han är inte säker på det. På 
fråga från förhörsledaren ifall det kunde ha varit andra tidningar han såg svarar han att det 
kan det ha varit. På fråga var han såg dessa tidningar så säger han att de låg i ett hörn på 
golvet. 

Förhörsledaren frågar var de pratade om vid detta besök och Hellberg säger att de pratade 
mest om begravningen. Hellberg minns också att han alltid frågade Emma hur långt hon var i 
sina tankar och hur hon mådde. Förhörsledaren frågar om det nämns några namn på 
pensionatet, men han svarar att det aldrig pratades om några personer där. 

Hellberg berättar att de pratade om tyskan så småningom. Han vet inte när de pratade om 
tyskan, men det var tiden efter pensionatsvistelsen. Förhörsledaren frågar ifall Hellberg 
träffade någon polis på pensionatet och han svarar att han hälsade på någon civilpolis eller 
om det var en Securitas-vakt, han är osäker där.

Förhöret är repeterat från anteckningar och godkänt.

Katarina Fager
Krinsp
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Förhör
Hellberg, KERSTIN.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västmanlands län
Enhet

Kriminalrotel Köping
Diarienr

1900-K8001-08
Hörd person

Hellberg, Kerstin Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. ev. mediapåverkan av Emma Jangestig under sjukhusvistelse samt under perioden som Emma

vistades på pensionat.
Underrättad om 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

2008-07-02
Förhör påbörjat

09:27
Förhör avslutat

09:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kerstin Hellberg uppger att hon är mamma till Torgny Hellberg, vilken är sambo med Emma 
Jangestig.

Kerstin uppger att hon, i form av anhörig, besökt Emma Jangestig på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala vid fyra eller fem tillfällen, under den tid som Emma vårdades där. Hon säger att 
Emma till en början var nedsövd men att hon sedan vaknade upp.

Inför besöken var Kerstin väl medveten om att de hade restriktioner, gällande att man inte 
kulle tala om för Emma något om vad denna varit utsatt för eller ens tala om händelsen. Detta 
gjordes ej heller och vad Kerstin upplevde så gjorde ingen annan det heller.

Hon berättar att Emma kom till Västerås lasarett och att Kerstin besökte henne även där. Hon 
talade aldrig med Emma om händelsen, efter som restriktioner gällde. 

Kerstin var även medveten om att tillgång till tv och tidningar inte skulle vara möjligt för 
Emma. Hon säger att Emma ej heller hade tillgång till någon media under de besök som 
Kerstin gjorde hos henne. Vad hon förstår så har Emma hela tiden, under vistelse på sjukhus 
eller pensionat, undanhållits media i form av tv och tidningar.

När Emma kom till pensionatet så besökte Kerstin och hennes man Emma och Torgny vid ett 
tillfälle. Man var där under en dag och Emma hade ej tillgång till vare sig tv eller tidningar.

Förhöret slut kl. 09.35.



Thomas Backman/ Krinsp
Krimrotel Köping 
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Förhör
Hellberg, Torgny

Signerat av

Thomas Backman
Signerat datum

2008-07-07 13:07Polismyndighet

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.
Underrättad om 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

2008-06-25
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:36
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Kaer

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

K08001-08U0360025.DSS

Torgny tillfrågas angående en dörr som stod öppen fredagen den 14 mars. Han uppger att så 
var fallet och han och Emma var själva hemma den aktuella sena eftermiddagen och han 
minns att han kom att gå mot ytterdörren och såg att den stod på glänt med en öppning av 
cirka en decimeter. Han hade tidigare inte hört att dörren skulle ha öppnats på något vis och 
en förklaring till att den är öppen är att man har en katt som tidigare har hoppat upp på 
handtaget och dörren har öppnats. Torgny kan dock inte vid den här dagen säga om dörren 
hade låsts tidigare eller hur det var. Han minns dock att tidpunkt för händelsen var 
16.30-17.00 någon gång och att han efter att han upptäckt detta, stängde dörren för att sedan 
något senare åka in till Köping och Smedjan.

Torgny tillägger och säger att vad det gäller tidsaspekten så kan det här ha inträffat mellan 
klockan 15.00 någon gång fram till 17.00 någon gång och han menar då att dörren har ställts 
upp på glänt av någon okänd anledning.

I övrig så har han inget ytterligare att tillägga angående den händelsen.

 Uppgift från Emma då hon befann sig på uppvakningsavdelningen Nima i Uppsala.

Förhöret övergår här i dialogform. Förhörsledare Thomas Backman =Fhl och den hörde 
Torgny Hellberg = TH.

Fhl Ja, Torgny det var en uppgift till som vi skulle komplettera med lite grann.



TH Mm.

Fhl Och…ehh…under förhöret här så har du tittat i en kalender för att uppdatera dig 
på vilken dag den här uppgiften framkom. Du kan väl berätta lite grann, varför du 
är säker på den dagen och vad som framkom.

TH Japp. Då gör jag det. Det här var alltså onsdag den andra, som jag kommer ihåg 
det. Ehh…april 2008 och ehh…på tisdagen den första april så fick Emma reda på 
om…ehh…barnen och att dom hade vart utsatt för ett brott och liknande. Och på 
onsdag den andra april så…ehh…blev hon flyttad från en plats till en annan på 
den salen hon låg på, på Nima i Uppsala och då när hon blivit flyttad till från ena 
platsen till den andra så kom jag in sen efteråt hon hade blivit flyttad och 
då…ehh…berättade hon för mej, genom att peka på någon i salen, en sjuksyster 
eller undersköterska, det vet jag inte riktigt. Grön klädsel i alla fall. På att den här 
personen skulle bara komma in och presentera sig. Ehh…och då fråga jag, då 
fråga jag vad eller vaddå, vem då så? Och…ehh…hon sa, hon där borta skulle 
bara in och komma, komma in och presentera sig och pekade och titta jag dit och 
då är det alltså en som sagt undersköterska eller sjuksyster som är ganska lång, 
långt, mörkt hår och så, som, som jobbar lite längre bort i salen så att säga. 
Ehh…och hon, hon kände dig sen tidigare, sa hon också, Emma alltså. Att hon 
kände dig sen tidigare och ni har barn ihop. Den här sjuksystern…ehh…var även 
gravid…ehmmm…ja. Och det var väl det.

Fhl När Emma berätta det här, nämnde hon något namn?

TH Ehh…hon pratade om Tina. Att personen hette Tina och det här hon diskuterat 
om efteråt också. Hon har alltså diskuterat om att…ehh…jag kände den här 
personen sen tidigare, även när hon kom till Västerås så prata hon om det och hon 
började, när vi kom Västerås så, började diskutera om det här så…ehh…så 
rabblade hon upp många Tina. Det var, det var Tina och Ronny och Tina och 
Lasse och det var, det var väldigt många Tina.

Fhl Är Tina….Tina som ni känner sen tidigare eller som Emma känner sen tidigare?

TH Det är Tina. Det är olika Tina som Emma känner sen tidigare, ja. 

Fhl Okej.

TH Och sen också det att…det, den här sjuksystern då…När vi har varit uppe vid 
Uppsala efteråt och frågat om den sjuksystern som…ehh…som jag då såg, så 
visar det sig att hon heter Jaquline och var då…ehhh…just då gravid och är nu 
gravidledig eller mammaledig, det vet jag inte, men någonting sånt, men hon är 
även utländsk. Ehh…ja.

Fhl Fick du någon uppfattning varför…Emma prata om andra Tina, som var bekanta?

TH Nej, vi hade ju den…ehh…den delen att….Eftersom vi visste vem det var som 
satt häktad…för det här, i sin frånvaro då vid den tiden, så…ehhh…koppla, så 
kopplade ju vi det lite grann att, ja, men hon kallas för Tine. Christine Schürrer 
kallas för Tine och att det enda namnet som…ehhh…som Emma visste om på 
henne var Tine, för det var det hon hade underskrivit i brevet, breven som hon 
skickade och såna saker, då skrev hon Tine.
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Fhl Okej. Ehh…hur pass tydlig var Emma när de här uppgifterna…ehhh…hade den 
här kvinnan presenterat sig vid namn eller får man någon sådan känsla eller? Är 
det bara ett spontant…spontanuttryck som Emma har?

TH Den här sjuksystern menar du eller?

Fhl Ja, eller hon var inte inne på att den här personen på Verktygsgatan, som gjorde 
henne illa, det var inte i sådana termer hon prata?

TH Det var inte såna termer hon prata alls, utan att det var den här personen som hade 
kommit fram, alltså sjuksystern hade kommit fram och presenterat sig. Det var 
den sjuksystern som hade kommit fram och presenterat sig, men den sjuksystern 
hade inte ens hand om Emma.

Fhl Okej. 

TH Utan det var andra som hade hand om Emma. 

Fhl Mm. Ehh…vi var inne på onsdagen den andra april där…

TH Precis.

Fhl Skedde det någonting kommande dagar?

TH Kommande dagar så fortsatte hon prata om den här personen och jag sa det, jag 
känner inte henne. Jo, det gör du visste, säger hon. Hon var stupsäker på att jag 
kände henne och vi hade barn tillsammans och…hon är ganska stupsäker på det 
mesta, men, men just det här, hon var, hon var stupsäker på det. Alltså att jag 
kände henne och vi hade barn tillsammans. 

Fhl Men hon kopplade inte det här till platsen?

TH Nej.

Fhl För där brottet har skett så att säga.

TH Nej.

Fhl Vid tillfället här.

TH Det gjorde hon inte.

Fhl Nej. Vad gjorde du Torgny, gjorde du något Torgny när du fick höra det här?

TH Ehh…ja, jag blev ju väldigt skärrad för att allting…liksom nu kommer allting på 
en gång, men…ehh…jag sa det att jag känner inte henne. Det var det enda jag sa 
liksom. Jag…ehh…koppla inte tillbaka till brottet eller någonting liknande utan 
så där….jag, jag känner inte henne. Jag vet inte vem det är, men Emma hävdade 
fortfarande att det gör du visste, ni känner varandra och ni har barn tillsammans. 

Fhl Ingen som har hjälpt henne med det här namnet på något vis?

TH Nej. 
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Fhl Så din uppfattning att det är ett spontant uttryck från Emma?

TH Ja.

Fhl Okej.

TH Sen efteråt där som sagt, så fortsatte hon och prata om Tina, Tina och Lasse och 
liknande till dess att hon började gå mer och mer över på…ehhh…den här 
personen Lorena då och började prata om henne, men…ehh…men framförallt då 
tog upp alla Tina och Lasses barn och Tina och Ronny och det var mycket sånt 
där, med Tina, Tina, väldigt mycket så. Och det finns även nedtecknat vad hon 
sagt den 6 april 2008, så finns det antecknat ifrån mej vad hon har sagt på 
sjukhuset i Västerås och där står det också Tina och Lasse och där står också mina 
tankar liksom om Tina, kan det vara Tine till exempel eller? Ja, såna saker.

Fhl Mm, men grejen att är det tankar som du har pratat med Emma om?

TH Nej. Inte förrän efter det har kommit tillbaka så att säga. Men under den tiden så 
prata vi ingenting om det. 

Fhl Nej, ni följde rekommendationerna från polisen?

TH Absolut. 

Fhl Bra. Ehh…bra ---

TH Och hon har heller inte haft möjlighet att…ehh…läsa…ehh…det jag har skrivit 
på något sätt.

Fhl Du har undanhållit henne anteckningarna kan man säga?

TH Absolut.

Fhl Bra.

TH Även fast jag har legat bredvid och skrivit så har hon för det första inte kunnat 
läsa det för att hennes öga har varit så dåligt och dess och dessutom så har hon 
inte kunnat läsa det för att jag inte har låtit henne läsa det helt enkelt. 

Fhl Ja. Du var inne på det här med Lorena.

TH Ja.

Fhl Hur kom det upp i sammanhanget?

TH Ehh…det kom upp i sammanhanget med tanke på att…ehhh…ja…ehuhh…dom 
hade någon form utav koppling till varandra. Alltså Tina, Lasse, Lorena, alltihopa 
det här. Det var någon form utav koppling till varandra, men…Lorena har ni 
tydligen hört redan och liknande och jag menar…dom har inte träffat varandra på 
sex år så att…

Fhl Blev du klok på varför hon sa namnet Lorena?
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TH Nej, jag visste inte riktigt vem det var över huvud taget. Jag hade bara hört att 
dom hade någon i bekantskapskretsen som hette Lorena, men mer än 
så…ehhh…ja…

Fhl Och med dom uppgifterna som Emma säger angående Lorena så blev inte…blev 
du klok på det då?

TH Nej, det blev jag inte klok på alls.

Fhl Nej.

TH Det är…och heller inte…ehh…det här med Tina och Lasse och alltihopa, utan det 
enda som jag kunde härleda till, det är att var Lorena var utländsk och det enda 
som…ehh…Emma pratar med henne, med Lorena med, den enda kopplingen 
dom hade till det här, var att Emma prata engelska med Lorena. 

Fhl Okej.

TH Och dessutom att hon är ganska lång och såna där saker va, men att just det att 
Emma prata engelska med Lorena. Och sen också att…det här med Tina och 
Lasse och alltihopa, även Tina och Ronny och ja, såna saker, det är just det här 
med Tina, att det är, det är den enda kopplingen jag kan se i det här.

Fhl Hon ville på något vis förtydliga namnet Tina. 

TH Ja. Precis.

Fhl Med att ta in folk som hon känner igen med samma namn.

TH Liknande. Det, det kändes så för oss, eller för mej i alla fall.

Fhl Mm. Ehh…dom här anteckningarna Torgny, det är helt okej att vi tar del av dom?

TH Absolut.

Fhl Om vi gör en kopia åtminstone.

TH Ja.

Fhl Ja. Ehh…finns det något mer runt den här händelsen som du vill tillägga?

TH Ja, alltså samtidigt så är det ju så att jag har fått höra att Frida, alltså Emmas 
syster, har även hon fått höra det här va. 

Fhl Av vem då?

TH Ehh…från Emma själv.

Fhl Okej.

TH Ja. Ehh…och efter det här så berättade jag också för, för Roland om det här och 
för Ida också om det här. Jag vet inte om hon har hört det själv heller eller också.

Fhl Men, men din uppfattning om dom personer som Emma har sagt…ehh…så här 
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till.

TH Mm.

Fhl Så förutom dig själv så är det Frida Jangestig.

TH Frida Jangestig vad jag vet. Och sen vet jag inte om Roland har hört samma sak 
eller om, ja så. Ehh…

Fhl Vilka har du berättat för Torgny, då?

TH Jag har berättat för Roland.

Fhl Ja.

TH Det vet jag.

Fhl Okej.

TH Och sen…vem jag har berättat för mer, det är möjligtvis har jag berättat för Ida  
också.

Fhl Mm.

TH Om det hära. Och sen har jag även visat på dom här papprena för Anders 
Pommer. Dom här anteckningarna. 

Fhl Mm.

TH Det gjorde jag…ehhh…i Västerås på polishuset i Västerås. Då visa jag på dom 
här papprena.

Fhl Okej.

TH Men jag har inte fått…Men alltså, jag sa det då också att, ni, ni behöver ju dom 
här papprena, dom här anteckningarna, men…ehh…det kommer ju komma mera. 
Och det gjorde det. Det kom mera både på det skyddade boendet och mera i 
Västerås, såna här saker, som hon pratade om.

Fhl Man kan säga att du har fört lite dagbok över…

TH Vad som har kommit fram helt enkelt. I hennes, för hon,  hon kom på väldigt 
mycket på mornarna. Ehh…under tiden som vi delade rum på, i Västerås och 
i…ehh…uppe i Nora då. Så kom hon på väldigt mycket på mornarna och det är 
också sånt som hon har berättat för polisen väldigt mycket också.

Fhl Ja, men i samband med att du antecknar, då är, en spontanberättelse från Emma?

TH Det är spontanberättelse från Emma, ja.

Fhl Bra.

TH Ja.
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Fhl Okej.

TH Sen vet jag också, det kommer väl Ida få berätta lite mer om, men jag vet att Ida 
kom ut ifrån…ehh…rummet i Uppsala där hon låg och sa det att, du, Togge du 
måste få veta en sak nu här. Ehh…jag var tvungen och gå ut på grund utav att hon 
börja prata om 13 och 14. Eller 14-15, 13-14-15 prata hon om och det var alltså, 
prata vi också om början april tisdag första, kanske ännu tidigare, kanske runt 
sista, runt sista mars någonstans va. Ehh…där hon prata om 13-14-15 och sa det 
till Ida, att kom ihåg 13-14-15 och det var det sista som dom prata om på MSN. 
Absolut sista som dom prata om.

Fhl Vad skulle siffrorna betyda?

TH Det skulle betyda att jag hade…ehh…jag skulle ha semester antingen vecka 13, 
14 eller 15 och då skulle Ida Jangestig vara barnvakt.

Fhl Okej.

TH Men…

Fhl Hade ni planerat nåt dom här veckorna?

TH Vi pratade om att åka iväg på en kortsemester.

Fhl Ja. 13-14-15…

TH Ja.

Fhl Och sen…ehh…ska det ha varit alltså en…sifferkombination som har nämns i 
MSN-trafiken, som är det sista som Emma…gör…

TH Precis.

Fhl …innan händelsen.

TH Ja.

Fhl Okej, och den kan Frida berätta om?

TH Ida.

Fhl Ida.

TH Ida Jangestig.

Fhl Ida Jangestig.

TH För att någonstans här, nu ska vi se…påskafton var på…ehh…här den 22-23, jag 
kollar i kalendern nu. Den 22-23 mars var ju påskafton, så troligtvis så var det 
vecka 13…ehh…som jag skulle ha semester eller vecka 14, för jag visste inte 
riktigt beroende på hur mitt jobb var. Och vecka 15 vet jag inte riktigt varför det 
var, men vecka 13 eller 14 skulle jag ha semester.

Fhl Mm.
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TH Och någonstans där skulle vi…ehh…behöva ett par…skulle vi ha behövt 
barnvakt och då prata vi med Ida för hon kunde droppet. 

Fhl Okej. Förstod Ida själv dom här siffrorna när hon fick höra dom första gången?

TH Det var därför hon gick ut därifrån för hon kunde inte riktigt vara kvar där. Hon 
kände att hon blev alldeles för upprusat liksom. Hon kommer ihåg…det sista vi 
prata om verkligen. 

Fhl Okej. Bra. Ja. 

TH Mm.

Fhl Bra Torgny, är det något mer runt ikring det här? Lorena var vi inne på ett tag..

TH Ja.

Fhl Men man vet inte riktigt kopplingen egentligen? Lorena är ju utländsk som du sa.

TH Ja, precis.

Fhl Mm.

TH Och som sagt, det var väldigt länge sedan som de träffades över huvud taget. Det 
var ju som sagt sex år sen någonting. Enligt familjens utsago själva, då var inte 
jag med i bilden och så.

Fhl Känner du till om, om Lorena och Emma haft något otalt med varandra?

TH Nej. Det…inte vad jag vet.

Fhl Är det svar på att dom inte har haft otalt med varandra?

TH Det är svar på att dom inte har haft otalt på…mot varandra.

Fhl Okej.

TH Det är ingenting som…ehh…som jag ser i det här som skulle härleda till 
någonting med Lorena.

Fhl Okej. Bra, Torgny. Jag har inga mer frågor egentligen. Är det något som du vill 
tillägga?

TH Ehhh…näe. Inte, ja, egentligen. Ehh…och det är det att…trots att Emma var så 
pass borta som hon var, uppe i…ehh…Uppsala. Att hon var så pass borta utan 
narkos och ja, sömnmedel och såna saker, så hade hon väldigt mycket koll 
på…ehh…ja, saker som, som var normala för henne, som till exempel dropp, som 
var väldigt normalt för henne, att sätta dropp och liknande. Hon visste vad det var 
runt omkring henne och såna här saker, va. Ehh…och hon hade väldigt klara 
stunder.

Fhl Ja. Okej.
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TH Och det är där…dom här delarna som har…ehh…farits…som vi har pratat om 
nu, det känns som såna tokklara stunder.

Fhl Okej. Mm.

TH Och sånt som även har kommit tillbaka om och om och om igen, under hela resan.

Fhl Det kanske dina anteckningar visar också.

TH Det gör dom.

Fhl En sista fråga då, när det gäller mediapåverkan.

TH Mm.

Fhl Din uppfattning om…ehh…påverkan av media mot Emma.

TH Ja, hon kan inte ha fått nån. 

Fhl Och under hela tiden som polisen har…ehh…sagt till att ni, att Emma ska hålla 
sig undan media, tidningar och dylikt så, har hon gjort det då?

TH Ja. 

Fhl Bra.

TH Och det har ju polisen sett till och det har vi sett till.

Fhl Jättebra. Jag har inga fler frågor Torgny. 

TH Nähe.

Fhl Då avslutar vi här.

TH Då avslutar vi.

Fhl Ehh…till dig som skriver, förhöret avslutas klockan 14.35, 14.36 till och med.

Thomas Backman
Krinsp, Länskrim, Köping
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Annan
ID Styrkt
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Tolk Språk
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Underrättad om 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

2008-07-07
Förhör påbörjat

13:00
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13:15
Förhörsplats Typ av förhör
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Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anl till förhöret är frågan om vilket smeknamn Malin har samt om detta smeknamn brukas i 
e-mail och bloggadresser. 

Malin uppgav att hon brukar kallas för "Lutta" eller "Lutten". Dessa smeknamn brukar hon 
även i sina adresser via nätet. Sin mailadress är Lutten och därefter ett par siffror och i hennes 
bloggadress är Lutta ett utav orden.

Både Malin och Togge (Torgny Hellberg) har var sin snabblänk mellan sina bloggsidor och 
om man är inne på Togges bloggsida kan man med bara en tryckning komma in på Malins 
bloggsida.

På fråga om Malin skrivit om Emma och Togge så har hon skrivit en hel del och det har ofta 
handlat om att hon tagit hand om Emmas barn mm. Hon minns att hon vid ett tillfälle skrivit 
att hon tvingade iväg Emma o Togge så att de skulle få ha det mysigt medan Malin tog hand 
om barnen.

Malin uppgav att hon nu skulle läsa igenom sida bloggsidor och därefter ev återkomma till 
polis om hon hittade mer info om Togge o Emma på dessa sidor.

Koncept ant upplästa o godkända

Jan Sjöberg, Krinsp
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