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Till förundersökningsprotokollet ingår också en övervakningsfilm från 
Göteborgs spårvägar samt en inspelad rekonstruktion.

Övriga handlingar som ej ingår i förundersökningsprotokollet finns 
arkiverat på Länskriminalpolisens arkiv i Göteborg.

Ersättningsanspråk från målsägande kommer att presenteras av 
målsägandebiträdet, Advokat Monica Rösman, i samband med 
huvudförhandlingen i Göteborgs Tingsrätt.

Enligt överenskommelse per telefon med Advokat Rösman, den 28 
februari 2011, har denna möjlighet att hämta 
förundersökningsprotokollet i receptionen på Polishuset, Ernst Fontells 
plats i Göteborg, den 11 mars 2011.

Göteborg den 10 mars 2011

Håkan Ohlson
Kriminalinspektör 
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GÖTEBORG

Områdeskod

0106130080040259

Brottstid

Söndag 2010-09-26 04:00
Brottsbeskrivning Brottskod Antal

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna) 0310 1

Våldtäkt (Utomhus mot kvinna) 0660 1
Involverade personer Roll

Krantz, Amanda Målsägande

Krantz, Ann-Britt Målsägande

Krantz, Elin Målsägande

Krantz, Emelie Målsägande

Krantz, Ove Målsägande

Krantz, Simon Målsägande

Pettersson, Christian Målsägande

Sturgis, Maria Målsägande

Borg, Håkan Mikael Vittne

Hultgårdh, Karin Maria Vittne

Sjögren, Pär Anders Tae Jung Vittne

Yohannes, Ephrem Tadele Misstänkt

Christiansen, Mikael Sakkunnig

Krantz, Elin Terese Uppgiftslämnare
Involverad personal Funktion

Insulan Peter Anmälningsupptagare

Sandholm Anders Handläggare (RAR)
Fritext grundanmälan

SHO-514130 Ekbladh/Insulán kallas av LKC till Arbogagatan med anledning av 
att en kvinna är försvunnen. På plats möter vi målsägandens syster och 
senare vittnet Anders.
Anders berättar att han fått ett meddelande i sin röstbrevlåda 04:54 där en 
kvinnoröst gråter och skriker och ropar Nej, Nej, Nej! Man hör i förgrunden 
minst två utländska män prata på ett okänt språk. Övrigt var det väldigt 
tyst i bakgrunden så det var inte inspelat på någon nattclub eller liknande.
För mer information angående detta se förhör.

Vittnet Karin berättar att hon och målsäganden åkte spårvagn nummer 5 ifrån 
Valand i riktning mot Biskopsgården. På spårvagnen kommer det fram en 



2

utländsk man, troligen afrikan, och pratar med dem på engelska. Målsäganden 
och Karin ignorerar mannen som då lämnar dem.
Karin hoppar av spårvagnen på Hjalmar Brantningsplatsen och därefter har hon 
ingen kontakt med målsäganden.
Innan de båda kvinnorna hoppat på spårvagnen har de träffat tre utlänska män 
vid grillen på Valand. En av männen visade ett stort intresse av målsäganden 
och de båda bytte telefonnummer med varandra. Männen lämnade innan 
målsäganden och Karin tog spårvagnen och Karin såg inte dem mer.
För mer information angående detta se förhör.

BROTT
Gärningsmannen har fört bort målsägande mot målsägandens vilja med uppsåt 
att skada alternativt tvinga målsäganden till tjänst.

SKADOR
I nuläget oklart.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Specificeras senare

SIGNALEMENT
Målsäganden är ca 160cm, långt blont hår, bar svarta byxor och en grå kavaj 
från HM, (Foto bifogas).

ÖVRIGT
Målsäganden åkte spårvagn, linje 5, klockan 04:00-04:30 mot Biskopsgården, 
Spårvägen kontaktad och övervakningsfilm beställd.

Fritext tilläggsanmälan

BROTTET

Under pågående utredning har det framkommit uppgifter som ger anledning att 
anta att målsäganden(offret)utsatts för en våldtäkt.
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A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2010-09-26 23.53
 Polismyndigheten i                                            1400-K160329-10 
 Västra Götaland                                               Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND                   Dnr: 1400-K160329-10 
 Enhet: HISING_YTT  Myndighetskod: 1400      Dnr annan p-mynd:                 
 Anmälningsdatum: 2010-09-26 kl: 19.51  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     Pa Peter Insulan                                             
 Inskriven av:    Pa Peter Insulan                                             
 Inskriven:       2010-09-26 kl: 19.51  Handl. p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND         
 Enhet:           HISING_YTT                                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSPLATS                                      Områdeskod: 0106130080040259 
                                                                               
 HPL HJALMAR BRANTINGSPLATSEN, HJALMAR BRANTINGSGATAN, GÖTEBORG                
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSTID                                                                     
                                                                               
 Söndag 2010-09-26 kl 04.00                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.40 
                                                                Brottskod  Ant 
 Människorov                                                         0404    1 
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 KRANTZ, ELIN                                                                  
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
 HULTGÅRDH, KARIN                                                              
 SJÖGREN, ANDERS                                                               
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 Förhör i DurTvå, Beställning av övervakningsfilm ifrån Spårvägen, Foto        
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 SHO-514130 Ekbladh/Insulán kallas av LKC till Arbogagatan med anledning av    
 att en kvinna är försvunnen. På plats möter vi målsägandens syster och        
 senare vittnet Anders.                                                        
 Anders berättar att han fått ett meddelande i sin röstbrevlåda 04:54 där en   
 kvinnoröst gråter och skriker och ropar Nej, Nej, Nej! Man hör i förgrunden   
 minst två utländska män prata på ett okänt språk. Övrigt var det väldigt      
 tyst i bakgrunden så det var inte inspelat på någon nattclub eller liknande.  
 För mer information angående detta se förhör.                                 
                                                                               
 Vittnet Karin berättar att hon och målsäganden åkte spårvagn nummer 5 ifrån   
 Valand i riktning mot Biskopsgården. På spårvagnen kommer det fram en         
 utländsk man, troligen afrikan, och pratar med dem på engelska. Målsäganden   
 och Karin ignorerar mannen som då lämnar dem.                                 
 Karin hoppar av spårvagnen på Hjalmar Brantningsplatsen och därefter har hon  
 ingen kontakt med målsäganden.                                                
 Innan de båda kvinnorna hoppat på spårvagnen har de träffat tre utlänska män  
 ------------------------------------------------------------------------------
 Länskriminalpolisen          Besöksadress:                                    
 Box 429                                                                       
 401 26 GÖTEBORG              Handläggande enhet: LKP GBR Span                 
 Tfn: 114 14                  Handläggare: Kom Anders Sandholm                 
 E-post:                                                                       
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2010-09-26 23.53
 Polismyndigheten i                                            1400-K160329-10 
 Västra Götaland                                               Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 vid grillen på Valand. En av männen visade ett stort intresse av målsäganden  
 och de båda bytte telefonnummer med varandra. Männen lämnade innan            
 målsäganden och Karin tog spårvagnen och Karin såg inte dem mer.              
 För mer information angående detta se förhör.                                 
                                                                               
 BROTT                                                                         
 Gärningsmannen har fört bort målsägande mot målsägandens vilja med uppsåt     
 att skada alternativt tvinga målsäganden till tjänst.                         
                                                                               
 SKADOR                                                                        
 I nuläget oklart.                                                             
                                                                               
 ERSÄTTNINGSANSPRÅK                                                            
 Specificeras senare                                                           
                                                                               
 SIGNALEMENT                                                                   
 Målsäganden är ca 160cm, långt blont hår, bar svarta byxor och en grå kavaj   
 från HM, (Foto bifogas).                                                      
                                                                               
 ÖVRIGT                                                                        
 Målsäganden åkte spårvagn, linje 5, klockan 04:00-04:30 mot Biskopsgården,    
 Spårvägen kontaktad och övervakningsfilm beställd.                            
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDEN                                                                   
 KRANTZ, ELIN TERESE Kön: K                                                    
 Försäkringsbolag:                                                             
 Rättsintyg:                                                                   
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 HULTGÅRDH, KARIN MARIA Kön: K                                                 
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 VITTNE                                                                        
 SJÖGREN, PÄR ANDERS TAE JUNG Kön: M                                           
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2010-09-26 19.20 Beslut av: Kom Peder Englund                          
 Förundersökning inleds                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
 Länskriminalpolisen          Besöksadress:                                    
 Box 429                                                                       
 401 26 GÖTEBORG              Handläggande enhet: LKP GBR Span                 
 Tfn: 114 14                  Handläggare: Kom Anders Sandholm                 
 E-post:



Inlaga till anmälan, 2010-10-07 13:25   diarienr: 1400-K160329-10

   5

LKP Grovabrott
Rektangel
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                             T I L L Ä G G S A N M Ä L A N     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2010-10-26 16.00
 Polismyndigheten i                                            1400-K160329-10 
 Västra Götaland                                               Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND                   Dnr: 1400-K160329-10 
 Enhet: LKP_GBR_UT  Myndighetskod: 1400      Dnr annan p-mynd:                 
 Anmälningsdatum: 2010-10-26 kl: 15.51  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     Insp Peter Kron                                              
 Inskriven av:    Insp Peter Kron                                              
 Inskriven:       2010-10-26 kl: 15.51  Handl. p-mynd: VÄSTRA GÖTALAND         
 Enhet:           LKP_GBR_UT                                                   
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTTSTID                                                                     
                                                                               
 Söndag 2010-09-26 kl 04.00                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                Brottskod  Ant 
 Mord                                                                0310    1 
 ------------------------------------------------------------------------------
 INGIVEN AV                                                                    
 UTREDANDE POLISMAN                                                            
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 BROTTET                                                                       
                                                                               
 Under pågående utredning har det framkommit uppgifter som ger anledning att   
 anta att målsäganden(offret)utsatts för en våldtäkt.                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 Länskriminalpolisen          Besöksadress:                                    
 Box 429                                                                       
 401 26 GÖTEBORG              Handläggande enhet: LKP GBR Utredn               
 Tfn: 114 14                  Handläggare: INSP Håkan Ohlson A                 
 E-post:                                                                       
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Brott som föranlett yrkandet

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Datum

2011-02-28
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Ann-Britt Målsägande
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Ann-Britt Uppgiftslämnare
Företrädare för målsäganden

Advokat Monica Rösman
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Preciserat yrkande

Preciseras av Advokat rösman i samband med huvudförhandlingen.
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Brott som föranlett yrkandet

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Datum

2011-02-28
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Pettersson, Christian Målsägande
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Pettersson, Christian Uppgiftslämnare
Företrädare för målsäganden

Advokat Monica Rösman
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Preciserat yrkande

Preciseras av Advokat Rösman i samband med huvudförhandlingen.
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Brott som föranlett yrkandet

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Datum

2011-02-28
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Simon Målsägande
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Simon Uppgiftslämnare
Företrädare för målsäganden

Advokat Monica Rösman
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Preciserat yrkande

Preciseras i samband med huvudförhandlingen.
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Brott som föranlett yrkandet

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Datum

2011-02-28
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Ove Målsägande
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Ove Uppgiftslämnare
Företrädare för målsäganden

Advokat Monica Rösman
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Preciserat yrkande

Preciseras av Advokat Rösman i samband med huvudförhandlingen.
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Brott som föranlett yrkandet

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Datum

2011-02-28
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Emelie Målsägande
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Emelie Uppgiftslämnare
Företrädare för målsäganden

Advokat Monica Rösman
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Preciserat yrkande

Preciseras i samband med huvudförhandlingen.
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Brott som föranlett yrkandet

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Datum

2011-02-28
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Sturgis, Maria Målsägande
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Sturgis, Maria Uppgiftslämnare
Företrädare för målsäganden

Advokat Monica Rösman
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Preciserat yrkande

Preciseras av Advokat Rösman i samband med huvudförhandlingen.
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Brott som föranlett yrkandet

Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
Datum

2011-02-28
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Amanda Målsägande
Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Krantz, Amanda Uppgiftslämnare
Företrädare för målsäganden

Advokat Monica Rösman
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Preciserat yrkande

Preciseras av Advokat Rösman i samband med huvudförhandlingen.



Fotografi(er) , 2011-02-24 11:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Arrestantblad Yohannes, EPHREM, 2010-09-28 12:15   diarienr: 1400-K160329-10

  15



Handling Avvisiteringsblad, 2011-01-25 13:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling , 2011-05-16 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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LKP Grovabrott
Rektangel



Handling , 2011-05-16 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling , 2011-05-16 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling , 2011-05-16 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling , 2011-05-16 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling , 2011-05-16 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling , 2011-05-16 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2011-02-16
Tid

10:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Uppgift

Fick hjälp av kollegan Bo Graffman på Lkc i Göteborg att få fram händelserapporten. 
Vid kontroll av händelserapporten kunde det utläsas att patrull 51-4130 beordrades till 
Arbogagatan klockan 17:36:51 den 26 september 2010. Det finns anledning att anta att det är 
vid detta tillfället som anmälan om försvunnen person och människorov skrivs. Förhör med 
Anders Sjögren påbörjas klockan 18.10.
Graffman tillfrågas om hur det kan komma sig att patrullen 51-4130 kan vara på plats 
klockan 19:22:24 och sekunden senare vara klar på plats. Graffman svarade att det vanliga är 
att patrullen väl på plats glömt av att anmäla just detta till Lkc. När så samma patrullen 
anmäler sig var klar på platsen så måste operatören förts trycka in att patrullen är på plats 
innan den därefter tillskrivs vara klar på platsen. Detta är enligt Graffman ett tämligen vanligt 
problem. 



Primärrapport dödsfall, 2010-10-13 09:50   diarienr: 1400-K160329-10
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LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel



Primärrapport dödsfall, 2010-10-13 09:50   diarienr: 1400-K160329-10
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Karta , 2010-10-12 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Karta , 2010-10-12 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10

  41



Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10

  42



Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10

  46



Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10

  52



Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10

  53



Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) , 2010-09-28 10:30   diarienr: 1400-K160329-10

  58
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2011-02-15
Tid

16:36
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Uppgift

2011-02-15
Ringde till Polisflyget i Säve och pratade med Torbjörn Svensson. Efter att ha blivit tillfrågad 
om när fotografierna, som förekommer i aktuellt mordärende togs, så ringde Svensson åter 
upp.
Han berättade att det i just detta ärende togs flygfotografier både den 27 och den 28 
september 2010.  Utan att veta så uppgav Svensson att den 28 september kunde handla om 
kompletteringsfotograferingar. 
Svensson hade gjort kontroll mot de beställningar av fotograferingsarbete som utförts. Vid 
båda fotograferingarna hade Polisinspektör Anders Holmbom varit engagerad. 
Fotograferingarna hade utförts på dagtid. 



60

Hundinsats Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LOP_HF_GBG
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Janson, Anders
Datum

2010-09-27
Tid

23:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Temperaturgatan 
Inträffat mellan

2010-09-27 18:30

      Göteborg och

2010-09-27 22:30
Platsbeskrivning

Terrängområde mellan Temperaturgatan-Sommarvädersgatan-Daggdroppegatan

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Janson

Uppgiften avser

Anträffande av död person, Länsmansgården.
Uppgift

Med anledning av en försvunnen person (ev. misstänkt människorov) beordrades hundpatrull 
SHO 51-9720 (Axelsson/Janson) Temperaturgatan för att genomföra ett saksök i området 
runt Länsmanstorget. Även hundpatrull 51-9740 (Lindblom) samt yttre befäl Hisingen 
deltog.Syftet var primärt att hitta den försvunnas mobiltelefon samt eventuellt övrigt gods. 

Jag tilldelades terrängområdet mellan Temperaturgatans spårvagnshållplats och 
Daggdroppegatan (vårdcentralen m.m.). Söket påbörjades med hunden och jag sökte först i 
delen närmast Temperaturgatan. Därefter fortsatte jag söket närmast spårvagnsspåren och 
vidare upp mot fastigheten där bl.a. vårdcentralen på Daggdroppegatan finns. 

Efter några skick längs spårvagnsspåren, utan resultat, skickade jag hunden upp mot 
Daggdroppegatan. Hon fick vind efter något och drog i riktning upp mot hörnet/gaveln på 
den nämnda fastigheten. Pga tät terräng m.m. förlorade jag hunden ur sikte då hon var ca 10 
m ifrån mig. Hunden fortsatte ytterligare en bit och när jag inte hörde något kallade jag in 
hunden för att den inte skulle komma för långt ifrån mig. Hunden hörsammade inte detta och 
jag förstod att hon eventuellt markerat något. Jag gick in en bit i terrängen och såg hunden stå 
och lukta på något i, vad som föreföll vara, en klippskreva. 

När jag kom närmare för att kontrollera vad det var kunde jag inledningsvis inte konstatera 
vad hunden luktade på. Efter en liten stund förstod jag att det eventuellt kunde vara yttersta 
delen av ett knä. Resten av kroppen var helt täckt med stenar och syntes därför inte ens från 
direkt nära avstånd. Eftersom jag inte konstaterat att det var en kropp lyfte jag därför undan 
en av de översta stenarna. Jag såg då resten av underbenet och foten. Efter detta 
konstaterande av kroppen tog jag en GPS-koordinat (se nedan) och backade undan med 
hunden, samma väg jag kommit ifrån. 



(Från spårvagnspåren där gångbanan gör en skarp kurva för barnvagnar m.m.). 

ÖVRIGT:Platsen för fyndet enligt GPS: X 6407655, Y 1267133 
Se även bifogad terrängkarta (kartex) med fyndplatsen utritad

Hundinsats, 2010-09-27 23:56   diarienr: 1400-K160329-10
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Kartbilder över Länsmansgården, 2010-09-27 23:56   diarienr: 1400-K160329-10
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Kartbilder över Länsmansgården, 2010-09-27 23:56   diarienr: 1400-K160329-10
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Hundinsats Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

UDDEVALLA
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Thydén, Carl-Oskar
Datum

2010-09-28
Tid

16:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Temperaturgatan 
Inträffat mellan

2010-09-28 13:00

      Göteborg och

2010-09-28 15:30
Platsbeskrivning

Terrängområdet mellan Temeraturgatan och spårvagnshållplatsen.

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Carl-Oskar Thydén

Uppgiften avser

Sperma sök samt sök efter föremål med Tjänstehundarna Flisa, Xena, Akka.
Uppgift

Jag (Pa Thydèn) och Insp Sandgren kallades till den aktuella platsen, för att med våra 
Tjänstehundar söka i området efter Sperma. Xena (Insp Sandgrens Hund) är tränad att 
markera sperma genom att lägga sig ned. Min hund Flisa är en patrull hund med tilläggs 
dressyr sperma sök, även hon markerar genom att lägga sig ned. Detta innebär att hon även 
markerar föremål, detta gör hon också genom att lägga sig ned.

Vi började med att söka på varsin del av de aktuella områdena, Insp Sandgren hittade i 
samband med sitt sök en tändare (se teknikernas foto). Teknikerna  hittade på det stället fler 
saker som kan antas tillhöra målsäganden. Efter det att teknikerna säkrat dessa saker, fortsatte 
Insp Sandgren att söka efter sperma på den platsen. Då hon var klar sökte även jag där utan 
att hitta något.

Vi sökte även i terrängen ned mot den plats där Målsäganden påträffades, utan resultat. Vi 
sökte med båda hundarna på den plats där Målsäganden påträffades, utan resultat.

Jag sökte ett område ca 5 m från den platsen där tändaren påträffades och där markerade Flisa 
ett öronhänge samt låsanordningen till ett öronhänge, (se teknikers foto), detta kan antas 
tillhöra Målsäganden.

Jag sökte även efter föremål med Flisa i en fyrkant 40x40 m kring den platsen som 
Målsäganden påträffades. Utan att hitta något.

Även Insp Sandgren sökte med sin Tjänstehund Akka (som är en patrullhund) i det området 
utan resultat. Insp Sandgren sökte längs med gångvägen från spårvagnshållplatsen upp till 
den plats där hon hittade tändaren.



I Tjänsten Pa Karl-Oskar Thydèn

Hundinsats, 2010-09-28 16:34   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2011-02-17
Tid

09:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Uppgift

Ringde till Polisinspektör Carl-Oskar Thydén för att förtydliga hans tidigare skrivna 
hundinsats.
Thydén tillfrågas om vad det var som gjorde att hundarna reagerade så att tändare, örhängde 
och låsanordningen till örhängen kunde hittas.

Thydén svarade att gällande tändare så var den hundföraren Katarina Sandgren själv, och inte 
hennes hund, som såg tändaren.  Annars är Katarina Sandgrens hund Xena,  utbildad för att 
spårsökning efter brand och sperma.

Gällande örhängen och låsanordningen till örhängen så var det Thydéns hund Flisa som 
reagerade på dessa sker. Hundarna är tränade på är att reagera på saker som luktar människa.  
Annars är Thydén hund utbildad som patrullhund och för spårsök efter sperma. 
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PM
Sten från brottsplatsen

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Nilsson, Bengt-Åke
Datum

2010-10-03
Tid

14:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bengt-Åke Nilsson

Uppgiften avser

Uppgift

Kriminalteknikern Göthberg meddelade att en sten tillvaratagits på brottsplatsen.
Stenen har vägts genom teknikernas försorg och befanns väga 83,6 kg.

Stenen lyftes av en man ganska lätt meddelade Göthberg.
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Hundinsats
Liksök, Temperaturgatan Göteborg

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LOP_HF_GBG
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Christiansen, Mikael
Datum

2010-10-13
Tid

07:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Temperaturgatan 
Inträffat mellan

      Göteborg och

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Christiansen

Uppgiften avser

Liksök
Uppgift

Startade sök på påvisad plats i terrängen i anslutning till Temperaturgatan. 

Inget fynd eller markering på den första platsen, ej heller något fynd eller markering längs den 
förmodade sträckan som kroppen ev. förflyttats.

Markering på fyndplatsen för kroppen. Markering på en stenhög i direkt anslutning till 
fyndplatsen. (Dessa stenar var flyttade dit av tekniker, då de legat på fyndplatsen.)

Markering på marken, ca 3 meter från fyndplatsen. Står man med ansiktet mot fyndplatsen, så 
är platsen för hundens markering snett, uppåt vänster vid sidan av stigen.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Christiansen, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Sakkunnig
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang. sitt sök med hund på fyndplatsen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Peter Kron
Förhörsdatum

2010-12-29
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

LKP GBR UT
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mikael Christiansen tillfrågas hur hans hund är tränad.

Mikael uppgav att hans hund är tränad att endast markera på likdoft från människa. Hunden tränas 
med hjälp av saker som är kontaminerade av vätskor från avlidna människor. Olika kroppsvätskor 
från avlidna människor får de tillgång till från Rättsmedicinalverket.

 Mikael tillfrågas om hunden kan känna skillnad på döda människor och döda djur.

Mikael uppgav att hunden har prövats på både ekorrar och älgar mm. Hunden reagerar inte på döda 
djur utan enbart på döda människor.

 Mikael tillfrågas när en människa börjar att avge likdoft.

Mikael uppgav att detta är ingen exakt vetenskap. Allt beror på väder, vind, temperatur, 
kroppskonstitution mm. Det finns en uppgift att en människa börjar att ruttna inifrån efter ca 20 
minuter efter att döden inträtt. Detta är dock som sagt ingen exakt vetenskap.

 Mikael tillfrågas om det efter 20 minuter efter att någon avlidit går att få en markering om 
denne avlidne person legat på ett specifikt ställe.

Mikael uppgav att detta är beroende på om den avlidne legat med bar hud emot marken eller om 
personen varit klädd. Vätskor från kroppsöppningar brukar vara det första som släpper markering på 
en sådan plats. Hel oskadad hud behöver inte släppa någon markering som Mikaels hund skulle 
reagera på. Allt beror på hur lång tid som den döde ligger på platsen.

 Mikael tillfrågas hur han ser att hans hund funnit något. Hur markerar hunden.

Mikael uppgav att grundkonceptet är att när hunden skall markera så lägger sig hunden ner. Detta är 



en klockren markering. Sedan har Mikael efter hand lärt sig att "läsa" av sin hund. Ibland så lägger sig 
inte hunden ner på grund av att det är för smutsigt till exempel på en brandplats.

 Mikael tillfrågas om hur förutsättningarna var när han blev kallad till den aktuella platsen på 
Temeraturgatan/Länsmanstorget.

Mikael uppgav att när han kom till platsen så fick han veta att det varit en polishund på plats innan. 
Dessutom att polisens tekniker varit och rört sig på platsen. Den avlidna kvinnan hade dessutom 
transporterats från platsen av begravningstjänst eller motsvarande. Det hade varit en hel del på platsen 
och gått omkring. Normalfallet är att Mikael är någorlunda först på plats.

 Mikael tillfrågas hur hunden uppförde sig då han kom på plats.

Mikael uppgav att han började att leta förutsättningslöst i området. Mikael visste ungefär vart de hade 
hittat den döda. Hunden fick sedan leta förutsättningslöst. Mikael uppgav att han fick en markering 
där hunden lade sig ner på en plats några meter från platsen där den döda gömts undan. Mikael får 
titta på bilderna från teknikernas protokoll över brottsplatsundersökningen. Mikael bekräftar att den 
platsen som teknikern markerat på bilden stämmer överens med hans uppfattning var hans hund 
gjorde markering. Innan Mikaels hund markerade den platsen så var hunden på fyndplatsen och 
markerade skarpt att där hade det legat en död människa. Mikael tog ut hunden och började om. 
Hunden var då på de stenar som Mikael fick reda på hade legat över kroppen. Mikael tog bort hunden 
därifrån och började om sitt sök igen. Hunden sökte länge och väl i närområdet till fyndplatsen och 
kom då till platsen där teknikerna markerat som plats där hunden markerat. Mikael uppgav att han 
kom tillbaka till denna plats tre gånger och hunden markerade lika starkt varje gång. Mikael fick 
ingen markering på någon annan plats.

 Mikael tillfrågas om denna markering bevisar att den döda legat på den platsen som hans hund 
markerat.

Mikael uppgav att detta är en av möjligheterna och det mest troliga. Det finns dock en möjlighet att de 
som hämtade kroppen lade ner henne där eller att man lagt något föremål från den döda på denna 
platsen. Det finns också möjlighet att de som arbetat på fyndplatsen har kontaminerat 
markeringsplatsen med sina skor. Det behövs bara extremt lite av avsättningen från den döda för att 
hunden skall markera. Det handlar om molekyler. 

Genomläst och godkänt.

Förhör med Christiansen, Mikael; 2010-12-29 13:10   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10

  71



Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Rapport Sök med blodhund (Spårhundsgruppen), 2010-10-18 11:30   diarienr: 1400-K160329-10

  81



Karta Avsökt område i anslutning till fyndplats, 2010-09-27 16:47   diarienr: 1400-K160329-10
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Brottsplatsundersökning
1400-K160329-10, Människorov

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISINGEN
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Olsson, Max
Datum

2010-09-27
Tid

15:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Vintervädersgatan 
Inträffat mellan

2010-09-27 10:23

      Göteborg och

2010-09-27 14:49
Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Max Olsson

Uppgiften avser

Iaktagelser samt åtgärder gjorda i samband med fynd av kläder, Vintervädersgatan, 100927, Hisingen.
Uppgift

AVRAPPORTERING
SHO 51-9160 Olsson, Hristovski larmades till Vintervädersgatan med anledning av att en 
anmälare hade funnit kläder tillhörande målsäganden i ärende K160329-10, människorov.

På plats visade det sig att kvartersvärden Kamilla Simonsson (720228-5040, tel 
0730-347797) hade tagit hand om de aktuella effekterna och förvarade nu dessa på kontoret. 
Dessa säkrades av enhet 51-4210. Hon pekade sedan ut i vilken soptunna hon hade gjort 
fyndet. Hela innegården spärrades av och polisband drogs runt hela avspärrningen. Tekniska 
roteln tillkallades samt utredare från LKP. 5 st hundenheter kallades också till platsen. Två  st 
radibilsenheter kallasdes till platsen för att hålla avspärrningen.

Hundenheterna fick i uppgift att söka av skogsområdet som ligger mellan Långströmsgatan 
och Vintervädersgatan. Samt hela partiet bort mot badvädersgatan. Tekniska enheten tog med 
sig de upphittade effekterna samt sopor som hämtats i anslutning till platsen.

Då teknikerna var färdiga söktes det avspärrade området av med hundar och efter det med 
fotpatruller. Inga mer spår eller effekter hittades.

Hundenheterna fick inga spår i området ner mot Långströmsgatan. Hundenheterna dirigerades 
då till skogsområdet ovanför spårvagnshållplatsen Väderilsgatan samt skogsorådet på andra 
sidan Sommarvädersgatan i höjd med Väderilsgatan. Samtidigt söker fotpatruller igenom 
innegårdarna på Väderilsgatan utan resultat.

Hundenheterna  hittade inte heller några spår i de nya sökområdena.

Patruller sökte även igenomkällare och förråd på Vintervädersgatan 1-9 utan resultat.

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel



ÖVRIGT

Kontakt uppgifter till ordförande i  BRF Vintervädersgatan 1-21
Göran Johansson Tel 0767-810411

Kontakt uppgifter till ordförande i  BRF Vintervädersgatan nr?
Camilla Simonsson 0730-347797

I tjänsten Insp Max Olsson

1400-K160329-10, Människorov, Brottsplatsundersökning, 2010-09-27 15:17   diarienr: 1400-K160329-10
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LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel
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PM
PM angående ingripande på Centralstationen 100928

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

GBG_CITY
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Bisjö, Jonas
Datum

2010-09-28
Tid

13:28
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Centralstation 
Inträffat mellan

2010-09-28 12:00

      Göteborg och

2010-09-28 12:45
Platsbeskrivning

I

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonas Bisjö

Uppgiften avser

PM angående ingripande på Centralstationen 100928
Uppgift

Igår, 2010-09-27, blev vi förevisade en övervakningsfilm rörande gällande brott. På filmen 
visas en man med nordafrikanskt utseende, 25-30 år gammal, hip-hop-kläder, krulligt hår, 
mustasch, polisonger, ring på fingret, blå skor, gul och blå jacka samt röd keps.

Patrull SHO 51-1630 var på centralstationen för att kolla ungdomar i allmänhet samt se om 
vi upptäckte några efterlysta. Jag och Pa Eriksson var på framsidan av Nils 
Eriksson-terminalen när Pa Boström ringer och säger att han ser en person som stämmer 
väldigt bra in på signalementet på en man som under helgen kan ha varit inblandad i gällande 
brott.

Jag och Pa Eriksson går in på centralstationen där vi ser Pa Boström stå strax utanför 
restaurang "Le Croissant". Inne på restaurangen ser vi en man som står och talar med en 
kvinna i kassan. Jag känner direkt igen mannen från övervakningsbilder jag sett tidigare 
under dagen och under gårdagen. Mannen har på sig precis likadan stil på kläderna, stämmer 
väl in på längd, ansiktsbehåring, hår och ålder. Jag och Pa Eriksson väntar tills mannen går ut 
från restaurangen och går sedan fram och presenterar oss som poliser och för sedan iväg 
mannen mot en ingång, riktning spåren. Mannen talar endast lite svenska men desto bättre 
engelska. Han säger att han är ifrån Etiopien men bor tillsammans med sin fru och två barn på 
Temperaturgatan 60. 

Vi känner över mannen och sätter sedan honom på en bänk. Väl på bänken så samtalar vi om 
bl. a. helgen som har varit och han säger att han var ute och festade i Göteborg i lördags. 
Mannen förklarar vidare om att han har varit full och inte riktigt kommer ihåg om han har 
pratat med någon på vägen hem. Han har dock åkt med spårvagnen vid kl.04.30 med riktning 
Temperaturgatan. På vagnen har han somnat och sedan blivit väckt av en kvinnlig 
spårvagnschaufför. Han steg sedan av på Temperaturgatan. 



Jag noterar att mannen har ett rivsår ovanför sitt vänstra öga. Pa Boström gör mig även 
uppmärksam på att mannen har skrapsår över knogarna. Dessa ser ut som att de har en skorpa 
över sig. 

Till platsen anländer även ett antal kollegor från Bryggan som även de tycker att mannen är 
stämmer mycket väl in på signalementet för gällande brott. Mannen uppvisar tecken på 
drogpåverkan i form utav glansiga röda ögon och släpigt uppträdande och Pa Boström fattar 
då beslut att mannen ska tas med för kroppsbesiktning misstänkt för narkotikabrott eget bruk.

PM angående ingripande på Centralstationen 100928, PM, 2010-09-28 13:28   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

GBG_CITY
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Olsson, Patrik
Datum

2010-09-28
Tid

13:36
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Patrik Olsson

Uppgiften avser

Ingripande i centralstationen.
Uppgift

Jag Patrik Olsson pratar allmänt med Yohannes under tiden som mina kollegor ringer. Vi är 
fyra stycken kollegor till en början i vår grupp inklusive mig, men det tillkommer mer 
kollegor efter ett tag. Kollegor kommer dit och går iväg vid olika tillfällen för att ringa så jag 
är inte alltid ensam med Yohannes. 

P. Olsson frågar vad Yohannes gjort i helgen och Yohannes svarar då att han varit ute i 
lördags på en Etiopisk fest i Gamlestaden tillsammans med hans fru samt några vänner. Efter 
detta så hade han åkt hem med spårvagnen från Brunnsparken till Temperaturgatan där han 
klev av efter att ha somnat på vagnen och blivit väckt av spårvagnschauffören. 

Yohannes berättar för mig att han åkte hem cirka 04.30 på lördagsnatten och Yohannes satt 
ensam i sitt säte, det satt ingen bredvid honom uppger han.

Yohannes säger att resan gick lugnt till och att han somnade efter ett tag. 

Yohannes säger att han har flera jackor samt kepsar hemma, dom flesta har han inhandlat i 
USA då han bodde där. 

Yohannes berättar att han haft att göra med polisen en gång tidigare. Det var för cirka 3-4 
veckor sedan på avenyn då han hamnade i bråk med en vakt. Polisen hade kommit till platsen 
och fört Yohannes till en polisstation, men Yohannes hade inte hamnat i en cell. 

Yohannes ger ett lugnt intryck och är inte synbart stressad då vi pratar. Samtalet sker på 
engelska. 

Jag observerar en ring på Yohannes vänstra ringfinger och jag såg även ett mindre sår på en 
av Yohannes händer precis vid knogarna. 

I tjänsten Pa Patrik Olsson.   
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

GBG_CITY
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Boström, Fredrick
Datum

2010-09-28
Tid

13:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrick Boström

Uppgiften avser

Iaktagelser av Pa Boström
Uppgift

Pa Boström med kollegor blev förevisade en videoövervakningsfilm igår, 2010-09-27. På 
övervakningsfilmen visas bilder på en man som kan vara intressant i gällande utredning. 
Ingen ifrån GBG City ungdom kände igen mannen då vi såg videon men vi tittade på 
specifika kännetecken som vi sedan skulle kunna känna igen vid ett annat tillfälle. Jag Pa 
Boström lade speciellt märke till håret på ev. gärningsman. Håret sticker ut under kepsen och 
är krulligt. Jag ser även att ev. gärningsman är kort och utländsk. Han har lite "hip hop" stuk 
på sin kläder.

Idag 2010-09-28 går jag på Centralstationen och är i höjd med informationstavlorna vid Nils 
Ericssonsterminalen, vid detta tillfälle kommer en kort utländsk kille gåendes förbi mig. 
Killen har kläder som är i "hip hop" stuket och en keps på sig. Killens hår liknar den killes 
hår som jag såg dagen tidigare. Jag kallar dit mina kollegor för att de också ska titta på 
mannen, då jag vill vara säker. Då mina kollegor, Pa Ericsson, Pa Olsson, Pasp Bisjö kommer 
till platsen håller de med att mannen som är där liknar mannen som varit på 
övervakningsfilmen dagen innan. Mannen visar tydliga tecken på narkotikapåverkan. Mannen 
vankar av och an inne på Centralstationen och verkar  inte riktigt veta vart han ska gå. 

Efter några minuter kommer kollegor som jobbar på "Bryggan", även de påpekar att mannen 
vi stoppat är mycket lik den man på övervakningsfilmen. 

Då vi står och pratar med mannen säger han att han bor uppe i Biskopsgården, vid 
Temperaturgatan. Han säger att han kommer ifrån Etiopien och pratar engelska, inte svenska. 

Jag Pa Boström ser att mannen har ett sår på en av sina knogar, han har även ett sår på sitt ena 
pekfinger. 

Under tiden jag tar kontakt med utredande enhet pratar min kollega Pa Olsson, Pasp Bisjö 
med ev. gärningsman och det framkommer då att killen säger att han var ute och festade i 
lördags och tog spårvagnen vid 04.30 tiden.  

Jag Pa Boström beslutar att killen ska få följa med in på kroppsbesiktning. 

Inne på Aminogatan så möter folk upp ifrån grova brott och tar vid förhör. Urinprovet visar 



negativt och skickas ej, förhör sker inte gällande detta.

Pa Boström 10462 

PM, 2010-09-28 13:30   diarienr: 1400-K160329-10
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PM
1400-K160329-10

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

GBG_CITY
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Eriksson, Patrik
Datum

2010-09-28
Tid

13:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Nils Ericson Terminalen 
Inträffat mellan

2010-09-29

411 03  Göteborg och

2010-09-29
Platsbeskrivning

I slussen ut mot spår 13.

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Patrik Eriksson

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Yohannes, Ephrem Tadele Berörd person
Uppgiften avser

Iaktagelser i samband med kontroll av person.
Uppgift

Jag, Pa Patrik Eriksson, befann mig tillsamman med mina kollegor på ungdomsgruppen vid 
Centralstationen. Patrullen hade delat upp sig då jag fick ett samtal från kollegan Pa Fredrick 
Boström om att han fått syn på en person han tyckte stämde väl överens med den person som 
synts på spårvagnen i samband med Elins försvinnande.

Jag och Pasp Jonas Bisjö blev dirigerade till platsen där Pa Boström befann sig. Vi delade Pa 
Boströms åsikt och vi tog beslutet om att mannen borde identifieras. Jag och Jonas gick fram 
till mannen och identifierade oss som poliser samtidigt som vi bad mannen följa med oss för 
ett samtal.

Mannen identifierades som Yohannes, Ephren Tadele 871219-6131. Under tiden Yohannes 
kontrollerades samtalade vi och han berättade att han bott i Sverige i cirka ett år. Han sa att 
han kommer från Etiopien och att han innan han kom till Sverige bott i Italien och USA

Då han saknade legitimation fick vi ställa en del kontrollfrågor för att kontrollera att de 
personuppgifter han lämnat stämde. Han sa att han bor på Temperaturgatan på Hisingen och 
att han bor tillsammans med sin fru samt deras två barn. 

I samband med att kollegan kontrollerade dessa uppgifter samtalade vi lite krig 
vardagshändelse. Yohannes berättade att han varit i skolan där han studerar svenska för 
invandrare. Yohannes var under kontrollen lugn.

I tjänsten,
Pa Patrik Eriksson 
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2010-12-15
Tid

14:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Uppgift

På förmiddagen den 9 december 2010 fick Ephrem Yohannes träffa sin fru Makeda Girma. 
Mötet kom till efter att Yohannes via sin offentlige försvarare Advokat Claes Östlund 
framfört till mig, Håkan Ohlson, att Yohannes hade något nytt att berätta gällande den 
utredning som han var misstänkt för. Kraven från Yohannes var att han inte hade för avsikt 
att berätta något för polisen förrän han först hade fått möjlighet att träffa sin fru och för henne 
berättat något. 
Östlund hade ingen kännedom om vad det var som Yohannes hade för avsikt att berätta.

Förundersökningsledaren Stina Lundqvist fattade beslutet om att Yohannes skulle få 
möjlighet att träffa sin fru Makeda Girma.

När så mötet med Yohannes och Girma ägde rum så skedde det i polisens förhörszon på plan 
6 på Polishuset, Ernst Fontells plats, i Göteborg. Med vid mötet var Kriminalinspektörerna 
Peter Thylén, Claes Nyström och Håkan Ohlson. Med var också Advokat Claes Östlund.

Samtalet mellan Yohannes och Girma ägde rum på engelska. 
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-09-28
Tid

14:04
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

Kontroll av spårvagnstider vid olika hållplatser.
Uppgift

- Angående klockslag för vagnen vid respektive hållplats.

Undertecknad har kontaktat Trafikkontoret Göteborgs kommun, Lennart Englund. Han 
kontrollerar "komframslingorna" som finns fästa i marken längs rälsen. Det finns även en 
GPS kopplad till respektive vagnsset. 
Englund säger att denna tid som noteras är på sekunden rätt. Oklart efter vad denna klocka 
går och hur den synkas, men skall vara rätt i tid. 
Har begärt in tider från vagn 365, linje 5, när den lämnar hållplats Valand och fram till 
ändhållplatsen Varmfrontsgatan. Sedan tiderna åter från Varmfrontsgatan till och med 
hållplatsen Väderilsgatan.

Bifogas PM:et görs utdrag från detta slingsystem som kallas "komframsystemet". Dessa 
slingor är fysiska trådar som finns utlagda längs spårsträckorna, som sedan skickas över till 
en databas.
Muntliga uppgifter som följer nedan kommer via Englund, och är från GPS positioner från 
vagnen längs sträckan. Dessa positioner sänds ut var 30:e sekund till en annan databas och 
kontrollerade av Englund.

GPS

Vagn 365 på väg mot Varmfrontsgatan

anländer till hållplats Temperaturgatan kl 04,29,26.
avgår från hållplats Temperaturgatan kl 04,29,47.

anländer ändhållplats Varmfrontsgatan kl 04,30,27.

Vagn 365 på väg från Varmfrontsgatan

avgår från ändhållplats Varmfrontsgatan kl 04,35,08.

Vagn 365 har ingen notering via GPS på hållplats Temperaturgatan av okänd anledning, 
troligt tekniskt fel. Vid denna hållplats finns heller inget slingsystem.



Genom en prognosuträkning via datauppgifter har Trafikkontoret uppskattat tiden till vagnens 
tid på hållplats Temperaturgatan till mellan klockan 04,35,55 – 04,37,09.

Vagnen kör förbi nästa hållplats Väderilsgatan kl 04,38,09, där den troligen ej stannar. Det 
har tagit spårvagnen 3 minuter och 1 sekunder att ta sig från Varmfrontsgatan till 
Väderilsgatan.
Enligt tidtabell skall det ta 1 (en) minut från Varmfrontsgatan till Temperarturgatan. Från 
Temperaturgatan till Väderilsgatan skall det ta 1 (en) minut. Vagnen har enligt förhör med 
föraren gjort ett stopp på Temperaturgatan.

/ Paasonen

  

PM, 2010-09-28 14:04   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-09-30
Tid

11:51
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

kontroll av spårvagnstid Linje 6, Temperaturgatan
Uppgift

Undertecknad har varit i kontakt med Trafikkontoret, Lennart Englund, gällande eventuella 
ankomst och avgångstider för vagn 434 på Linje 6. Tiden för sökningen gäller söndag 
26/9-10.

Englund säger att GPS noteringen ej varit i funktion på denna vagn. Vagnens instrument har 
inte gjort någon rapport vid denna plats, oklart med ankomst och avgångstid.
Hållplatsen saknar slinga för avmätning av tid, därför ingen tid här.

Trafikkontoret har dock gjort egna beräkningar och kommit fram till att vagn 434/ Linje 6,  
 avgår från Temperaturgatan klockan 05,18,55, aktuell morgon. De har räknat på en slinga 
som mäter 100 meter före ändhållplatsen Varmfrontsgatan för att få fram denna tid. 
Varmfrontsgatan är den hållplats som kommer närmast efter Temperaturgatan.

/ Paasonen



96

PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2011-02-22
Tid

12:18
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Uppgift

Den synliga tidsangivelsen på filmen från övervakningskameror som finns i spårvagn 
nummer 365, linje 6, under de tidiga morgontimmarna den 26 september går cirka 16 minuter 
fel. Den på filmen synliga tidsangivelsen är 16 minuter före realtid.

Med tanke på den tidsangivelse som framgår i PM författad av Kriminalinspektör Pekka 
Paasonen, från den 28 september 2010,  och som utgår från GPS noteringar kan det 
konstateras att tidsangivelsen på övervakningsfilmen är fel med 16 minuter. 



Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10

 106



Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10

 107



Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10

 108



Handling tidtabell linje 5, 2011-02-24 08:55   diarienr: 1400-K160329-10

 109
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Johnzon, Monica
Datum

2010-09-28
Tid

11:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Monica Johnzon

Uppgiften avser

Elin Krantz.
Uppgift

Då Karin Hultgårdh hörs finns / kommer det två kamrater till lägenheten.

Samuel Abdalla som är fd. till Elins syster Emelie och fortfarande god vän till henne och 
familjen Krantz. 
Anna Lexér är en kamrat sedan lång tid tillbaka.
De sitter i rummet intill undre förhöret med Karin.

De frågas om Elins mob.op. och Samuel säger att det bör vara Halebop då både Emelie och 
Elin hade det tidigare och att i vart fall inte Emelie bytt. 
Elin har inte bytt tfn.nr. på länge.

Varken Anna eller Samuel har ngn. som helst idé om varför /hur det kommer sig att Elin 
hamnar i Länsmansgården.
Ingen av dem har någonsin hört henne nämna området.
Vad det vet så har hon ingen anknytning dit alls.

Samuels absoluta uppfattning är att hon aldrig skulle åka dit på egen hand. 

/M. Johnzon.
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-09-28
Tid

15:07
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

angående köp av biljett för spårvagnsresa
Uppgift

Angående registrering av biljettköp Västrafik via SMS eller färdbevis.

Kontakt har tagits med Västtrafik Skövde för att få information.

Om man köper färdbevis via SMS så registreras detta hos dem. Detta går att kontrollera via 
register, hos en störningssamordnare på Västtrafik.
Vid SMS-köpet så köper man biljett för ett visst område/ zon, man anger en kod för vilken 
zon man vill åka i. Denna kod kan man få via kundcenter eller så står det vid varje hållplats. 
Man knappar in denna kod på sin mobil och skickar iväg.
Vid ett SMS köp har man 180 minuter på sig att göra sin resa inom Göteborg stad. Man 
registreras inte på någon vagn då man köpt SMS biljett, fri att åka var som inom köpt zon. 

Elins mobilnummer  0768 - 333721 , lämnad till Västtrafik för kontroll om det är köpt en 
SMS-biljett via detta nummer den 26/9. Wiktoria Breman säger efter kontroll att inget 
biljettköp via SMS gjorts den 26/9 av någon som innehar detta mobilnummer. De har sökt för 
dagarna 25-27/9.

Om kontoladdning används då man går på vagnen och stämplar in, sparas detta i 90 dagar. 
Detta går att spåra om man har registrerat sig som kund hos Västtrafik. Har man inte gjort 
detta så kan ju kortet tillhöra vem som helst och är inte spårbart.

Om man betalt färdbevis med betalkort går det inte att se vem som tillhör till respektive 
färdbevis. Västtrafik kan bara se att pengar kommit in på färdbeviset och inte hur det är 
betalt, via kontokort eller kontant. 

Har lämnat över kort nummer på det Västtrafik kort som påträffats i Ephrem Yohannes 
plånbok,  240109179749719, för kontroll om detta använts den 26/9.
Ingen resa finns noterad 26/9. Senaste registrerade resan var 8/9 på detta kort. Ingen ägare 



finns noterad på detta kortnummer hos Västtrafik.

Kontroll görs i deras register för att få fram beställda listor vilka kortnummer och 
mobilnummer som använts på sträckan Linje 5 mot Varmfrontsgatan på vagn 365.

/ Paasonen

PM, 2010-09-28 15:07   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Eliasson, Stefan
Datum

2010-09-29
Tid

15:29
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Eliasson

Uppgiften avser

Logg Temperaturgatan
Uppgift

- Hur vet man att klockan på loggen går rätt? Då denna fråga uppkom återupptogs kontakten 
med Jens Larssen, Bostadsbolaget , som förklarade. Om den går fel så hade alla hyresgästers 
bokningstider av tvättsuga m.m  orsakat ett kaos. Den styrs via en central dator. Under 
samtalet kontrollerade Jens klockan , vilken stämde dels med sin egen och dels med 
undertecknads.
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Larsson, Peter
Datum

2010-10-05
Tid

11:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Behörighets möjligheter att öppna med nyckelbricka.
Uppgift

Ringde upp Jens Larsson på Göteborg stads Bostadsbolag AB och frågade om denne haft 
telefonkontakt med en polisman vid namn Stefan Eliasson den 29 september. Larsson svarade 
att detta stämmer. Larsson hade fått i uppgift att kontrollera tidsangivelsen gällande 
hyresgästernas nyckelbricka och efter kontroll visade det sig att tiden stämde.

Tillfrågad vilka utrymmen som går att öppna med låsbricka 2 ( Beslag av nyckelknippa från 
misstänkt Yohannes med beslagsnummer 2010-1400-BG 12603-3. På knippan sitter 
låsbricka nummer 2). Larsson kontrollerade via datorn och såg genom tidigare gjord slagning 
som han gjort då han hjälpte polismannen Eliasson att aktuell lägenhet är på Temperaturgatan 
60 och lägenhetsnummer 437. 
Bricka nummer 2 går att öppna entrén till Temperaturgatan 60, miljöhuset samt sopluckan i 
miljöhuset samt tvättstugan som hör till Temperaturgatan 60.
Tillfrågad om bricka nummer 1 så svarade Larsson att det till lägenheten med nummer 437 
finns 3 brickor. Nummer 1 och nummer 3 har samma behörighet att låsa upp som nummer 2.

Håkan Ohlson
LKP-GBR-UT
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PM
Elins plånbok

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Nyström, Claes
Datum

2010-10-04
Tid

12:04
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Nyström

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med tillslaget mot ett större antal vakter och även husrannsakan på nattklubben 
Nivå på Kungsportsavenyn den 28 september 2010 så anträffades ett större antal plånböcker 
mm.
En av plånböcker tillhör med största sannolikhet den mördade kvinnan Elin Krantz. I förhör 
med Elins väninna så framgår det Elin förlorat plånboken innan hon blev mördad. 
Det finns i nuläget inget samband mellan förlusten av plånboken och mordet.

Plånboken inskriven som beslag i den utredningen som handhar brott begångna av vakter.
Beslag 2010-1400-BG12491 punkt 92—94.

Plånboken genomgången av inspektör Claes Nyström

Plånboken är röd med ett antal fack. Innehöll kort av olika slag och dom flesta med Elins 
namn.
Ica kort, Swedbank Visa, Åhlens, Kicks Klubb, MQ Clubcard, Falköpings bibliotek, H&M, 
Västra Götalandsregion, Club Vera Moda, SJ Prio, Lisebergs årskort, Espresso House Coffee 
Card.
Tre skrapade trisslotter, kvitto från Kick Backaplan 20100916, kvitto från Vero Moda 
Götgatan.
Diverse småmynt.

Det finns inga andra handlingar mm som kan förklara varför Elin klev av spårvagnen på 
Temperaturgatan.
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PM
kvitto Västtrafik

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-10-07
Tid

07:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

kontroll av Västtrafikkvitto i beslag BG 12546-10 p29
Uppgift

Gällande BG 12546-10 p 29, som är ett Västtrafikkvitto, görs kontroll hos Västtrafik i 
Skövde om man kan spåra detta.

Aktuellt kvitto som låg i fodral hittades bland Elin Krantz tillhörigheter, Vintervädersgatan. 
Kvittots nummer är som följer  0214 308 807. På kortet fanns det ett belopp på 445:- som 
betalats 20/9-10. Detta köp har gjort på Pressbyrån Södra Hamngatan 45 i Göteborg. 
Västtrafik kan ej se om köpet är gjort med betalkort eller om det är köpt kontant. Detta får 
man i så fall kontakta pressbyrån om.

Kortet är ett så kallat kommunkort/ vuxenkort, typ månadskort inom Göteborg. Detta 
aktiveras då man går på vagnen, men man behöver inte av aktivera det då man går av 
("checka ut") ,om man åker inom den kommun som det gäller för, vilket är i detta fallet.

Första svaret från Västtrafik var att kortnumret INTE var registrerat hos Västtrafiks 
kundregister. Senaste gången kortet registrerats i en biljett maskin var 26/9-10, okänt 
klockslag.

Ny kontakt tas med Västtrafik för att få fram klockslag samt fullständigt kortnummer. Samt 
koll om det är köpt med betalkort och spårbart.

Kortets fullständiga nummer är  2401 021 430 880 72.  

Två resor finns noterade och är som följer;
- 25/9 klockan 20,34 med linje 6, Gropegårdsgatan
- 26/9 klockan 00,11 ,med linje 6, Hjalmar Brantingsgatan

/ Paasonen
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

kron, Anders
Datum

2010-10-07
Tid

10:08
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Övervaknngsfilm från Länsmanstorget i Göteborg.
Uppgift

Tidigare i utredningen  har det vid två tillfällen beställts övervakningsfilm från 
Göteborgslokaler, Anders Kron, över Länsmanstorget i Göteborg. Vid första beställningen 
gällde det den 26 september 2010 och klockan 03.30 till 05.30. Därefter har det gjorts en 
komplettering på beställningen gällande också tidpunkten 05.30 till 09.00.
Då frågan uppkommit om tidsangivelsen på de båda filmerna är korrekt tog jag ny kontakt 
med Kron som efter kontroll kunde konstatera att filmernas tidsangivelser är en timma fel. 
När realtiden är 10.00 så visar klockan på filmen 11.00. 
Kron har kontrollerat filmens klocka mot "Fröken Ur" och tiden är precis på sekunden en 
timma fel. 
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-10-11
Tid

10:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

genomgång av bankomat övervakningsfilm, frontkamera samt kamera ovanifrån
Uppgift

Undertecknad har gått igenom övervakningsfilm från Swedbank gällande bankomaten på 
Länsmanstorget. Detta är film nr 2 som lämnats till polis, förlängd övervakningstid. Kameran 
tar  "frontbilder" på personer framför bankomaten samt ovanifrån.
Syftet att se om någon som står framför kameran kan identifieras.

Tiden på filmen skall som tidigare vara 6 (sex) sekunder efter riktig tid, allt enligt Niscaya 
säkerhet Per-Arne Johansson.

 Kamera 1
Placerad i taket ovanför bankomaten (indelad som K1, nr 11-15 sekvenser)

Tiden för denna film är mellan klockan 04,00,02 – 08,00,42

Nr 13
"fötter" kommer in i bild kl 07,25,56. Vita sneakers, mörka strumpor och shortsklädda ben. 
Kommer från hållplats hållet fram till papperskorgarna. Personen ifråga lämnar kl 07,26,36.
Klockan 07,26,56 kommer samma "fötter" in i bild igen. Nu syns hela kroppen och det är en 
mansperson med kortklippt mörkt hår, tunnhårig framtill. Mannen har kraftig kroppsbyggnad. 
Mannen går och känner på dörrarna runt om bankomaten. 
Närbild foto nr 961.

Nr 14
Samma man som ovan följer in i denna sekvens. Han lämnar sedan kl 07,29,57. Ny närbild 
foto nr 114.

Klockan 07,34,03 kommer en ny man in i bild. Han är av utländsk härkomst och stämmer 
tiden med uttag, så är det troligen Balkhi DILJAV. Denne lämnar kl 07,29,57.

Klockan 07,38,34 passerar en kvinna förbi bankomaten. Hon kommer från Klimatgatan till 
och fortsätter ner mot hållplatsen. Kvinnan är mörkklädd, ansikte syns ej. Hon är förbi kl 
07,38,46.

Nr 15



Klockan 07,51,45 kommer en man in i bild från Klimatgatan hållet och tar ut pengar vid 
bankomaten. Troligen den fn okände Nordea kunden enligt utdragslista. Denne lämnar 
07,52,33.
Närbild foto nr 510.

Strax därefter, kl 07,52,36, kommer en mörkhyad man fram till bankomaten. Troligen Dvaler 
HUSSEIN, enligt utdragslista. Denne lämnar sedan kl 07,53,14 mot hållplatsen till.
Närbild foto nr 532.

 Kamera 3
Placerad i själva bankomaten (indelad som K3, nr 1-24 sekvenser)

Tiden för denna film är mellan klockan 04,00,02 – 08,00,40.

Nr 4
Tid 04,31,03 kommer en mörkhyad mans person in i bilden. Denne kommer ifrån 
hållplatshållet. Kan vara den tidigare identifierade De Rosario. Närbild foto nr 164.

Tid 04,34,12 kommer en ljushyad mans person i bilden. Denne har hästsvans frisyr. Kommer 
från hållplatshållet, och går förbi mot Klimatgatan hållet till. Närbild foto nr 390.

Nr 7
Någon ljushårig person skymtar förbi från Klimatgatan hållet, på väg ner mot hållplatsen till. 
Sekvens mellan kl 05,04,31 – 05,04,33.

Nr 8
Tidigare identifierad Leif Thomas Syrén, skallig person, kommer in i bild kl 05,15,50. 
Kommer åter igen in i bild 05,16,07 – 05,17,50. Åter igen 05,18,57 – 05,20,12.

Nr 9
Syrén åter igen in i bild kl 05,21,33 – 05,30,50.

Nr 10
Syrén åter in i bild kl 05,30,02 – 05,39,54. 

Nr 11
Syrén igen kl 05,47,28 – 05,50,40.

Nr 12
Syrén in i bild 05,50,01 – 05,52,57.

Nr 22
Utländsk person, liknande från balkan, kommer in ifrån hållplatshållet kl 07,34,03. Lämnar 
sedan mot Klimatgatan hållet. Närbild foto nr 465.
Enligt bankutdrag från Swedbank så görs ett uttag av en Balkhi DILJAV kl 07,34,22.

Nr 24
Man i glasögon kommer in i bild på kameran kl 07,51,46. Mannen kommer från Klimatgatan 
hållet och går åter åt det hållet efter uttag.
Mannen finns noterad som Nordeakund på bankutdrag från Swedbank. Denne är inte ännu 
identifierad pga den sena uttagstiden. Närbild foto nr 167.

Ytterligare en man, mörkhyad, kommer in i bild direkt efter ovan man. Troligen stått i kö för 
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uttag. Denne man kommer in i bild kl 07,52,36. Lämnar sedan mot hållplatshållet.
Denne man är identifierad som Dvahle HUSSEIN, Swedbank kund. Ej hörd pga den sena 
uttagstiden.
Närbild foto nr 245.

Ytterligare personer som finns noterade på bankens utagslista, efter beställd tid, är Arkko 
TAPANI kl 08,29,43 och en Karlsson JESSICA kl 08,37,31. Dessa är ej hörda pga sen 
uttagstid. Finns ej med på film.

/ Paasonen

PM, 2010-10-11 10:16   diarienr: 1400-K160329-10
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PM
bankomatfilm

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-10-07
Tid

10:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

genomgång av bankomat övervakningsfilm
Uppgift

Undertecknad har gått igenom övervakningsfilm från Swedbank gällande bankomaten på 
Länsmanstorget. Syftet att se om någon passerar denna och identifiera personen ifråga.

Kontroll med Niscaya säkerhet, Per-Arne Johansson, som ansvarar för övervakningsfilmerna 
och den tid som visas i bild. Johansson säger att tiden som visas på film är 6 (sex) sekunder 
efter i riktig tid.

Filmen är mellan klockan 04,02,00 - 06,40,41.

 Kamera 1
Placerad i taket ovan bankomaten (indelad som K1, nr 1-10 sekvenser)

Nr 2 
tid 04,31,00 kommer en person in i bild. 31 sekunder senare gör denna person ett uttag på 
bankomaten. Han spåras via Swedbank som SEB kund. SE banken identifierar personen som 
Do Rosario Aniceto Soares. Personen kommer att förhöras.

Nr 2 
tid 04,31,49 kommer en fn okänd person gåendes från spårvagnshållet. Han passerar 
bankomaten kl 04,31,56.

Nr 3
Tid 04,33,03 kommer en fn okänd man in i bild, från Klimatgatan hållet. Mannen är ljushårig 
med hästsvans och uppehåller sig vid bänkarna och papperskorgar invid bankomaten. 
Mannen är i bild fram till kl 04,34,12.

Nr 5-8
Tid 05,06,47 kommer en person in i bild. Han uppehåller sig vid bankomaten en längre tid 
och gör registrerat uttag samt flertal avbrutna försök.
Mannen spåras via Swedbank som en Nordea kund. Nordea identifierar mannen som Leif 
Thomas Syrén.
Han rör sig i bild fram och tillbaka till 05,53,05, då han går mot hållplats hållet.



Nr 7
Man noterar fötter i bild som kommer från hållplatshållet. Tid 05,51,36. Ser bara fötter med 
smala ben och jeansklädda.

Filmen slut enligt angivelse 06,40,41. Ytterligare materiel från denna kamera är beställt.

 Kamera 3
Placerad i bankomaten, riktad rakt ut från bankomat (indelad som K3, 1-2 sekvenser)

Filmen börjar 04,00,02 och är slut 04,20,43. Inget noterat. Ytterligare materiel från denna 
kamera är beställt.

/ Paasonen

bankomatfilm, PM, 2010-10-07 10:30   diarienr: 1400-K160329-10
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PM
uttagskunder bankomat

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-10-07
Tid

10:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

vilka kunder som registrerats för uttag på bankomaten
Uppgift

Swedbank har skickat ut ett underlag för de som gjort uttag på aktuell bankomat på 
Länsmanstorget.
Tidsintervallet sträcker sig från 2010-09-25 – 2010-09-26, mellan klockan 22,26,04 - 
08,38,00.

26/9
Uttag görs kl 00,06,42 av Yerlikaya UGUR. Denne gör ytterligare uttag kl 00,07,35 samt kl 
00,08,23. Är Swedbank kund.

Uttag görs sedan kl 00,36,35 av okänd. Nordea kund. Ej kontrollerad pga tiden, för tidigt 
brottsmässigt.

Uttag görs sedan 01,13,37 av en som sedan gör ett flertal försök, lyckade samt avbrutna. Kl 
01,16,05 och 01,17,00.
Mannen är Nordea kund, och identifieras som Syrén Leif Thomas.

Uttag görs kl 01,30,36 av Swedbank kund, Padjen STOJAN.

Uttag görs sedan kl 02,58,34, 03,02,20, 03,03,27, 0304,06 och 03,21,12 av ovan nämnde 
Syrén.

Uttag görs sedan kl 04,31,31 av en person som är kund hos SE-banken. Via Swedbank och 
SEB identifieras denne som en Do Rosario ANICETO.

Nya uttag görs sedan åter av ovan nämnde Syrén. Dessa sker kl 05,07,04, 05,09,41, 05,11,37, 
05,14,28, 05,15,23, 05,17,29, 05,19,15, 05,19,53, 05,24,40, 05,25,40, 05,27,26, 05,29,42, 
05,38,11, 05,39,32, 05,47,56, 05,49,01, 05,51,13.

Uttag görs kl 07,34,22 av en Swedbank kund, Balkhi DILJAV.

Uttag görs kl 07,52,00, av okänd. Är Nordea kund. Ej kontrollerad pga sen utagstid.

Uttag görs kl 07,52,47 av Swedbank kund, Dvale HUSSEN.



Uttag görs kl 08,29,43 av Swedbank kund, Arkko SEPPO. 

Uttag görs kl 08,37,31 av Swedbank kund, Karlsson JESSICA.

/ Paasonen

uttagskunder bankomat, PM, 2010-10-07 10:49   diarienr: 1400-K160329-10

 149



Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10

 150



Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Fotografi(er) Bankomatkunder Länsmanstorget, 2010-10-20 08:20   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2010-10-09
Tid

14:06
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Husrannsakan den 4 oktober 2010 i lägenhet på Temperaturgatan i Göteborg.
Uppgift

På måndagen den 4 oktober 2010 åkte jag och kollegan Peter Thylén till Yohannes 
bostadslägenhet på Temperaturgatan 60, tredje våningen, för att verkställa en husrannsakan 
som Kammaråklagaren Stina Lundqvist beslutat.

Avsikten med husrannsakan är att söka efter någon som kan ha betydelse i utredningen om 
mordet på Elin Kranz så som fotografier och kläder. Då speciellt med tanke på de kläder som 
Yohannes kan tänka ha haft på sig lördagen den 25 september och söndagen den 26 
september.

Innan husrannsakan hade vi på fotografi blivit förevisade de byxor samt den t-tröja som 
tagits i beslag,  2010-1400-BG12798 punkt 1 och 2.  På den vita t-tröjans framsidan fanns 
på fotografiet en bild av sångaren 2 Pac.

På plats i lägenheten gjordes en praktiskt uppdelning där Thylén mest koncentrerade sig till 
lägenhetens vardagsrum medan jag genomsökte de båda sovrummen samt kök, toalett samt 
hall.

Vid husrannsakan kunde ingen tröja så som i ovan beslag hittas. Jag såg minst en annan tröja 
med sångaren 2 Pac på bröstet men den eller dessa avvek tydligt i färg. Ingen var vit så som i 
beslaget.

Vid husrannsakan hittades en kamera på bordet i vardagsrummet som togs i beslag. Även en 
dator från vardagsrummet togs i beslag. Se beslag 2010-1400-BG 12806.

I ovan nämnda kamera kunde senare fotografier påträffas som troligen kommer från 
barnkalaset som ägde rum den 25 september. 

På fotografi från festen syns Yohannes iklädd en vit t- tröja med ett tryck på bröstet 
föreställade 2pac.  
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Matekovic, Mario
Datum

2010-10-15
Tid

13:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mario Matekovic

Uppgiften avser

Samtal från Elin till Anders Sjögren
Uppgift

Möte med Sjögren 2010-09-29 kl. 10.45 vid Stigs Center, då han skulle lämna över sin 
mobiltelefon för undersökning, beslag 2010-1400-BG12500-1

Sjögren berättade om samtalen han hade fått av Elin. Han hade berättat det i förhör och 
upprepade att han hade fått  tre obesvarade samtal av Elin.

Han tog upp sin telefon och läste innantill:

(2010-09-26)
Kl. 04.35 kom första samtalet. Obesvarat.
Kl. 04.44 kom andra obesvarade samtalet, inspelning på telefonsvararen, endast steg.
Kl. 04.54 kom tredje obesvarade samtalet, inspelning på telefonsvararen, mansröster nära 
luren och kvinnoskrik/rop på hjälp i bakgrunden. 

Kl. 06.01 hade Sjögren vaknat och ringt upp för att lyssna av sina meddelanden, och raderat 
dem.
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Från: "USNCB Interpol Washington" <dispatch@us.igcs.int>
Till: "NCB Interpol Stockholm" <NCB.STOCKHOLM@SE.IGCS.INT>
Datum: den 26 oktober 2010 18:22

PRIORITY: Urgent

DATE: 26 October 2010

FROM: Interpol Washington

TO: NCB Interpol Stockholm, IP 2010-021279

OUR REF: 20101028330/GMH

SUBJECT: Request check of Yohannes f/n Ephrem Tadele, dob 19.DEC.1987 citizen Ethiopia /Suspected of
murder

Reference is made to your message dated October 19, 2010, concerning the above subject, who is under
investigation for murder.

Based on the information furnished there appears to be a possible match with a subject same name and
date of birth, who has criminal history in the state of Virginia.

Alias name: YOHANNES, EPHREM

Criminal history:

1)Arrest Date: 2009-04-27
Arrest Case Number: 84622067
Arresting Agency: U.S.IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE-DULLES INTERNATIONAL
AIRPORT, WASHINGTON, D.C.
Subject's Name YOHANNES,EPHREM
Charge 01
Charge Literal ALIEN INADMISSIBILITY UNDER SECTION 212
Severity:UNKNOWN

VIRGINIA CRIMINAL RECORD
NAMES RECORDED IN VIRGINIA FILES:
YOHANNES, EPHREM TADELE
PLACE OF BIRTH: ETHIOPIA
CITIZENSHIP: ETHIOPIA IIN: NONE

CONTRIBUTOR/CASE DATE CHARGE/DISPOSITION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)AGENCY: POLICE DEPARTMENT FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA
DATE OF ARREST:04/16/2006
CHARGED #001 ASSAULT & BATTERY -FAMILY MEMBER
COURT:FAIRFAX COUNTY JDR COURT
PLEA: 12/06/2007 GUILTY
ASSAULT: ON FAMILY MEMBER
RETAINED/PRIVATE
SENTENCE: SUPERVISED PROBATION

3)AGENCY: SHERIFF'S OFFICE FAIRFAX COUNTY VA

Handling , 2010-10-28 11:45   diarienr: 1400-K160329-10
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DATE OF ARREST: 05/26/2006
CHARGED WITH #001 FAIL TO APPEAR ON MISDEMEANOR CHARGE
COURT:FAIRFAX COUNTY JDR COURT
SENTENCED: 06/27/2006 DISMISSED

4)AGENCY; POLICE DEPARTMENT ALEXANDRIA
DATE OF ARREST: 05/13/2007
CHARGED #001 FELONY - HIT AND RUN -PERSONAL INJURY, ATTENDED PROPERTY
COURT:ALEXANDRIA GENERAL DISTRICT
SENTENCED: 08/22/2007 NOLLE PROSSED

CHARGED #002 DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
COURT:ALEXANDRIA GENERAL DISTRICT
PLEA: 08/22/2007 GUILTY
SENTENCE:12 MONTHS IMPOSED, 11 MONTHS, 20 DAYS SUSPENDED RESTITUTION IMPOSED

5)POLICE DEPARTMENT ALEXANDRIA
DATE OF ARREST: 12/26/2007
CHARGE #001 FALSELY SUMMONS OR FALSE REPORT TO POLICE
COURT:ALEXANDRIA GENERAL DISTRICT
PLEA: 02/15/2008 GUILTY
FALSE REPORT: FALSELY SUMMON/REPORT TO LAW ENFORCEMENT
SENTENCED:30 DAYS IMPOSED, 30 DAYS SUSPENDED

Please be advised that further checks are being conducted by the Federal bureau of Investigation's
Identification Division, concerning the fingerprints that you submitted to this NCB, as soon as we receive a
response you will be advised.

Regards.
End.

**********************************************************************
This message and any attachments contain sensitive law enforcement information that
should be protected from unauthorized access and used only for law enforcement
purposes. Any further dissemination of this message and any attachments is
restricted to official law enforcement authorities for legitimate law
enforcement purposes. Any other distribution of this information without the
consent of the U.S.N.C.B. is prohibited.
**********************************************************************
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PM
Tidsåtgång för provgående

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Thylén, Peter
Datum

2010-11-12
Tid

15:40
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Thylén

Uppgiften avser

Uppgift

Denna dag provgicks en antagen sträcka mellan Temperaturgatan 60 och mordplatsen och 
fyndplatsen av kläder.

Promenaden utfördes av krinsp Peter Thylén och Claes Nyström och gicks i normal 
promenadtakt.

Tiden mättes med tidtaggareur och ritades in på kartan efter hand.

Från Temperaturgatan 60 gick promenaden över gården och vidare ut på Temperaturgatan 
mot rondellen och där in på Daggdroppegatan och ner till slänten, den förmodade 
överfallsplatsen.  Tid för detta 5 minuter och 10 sekunder.

Klockan nollställdes och promenaden började sedan ifrån förmodad ut passage vid staketet 
vid spårvagnshållplatsen. Sedan över spårvagnsspåren vidare på gångbanan fram till avfarten  
på Sommarvädersgatan, där den korsades och vidare på gångbanan på andra sidan. 
Gångbanan följdes fram till Väderilsgatan där promenaden fortsatte in vid husen fram till 
Badvädersgatan som korsades och in genom portalen för att komma in på gården 
Lenvädersgatan/Vintervädersgatan och fram till aktuell papperskorg där Elin Krantz saker 
hittades.  Tid för detta 11 minuter och 6 sekunder.

Klockan nollställdes och promenaden fortsatte över gården och vidare in på Väderbodarna 
och höger in på Önskevädersgatan och över bron och sedan höger in på Friskväderstorget. 
Vidare sedan vänster in på Godvädersgatan och sedan höger och över parkeringsplatsen och 
vidare förbi fotbollsplanen och in på Dimvädersgatan och fortsatte sedan över nästa 
parkeringsplats och sedan vänster för att sedan ta höger över nästa parkeringsområde och in 
på Rimfrostgatan. Fortsatte sedan längst husen fram till Temperaturgatan 60.  Tid för detta 17 
minuter och 15 sekunder. 
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2010-11-18
Tid

10:23
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Ephrem Yohannes närvaro i skolan under september 2010
Uppgift

Var i dag och hämtade närvaro- och frånvarorapport gällande Ephrem Yohannes närvaro 
under sin undervisning i svenska för invandrare under september månad 2010. Rapporten 
hade jag begärt in av Helena Hassold, Introduktionssekreterare på Introduktionsenheten, 
Vågmästaregatan 1 B, Hisingen 031-3666654. 

Hassold hade i sin tur fått listan av Yohannes lärare Fershte Faridani Data-Sfi lärare.

Av Faridani hade Hassold fått kännedom om att från den 11 september 2010 började 
Yohannes på förmiddagsgruppen som hade undervisning från 08.00 till 11.45. Innan den 11 
september hade Yohannes haft undervisning på eftermiddagen. Flyttningen från 
eftermiddagen till förmiddagen gjordes på Yohannes önskemål.

På den bifogade närvaro- och frånvarolistan finns förkortningarna F som för frånvarande. N 
för närvarande. L för lov och helgdag.

Gällande måndagen den 27 och tisdagen den 28 september så var Yohannes närvarande i 
skolan. Via läraren Faridani har Hassold fått kännedom om att på tisdagen den 28 september 
så slutade Yohannes tidigare under sista lektionen utan att meddela Faridani anledningen till 
detta.



, 2010-11-18 10:23   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2010-09-28
Tid

13:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Uppgiften avser

Angående övervakningskamror
Uppgift

ANGÅENDE ÖVERVAKNINGSKAMERA VID CENTRALSTATION, NILS 
ERICSON TERMINALEN, NORDSTAN SAMT LÄNSMANSTORGET.

 Gällande Pressbyrån vid och i centralstationen i Göteborg.
Samtliga nedan med postnummer  411 03 Göteborg.

1. Chocolate Centralen 031-806680.
     Vard. 07.00 – 21.00. Lörd. 09.00 – 21.00.  Sönd. 10.00 – 22.00
      Har övervakning som sköts av Gothia enl. anställd.

2. Centralstationen Centralhuset 031-158964
    Vard. 05.30 – 24.00. Lörd. 07.00 – 24.00. Sönd. 07.00 – 24.00
     Har övervakningskamera som går ut mot spår 7 – 8. 

3. Centralstationen huvudentrén 031-153790
    Vard. 05.15 – 22.00. Lörd. 07.00 – 22.00. Sönd. 08.00 – 22.00 

4.  Centralstationen  Spår 1. 031-802871. Ingen övervakningskamera.
   

Ringde Pressbyråns huvudkontor i Stockholm 08-58749000 för att där igenom få kontakt 
med ansvarige i Göteborg Arne Heim. (Regionsansvarig för Gbg men arbetar i Stockholm.)
Via växel kopplad till Säkerhetsansvarige Fredrik Malmström. Svarade ej. Pratade in på hans 
mobilsvar klockan 10.22 där jag bad honom att kontakta mig. 
Ringde via växeln till Arne Heim. Ej svar. Pratade in meddelande på svararen om att ringa 
mig.

 Nordstan
Ringde Securitas i Nordstan, 031-802084,  "Panelen" Kanalgatan och pratade med Hans. 
Nordstadstorget stängt för allmänheten  på nätterna mellan klockan 02.00 och fram till 05.30. 
Finns inga kameror på utsidan av Nordstan.
Tillfrågad om Centralstationen och Nils Ericson platsen så svarade Hans att Securitas inte har 
några kameror där utan Hans hänvisade till Skandiabevakning på telefon 031-104425.



 Nils Ericson terminalen
Ringde Skaniabevakning, 031-104425, gällande Nils Erickson terminalen finns bara 
övervakningskamera som spelar in vid toaletterna och förvaringen som är belägen under 
markplan.
Gällande Centralstation finns bara övervakningskamera (ej inspelning) vid spår 16.
Ingen övervakning på spårvagnshållplatsen vid Lilla Bomen.

 Länsmanstorget.
Ringde Anders Kron på Göteborgs lokaler 0702-167634. Kommer att direkt försöka bärga 
filmerna från fyra övervakningskameror på Länsmanstorget. Hör av sig senare i dag och 
kommer därefter ii dag in på Polishuset med materialet.
Fick in dvd skiva med samtliga fyra övervakningsfilmer på en skiva.

PM, 2010-09-28 13:39   diarienr: 1400-K160329-10
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PM
Tidningsutdelare Västsvensk tidningsdistrubition.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Nyström, Claes
Datum

2010-09-28
Tid

09:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Nyström

Uppgiften avser

Uppgift

Tidningsutdelare anställda av VTD tfn 031-625500, direktnummer till området Hisingen 
031-804718.

 Området där klädfynd gjordes.

Vintervädersgatan 1-21.
Lenvädersgatan 17-27.

Utdelare Stefan Persson, Lenvädersgatan 19. Tfn 031-7154041, 0734190445.
Start  kl 04.45-06.54.

2010-09-28  telefonkontakt med Stefan som delgavs uppgifter på den person som befann på 
spårvagnen. Stefan bekräftade att han delat ut tidningar på dom adresser som angivits. Stefan 
har inte gjort några iakttagelser eller hört något.

-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------

 Området där fyndet av offret gjordes.

Daggdroppegatan 3-28.
Klimatgatan 31-75.
Länsmanstorget.
Solstrålegatan 6-46.

Utdelare Lena Kvist, Rimfrostgatan 75. Tfn 031-545701, 0760497302.
Start  kl 04.05-06.26.

2010-09-28  telefonkontakt med Lena som delgavs uppgifter på den person som befann sig 
på spårvagnen. Lena bekräftade att hon delat ut tidningar på dom adresser som angivits. Lena 
har inte gjort några iakttagelser eller hört något.



-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------

Barometergatan 2-35.
Högtrycksgatan 1-15.
Klimatgatan 5-29.
Lufttrycksgatan 1-11.
Lågtrycksgatan 1-9.
Temperaturgatan 1-91.

Utdelare Biljana Cvetanovska. Snorregatan 13. Tfn 031-233951. 0736989433.
Start kl 03.56-06.36.

2010-09-29  telefonkontakt med  Biljana som delgavs uppgifter på den person som befann 
sig på spårvagnen. Biljana bekräftade att hon delat ut tidningar på dom adresser som angivits. 
Biljana särskilt tillfrågad angående tidningsutdelning på Temperaturgatan. Biljana säger att 
det är till ett fåtal som hon delar ut tidningar på denna adress. Biljana kan inte direkt svara på 
vilka nummer som är aktuella på Temperaturgatan.
Biljana kan dock inte dra sig till minnes att hon gjort några iakttagelser av någon person eller 
hört något.

-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------

Dimvädersgatan 56.
Rimfrostgatan 1-125.
Temperaturgatan 2-66.

Utdelare John Enrique. Solstrålegatan 40. Tfn 031-541969. 0736599687.
Start kl 03.41-06.22.

2010-09-28  telefonkontakt med John som delgavs uppgifter på den person som befann sig 
på spårvagnen. John bekräftade att han delat ut tidningar på adresser som angivits. John har 
inte gjort några iakttagelser eller hört något.

-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------

Tidningsutdelare Västsvensk tidningsdistrubition., PM, 2010-09-28 09:59   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Eliasson, Stefan
Datum

2010-09-29
Tid

11:18
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Eliasson

Uppgiften avser

Logg Temperaturgatan 60
Uppgift

Kontakt med fastighetskötare på aktuell adress. Hänvisad till Jens Larssen, Bostadsbolaget, 
0705-88 39 27, Karl Johansgatan 49. 
Fått ut loggen för inpassering under dygnen 20100926- 20100927.



Logglista inpasseringar Temperaturg 60, 2010-09-29 11:18   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Eliasson, Stefan
Datum

2010-09-29
Tid

14:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Eliasson

Uppgiften avser

Logglista temperaturgatans miljöstationer.
Uppgift

Förnyad kontakt med Jens Larssen på Bostadsbolaget. Kontroll av inpasseringar på 
miljöstationerna Temperaturg.  4 och 28 samt Rimfrostgatan 121. Specifikt lägenhet nr 437. 
Ingen inpassering på någon miljöstation. Enda "rörelserna" med nyckelbrickor från lägenhet 
437 är 3 st 2010-09-26 samt 3 st 2010-09-27. 



Inpasseringsloggar för miljöstationer, 2010-09-29 14:38   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Matekovic, Mario
Datum

2010-09-29
Tid

18:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mario Matekovic

Uppgiften avser

Boende för psykiskat handikappade.
Uppgift

Indikationer finns att någon eller några av de boende på Länsmanstorget 1 (boende för 
psykiskt handikappade) kan ha sett eller hört något under mordnatten.

Samtal med de boende har gett följande:

 Rum 1 (vetter  inte mot brottsplatsen):
Benny (autism och utvecklingsstörning) har inte sett eller hört något.

 Rum 2 (vetter mot brottsplatsen):
Sandra (Schizofren) har mycket att berätta men inget av intresse för utredningen.

 Rum 3 (vetter mot brottsplatsen):
Niklas (Asberger) har varit på besök hos förälder fredag em till söndag em.

 Rum 4 (vetter mot brottsplatsen):
Johan (autism/psykos) har inte sett eller hört något. Har också mycket dålig hörsel.

Rum 5 (vetter mot brottsplatsen):
Axel (lindrig utvecklingsstörning) har runt kl. 02-03 natten mellan lördag och söndag hört 
folk skrika, det lät som att de hade varit på fest. Efter det har han inte hört mera. På fråga om 
han hört någon ensam kvinna skrika svarar han nej.

 Rum 6 (vetter  inte mot brottsplatsen)
Hiwa (adhd/autism/utvecklingsstörning) har inte sett eller hört något.

 Rum 7 (vetter  inte mot brottsplatsen)
Robin (autism) har inte sett eller hört något.

Personalen kommer att vara vaksamma och återkommer om de i det dagliga samtalen hör 
något som kan tyda på att de boende sett eller hört något anmärkningsvärt.
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Tjänsteanteckning
Film från övervakningskameror på Länsmanstorget

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Thylén, Peter
Datum

2010-09-30
Tid

13:29
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Thylén

Uppgiften avser

Film från övervakningskameror på Länsmanstorget
Uppgift

Det finns film inhämtat ifrån fyra kameror som är placerade på Länsmanstorget.

Filmen nedbränd på bifogad CD och visar söndagen den 26 september klockan 03.30 – 05.33

 Klockan 03.57 kommer en ljushyad man med svart rock han kommer ifrån Spårvagnshållet 
och går fram till bankomaten. Han står där en mycket lång stund och lämnar först klockan 
04.06 går mot spårvagnshållet

Klockan 04.03 kommer två personer ifrån spårvagnshållet. Det ser ut som en kille i svart 
jacka med luva uppfälld och en tjej i svart jacka. Killen är ljushyad.

 Klockan 04.20 kommer samme man igen och går till bankomaten ifrån spårvagnshållet, 
stannar där till 04.22 och går mot spårvagnshållet.

Klockan 04.21 kommer en vad det ser ut en ung kille i svart jacka med luva, ljushyad, 
kommer ifrån spårvagnshållet.

Klockan 04.48 kommer en moped/vespa ifrån gångbron och svänger vänster och bort.

Klockan 04.58 kommer två killar med ett antal meter mellan sig ifrån spårvagnshållet. Den 
som går först har svart hår, en mörk jacka med vit krage och vita ärmmuddar och vitt nedtill. 
Mörka byxor. Kille två är mellan blond, ljushyad. mörka jacka och mörka byxor, ser nästan ut 
som de sitter ihop, samma färg, kan vara blått. Vita skor.

Klockan 05.31 En man som är mörkt klädd kommer ifrån spårvagnshållet och går till 
bankomaten. Lämnar bankomaten 05.32, han är mörkt klädd och ser ut som han är färgad. 
Kort rakat hår.

Klockan 05.31 kommer en ljushyad man med brunt hår och tofs ifrån motsatt håll och går in 
vid ICA entrén. Han ställer sig vid papperskorgen o fumlar, letar eller kissar?? 05.33 Han går 
sedan mot spårvagnshållet, efter bankomaten så böjer han sig ner för att titta på något som 
ligger på marken.



Klockan 05.32 kommer en man och en kvinna ifrån spårvagnshållet mannen är ljushyad och 
har jacka och blå jeans. Han bär på en svart ryggsäck med vita detaljer. Kvuinnan bär mörk 
kjol har en tvåfärgad jacka har långt mörkt hår.

FILMEN SLUT

Film från övervakningskameror på Länsmanstorget, Tjänsteanteckning, 2010-09-30 13:29   diarienr: 1400-K160329-10
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Tjänsteanteckning
Film från övervakningskameror på Länsmanstorget

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Thylén, Peter
Datum

2010-10-01
Tid

09:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Thylén

Uppgiften avser

Film från övervakningskameror på Länsmanstorget
Uppgift

Det finns film inhämtat ifrån fyra kameror som är placerade på Länsmanstorget.

Filmen nedbränd på bifogad CD och visar söndagen den 26 september klockan 05.27 – 09.00

Klockan 05.31 En man som är mörkt klädd kommer ifrån spårvagnshållet och går till 
bankomaten. Lämnar bankomaten 05.32, han är mörkt klädd och ser ut som han är färgad. 
Kort rakat hår.

Klockan 05.31 kommer en ljushyad man med brunt hår och tofs ifrån motsatt håll och går in 
vid ICA entrén. Han ställer sig vid papperskorgen o fumlar, letar eller kissar?? 05.33 Han går 
sedan mot spårvagnshållet, efter bankomaten så böjer han sig ner för att titta på något som 
ligger på marken. Fortsätter sedan mot kameran, går ur bild men kommer sedan in i bild igen 
och går hela vägen tillbaka.

Klockan 05.32 kommer en man och en kvinna ifrån spårvagnshållet mannen är ljushyad och 
har jacka och blå jeans. Han bär på en svart ryggsäck med vita detaljer. Kvinnan bär mörk 
kjol har en tvåfärgad jacka har långt mörkt hår.

Klockan 05.34 kommer en kvinna ifrån spårvagnshållet. Hon har långt blont hår, höga svarta 
stövlar, svarta byxor samt svart kappa. Hon bär en svart väska. Hon gå ett antal meter bakom 
killen med tofs.

Klockan 05.51 kommer en vespa /moped som kommer bortifrån och svänger höger direkt in 
på gångbron.

Klocklan 06.02 kommer en man bortifrån och svänger höger in mot gångbron, men går på 
gräset paralellt med torget i riktning mot spårvagnshållplatsen.

 Klockan 06.06 kommer en man ifrån spårvagnshållet svarta byxor svart rock, rakad. 
Antagligen samme man som var där i tidigare film. Han lämnar bankomaten 06.18 går mot 
spårvagnshållet, stannar till vid en dörr, kanske att det är under en lampa och står och läsre 
på något som han har i handen. Vänder sedan och går tillbaka till bankomaten 06.18. Går 
sedan ifrån bankomaten 06.20 och går mot spårvagnshållet. Stannar dock till precis i 



nederkanten på kamera 3. Där han står en stund och går sedan tillbaka till bankomaten igen. 
Lämnar bankomaten 06.40 och går mot spårvagnshållet. 06.43 kommer han tillbaka igen 
ifrån spårvagnshållet och går långsamt till bankomaten. 06.52 lämnar han bankomaten igen 
och går tillbaka emot spårvagnshållet.

Klockan 0613 kommer en man bortifrån och går emot spårvagnshållet. Ser ut som en äldre 
svensk man. Har en blåaktig keps, mörk jacka med vit skjort/tröj krage under, bär på ett 
paraply.

Klockan 06.47 kommer en ung man med grå eller beige liknande jacka, mörka byxor vita 
skor och en mörk mössa. Han bär på en ryggsäck. Han går mot spårvagnshållet.

Klockan 06.51 kommer en person med mörk rock och en vit gubbkeps. Han går emot 
spårvagnshållet och han tar en tidning som ligger på en av bänkarna.

Klockan 07.25 kommer en ung färgad kille springande emot spårvagnshållet, han vänder sig 
även om vid ett tillfälle. Har en vit skjorta kanske en brun täckjacka.

Klockan 07.55 kommer två personer ifrån spårvagnshållet. En tjej i jacka med pälskrage och 
handväska samt en kille i svart jacka. Båda ljushyade.

Klockan 08.26 kommer en man ifrån spårvagnshållet. Han har grå shorts, vita skor och en 
rödbrun aktig jacka. Han går fram till anslagstavlan och tittar sig sedan oroligt omkring. Han 
tar eller sätter sedan något längst ner till höger på tavlan. Han går sedan tillbaka och sätter en 
klister lapp på den gröna dörren under ett annat märke. Han går sedan vidare, tittar sig 
fortfarande omkring. Går sedan till nästa dörr och sätter även något där. När han passerar 
bankomaten sträcker han ut armen mot den. Han vänder sedan och går tillbaka till den andra 
dörren och gör något igen. Tar upp något från marken och är sedan på dörren igen. Går sedan 
bort mot en tredje dörr och sätter något och sedan sätter han något på en lyktstolpe mitt emot. 
Fortsätter bort och sätter något ytterligare på väggen. Han har mörkt hår med flintis upptill. 
Kan vara sydeuropé. Sätter sedan något på kiosken också.

Klockan 08.33 kommer en utländsk man ifrån spårvagnshållet. Han har en svart jacka med vit 
revär på ryggen, en vit skjorta. Han går till bankomaten ett ärende han går sedan vidare. Kan 
vara en spårvagnsuniform.

Klockan 08.38 kommer en kvinna mot spårvagnshållet. Hon har vita skor svart jacka med röd 
skjorta under. Ljushyad.

Klockan 08.51 kommer en svensk äldre man, flintis i vit jacka mot spårvagnshållet, han går 
till bankomaten, gör ett ärende. Går sedan tillbaka igen

Klockan 08.52 kommer en lång svart man, grå träningsbyxor, vinröd jacka. Går bort mot 
ICA, vänder, kanske för att det är stängt, går sedan till bankomaten, gör ett ärende går sedan 
mot spårvagnshållet.

Klockan 08.59 dörrarana till ICA öppnas. Från baksidan går en medelålders man in. Efter 
någon minute så går han ut på framsidan. 

Klockan 09.01.58  FILMEN SLUT

Film från övervakningskameror på Länsmanstorget, Tjänsteanteckning, 2010-10-01 09:00   diarienr: 1400-K160329-10
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_NarkR
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Nilsson, Roger
Datum

2010-09-29
Tid

09:27
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Temperaturgatan 
Inträffat mellan

2010-09-28 18:00

      Göteborg och

2010-09-28 18:15
Platsbeskrivning

Miljöstationen är placerad vid ingången till Temperaturgatan 42-66

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Roger Nilsson

Uppgiften avser

Undersökning av miljöstation på Temperaturgatan i Göteborg
Uppgift

I samband med en husrannsakan på Temeraturgatan 60, för att eftersöka klädesplagg som buits 
av en misstänkt vid ett brottstillfälle, så gjordes en undersökning av den miljöstation som finns 
i området. Miljöstationen är den enda platsen för de i området boende, att slänga sina sopor. 
Miljöstationen innehöll ett femtontal sopkärl av måtten 100x100x140 cm. Sopkärlen 
undersöktes ytligt av inspektör Camilla Ryding. De översta lagren i varje sopkärl är 
genomgånget och inget anmärkningsvärt anträffades i något av kärlen.

Undersökningen utfördes den 28/9-2010 kl 18.00
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ljungdahl, Peter
Datum

2010-09-30
Tid

10:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Ljungdahl

Uppgiften avser

Grått skärp
Uppgift

Daniel Giger, 0703-36 00 12, ringde in ett tips angående ett skärp som låg på gångbanan 
mellan Temperaturgatan och Rimfrostgatan, ganska nära gångbron till Väderilsgatan. Jag fick 
i uppdrag att åka ut och säkra skärpet, tog foto samt skickade skärpet till TR i Göteborg för 
undersökning.



skärp, 2010-09-30 10:38   diarienr: 1400-K160329-10
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skärp, närbild, 2010-09-30 10:38   diarienr: 1400-K160329-10

 194



195

PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-10-06
Tid

14:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

gällande portkod Lufttrycksgatan 9
Uppgift

Undertecknad har varit i kontakt med förvaltaren hos fastighetsägaren Fastighets AB 
Lufttryck, Hans Modin 031-800780.

Frågan gällde om någon slår in den 4 siffriga koden för att komma in i uppgången, om det 
registrerades.
Modin säger att det gör det inte, man slår sin kod och tar sig in.

/ Paasonen
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PM
Emmaus Björkå

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Nyström, Claes
Datum

2010-10-14
Tid

13:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Nyström

Uppgiften avser

Container för klädinsamling.
Uppgift

På baksidan av Länsmanstorget står en container tillhörande klädinsamlingsorganisationen 
Emmaus Björkå.

Vid kontakt med dom den 14 oktober på telefon 031-233080 framkom följande.

De töms minst en gång i veckan och det finns uppgifter på när respektive container töms.
De åker runt med lastbilar och samlar in kläder och som centralt sorteras. Kläderna går sedan 
vidare ut till olika butiker. Det går ej att spåra vägen på ett speciellt plagg var det hamnar.
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PM
Fredrik Nilsson

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Nyström, Claes
Datum

2010-11-01
Tid

12:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Nyström

Uppgiften avser

Uppgift

Kompletteringsförhör med Fredrik Nilsson registrerat under  T 17.

Nilsson hördes den 27 september 2010 av polisman Andreas Johansson.

Avsikten var att kompletteringsförhöra Nilsson och därför kontaktades han av mig på telefon 
den 5 oktober 2010.
Jag sa att jag ville att han skulle visa den platsen som han såg en person komma ifrån mm.

Nilsson var villig att göra detta men sa att han var sjuk och sov. Lovade att återkomma till 
mig. Inget hände och jag har sedan dess ringt upp honom ett antal gånger och han har då sagt 
att han skall återkomma när han blir bättre. Vid något tillfälle har hans hustru svarat och sagt 
att han sover och skall ringa tillbaka när han vaknar. Nilsson har aldrig ringt tillbaka.
Intresset från Nilssons sida förfaller vara dåligt när det gäller att medverka.
Idag den 1 november 2010 försökte jag få kontakt med Nilsson både på den fasta och 
mobiltelefonen.
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Kron, Peter
Datum

2010-11-02
Tid

13:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Kron

Uppgiften avser

besök av rättsläkare.
Uppgift

Tisdagen den 26 oktober var rättsläkaren som kommer att utfärda protokollet ang. den 
utvidgade obduktionen på polishuset för att informera om det arbete han utfört.

Närvarande var åklagare Stina Lundqvist, Kommissarie Per-Olof Johansson och  
kriminalinspektörerna Claes Nyström, Peter Thylén, Håkan Ohlsson, Peter Kron samt Pekka 
Paasonen från Grova Brottsroteln. Dessutom medverkade Margareta Jakobi, Dan Göthberg 
samt Leif Delfs från Tekniska roteln. 

I tjänsten

Peter Kron
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Ohlson, Håkan
Datum

2011-02-14
Tid

15:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Ohlson

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Yohannes, Ephrem Tadele Berörd person
Uppgiften avser

Rekonstruktion
Uppgift

Den 12 februari 2011 genomfördes på morgonen en rekonstruktion i stadsdelen 
Länsmansgården i Göteborg.

Närvarande under rekonstruktionen var bland andra Kammaråklagare Stina Lundqvist, till 
lika förundersökningsledare, Advokat Claes Östlund, till lika offentlig försvarare av misstänkt 
Yohannes. Kriminalinspektör Håkan Ohlson från Länskriminalpolisen i Göteborg, som i 
utredningen har rollen som utredare och förhörsledaren, höll i rekonstruktionen. Till Ohlsons 
hjälp fanns också Kriminalinspektör Peter Kron och rekonstruktionen dokumenterades på 
film av Kriminalinspektör Urbans Swahn. Båda från Länskriminalpolisen i Göteborg.
Misstänkt Ephrem Yohannes hade till sin hjälp tre poliser som figuranter, två män och en 
kvinna, för att förevisa sin syn på hur han upplevde händelsen på morgonen den 26 september 
2010.  Rekonstruktionen skedde i den kronologiska ordning som Yohannes uppgivit i förhör.

På bifogad karta finns markerad den ungefärliga väg som Yohannes förevisade under 
rekonstruktionen att han sprang och gick från den plats där han, så som han uppfattade 
situationen, att två män och en kvinna hade sex (Markerad med A)och fram till sin dåvarande 
bostad (Markerad med B).

Kartan är en så kallad hybrid som kan liknas vid karta  - flygfoto.



, 2011-02-14 15:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Intyg ang. väderleksförhållanden 25 - 26 september 2010, 2011-02-17 11:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Intyg ang. väderleksförhållanden 25 - 26 september 2010, 2011-02-17 11:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Intyg ang. väderleksförhållanden 25 - 26 september 2010, 2011-02-17 11:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Intyg ang. väderleksförhållanden 25 - 26 september 2010, 2011-02-17 11:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Intyg ang. väderleksförhållanden 25 - 26 september 2010, 2011-02-17 11:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Intyg ang. väderleksförhållanden 25 - 26 september 2010, 2011-02-17 11:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Polismyndigheten Västra Götaland
Tekniska roteln
Ernst Fontells plats, Box 429
40126 Göteborg

Datum

2010-10-05
Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

Protokoll över fotodokumentation, Misstänkts lägenhet

Inledande uppgifter
Undersökningen begärd av: Anders Sandholm
Utredare: Håkan Ohlson,  Pekka Paasonen LKP/GBR Utr.
Anledning till undersökningen: Fotodokumentation av tårta och banderoll i lägenhet.
Handläggare:
Medundersökare:

Kriminalinspektör Jenny Skottheim, LKP TR/fältgruppen
Kriminalinspektör Pernilla Centerwall, LKP TR/fältgruppen

Plats, datum och tid för
undersökningen:

Misstänkts lägenhet, Temperaturgatan 60, Göteborg .
5 oktober 2010, undersökning påbörjades kl.10.45 och avslutades
samma dag kl.11.10.

Övrigt: Med vid undersökningen var utredare Pekka Paasonen LKP/GBR

Bild 1 Vardagsrum med banderoll “Happy Birthday” i hörnet till vänster om fönster.

Bild 2 Banderoll på vägg i vardagsrum.

Protokoll Fotodokumentation i mt lägenhet, 2010-10-05 15:05   diarienr: 1400-K160329-10
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2 (2)

Bild 3 Kylskåp i köket, hylla med delar av tårtor.

Bild 4 Tårtdelar som stod på hylla i kylskåp.

Jenny Skottheim Pernilla Centerwall
Kriminalinspektör Kriminalinspektör

Protokoll Fotodokumentation i mt lägenhet, 2010-10-05 15:05   diarienr: 1400-K160329-10
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1 (14)

Polismyndigheten Västra Götaland
Tekniska roteln
Box 344
501 06 Borås

Datum Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

Protokoll över lägenhetsundersökning

Inledande uppgifter
Uppdragsgivare: Anders Sandholm, LKP  GBR
Utredare: Håkan Ohlson, LKP GBR

Brottsrubricering: Mord
Anledning till
undersökningen:

Lägenhetsundersökning

Målsägande/berörd
person:

Yohannes Tadele Ephrem

Handläggare: Kriminaltekniker Kenneth Svensson
Medundersökare: Kriminaltekniker Christian Steen

Plats och tider för
undersökningen:

Temperaturgatan 60. Undersökningen påbörjades den
29 september 2010 kl. 17.00

Avspärrning: Nej

Bevakning: Nej

Utgångsläge/
övrig information:

Lägenheten var tom. Nycklar överlämnades av Dan Göthberg.

Efter undersökningen avspärrades lägenheten enligt beslut av
Anders Sandholm.
Låset utbytt. Nycklar till Anders Sandholm.

Platsbeskrivning
Lägenheten låg på tredje våning, i ett hyreshuskomplex, med ingång under adress
Temperaturgatan 60.

Hyreshuset med lägenheten
markerad.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Iakttagelser och undersökningar

Namnskylt på lägenhetsdörren.

Hallen

Hallen sett från
lägenhetsdörren.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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3 (14)

Hatthylla, skoställ och en
garderob.
Till höger är lägenhetsdörren
öppen.

Skor på skostället.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Skor i garderoben.

Köket

Köket sett från hallen.

Till vänster den öppna dörren till
toaletten.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Delar av köket sett från
köksdörren.

Den inre delen av köket.

Dörr in till sovrummet (var låst).

Tvättkorgen i städskåpet.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Behållare med plastkassar i
köksskåpet under diskbänken.

Olika märken på plastkassarna.

Köksskåp med en plastkasse i
undre hyllan.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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7 (14)

Plastkassen från köksskåpets
undre hylla, med text
"ICA Supermarket",

Toalett och badrum

Toaletten sett från dörren ut mot
hallen.

Till höger ser man badrummet.

Köket med den öppna dörren in
till badrummet.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Badrummet sett från toaletten.

Vid vita matten finns dörren ut
mot köket.

Vardagsrummet

Vardagsrummet sett från hallen.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Vardagsrummet med hallen i
bakgrunden.

Vardagrummet sett ur annan
vinkel.

Sovrummet innanför den öppna
dörren.

Sovrummet

Dubbelsängen i sovrummet.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10

 217



10 (14)

Garderoben med mannens
kläder.

Hyllan i garderoben.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Undre hyllorna i garderoben.

En skinnjacka som fanns i garderoben.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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12 (14)

Barnrummet

Barnsängarna.

Barnens och kvinnans
garderober.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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13 (14)

Materialförteckning
Gods
Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning Status, flöde
O1/4827-10/G001 2010-1400-

BG12492-1
9 st blåjeans Garderob i sovrummet

O1/4827-10/G002 2010-1400-
BG12492-2

Kalsong Smutstvätten SKL

O1/4827-10/G003 2010-1400-
BG12492-3

Skjorta Garderoben i sovrummet

O1/4827-10/G004 2010-1400-
BG12492-4

Blå Nikeskor Skohyllan i hallen

O1/4827-10/G013 2010-1400-
BG12594-1

Skor Vans, blå Skoställ i hallen.

O1/4827-10/G014 2010-1400-
BG12594-2

Skor Nike, grå Skoställ i hallen.

O1/4827-10/G015 2010-1400-
BG12594-3

Skor SFC, svart Skoställ i hallen.

O1/4827-10/G016 2010-1400-
BG12594-4

Skor RBK svart/orange Skoställ i hallen.

O1/4827-10/G017 2010-1400-
BG12594-5

Skor Nike, svart/orange/grön Skoställ i hallen.

O1/4827-10/G018 2010-1400-
BG12594-6

Skor Andi, vit Skoställ i hallen.

O1/4827-10/G019 2010-1400-
BG12594-7

Skor Nike, svart/röd/vit Skoställ i hallen.

O1/4827-10/G020 2010-1400-
BG12594-8

Skor Nike, svart/vit Hylla, garderob i hall.

O1/4827-10/G021 2010-1400-
BG12594-9

Softshell, svart Garderob i hall.

O1/4827-10/G022 2010-1400-
BG12594-
10

Skor Zoo York, blå/vit Garderob i hall.

O1/4827-10/G023 2010-1400-
BG12594-
11

Skor Nike Shox, vit Garderob i hall.

O1/4827-10/G024 2010-1400-
BG12594-
12

Skor Nike Elite, grå Garderob i hall.

O1/4827-10/G025 2010-1400-
BG12594-
13

Träningsjacka mblå Hängde på stolsrygg i
vardagsrum.

O1/4827-10/G026 2010-1400-
BG12594-
14

Byxor kamouflagefärgade
svart/grön

Hylla, garderob i sovrum.

O1/4827-10/G027 2010-1400-
BG12594-
15

Träningsjacka, svart Hängde på galge, garderob i
sovrum.

O1/4827-10/G028 2010-1400-
BG12594-
16

Jacka, kamouflagefärgad
blå/grön/brun

Hängde på galge, garderob i
sovrum.

Protokoll Lägenhetsundersökning på Temperaturgatan 60, 2010-10-19 09:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Anteckning Status, flöde
O1/4827-10/G029 2010-1400-

BG12594-
17

Luvtröja, marinblå Hängde på galge, garderob i
sovrum.

O1/4827-10/G030 2010-1400-
BG12594-
18

Fleecejacka, blå/beige Hängde på galge, garderob i
sovrum.

O1/4827-10/G031 2010-1400-
BG12594-
19

Jacka, blå/grön Hängde på galge, garderob i
sovrum.

O1/4827-10/G032 2010-1400-
BG12594-
20

Skinnjacka, röd/gul Hängde på galge, garderob i
sovrum.

O1/4827-10/G033 2010-1400-
BG12594-
21

Kalsong, vit Låg i tvätthög i städskåp, kök. SKL

O1/4827-10/G034 2010-1400-
BG12594-
22

5 st t-shirts Låg i tvätthög i städskåp, kök.

O1/4827-10/G035 2010-1400-
BG12594-
23

2 st linnen Låg i tvätthög i städskåp, kök.

Jämförelseprov för DNA-analys
Materialmärkning Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt
O1/4827-10/J001 ELIN Terese Krantz 830816-5946 Nej
O1/4827-10/J002 Yohannes Tadele Ephrem 871219-6131 Ja

Kenneth Svensson
Kriminaltekniker
033-48 80 78

Christian Steen
Kriminaltekniker
033-48 80 81

:
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Polismyndigheten Västra Götaland
Tekniska roteln
Box 429
401 26  GÖTEBORG

Datum

2010-09-28
Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10/U003

Protokoll över undersökning av spårvagn 365

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Torbjörn Åhgren, krkom tekniska roteln

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om mord.

Handläggare: Kriminaltekniker Agne Gelotte
Medundersökare: Kriminaltekniker Malene Lindeberg

Kriminalinspektör Jenny Skottheim

Plats och tider för
undersökningen:

Spårvagn 365. Spårvagnen garagerades den 28 sept. kl. 10.00 i
spårvagnshallarna vid Rantorget, Göteborg, för kriminalteknisk
undersökning. Undersökningen påbörjades den 28 september 2010
kl. 12.30 och avslutades samma dag kl. 14.00.

Avspärrning: Ej avspärrad

Bevakning: Ingen bevakning

Övrig information: Enligt uppgift från utredare Pekka Paasonen har spårvagnen varit i
tjänst sedan händelsen. Golvet har dock sedan händelsen troligen
blivit tvättat/avspolat vid två tillfällen.

Bakgrund till urval av de olika spårsäkringsplatserna
Inför undersökningen tittade vi på olika filmsekvenser från
spårvagnens olika kameror vid tiden för Elins färd. På filmerna
kunde vi se hur en man1 satte sig på sätet tvärs över gången i
förhållande till Elin och hennes väninna. Kvinnorna satt
omedelbart bakom handikapplatsen i spårvagnens mittdel. Mannen
verkade söka kontakt  med kvinnorna. Efter ett tag gick han bakåt i
vagnen och kom att hamna på ett säte i den bakre delen av vagnen.

Ett tag senare steg en annan man2 på spårvagnen som rönte vårt
intresse. Han satte sig på handikapplatsen omedelbart framför Elin
och väninnan. Där verkade han sitta och sova med huvudet
troligen lutande mot fönstret. Någon eller några hållplatser senare
steg Elins väninna av vagnen.

Vid vändhållplatsen Varmfrontsgatan blev Elin och mannen
framför henne väckta av föraren. Medan Elin föreföll vilja sitta
kvar, steg mannen av spårvagnen, men innan dörrarna hann
stängas helt fick han dem till att öppna sig igen genom att sträcka

  
1 I protokollet kallad 1
2 I protokollet kallad 2
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in armen mellan dubbeldörrarna. Mannen gick nu och satte sig på
sätet bredvid Elin.

Då Elin gick av spårvagnen, fick hon pressa sig förbi mannen som
endast ställt sig upp halvvägs ut i gången. Mannen lämnade
spårvagnen strax efter Elin.

Iakttagelser och undersökningar
Undersökningen inriktades på de ytor som de båda intressanta männen rört vid. Det
gällde textila ytor (säten) som säkrats avseende fibrer, ytor som berörts med händer och
ytor på spårvagnen som den sovande mannen kan ha andats på.

Bild 1 Spårvagnen garagerad i vagnhallen

Bild 2 Pilen markerar ungefär var i spårvagnen Elin satt.
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Bild 3 Fibersäkring från dörrarnas tätningslister

Bild 4 Förklaring var olika spår säkrats. Se spårlista sid. 7

O1/4827-
10/S001

O1/4827-
10/S002O1/4827-

10/S003

O1/4827-
10/S004

O1/4827-
10/S007

O1/4827-
10/S008

O1/4827-
10/S010

O1/4827-
10/S009

O1/4827-
10/S011

O1/4827-
10/S012
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Bild 5 Samma fotografi som bild nr 4, dock utan pilar och förklaringar.

Bild 6 Personernas olika placeringar. De röda markeringarna visar var S005
säkrats.

O1/4827-
10/S005

Elin

Elins väninna
och därefter
man 2

Man 2

Man 1
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Bild 7 Bakre delen av spårvagnen.

Bild 8 Mittdelen av spårvagnen. Fotografiet taget från övervakningskamera
med riktning framåt.

Sittdyna och
ryggstöd
O1/4827-
10/S001

Man 1 då han
lämnat mittdelen
av vagnen.
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Bild 9 Mittdelen av spårvagnen. Fotografiet taget från övervakningskamera
med riktning bakåt.

Bild 10 Utifrån övervakningskameran bör mannen ha suttit ungefär i denna
positionen.

Elin
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Undersökningsmetoder
• För att säkra DNA-sekret användes sterila tops som fuktats med destillerat vatten.
• För att säkra fibrer användes speciell fibersäkringstejp. Tejperna fästes på OH-ark.

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

O1/4827-
10/S001

Fibertejp Dörrlister, dörrar mitt på vagn Skottheim/Gelotte/Lindeberg

O1/4827-
10/S002

Fibertejp Handikappsäte, sits o rygg Skottheim/Gelotte/Lindeberg

O1/4827-
10/S003

Fibertejp Ledstång, nedre, intill handikappsäte Skottheim/Gelotte/Lindeberg

O1/4827-
10/S004

Fibertejp Säte bakom handikappsäte, sits o rygg Skottheim/Gelotte/Lindeberg

O1/4827-
10/S005

Fibertejp Säte diagonalt bakom handikappsäte,
sits o rygg

Skottheim/Gelotte/Lindeberg

O1/4827-
10/S006

Fibertejp Bakre del av vagn, höger säte vid
gång, bakom "stådel", sits o rygg

Skottheim/Gelotte/Lindeberg

O1/4827-
10/S007

Tops - sekret Handikapplats, stolpe/vägg mellan
rutorna

Gelotte/Lindeberg/Skottheim

O1/4827-
10/S008

Tops - sekret Handikapplats, ruta, höger del inom
markering

Gelotte/Lindeberg/Skottheim

O1/4827-
10/S009

Tops - sekret Handikapplats, svart fönsterlist, nedre
vänstra hörnet av ruta

Gelotte/Lindeberg/Skottheim

O1/4827-
10/S010

Tops - sekret Handikapplats, ändan av ledstången Gelotte/Lindeberg/Skottheim

O1/4827-
10/S011

Tops - sekret Vertikal stång, mellan handikappsäte
och sätena bakom, vid gång

Gelotte/Lindeberg/Skottheim

O1/4827-
10/S012

Tops - sekret Handtag/bygel på ryggstöd, vänster
stol vid ingång, andra sidan gång från
handikappsäte

Gelotte/Lindeberg/Skottheim

Agne Gelotte
kriminaltekniker
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Ytterligare information och förklaringar angående fingeravtrycksundersökning och hantering av material mm kan hämtas från Tekniska
rotelns hemsida på intranät eller genom att ta kontakt med personal på Fingeravtrycksgruppen.

1 (1)

Polismyndigheten V Götaland
Tekniska Roteln
Fingeravtrycksgruppen
Göteborg

Datum

2010-10-07
Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

PROTOKOLL ÖVER FINGERAVTRYCKSUNDERSÖKNING

Inledande uppgifter
Brott: Mord
Brottsadress: Temperaturgatan, Länsmansgården, Göteborg
Brottstid: 2010-09-26
Uppdragsgivare: Dan Göthberg, TR

Ändamål
Att framkalla eventuella fingeravtrycksspår och undersöka om de är användbara för identifiering.

Inlämnat/Undersökt material
Nr Beslag/ref.nr Beskrivning Platsbeskrivning Anteckning Resultat

O1/4827-10/G036 2010-1400-
BG12546-6 Papperskorg På innergård Vintevä-

dersgatan Ej id-bart

Förklaring till resultat:
Identifiering - spåret//spåren har lett till identifiering – se sakkunnigutlåtande
Id-bart - spåret//spåren kan användas för identifiering.
Ev. id-bart - spåret//spåren kan eventuellt användas för identifiering om det finns någon att jämföra med.
Ej id-bart - spåret//spåren kan inte användas för identifiering.

Säkrade spår som bedöms vara användbara ur identifieringssynpunkt arkiveras vid Tekniska roteln i Göteborg.

Datasökning Spåret//spåren har sökts i fingeravtrycksdatabasen AFIS

Jämförelse Spåret//spåren visar ej överensstämmelse med tillgängliga avtryck från:

Material - kastas Materialet//materialen har kastats enligt beslut på beställningssedel
x Material - återsänds Materialet//materialen redovisas till Dan Göthberg, TR

Kommentar -

Mats Ljung
Fingeravtrycksgruppen
031-739 25 99
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Polismyndigheten i Västra Götaland
Tekniska roteln
Skånegatan 5
Box 429, 401 26 GÖTEBORG

Datum

2010-10-26
Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Kriminalkommissarie Peder Englund LKP, KutR

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om Mord, 2010-09-26.

Handläggare: Kriminaltekniker Dan Göthberg, LKP Tekniska roteln
Medundersökare: Kriminaltekniker Margareta Jakobi, LKP Tekniska roteln

Plats och tider för
undersökningen:

Innergården, Vintervädersgatan 7-9, Göteborg. Undersökningen
påbörjades den 27 september 2010 kl. 10.45 och avslutades
samma dag, ca kl 12:30

Avspärrning: Ja, med polisen blå/vita band

Bevakning: Ja, av uniformerad polis

Inför undersökningen hade vi kontakt med kommissarie Peder
Englund.

På platsen mötte personal från LKP span upp. De hade kontakt
med Camilla Simonsson, fastighetsskötaren i området Norra
Biskopsgårdens Panncentral.

Den 27 september 2010 tömde Camilla Simonsson ett flertal
papperskorgar i området på adresserna Önskevädersgatan
Lenvädersgatan och Vintervädersgatan. I samband med
tömningen av en papperskorg intill Vintervädersgatan hittade hon
en handväska och ett körkort utställt på Elin Krantz. Vid
dataslagningar på Elin Krantz upptäcktes att körkortets
innehavare var anmäld försvunnen. Camilla Simonsson säkrade
då resterande innehåll i papperskorgen, bl.a. strumpbyxor, trosor
skor, kosmetika.

Ytterligare två sopsäckar säkrades från samma gård på
Lenvädersgatan. Sopsäckarna och papperskorgen lämnades till
oss på tekniska roteln av IGV personal.
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Bild 2. Översiktsbild  över gården Lenvädersgatan och Vintervädersgatan. (fotat av
helikopter)

N
Papperskorg

Dunge

Anträffandeplats,
Elin Krantz

N

Bild 1. Norra biskopsgården, Lenvädersgatan och Vintervädersgatan, se markering. Hämtad från www.eniro.se

Lenvädersgatan

Vintervädersgatan
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Platsbeskrivning
Området ligger i ett flerbostadsområde i norra Biskopsgården. Fastigheterna tillhörande
adresserna Lenvädersgatan och Vintervädersgatan är byggda i 4-7 plan och bildar en
fyrkantig gård. Inne på gården finns ett flertal gångvägar och grönområden. Längs med
gångbanorna finns flera papperskorgar utplacerade.

Iakttagelser och undersökningar
Papperskorg
Där två gångbanor möts vid Vintervädersgatan stod en tom papperskorg (G036).

Innan undersökningen hade papperskorgen tömts av fastighetsskötaren. I papperskorgen
låg då, ett par strumpbyxor, en handväska, ett körkort utställt på Elin Krantz mm, se bild
8.

På marken intill papperskorgen låg ett tuggummipapper märkt Senses.

Papperskorgen monterades ner och togs med till tekniska roteln för
fingeravtrycksundersökning.

Bild 3. Översiktsbild mot Vintervädergatan. Papperskorg 2010-1400-BG12546-6, se
röd markering.

N
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Dungen på gården

Bild 4. Översiktsbild över dungen, i riktning mot Vintervädersgatan.

Bild 5. Översiktsbild över gods markerat med nr 1-7.

I skogsdungen låg en servett märkt 1 (G070), en tygvante märkt 2 (G090), ett papper
märkt 3 (G091), en tampong märkt 4 (G092), en toalettpappersrulle märkt 5 (G093), en
godisklubba märkt 6 (G094), ett tuggummipapper märkt 7 (G095).

N
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Bild 6. Översiktsbild i västlig riktning mot dungen. Till höger i bild låg ett tuggummi
märkt nr 8 (G096).

Syd/öst om dungen låg ett tuggummi märkt 8 (G096), se bild 6.

Bild 7. Översiktsbild från dungen mot papperskorgen. Papperskorgens placering se röd
pil.
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Undersökning av sopsäckar
Två sopsäckar i papp och en soppåse i grå plast togs med från platsen. Påsarna
överlämnades till oss av uniformerad IGV personal. Innehållet i den grå soppåsen kom
enligt fastighetsskötaren från papperskorgen 2010-1400-BG12546-6 (G036)

Påsarna undersöktes inne på tekniska roteln 2010-09-27 samt 2010-10-10-05.

Grå soppåsen

Bild 8. Översiktsbild av innehållet i den grå soppåsen.

Bild 9. Körkort utställt på Elins Krantz överlämnades separat.

Strumpbyxorna (G007) var vrängda och i den ena fotdelen låg en sko (G008) som
överensstämde med utseendet på sko (G009).
Trosorna var svarta, modell string. De var vrängda och innehöll avföring.
Handväskan (G037) var tom på innehåll och axelremmen var av. Den var smutsig av
jord och växtmaterial. Övrigt gods i påsen låg löst.

Ett körkort lämnades till oss av
LKP span.
I den grå påsen låg,
ett par strumpbyxor (G007),
2 st skor (G008-9),
en handväska (G037),
en neccesär (G038),
två puderborstar (G039-40),
tre puder (G042-43),
ett läppglans (G045),
en concealerborste (G046),
en mascara (G047),
en lipbalm (G048),
en läppglans (G049),
en Bodylotion (G050) och
en nagelfil (G051).
Ett örhänge (G065)
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Sopsäckar från Lenvädersgatan
I en av sopsäckarna från Lenvädersgatan låg diverse växtmaterial, hushållssopor ett par
strumpor (G100) och en grå sopsäck i plast.
I den grå sopsäcken låg ett par jeans (G098) och en t-shirt (G099).
Kläderna (G098-100) förpackades och skickades till SKL för undersökning.

Jeansen (G098) var blå med en extra ficka på höger sida fram. De var kraftigt
nedsmutsade, med en större koncentration vid knähöjd.

Bild 10. Jeans (G098), 2010-1400-BG12798-1
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T-shirten (G099) var vit och något nedsmutsad. På framsidan fanns ett tryck med ett
avbildat ansikte och texten "TRBC".

Strumporna (G100) var vita med grå detaljer på hälen och tåpartiet. De var något
nedsmutsade.

Bild 11. T-shirt (G099) 2010-1400-BG12798-2 och strumpor (G100)  2010-1400-
BG12798-3.
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Undersökningsmetoder
• Området på gården Lenvädersgatan och Vintervädersgatan fotograferades.
• Gods togs i beslag.
• Sopsäckar togs med för vidare undersökning inne på tekniska roteln.
• En papperskorg monterades ner och togs med och lämnades in till

fingeravtrycksavdelningen på tekniska roteln.
• Gods har skickats till SKL för undersökning, se materialförteckning.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Sakkunnigutlåtande från SKL redovisas separat.
Sakkunnigutlåtande från fingertrycksavdelningen redovisas separat.

Analys och slutsats
En papperskorg togs i beslag. I papperskorgen låg tillhörigheter från Elin Krantz, bl a ett
körkort. Detta talar för att någon har slängt Elin  Krantz tillhörigheter i soporna för att
göra sig av med dem.

Ytterligare kläder som jeans, t-shirt och strumpor hittades i en soppåse från området.
Okänt från vilken papperskorg de kommer ifrån. Någon har slängt kläder i en
papperskorg för att göra sig av med dem. Kläderna var smutsiga

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

O1/4827-
10/G005

2010-1400-
BG12546-1

Trosor, svarta , string,
spets

Låg i påse G006
Till SKL

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G006

2010-1400-
BG12546-2

Påse märkt "ICA
supermarket alla dagar
9-21"

Papperskorg på
Väderilsgatan/vinterväder
sgatan.
Till SKL

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G007

2010-1400-
BG12546-3

Strumpbyxor, svarta Låg i påse G006
Till SKL

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G008

2010-1400-
BG12546-4

1 st sko Ligger i strumpbyxor
G007. Till SKL

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G009

2010-1400-
BG12546-5

1 st sko Låg i en soppåse från
Väderilsgatan/Vinterväder
sgatan. Till SKL

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G036

2010-1400-
BG12546-6

Papperskorg På innergård
Vintervädersgatan.
Fingerundersökning

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G037

2010-1400-
BG12546-7

Handväska, svart,
"Lindex"

Låg i papperskorgen
G036. Till SKL

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G038

2010-1400-
BG12546-8

Neccesär , flerfärgad Låg i papperskorgen G
036

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G039

2010-1400-
BG12546-9

Puderborste, liten,
"ID"

Låg i papperskorg G036 Margareta
Jakobi
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Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

O1/4827-
10/G040

2010-1400-
BG12546-10

Puderborste, stor, "ID" Låg i papperskorg G036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G042

2010-1400-
BG12546-11

Puder, fairly, "ID" Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G043

2010-1400-
BG12546-12

Puder, Veil, "ID" Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G044

2010-1400-
BG12546-13

Puder, Warmth, "ID" Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G045

2010-1400-
BG12546-14

Läppglans, "ID" Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G046

2010-1400-
BG12546-15

Borste, concealer,
"ID"

Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G047

2010-1400-
BG12546-16

Mascara, "Clinique" Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G048

2010-1400-
BG12546-17

Lipbalm, "Decleor" Låg i papperskorg G036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G049

2010-1400-
BG12546-18

Läppglans, Lancome Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G050

2010-1400-
BG12546-19

Bodylotion, Chacharel Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G051

2010-1400-
BG12546-20

Nagelfil Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G052

2010-1400-
BG12546-21

Tampong, OB Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G053

2010-1400-
BG12546-22

Körkort Låg i papperskorg 036
Till SKL

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G054

2010-1400-
BG12546-23

Tuggummipaket,
Stimorol Senses

Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G055

2010-1400-
BG12546-24

Tuggummipaket,
Extra

Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G057

2010-1400-
BG12546-25

Cigarett, Marlboro Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G058

2010-1400-
BG12546-26

Papper till tuggummi,
Senses

Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G059

2010-1400-
BG12546-27

Klisterlapp, rosa "547
537 skrivet"

Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G060

2010-1400-
BG12546-28

2 Karameller i papper Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G061

2010-1400-
BG12546-29

Västtrafikkort med
kvitto i fodral

Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G063

2010-1400-
BG12546-30

Strumpa, bomull, svart Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G064

2010-1400-
BG12546-31

Kajalpenna, Lancome Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G065

2010-1400-
BG12546-32

Örhänge, vit pärla Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G066

2010-1400-
BG12546-33

Tuggummipaket,
Extra

Låg i papperskorg 036 Margareta
Jakobi
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Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

O1/4827-
10/G067

2010-1400-
BG12546-34

Tygvante, vid med
nabbar, Work Safe,
storlek 7

Låg i papperskorg 036
Till SKL

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G068

2010-1400-
BG12546-35

Sopsäck, där G037-
060 lagts av
fastighetsskötare

Överlämnats till
spanpatrull av
fastighetsskötare

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G069

2010-1400-
BG12546-36

Sopsäck, där G061-
G067 lagts av
fastighetsskötare

Överlämnats till
spanpatrull av
fastighetsskötare

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G070

2010-1400-
BG12796-1

Våtservett Låg i dunge mitt för nr. 23
(märkt nr.1 på bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G090

2010-1400-
BG12796-2

Tygvante, vit med
nabbar

Låg i dunge mitt för nr. 23
(märkt nr.2 på bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G091

2010-1400-
BG12796-3

Papper (liknande
toalettpapper)

Låg i dunge mitt för nr. 23
(märkt nr.3 på bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G092

2010-1400-
BG12796-4

Tampong, använd Låg i dunge mitt för nr. 23
(märkt nr.4 på bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G093

2010-1400-
BG12796-5

Toalettpappersrulle,
tom

Låg i dunge mitt för nr. 23
(märkt nr.5 på bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G094

2010-1400-
BG12796-6

Godisklubba Låg i dunge mitt för nr. 23
(märkt nr.6 på bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G095

2010-1400-
BG12796-7

Omslagspapper till
tuggummi, Jenka

Låg i dunge mitt för nr. 23
(märkt nr.7 på bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G096

2010-1400-
BG12796-8

Tuggummi Låg utanför dunge mitt
för nr. 23 (märkt nr.8 på
bild)

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G097

2010-1400-
BG12796-9

Omslagspapper till
tuggummi, Senses

Låg på marken vid
papperskorg G036

Dan Göthberg

O1/4827-
10/G098

2010-1400-
BG12798-1

Jeans Låg i sopsäck och därefter
lagd i papperssäck av
fastighetsskötare
Till SKL

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G099

2010-1400-
BG12798-2

Tröja, vit med tryck Låg i sopsäck och därefter
lagd i papperssäck av
fastighetsskötare
Till SKL

Margareta
Jakobi

O1/4827-
10/G100

2010-1400-
BG12798-3

Sockor, 2 st, vita Låg i sopsäck och därefter
lagd i papperssäck av
fastighetsskötare
Till SKL

Margareta
Jakobi

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Misstänkt

O1/4827-
10/J001

ELIN Terese Krantz Nej

O1/4827-
10/J002

Yohannes Tadele Ephrem Ja
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Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

O1/4827-
10/S023

1 st hårstrå Låg i grå soppåse från
Väderilsgatan/Vinterväder
sgatan. Till SKL

Dan Göthberg

Margareta Jakobi                                                                        Dan Göthberg
Kriminaltekniker………………………………………………Kriminaltekniker
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1 (21) Leif Delfs

Polismyndigheten Västra Götaland
Tekniska Roteln, Göteborg
Box 429
401 26  Göteborg

Datum Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Beredskapskommissarie Paavo Honkavaara, LKP GOBR LAG

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om mord 2010-09-26.

Handläggare: Kriminaltekniker Leif Delfs, LKP TR Gbg
Medundersökare: Kriminaltekniker Margareta Jakobi, LKP TR Gbg

Plats och tider för
undersökningen:

Undersökningen påbörjades intill spårvagnshållplatsen vid
Temperaturgatan, Länsmansgården, Göteborg,
den 27 september 2010  kl. 21.25
Jourhavande rättsläkare ringdes ca 01.30. Han gjorde
bedömningen att han inte behövde vara närvarande vid polisens
undersökning på platsen.
Undersökningen avslutades för natten  kl. 03.00 den 28:e.

Undersökningen återupptogs samma dag kl. 12.40.

Avspärrning: Ett större område med polisens blåvita plastband.

Bevakning: Polisbevakning dygnet runt.

Övrig information: En av polisens hundpatruller hade gjort ett sök inne i
skogsdungen. Hunden hade markerat ett stenröse i en klippskreva.
Hundföraren lyfte undan två stenar och såg att det var en
kvinnokropp under stenarna.
I protokollet nämns denna plats för fyndplats.

Inga andra har enligt uppgift varit fram till platsen.

Platsbeskrivning
Det avspärrade området är en skogsdunge mellan Länsmanstorget och
spårvagnshållplatsen för Temperaturgatan. Avspärrningen följer trappan upp från
perrongen och sedan längs Temperaturgatan och vidare norrut längs Daggdroppegatan.

I det avspärrade området finns ett berg som delvis fyllts ut med sprängsten på den östra
sluttningen. Vegetationen på bergssluttningen består av tall och gran samt enar,
nyponbuskar och annan taggig vegetation.
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2 (21) Leif Delfs

Bild 1 Översikt av området. Brottsplatsen. ( Helikopterbild )

Bild 2 Närområdet. Brottsplats och fyndplats. ( Helikopterbild )
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3 (21) Leif Delfs

Bild 4 Översikt av fyndplatsen. (Fotograferat dagtid)

Bild 3 Översikt av området taget från bron på Temperaturgatan. (Fotograferat dagtid)

Brottsplats
Fyndplats
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Iakttagelser och undersökningar
Vid vår ankomst påvisas vi platsen där en kvinna anträffats under ett stenröse.

Stenarna i röset över kvinnan varierar från små knytnävsstora stenar upp till den största
lösa stenen som säkrades(G087). Den väger 83.6 kg.

Bild 5 Bilden tagen från fyndplatsen rakt österut. Ner till staketet vid spårvagnsspåret är det 30 meter.
(Fotograferat dagtid)
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5 (21) Leif Delfs

Bild 6 Fyndplatsen. Stenar täcker målsägarens kropp.

Bild 7 En stor sten täcker större delen av kroppen.

83.6 kg
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6 (21) Leif Delfs

Under det påvisade stenröset syns ett naket knä och delar av ett naket underliv på en
kvinna.
Ovanpå stenarna som täcker kroppen, bland olika växtmaterial, ligger en flaskbotten
och en flaskhals (G086) från en färgad glasflaska. De säkras för senare undersökning.
I hela det avspärrade området finns krossat glas på marken .

Bild 8 Fyndplatsen framifrån. Det som nu syns är ett naket knä och underliv på en kvinna.

Bild 9 Flaskhals och en flaskbotten (G086) ligger ovanpå stenarna tillsammans med barr och grenar.
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7 (21) Leif Delfs

En rosa plastdetalj (G084), förmodligen batteriluckan på baksidan en mobiltelefon,
ligger på marken nedanför kroppen. Den säkras för senare undersökning.

Nedanför kroppen, på vänster sida från kroppen sett, finns en röd morakniv (G085)
nedstucken i marken med sin knivslida. Knivbladet är kraftigt rostangripet.
Ett område på knivbladet förprövas med Leukomalakitgrönt men reagerar ej som för
blod.

Bild 11 En morakniv med rött plastskaft. Bild 12 Kniv och slida framtagen.

Bild 10 Ett rosa batterilock till en mobiltelefon ligger nedanför stenhögen.
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8 (21) Leif Delfs

Kroppen
Stenarna på kroppen lyfts undan.
Det finns en blodliknande besudling på en sten som ligger mot målsägarens ansikte.
Den förprövas med Leukomalakitgrönt och reagerar som för blod

När bara det stora stenblocket är kvar, visar det sig att kroppen går att dra fram från
undersidan blocket.
Kvinnan ligger på rygg och är intryckt eller indragen under stenblocket så att hon delvis
hamnat under blocket.
Kvinnan har vänsterbenet uppvikt mot bröstet.
Högerbenet är böjt och delvis intryckt under det stora stenblocket.

Bild 14 Ytterligare stenar är  bortplockade.

Bild 13 De främre stenarna bortplockade.
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9 (21) Leif Delfs

Bild 15 Alla lösa stenar bortplockade.

Bild 16 Kroppen framtagen från utrymmet under stenen.
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Kroppen undersöks
På överkroppen har hon ytterst en grå kavaj, därefter en svart klänning, ett svart linne
och en svart bh.
Målsägaren saknar kläder på underkroppen.
Vid undersökningen på platsen, ser undersökarna att det finns tydliga skador på halsen
som efter strypning.
På skinkorna, låren och underbenen syns skrapmärken.
På fotsulorna finns smuts så som jord, barr, löv med mera.

I ansiktet och på händerna finns stora skador, som avsaknad av hud, som rättsläkaren
senare bedömer som djurangrepp.

Spårsäkring
Marken runt det aktuella området genomsöks efter spår.
Marken är vid tillfället ganska torr och hård. På den jordiga marken ligger barr, blad och
annan växtlighet. Marken lämnar inte några spår efter skoavtryck.

Lufttemperaturen under natten är endast någon plusgrad.

Utvalda platser på stenar och på berget intill kroppen topsas med avseende på DNA.

Bild 17 Platsen efter att kroppen flyttats undan.
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Söder om fyndplatsen syns en
slänt upp mot bergsplatån, där
det finns spår efter att något
släpats eller dragits nerför
slänten mot fyndplatsen.
Gräset är nedtryckt i riktning
mot fyndplatsen och grenar är
avbrutna.

Undersökningen avslutas för
natten kl. 03.00.

Platsen med avspärrning
bevakas av polis tills vi
återkommer dagtid.

Bild 18 Slänten på väg ner från bergsplatån mot fyndplatsen. Släpspår i riktning nerför slänten syns.

Bild 19 Slänten från bergsplatån ner mot fyndplatsen.
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Fortsatt undersökning dagtid.
Samtidigt med den fortsatta kriminaltekniska undersökningen under eftermiddagen den
28:e september, genomsöks det avspärrade området av flera kriminalsökhundar.

En kriminalsökhund markerar en plats ca 5-6 meter söder om fyndplatsen. Där har
förmodligen en död människa legat minst 20 minuter enligt hundförarna.
Platsen är i slänten upp mot bergsplatån. Området vid den markerade platsen är mycket
snårig och svårforcerad.

Bild 20 Översikt över plats där en av hundarna markerar liklukt och fyndplatsen.

Bild 21 Närbild av platsen. Småpilarna visar stigen där släpspår fanns.
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På den västra sidan av berget hittar en hundförare en plats som verkar tilltryckt i
vegetationen. Gräset är nedtryckt, marken är tillsparkad i norra delen och grenar är
avbrutna.

Denna plats ligger ca 30 meter väster om fyndplatsen och sex meter öster om gångbanan
och korsningen med gångtunneln under Daggdroppegatan.

Bild 22  Översikt. Streckad pil visar väg över berget.  (Del av helikopterbild)

Fyndplats

Hundmarkerad platsBrottsplats
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Bild 23  Gångtunneln under och gångbanan upp till Daggdroppegatan.

Bild 24  Förmodad brottsplats innanför den stora björken vid korsningen ner mot gångtunneln.
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Bild 25  Avståndet mellan förmodad brottsplats och gångbana är endast sex meter.

Vid närmare undersökning på platsen, anträffas några mynt, en svart  hårsnodd, en grön
tändare, ett tuggummipapper med texten ”Senses” och en godiskaramell i ett  genomskinligt
plastomslag.
Cirka 2.5 meter norr om platsen anträffas ett örhänge med en större pärla. Bredvid örhänget
ligger en örhängessäkring.

Bild 26  Inringat område är förmodad brottsplats. Gods 1-6 i bild.
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Bild 27  Närbild på 1. Hårsnodd (G076), 2. Tändare (G077), 3. Tuggummipapper (G078),
.     4. Mynt (G079) och 5. Godispapper (G080).

Bild 28  6. Godis i inslagen plast (G081).
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Bild 29  Översikt över var örhänget och fästet låg mot den förmodade brottsplatsen.

Bild 30  Örhänget med pärla märkt nr 8 (G083)  och fästet nr 7 (G082).
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Bild 31 Vägen / stigen österut över berget från brottsplatsen mot fyndplatsen.

Bild 32  Fotot taget vid pilen på förra bilden med vy nerför östra sidan av berget.
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Sammanställningar av undersökningar och resultat

Analys och slutsats
Den plats där kroppen anträffas är en fyndplats. Hit har gärningsmannen släpat
målsägaren och tryckt/dragit in henne under stenen för att därefter täcka henne helt med
stenar. Gärningsmannen har sedan strött vegetation och glasbitar över för att kamouflera
kroppen ytterligare.

Platsen där fynden G076 – G083 hittas är en förmodad brottsplats. Här ligger
godspunkterna som visar sig tillhöra målsägaren. G076-G081 har ramlat ur fickorna
medan G082-G083 har slitits loss ur hennes högeröra.
Spår på marken visar att det varit någon form av bråk.

Släpspår i markvegetationen ses på flera platser mellan den förmodade brottsplatsen och
i riktning mot fyndplatsen.
Detta stärks av att målsägaren vid obduktionen uppvisar tydliga repskador på skinkorna,
baksidan låren och på vaderna.

Ett tänkbart scenario utifrån iakttagelser och säkrade spår från undersökningen på
platsen kan vara:

♦ att gärningsmannen på okänt sätt får in målsägaren i skogen mitt för gångkorsningen
till gångtunneln uppe vid Daggdroppegatan.

♦ att gärningsmannen på brottsplatsen får av målsägaren kläderna på underkroppen.

♦ att i samband med tumultet när målsägaren gör motstånd, hamnar godspunkterna
G076 – G083 på marken.

♦ att gärningsmannen släpar målsägaren cirka 25 meter upp över berget och ner på
andra sidan och förmodligen lägger ner henne på marken.

♦ att hunden markerar en plats ca sex meter söder om fyndplatsen tyder på att
målsägaren legat död på denna plats minst 20 minuter. Enligt hundförarna bör inte
hunden annars markera platsen så som han blivit lärd.

♦ att smuts och skrapspår som finns på målsägarens skinkor och lår uppkommit när
kroppen släpats genom terrängen.

♦ att gärningsmannen lagt kroppen delvis under det utskjutande stenblocket och täckt
övriga  delar med ytterligare stenar från närområdet.

♦ Att gärningsmannen städat bort målsägarens skor och kläder
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget
av

O1/4827-
10/G076

2010-1400-
BG12764-1

Hårsnodd, svart, märkt
nr 1

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G077

2010-1400-
BG12764-2

Tändare, grön, märkt
nr 2

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G078

Tuggummipapper
"Senses", märkt nr 3

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G079

2010-1400-
BG12764-3

Mynt, 11.50 kr, märkt
nr 4

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G080

Godispapper,
transparent, märkt nr 5

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G081

Karamell med
transparent papper,
märkt nr 6

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G082

2010-1400-
BG12764-4

Örhängessäkring -
snurrebuss, vit metall,
märkt nr 7

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G083

2010-1400-
BG12764-5

Örhänge med vit pärla,
märkt nr 8

Temperaturgatan, Skogsdunge
mot Länsmanstorget innan
gångtunnel

M Jakobi

O1/4827-
10/G084

2010-1400-
BG12764-6

Bakstycke av
mobiltelefon, Sony
Ericsson, Rosa

Anträffandeplats Elin Krantz
Till SKL

M Jakobi

O1/4827-
10/G085

2010-1400-
BG12764-7

Kniv med slida, rött
skaft, svart slida

Anträffandeplats Elin Krantz,
höger sida om kropp
Till SKL

M Jakobi

O1/4827-
10/G086

2 st glasskärvor från
flaska, 1 brun och 1
grön

Anträffandeplats Elin Krantz M Jakobi

O1/4827-
10/G087

6 st stenar Anträffandeplats Elin Krantz M Jakobi

O1/4827-
10/G088

2010-1400-
BG12764-8

Sjal, grå/grön Sommarvädersgatan nedanför
bron till Temperaturgatan, vid
sidan av refugen

Pa Joakim
Johansson,
10091

O1/4827-
10/G089

2010-1400-
BG12764-9

Halsband med svarta
plastkulor, trasigt

Gångtunnel mot Länsmanstorget IGV
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21 (21) Leif Delfs

Jämförelseprov för DNA-analys
Materialmärkning Förnamn Efternamn Misstänkt
O1/4827-10/J001 ELIN Terese Krantz Nej

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

O1/4827-
10/S024

Sten med blod Anträffandeplatsen för kroppen. M Jakobi

O1/4827-
10/S049

Miljöprov Anträffandeplats Elin Krantz
Till SKL

M Jakobi

O1/4827-
10/S050

2 tops, besudling Översta stenen i röset, anträffandeplats
Elin Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S051

Tops, besudling Vänstra stenen till vänster om
anträffandeplats Elin Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S052

Tops, besudling Stora stenen till vänster om
anträffandeplats Elin Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S053

Tops, besudling Stora stenen, nedre del, till vänster om
anträffandeplats Elin Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S054

Tops, besudling Sten, övre del, till höger om
anträffandeplats Elin Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S055

Tops, besudling Sten till höger om anträffandeplats
Elin Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S056

Tops, besudling Sten, nedre del, till höger om
anträffandeplats Elin Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S057

Tops, besudling Sten ovanför anträffandeplats Elin
Krantz

M Jakobi

O1/4827-
10/S058

2 tops, besudling Sten i stenröse, botten av
anträffandeplats Elin Krantz

M Jakobi

Leif Delfs Margareta Jakobi
Kriminaltekniker Kriminaltekniker
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Polismyndigheten V:a Götalands län
LKP-tekniska roteln/Göteborg
Box 429
401 26  GÖTEBORG

Datum

2010-11-22
Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Dan Göthberg, LKP-TR

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om mord.
Användning av ljuskällan Quaser efter mörkrets ankomst, på den
misstänkta brottsplatsen och fyndplatsen, i avsikt att påvisa
fluorescerande fibrer eller kroppsvätskor.

Handläggare: Kriminaltekniker Örjan Westerlund
Medundersökare: Kriminaltekniker Peter Malmqvist och kriminalinspektör Jenny

Skottheim.

Plats och tider för
undersökningen:

Terrängavsnitt intill Temperaturgatan. Undersökningen
påbörjades den 29 september 2010 kl. 19.30 och avslutades
samma kväll kl. 23.00.

Avspärrning: Ja, med polisens blå/vita plastband.

Bevakning: Ja, med uniformerad polis.

Övrig information: Platsen har vid tidigare tillfällen beträtts av polisens tekniker och
hundförarpersonal i samband med fyndet av brottsplatsen och
därefter följande brottsplatsundersökningar.

Platsbeskrivning
Skogsterräng med barr och lövväxtlighet.

Tidigare fynd vid plats benämnd plats nr 1 talar för att det kan vara den misstänkta
brottsplatsen.
Ovanför den platsen 1, på en höjd, finns en lega/grop med gräs som ses vara nedböjt.

Från höjden finns en igenväxt stig ledande ned mot fyndplatsen för kroppen, benämnd
plats nr 3.

Bredvid fyndplatsen för kroppen finns en yta vilken kan ha använts för att lägga
kroppen på, under det att material för att gömma kroppen insamlas. Platsen benämns nr
2.

Brottsplatsundersökningsprot. Undersökning med ljuskällor, 2010-11-22 13:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Bild 1 Bild över det aktuella området, tagen från helikopter. I bilden har
undersökta platser och benämningar markerats.

Iakttagelser och undersökningar
På plats 1 ses fluorescerande material av fiberkaraktär på löv och gräs. Det
fluorescerande materialet säkras genom att tejp trycks mot det underlag de ligger på.
På den mark som undersöks ses inget som fluorescerar såsom en ansamling av sperma
eller saliv.

I legan ses inget fluorescerande material av någon sort.

Inget fluorescerande material av någon sort ses på grenar och utskjutande växtlighet
utefter den delvis igenväxta stigen.

På plats 2 säkras fluorescerande material av fiberkaraktär. På en gren på platsen ses med
skarpt vitt ljus en fibertova. Fibrerna är längre och vågiga. Fibrerna ser för ögat ut att
kunna vara djurhår. På den mark som undersöks ses inget som fluorescerar såsom en
ansamling av sperma eller saliv.

På plats 3 säkras fluorescerande material av fiberkaraktär på stenar och i den skreva där
kroppen placerats. Med skarpt vitt ljus säkras på en buske mittemot skrevan en blå
fibertuss. På barken till ett träd bredvid skrevan säkras ytterligare ett fiber synligt i vitt
ljus. På tejper som används fastnar även ytterligare fibrer vilka för ögat ser ut att kunna
vara djurhår. På den mark och de stenar som undersöks ses inget som fluorescerar
såsom en ansamling av sperma eller saliv.

1

Lega

3

2

Stig

Brottsplatsundersökningsprot. Undersökning med ljuskällor, 2010-11-22 13:55   diarienr: 1400-K160329-10

 265



3 (5)

Bild 2 Bilden visar den misstänkta brottsplatsen benämnd plats 1 i detta
protokoll. Inringat ses höjden med legan. Bilden är tagen av
kriminaltekniker Margareta Jacobi vid initial platsundersökning.

Bild 3 Bilden visar på den yta bredvid klippskrevan som kunnat användas som
tillfällig plats att placera kroppen. Bilden är tagen av kriminaltekniker
Margareta Jacobi vid initial platsundersökning.
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Bild 4 Bilden visar klippskrevan i vilken kroppen anträffades. Bilden är tagen
av kriminaltekniker Margareta Jacobi vid initial platsundersökning.

Undersökningsmetoder
Ljuskälla Quaser, inställd på ljusområde inom där sperma och sekret samt fibrer
fluorescerar.
Vitt ljus för sök efter synliga fibrer eller trådar som fastnat på grenar, bark och barr.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Inget material som kan misstänkas vara sperma eller saliv säkrades.

Vid kontroll under mikroskop befinns det fluorescerande materialet i vissa fall vara
fröskidor eller annat biologiskt material. Vid dessa tejpningar av fluorescerande
material ses ett stort antal fiberliknande och blåfärgat material ha fastnat i tejperna.
Materialet har inte undersökts vidare.

Fibrer av textilkaraktär samt fibrer vilka kan misstänkas komma från djur har säkrats
vid plats 2 och 3. Materialet har inte jämförts mot jämförelsematerial.

Analys och slutsats
Inget material som kan misstänkas för att vara sperma eller saliv hittas vid
undersökningarna av de olika platserna.

Material vilka är fibrer har säkrats vid undersökningarna tillsammans med material
vilka kan misstänkas vara fibrer. Ingen jämförelse mot jämförelsematerial har gjorts i
den här undersökningen.

Brottsplatsundersökningsprot. Undersökning med ljuskällor, 2010-11-22 13:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Materialförteckning
Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

O1/4827-
10/S059

Miljöprover på tejp, brottsplats,
förvarings- och fyndplats.

Tejp med fluorescerande
material och fibrer

Malmqvist,
Skottheim och
Westerlund

Örjan Westerlund
Kriminaltekniker
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Ytterligare information och förklaringar angående fingeravtrycksundersökning och hantering av material mm kan hämtas från Tekniska
rotelns hemsida på intranät eller genom att ta kontakt med personal på Fingeravtrycksgruppen.

1 (1)

Polismyndigheten Västra Götaland
Tekniska Roteln
Box 429
401 26 Göteborg

Datum

2010-10-15
Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

PROTOKOLL ÖVER FINGERAVTRYCKSUNDERSÖKNING

Inledande uppgifter
Brott: Mord
Brottsadress: Temperaturgatan, Länsmansgården, Göteborg
Brottstid: 2010-09-26
Uppdragsgivare: Dan Göthberg, LKP TeknR

Ändamål
Att framkalla eventuella fingeravtrycksspår och undersöka om de är användbara för identifiering.
Utröna vem som avsatt dessa.

Inlämnat/Undersökt material
Nr Beslag/ref.nr Beskrivning Platsbeskrivning Anteckning Resultat

O1/4827-10/G062
Ett par skor i en
plastpåse, 7ELEVEN

Upphittade på
Länsmanstorget

Fingeravtrycksunder-
sökningen gäller
endast plastpåsen.

Ej id-bart

Förklaring till resultat:
Identifiering - spåret//spåren har lett till identifiering – se sakkunnigutlåtande
Id-bart - spåret//spåren kan användas för identifiering.
Ev. id-bart - spåret//spåren kan eventuellt användas för identifiering om det finns någon att jämföra med.
Ej id-bart - spåret//spåren kan inte användas för identifiering.

Säkrade spår som bedöms vara användbara ur identifieringssynpunkt arkiveras vid Tekniska roteln i Göteborg.

Datasökning Spåret//spåren har sökts i fingeravtrycksdatabasen AFIS

Jämförelse Spåret//spåren visar ej överensstämmelse med tillgängliga avtryck från:

Material - kastas Materialet//materialen har kastats enligt beslut på beställningssedel
x Material - återsänds Materialet//materialen redovisas till Dan Göthberg, LKP TeknR

Kommentar -

Kristina Ekman
Fingeravtrycksgruppen
031-739 25 94

Fingeravtrycksundersökning Protokoll över fingeravtrycksundersökning, 2010-10-15 09:42   diarienr: 1400-K160329-10
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Polismyndigheten Västra Götaland
Tekniska roteln
Box 429
401 26 Göteborg

Datum

2010-10-19

Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10/U012

Protokoll över klädundersökning, skor i plastpåse

Inledande uppgifter
Undersökningen begärd av: Dan Göthberg, LKP TeknR
Utredare: Anders Sandholm, LKP GBR SP
Anledning till undersökningen: Anmälan om mord
Handläggare: kriminaltekniker Britmarie Rundberg, LKP TR/spårgruppen
Datum för undersökningen: 12 oktober 2010, tekniska rotelns spårlabb.

Beskrivning av material
Till Tekniska rotelns spårgrupp lämnas ett par skor, enligt tabellen nedan, för undersök-
ning. Syftet med undersökningen är att söka spår från brottet och fastställa om skorna
kan tillhöra den misstänkte.

Då undertecknad tog hand om materialet var det förpackat i en plastpåse och en pap-
perspåse där en beställningssedel är fastsatt.

Tillsammans med godset finns en skrivelse där det berättas att skorna låg i en plastpåse
vid västra sidan av byggnaden Länsmanstorget. Plastpåsen låg i bukarna som växer in-
till väggen till byggnaden. De är inte beslagtagna.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av Status/flöde

O1/4827-
10/G062

Ett par skor i en plastpåse Upphittade på Läns-
manstorget

Privatperson SPÅRUS

Undersökningsmetoder
Materialet granskas visuellt.

Avseende blodlika besudlingar görs förprövning med Leukomalakitgrönt, som är ett
blodförprövningsmedel. De besudlingar som kallas blod har förprövats och reagerat
som för blod.

Iakttagelser och undersökningar
Plastpåsen är en plastpåse från butiken 7 ELEVEN. Den är vit med mönster och text i
orange, rött och grönt.

Plastpåsen är smutsig av torkad jord och den är blöt inuti.

Den lämnas vidare för fingeravtrycksundersökning.

Undersökningsprotokoll Svarta skor i plastpåse, hittade på Länsmanstorget, 2010-10-19 15:28   diarienr: 1400-K160329-10
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Skorna är ett par sport/fritidsskor med skaft. De är svarta och har vita detaljer. De har
texten JETER baktill vid hälen och det finns en bild av en handbollsspelare framtill och
på hälarnas utsidor. Skorna har svarta skosnören. Någon uppgift om storlek kan inte
hittas.

Skorna är blöta och smutsiga av jord.

Det påvisas inte några blodbesudlingar på dem.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Plastpåsen lämnas vidare för fingeravtrycksundersökning.

Resultatet redovisas i särskilt protokoll.

Någon ytterligare undersökning avseende skorna görs inte i nuläget.

Britmarie Rundberg
kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll Svarta skor i plastpåse, hittade på Länsmanstorget, 2010-10-19 15:28   diarienr: 1400-K160329-10
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Undersökningsprotokoll Svarta skor i plastpåse, hittade på Länsmanstorget, 2010-10-19 15:28   diarienr: 1400-K160329-10
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Polismyndigheten Västra Götaland
Tekniska roteln
Box 429
401 26 Göteborg

Datum

2010-10-13

Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10/U013

Protokoll över klädundersökning, vita skor hittade i papperskorg

Inledande uppgifter
Undersökningen begärd av: Dan Göthberg, LKP TeknR
Utredare: Anders Sandholm, LKP GBR SP
Anledning till undersökningen: Anmälan om mord
Handläggare: kriminaltekniker Britmarie Rundberg, LKP TR/spårgruppen
Datum för undersökningen: 12 oktober 2010, tekniska rotelns spårlabb.

Beskrivning av material
Till Tekniska rotelns spårgrupp lämnas ett par skor, enligt tabellen nedan, för undersök-
ning. Syftet med undersökningen är att söka spår från brottet och fastställa om skorna
kan tillhöra den misstänkte.

Då undertecknad tog hand om materialet var det förpackat i en papperspåse där ett be-
slagsprotokoll är fastsatt.

Enligt beslagsprotokollet gjordes beslaget den 28 september 2010, kl. 09.30 på Tempe-
raturgatan 7 där skorna hittats i en papperskorg intill en förskola.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av Status
/flöde

O1/4827-
10/G071

2010-1400-
BG12441-1

Skor, vita, fabrikat:
Fred Perry

Låg överst i papperskorg vid
infarten till Temperaturgatans
förskola

Henrik Kruuse af
Verchou, polisassi-
stent

Undersökningsmetoder
Materialet granskas visuellt.

Avseende blodlika besudlingar görs förprövning med Leukomalakitgrönt, som är ett
blodförprövningsmedel. De besudlingar som kallas blod har förprövats och reagerat
som för blod.

Iakttagelser och undersökningar
2010-1400-BG12441-1, skor
Ett par vita fritidsskor i textil. De är av märket Fred Perry, storlek 43. Skorna har snör-
ning och båda skorna skosnörena är knutna med en dubbelknut.

Båda skorna är smutsiga och det ser ut som om de varit blöta. Smutsbesudlingarna kan
komma från torkad jord/lera.

Undersökningsprotokoll vita skor, 2010-1400-BG12441-1, 2010-10-13 15:07   diarienr: 1400-K160329-10
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På höger sko, på plösen bakom snörningen, påvisas en blodbesudling. Den finns på
kantbandet på plösens översta del.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Skorna skickas till SKL (Kriminaltekniska laboratoriet) för fortsatt undersökning av
besudlingen för att fastställa om den kommer från den misstänkte, målsäganden eller
annan person.

Resultatet redovisas i särskilt protokoll.

Britmarie Rundberg
kriminaltekniker

Undersökningsprotokoll vita skor, 2010-1400-BG12441-1, 2010-10-13 15:07   diarienr: 1400-K160329-10
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Undersökningsprotokoll vita skor, 2010-1400-BG12441-1, 2010-10-13 15:07   diarienr: 1400-K160329-10
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Polismyndigheten
Datum Diarienummer

K160329-10
O1/4827-10

Protokoll över klädundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Anders Sandholm

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om Mord.

Handläggare: Kriminaltekniker Christian Steen

Plats och tider för
undersökningen:

Undersökningen påbörjades den 6/10 kl. 13.45 i Tekniska rotelns
fiberrum, Borås.

Iakttagelser och undersökningar
2010-1400-BG12492-4 Blå Nikeskor
Ett par blå skor av märket Nike ZOOM, stl. 45. Skorna är förhållandevis rena. Det finns
en del besudlingar på skornas ovansida men inte så att de är att betrakta som
”smutsiga”. Undersidan av skorna är lätt slitna och lätt smutsiga. Några enstaka
småstenar sitter fast under sulorna och under vänster sulas fotblad finns det intrampat
något som luktar som tuggummi. Det finns ingen jord, gräs eller barr på ovan- eller
undersidan av skorna.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 1

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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2010-1400-BG12594-1 Skor Vans
Ett par svarta skor av märket VANS, stl. 44. (I samband med beslaget uppfattades
skornas färg som mörkblå, men i undersökningsrummets vita ljus visar sig färgen vara
svart.)

På höger skos ovansida finns det smutsringar som ser ut att komma från blöt jord/sand. I
övrigt är skorna allmänt slitna och smutsiga. På undersidan av sulan sitter finns det
småstenar/grus men inga rester efter jord, gräs eller barr.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 2

2010-1400-BG12594-2 Skor Nike
Ett par grå träningsskor av märket NIKE, stl. 44,5. Skorna har mindre förslitningsskador
och är allmänt smutsiga. På undersidan av sulan sitter finns det småstenar/grus men inga
rester efter jord, gräs eller barr.

Några blodliknande besudlingar hittas inte.

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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Foto 3

2010-1400-BG12594-3 Skor SFC
Ett par svarta lågskor av märket SFC (Shoes for Crews), stl. 43. Skorna ser nästan
oanvända ut, inga synliga förslitningsskador på sulorna. I skorna finns det dammtussar
vilket talar för att de inte använts på ett tag.

På undersidan av sulan sitter finns det småstenar/grus men inga rester efter jord, gräs
eller barr.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 4

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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2010-1400-BG12594-4 Skor rbk
Ett par svart/orange basketskor av märket RbK, stl. 43. Skosulorna är lätt slitna och
skorna är allmänt smutsiga.

På undersidan av sulan sitter finns det småstenar/grus men inga rester efter jord, gräs
eller barr.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 5

2010-1400-BG12594-5 Skor NIKE
Ett par grövre skor av märket NIKE, stl. 44. Skorna är svart/grön/orange. Skorna har
tydliga förslitningsskador. Ovansidan av skorna är allmänt smutsiga. På undersidan av
sulorna finns det rester efter jord, grus och några enstaka grässtrån. På vänster sula finns
det ett intrampat tuggummi.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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Foto 6

2010-1400-BG12594-6 Skor Andi
Ett par vita träningsskor av märket ANDI, stl. 46. Skorna är allmänt slitna och smutsiga.

På undersidan av sulan sitter finns det småstenar/grus men inga rester efter jord, gräs
eller barr.

Några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 7

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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2010-1400-BG12594-7 Skor Nike
Ett par svart/röd/vita basketskor av märket NIKE, stl. okänd. Skorna är allmänt slitna
och smutsiga. På undersidan av sulorna finns det småstenar/grus men också en hel del
grässtrån.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 8

2010-1400-BG12594-8 Skor Nike
Ett par svart/vita basketskor av märket NIKE, stl. 44. Skorna är väl använda och
smutsiga. På både ovansida och undersida finns grus/sand och jordrester. På undersidan
av sulan finns även grässtrån.
Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.

Foto 9

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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2010-1400-BG12594-9 Skor Softshell
Ett par svarta träningsskor av märket UNITS Softshell, stl. okänd. Skorna har små
slitskador och ser ut att vara mycket lite använda. Skorna är i stort sett rena på både
ovan- och undersida.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 10

2010-1400-BG12594-10 Skor Zoo York
Ett par svart/vita träningsskor av märket Zoo York, stl. 44. Skorna har tydliga
förslitningsskador och är allmänt smutsiga. På undersidan av sulan sitter finns det
småstenar/grus och några få grässtrån, men inga rester efter jord eller barr.

Skorna undersöks i IR-ljus men några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 11

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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2010-1400-BG12594-11 Skor NIKE
Ett par vita träningsskor av märket NIKE, stl. 44,5. Skorna ser väl använda ut och har en
del stora förslitningsskador. Skorna är inte smutsiga i form av grus/sand eller dyl.
Troligtvis har skorna mest använts inomhus.

Några blodliknande besudlingar hittas inte.
Foto 12

2010-1400-BG12594-12 Skor NIKE
Ett par grå basketskor av märket NIKE, stl. 44,5. Skorna har tydliga förslitningsskador
och är allmänt smutsiga. På undersidan av sulan sitter finns det småstenar/grus men inga
rester efter jord, gräs eller barr.

Några blodliknande besudlingar hittas inte.

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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Foto 13

Undersökningsmetoder
Visuellt i vitt ljus och IR-ljus.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Några blodbesudlingar hittades inte på någon av skorna.

Analys och slutsats
En jämförelse har gjorts mellan skorna som syns på "spårvagnsfilmen" och skorna i
denna undersökning. Bilderna på filmen är av dålig kvalitet och det är svårt att uttala sig
om hur skorna egentligen ser ut.

De skor som användes vid brottet bör vara kraftigt smutsiga på både ovan och undersida
(med tanke på terrängen där kroppen gömdes). Några sådana skor finns inte i beslaget.
Ingen av skorna ser heller ut att vara uppenbart nytvättade.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

O1/4827-
10/G004

2010-1400-
BG12492-4

Blå Nikeskor Skohyllan i hallen

O1/4827-
10/G013

2010-1400-
BG12594-1

Skor Vans, blå Skoställ i hallen. C Steen

O1/4827-
10/G014

2010-1400-
BG12594-2

Skor Nike, grå Skoställ i hallen. C Steen

O1/4827-
10/G015

2010-1400-
BG12594-3

Skor SFC, svart Skoställ i hallen. C Steen

Undersökningsprotokoll , 2010-10-25 10:10   diarienr: 1400-K160329-10
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Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

O1/4827-
10/G016

2010-1400-
BG12594-4

Skor rbk, svart/orange Skoställ i hallen. C Steen

O1/4827-
10/G017

2010-1400-
BG12594-5

Skor Nike,
svart/orange/grön

Skoställ i hallen. C Steen

O1/4827-
10/G018

2010-1400-
BG12594-6

Skor Andi, vit Skoställ i hallen. C Steen

O1/4827-
10/G019

2010-1400-
BG12594-7

Skor Nike, svart/röd/vit Skoställ i hallen. C Steen

O1/4827-
10/G020

2010-1400-
BG12594-8

Skor Nike, svart/vit Hylla, garderob i hall. C Steen

O1/4827-
10/G021

2010-1400-
BG12594-9

Softshell, svart Garderob i hall. C Steen

O1/4827-
10/G022

2010-1400-
BG12594-10

Skor Zoo York, blå/vit Garderob i hall. C Steen

O1/4827-
10/G023

2010-1400-
BG12594-11

Skor Nike Shox, vit Garderob i hall. C Steen

O1/4827-
10/G024

2010-1400-
BG12594-12

Skor Nike Elite, grå Garderob i hall. C Steen

Spår
O1/4827-10/S061 Grus och jordrester Undersida skor G017
O1/4827-10/S062 Grässtrån Undersida skor G019
O1/4827-10/S063 Grus och grässtrån Undersida skor G020

Christian Steen
Kriminaltekniker
033-488081
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Analysresultat
Powerpointbilaga

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Orginalhandlingens förvaringsplats

LKP GBR UT
Datum

2011-03-02
Tid

16:10
Involverad personal Funktion

Peter Kron Uppgiftslämnare



Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

HISING_YTT
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll
Beslag av skor

2010-1400-BG12441

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Temperaturgatans förskola.   Temperaturgatan 7 , 
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-28 09:30

Beslutat av

Englund, Peder, Kommissarie
Verkställt av

Kruuse af Verchou, Henrik, Polisassistent
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12441-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg överst i papperskorg vid infarten till
Temperaturgatans förskola.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Fred Perry Typ : Skor
Material : Tyg Färg : Vit
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISING_YTT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Kruuse af Verchou, Henrik
Datum

2010-09-28
Tid

13:18
Beslag verkställt

Ja
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Temperaturgatan 7
Inträffat mellan

2010-09-28 09:30

      Göteborg och

Platsbeskrivning

Papperskorg vid infarten

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Kruuse af Verchou

Uppgiften avser

Beslag av skor i papperskorg vid förskolan på temperaturgatan 7.
Uppgift

Polispatrull 51-9160 med tf insp Arkdal/Pa Kruuse står vid avspärrningen vid Länsmanstorget 
när en kvinna, Alexandra Ludvigsson 0734-206604, kommer fram och säger att det är ett par 
herrskor som ligger i en papperskorg vid förskolan på Temperaturgatan 7. 

Pa Kruuse går dit och vid infarten till förskolan finns en papperskorg omedelbart på höger 
sida. Överst i papperskorgen, väl synligt, ligger ett par vita herrskor. Skorna tas i beslag och 
läggs initialt i en plastpåse och paketeras senare över i en papperspåse. Övrigt innehåll i den 
fulla papperskorgen är enligt undertecknad att betrakta som skräp.

LKP Grovabrott
Rektangel



Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_NarkR

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Toomas Perem
Signerat datum

2010-09-29

Diarienummer

1400-K160329-10
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Temperaturgatan 60
418 41   Göteborg

Datum och tid för verkställighet

2010-09-29 17:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Ryding, Camilla, Inspektör
Perem, Toomas, Polisinspektör
Steen, Christian, Polisinspektör
Svensson, Kenneth, Kriminalinspektör
Nilsson, Roger, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Omfattning/direktiv

Teknisk undersökning
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Personal från LKP Narkotikaroteln säkrade lägenheten tills personal från tekniska roteln anlände.

Beslag

Nej

Åtgärder
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_NarkR

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Toomas Perem
Signerat datum

2010-09-29

Diarienummer

1400-K160329-10

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Stina Lundqvist. Toomas Perem 2010-09-29 09:22

Signerat Toomas Perem 2010-09-29 09:35

Verkställd av Kenneth Svensson, Christian Steen, Camilla
Ryding, Toomas Perem och Roger Nilsson den 2010-09-29
17:00.

Toomas Perem 2010-09-29 09:35
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_TR_Bo
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll
Mord

2010-1400-BG12492

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-28 21:00

Beslutat av

Sandholm, Anders, Kriminalkommissarie
Verkställt av

Steen, Christian, Polisinspektör
Svensson, Kenneth, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0404  -  Människorov

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12492-1
Båjeansjeans ( 9 st)

Platsbeskrivning

Garderob
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
2010-1400-BG12492-2
Kalsong ( 1 st)

Platsbeskrivning

Smutstvätten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
2010-1400-BG12492-3
Skjorta ( 1 st)

Platsbeskrivning

Garderob
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Svart med vita ränder

2010-1400-BG12492-4
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skohyllan i hallen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nike Färg : Blå
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12500

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Sjögren, Pär Anders Tae Jung
Importgatan 3
42246   HISINGS BACKA

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-29 11:00

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Matekovic, Mario, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12500-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Överlämnades av Sjögren för us.
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nokia Modell : E71

IMEI-/SERIE-nr : 358240039187554 Operatör : Tele2 Mobile
Telefonnummer : 0768-821980 Färg : Grå

Anteckningar: Inklusive laddare. Pin tel 4072 Pin SIM 4072.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GOB_LA
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12503

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Girma, Lidia
Wieselgrensgatan 7c
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-29 11:40

Beslutat av

Sandholm, Anders, Kriminalkommissarie
Verkställt av

Hennix, Johanna, Inspektör
Jaktgren, Fredrika, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0303  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12503-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Lidia bar den på sig i hennes bostad.
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : sony ericsson Färg : blå

Anteckningar: påslagen
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GOB_LA
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll
Mord

2010-1400-BG12541

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

Hittades på en gångbana mellan Rimfrostgatan-
Dimvädersgatan strax intill gångbron över Sommar-
vädersgatan.   Rimfrostgatan ,  Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-29 15:05

Beslutat av

Ljungdahl, Peter, Polisinspektör
Verkställt av

Sjöberg, Niklas, Inspektör
Ljungdahl, Peter, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12541-1
Skärp ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades på en gångbana mellan
Rimfrost- och Dimvädersgatan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GOB_LA
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll
mord

2010-1400-BG12542

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-29 14:10

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Sjöberg, Niklas, Inspektör
Ljungdahl, Peter, Polisinspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Yohannes, Ephrem Tadele

Föremålspunkter

2010-1400-BG12542-1
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades på ett datorbord i
vardagsrummet.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Compaq Typ : Bärbar dator

2010-1400-BG12542-2
Plastpåse ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i ett skåp i köket.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Märkta Ica Supermarket

2010-1400-BG12542-3
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i översta lådan i sängbordet i
den misstänktes sovrum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Operatör : Comviq Telefonnummer : 0739-045654

Typ av kontantkort : Comviq Kontant
Anteckningar: Sim kortsram
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GOB_LA
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll
mord

2010-1400-BG12542

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12542-4
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i översta lådan i sängbordet i
den misstänktes sovrum.

Status

Makulerad

Anspråkstagare

0 st.
Operatör : Comviq Telefonnummer : 0739-045654

Typ av kontantkort : Comviq Kontant
Anteckningar: Sim kortsram

2010-1400-BG12542-5
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i översta lådan i sängbordet i
den misstänktes sovrum.

Status

Makulerad

Anspråkstagare

0 st.
Operatör : Comviq Telefonnummer : 0739-045654

Typ av kontantkort : Comviq Kontant
Anteckningar: Sim kortsram

2010-1400-BG12542-6
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en garderob i barnens sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Samsung IMEI-/SERIE-nr : 354554006759821

Färg : Silver
Anteckningar: Simkort saknas

2010-1400-BG12542-7
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i nattduksbordslådan i den mt
sovrum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : LG IMEI-/SERIE-nr : 352126023746909

2010-1400-BG12542-8
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en låda i nattduksbordet i den
mt sovrum.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Sony Ericsson Färg : Grå
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GOB_LA
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll
mord

2010-1400-BG12542

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12542-9
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en låda i nattduksbordet i den
mt sovrum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : LG IMEI-/SERIE-nr : 011333008827505
Operatör : Tele2 Mobile Simkortsnummer : 894620402300773500242g

2010-1400-BG12542-10
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittade i en låda i nattduksbordet i den
mt sovrum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Sony Ericsson Färg : Svart

2010-1400-BG12542-11
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en låda i nattduksbordet i den
mt sovrum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Palm sprint

2010-1400-BG12542-12
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en låda i nattduksbordet i den
mt sovrum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: palm sprint

2010-1400-BG12542-13
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en låda i nattduksbordet i den
mt sovrum.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nokia Modell : 9300

IMEI-/SERIE-nr : 354321000360729
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Peter Thylén
Signerat datum

2010-10-05

Diarienummer

1400-K160329-10
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och tid för verkställighet

2010-10-04 14:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Thylén, Peter, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Omfattning/direktiv

Eftersöka fotografier, kameror
Övriga närvarande vid åtgärden

Krinsp Håkan Ohlsson GBR_utr
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2010-1400-BG12806

Åtgärder
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Peter Thylén
Signerat datum

2010-10-05

Diarienummer

1400-K160329-10

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Stina Lundqvist. Peter Thylén 2010-10-05 12:15

Signerat Peter Thylén 2010-10-05 12:16

Verkställd av Peter Thylén den 2010-10-04 14:00. Peter Thylén 2010-10-05 12:16

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2010-1400-BG12806. Peter Thylén 2010-10-05 12:33
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12806

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-10-04 14:00

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Thylén, Peter, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12806-1
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på bord i vardagsrum
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

2 st.
Fabrikat : Dell Typ : Laptop

2010-1400-BG12806-2
Kamera ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på bord i vardagsrum
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

2 st.
Fabrikat : HP Typ : Digital
Modell : Photosmart
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12546

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

  Vintervädersgatan ,  Göteborg
Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-27 11:00
Beslutat av

Englund, Peder, Kommissarie
Verkställt av

Jakobi, Margareta, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12546-1
Trosor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i påse G006
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Modell : string Färg : Svart

2010-1400-BG12546-2
Påse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Papperskorg,
Vintervädersgatan/Väderilsgatan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Ica supermarket Färg : vit

Anteckningar: Text "Ica Supermarket öppet alla dagar 9-21"
2010-1400-BG12546-3
Strumpbyxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i påse G006
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Material : Lycra Färg : svart

2010-1400-BG12546-4
Sko ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i påse G006
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

Anteckningar: Öppen tå
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12546

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12546-5
Sko ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en soppåse på
Väderilsgatan/Vintervädersgatan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

2010-1400-BG12546-6
Papperskorg ( 1 st)

Platsbeskrivning

Innegård
Väderilsgatan/Vintervädersgatan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grön

2010-1400-BG12546-7
Handväska ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Lindex Färg : Svart

2010-1400-BG12546-8
Necessär ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : flerfärgad

2010-1400-BG12546-9
Puderborste ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ID Modell : liten

2010-1400-BG12546-10
Puderborste ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ID Modell : stor

2010-1400-BG12546-11
Puder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ID Typ : Fairly

 361



Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12546

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12546-12
Puder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ID Typ : Veil

2010-1400-BG12546-13
Puder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ID Typ : Warmth

2010-1400-BG12546-14
Läppglans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ID

2010-1400-BG12546-15
Borste ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ID Typ : Concealer

2010-1400-BG12546-16
Mascara ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Clinique

2010-1400-BG12546-17
Lipbalm ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Decleor

2010-1400-BG12546-18
Läppglans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Lancome
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12546

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12546-19
Body lotion ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Cacharel

2010-1400-BG12546-20
Nagelfil ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2010-1400-BG12546-21
Tampong ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : OB

2010-1400-BG12546-22
Körkort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Efternamn : Krantz Förnamn : ELIN Terese

Personnummer : 198308165946 Utfärdat i (land) : Sverige
Födelset.(ååååmmdd) : 19830816

2010-1400-BG12546-23
Tuggummipaket ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Stimorol Senses

2010-1400-BG12546-24
Tuggummipaket ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Extra

2010-1400-BG12546-25
Cigarett ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Märke : Marlboro
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12546

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12546-26
Omslagspapper ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Vara : Papper till tuggummi Fabrikat : Senses

2010-1400-BG12546-27
Klisterlapp ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Rosa

Anteckningar: Kriven text: 547 537
2010-1400-BG12546-28
Godis ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Vara : karameller i papper

2010-1400-BG12546-29
Västtrafikkort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Västtrafikkort med kvitto i fodral

2010-1400-BG12546-30
Strumpa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Bomull Färg : Svart

2010-1400-BG12546-31
Kajalpenna ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Lancome

2010-1400-BG12546-32
Örhänge ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av sten/pärla : Pärla
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12546

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12546-33
Tuggummipaket ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Extra

2010-1400-BG12546-34
Vante ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i papperskorgen p.6
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Work Safe Typ : Tyg med nabbar
Storlek : 7 Färg : Vit

2010-1400-BG12546-35
Sopsäck ( 1 st)

Platsbeskrivning

P.7-P28 har lagts i säcken av
fastighetsskötare

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grå

2010-1400-BG12546-36
Sopsäck ( 1 st)

Platsbeskrivning

P.29-P34 har lagts i sopsäcken av
fastighetsskötare

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grå
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Fotografi(er) g054, g060, g078, g081, 2011-01-26 15:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_TR_Bo
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12594

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-29 13:00

Beslutat av

Sandholm, Anders, Kriminalkommissarie
Verkställt av

Steen, Christian, Polisinspektör
Svensson, Kenneth, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12594-1
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skoställ i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Vans Färg : Blå

2010-1400-BG12594-2
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skoställ i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nike Färg : grå

2010-1400-BG12594-3
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skoställ i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : SFC Färg : svart

2010-1400-BG12594-4
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skoställ i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : rbk Färg : svart/orange
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_TR_Bo
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12594

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12594-5
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skoställ i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nike Färg : svart/grön/orange

2010-1400-BG12594-6
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skoställ i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Andi Färg : vit

2010-1400-BG12594-7
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skoställ i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nike Färg : svart/röd/vit

2010-1400-BG12594-8
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hylla, garderob i hall.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nike Färg : Svart/vit

2010-1400-BG12594-9
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Garderob i hall.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Softshell Färg : Svart

2010-1400-BG12594-10
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Garderob i hall.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Zoo York Färg : Blå/vit

2010-1400-BG12594-11
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Garderob i hall.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nike shox Färg : Vit
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_TR_Bo
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12594

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12594-12
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Garderob i hall.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nike Elite Färg : Grå

2010-1400-BG12594-13
Träningsjacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på stolsrygg i vardagsrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Mörkblå

2010-1400-BG12594-14
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hylla, garderob i sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Kamoflage svart/grön

2010-1400-BG12594-15
Träningsjacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på galge, garderob i sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

2010-1400-BG12594-16
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på galge, garderob i sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Kamoflage, blå/grön/brun

2010-1400-BG12594-17
Luvtröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på galge, garderob i sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Marinblå

2010-1400-BG12594-18
Fleecejacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på galge, garderob i sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : blå/beige
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_TR_Bo
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12594

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12594-19
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på galge, garderob i sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Blå/grön

2010-1400-BG12594-20
Skinnjacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på galge, garderob i sovrum.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : röd/gul

2010-1400-BG12594-21
Kalsong ( 1 st)

Platsbeskrivning

Tvätthög i städskåp, kök.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : vit

2010-1400-BG12594-22
T-shirt ( 5 st)

Platsbeskrivning

Tvätthög i städskåp, kök.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2010-1400-BG12594-23
Linne ( 2 st)

Platsbeskrivning

Tvätthög i städskåp, kök.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12560

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

Sjalen låg på en betongplatta, byggarbetsplats, in-
vid skolan.   Sjumilaskolan ,  Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-30 14:30

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Paasonen, Pekka, Kriminalinspektör
Ohlson, Håkan, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12560-1
Sjal ( 1 st)

Platsbeskrivning

.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Material : Bomull Färg : gråvit

Anteckningar: rutmönstrad
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372

PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Paasonen, Pekka
Datum

2010-10-01
Tid

09:06
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pekka Paasonen

Uppgiften avser

gällande beslag BG 12560-10, sjal.
Uppgift

Sjalen hittades av elever på Sjumilaskolan. Vaktmästaren, Magnus Johansson, ringde in om 
saken.
Sjalen låg på en betongplatta vid ett nybygge tillhörandes skolan.

/ Paasonen



Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12603

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

Beslaget hade misstänkt på sig i samband med att
han greps.   Aminogatan ,  Mölndal

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-28 13:00

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Nyström, Claes, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Yohannes, Ephrem Tadele

Föremålspunkter

2010-1400-BG12603-1
Ryggsäck ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Typ : Ryggsäck Material : Nylon
Färg : Svart

Anteckningar: Ca 35 liter, svart med mestadels vit text

2010-1400-BG12603-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Sony Ericsson Modell : XPERIA

IMEI-/SERIE-nr : 357263020391390 Operatör : Comviq
Telefonnummer : 0739536051 Simkortsnummer : 89462044110005659603IQ851

Färg : Silver

2010-1400-BG12603-3
Nycklar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 6
I fodral : Nej

Anteckningar: Utöver 6 nycklar en vit nyckelbricka/låsöppnare färg vit med siffran 2.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12603

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12603-4
Pass ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Efternamn : yohannes Förnamn : Ephren Tadele

Personnummer : 198712196131 Utfärdat av : Etiopien
Utfärdat i (land) : Etiopien Handlingens nummer : E961692

Ej ifylld/blank : Nej

2010-1400-BG12603-5
Plånbok ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Plånbok Material : Skinn
Färg : Svart

Anteckningar: Innehåll diverse kort med mt namn, 6 femhundrakronorsedlar, 3 tjugokronosedlar,
kvitto, Västtrafikkort mm.

2010-1400-BG12603-6
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Operatör : Comviq Simkortsnummer : 89462044110009081317IQ851

Anteckningar: Låg i Västtrafikfodral som i sin tur låg i plånboken.

2010-1400-BG12603-7
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Operatör : Utländsk Simkortsnummer : 8946120809221266104

Anteckningar: Operatör Lyca mobile. Låg i Västtrafikfodral som i sin tur låg i plånboken.

2010-1400-BG12603-8
Diverse gods ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade den på sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Diverse personligt, läromaterial mm.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12603

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12603-9
Kontanter ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i godspunkt 5.
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 3060

2010-1400-BG12603-10
Lexikon ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg i ryggsäcken godspunkt 1.
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12760

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

  Rättsmedicin ,  Göteborg
Datum och klockslag för verkställighet

2010-10-01 15:00
Beslutat av

Sandholm, Anders, Kriminalkommissarie
Verkställt av

Jakobi, Margareta, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12760-1
Kavaj ( 1 st)

Platsbeskrivning

Elin Krantz
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grå

2010-1400-BG12760-2
Klänning ( 1 st)

Platsbeskrivning

Elin Krantz
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

2010-1400-BG12760-3
Klänning ( 1 st)

Platsbeskrivning

Elin Krantz
Status

Makulerad
Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

2010-1400-BG12760-4
Bh ( 1 st)

Platsbeskrivning

Elin Krantz
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

2010-1400-BG12760-5
Linne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Elin Krantz
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12764

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

  Temperaturgatan ,  Göteborg
Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-28 15:00
Beslutat av

Sandholm, Anders, Kriminalkommissarie
Verkställt av

Jakobi, Margareta, Inspektör
Delfs, Leif Christer, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12764-1
Hårsnodd ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skogsdunge innan gångtunnel till
länsmanstorget.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

Anteckningar: Märkt 1

2010-1400-BG12764-2
Tändare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skogsdunge innan gångtunnel till
länsmanstorget

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grön

Anteckningar: Märkt 2

2010-1400-BG12764-3
Kontanter ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skogsdunge innan gångtunnel till
Länsmanstorget

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 11,50
Anteckningar: Märkt 4
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12764

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12764-4
Örhängeslås ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skogsdunge innan gångtunnel mot
Länsmanstorget

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Vit metall, märkt 7

2010-1400-BG12764-5
Örhänge ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skogsdunge innan gångtunnel mot
länsmanstorget.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : Örhänge Typ av sten/pärla : Pärla
Färg : Vit

Anteckningar: Märkt 8
2010-1400-BG12764-6
Bakstycke till mobil ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffandeplats Elin Krantz
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Sony Ericsson

Anteckningar: Rosa
2010-1400-BG12764-7
Kniv ( 1 st)

Platsbeskrivning

Nedtryckt i jord till höger om kroppen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Kniv Skaftmaterial : Plast

Slidmaterial : Plast
Anteckningar: Rött skaft, svart slida

2010-1400-BG12764-8
Sjal ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sommarvädersgatan intill refug, under
bron Temperaturgatan

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grå

Anteckningar: Grå/grön mönstrad. Tillvaratagen av IGV-patrull, Pa Joakim Johansson 10091, en-
ligt överenskommelse m Jakobi.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12764

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12764-9
Halsband ( 1 st)

Platsbeskrivning

Gångtunnel innan Länsmanstorget.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Halsband

Anteckningar: Halsband med svarta plastkulor. Tillvarataget av IGV-patrull - överlämnat till Leif
delfs.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12796

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Utomhus på innergård   Vintervädersgatan/Väde-
rilsgatan ,  Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-27 12:30

Beslutat av

Englund, Peder, Kommissarie
Verkställt av

Göthberg, Dan, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12796-1
Våtservett ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i dunge på innergården mitt för nr.
23

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Vit

2010-1400-BG12796-2
tygvante ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i dunge mitt för nr.23
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Bomull med nabbar

2010-1400-BG12796-3
Papper ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i dunge mitt för nr.23
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Liknande toalettpapper

2010-1400-BG12796-4
Tampong ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i dunge mitt för nr.23
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Använd
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12796

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG12796-5
Toalettpappersrulle ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i dunge mitt för nr.23
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Tomrulle

2010-1400-BG12796-6
Godis klubba ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i dunge mitt för nr.23
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Vara : Godisklubba

2010-1400-BG12796-7
Omslagspapper till tuggummi ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i dunge mitt för nr.23
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Vara : Omslagspapper till tuggum-

mi
Fabrikat : Jenka

2010-1400-BG12796-8
Tuggummi ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg utanför dunge mitt för nr.23
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Använt tuggummi

2010-1400-BG12796-9
Omslagspapper till tuggummi ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på marken vid papperskorg
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Vara : Omslagspapper till tuggum-

mi
Fabrikat : Senses
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_SP
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG12798

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

  Vintervädersgatan/Väderilsgatan ,  Göteborg
Datum och klockslag för verkställighet

2010-09-27 13:30
Beslutat av

Englund, Peder, Kommissarie
Verkställt av

Jakobi, Margareta, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG12798-1
Jeans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Överlämnat till Margareta Jakobi på
plats av polispatrull. Låg i grå sopsäck
som i sin tur låg i pappersäck

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Blå

Anteckningar: Säkrat av fastighetsskötare från papperskorg

2010-1400-BG12798-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Överlämnat till Margareta Jakobi på
plats av polispatrull. Låg i grå sopsäck
som i sin tur låg i pappersäck

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : Med tryck Färg : Vit

Anteckningar: Säkrat av fastighetsskötare och lagd i sopsäck

2010-1400-BG12798-3
Sockor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Överlämnat till Margareta Jakobi på
plats av polispatrull. Låg i grå sopsäck
som i sin tur låg i pappersäck

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Vita

Anteckningar: Säkrat av fastighetsskötare och lagd i sopsäck

 382



Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Pekka Paasonen
Signerat datum

2010-10-05

Diarienummer

1400-K160329-10
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och tid för verkställighet

2010-10-05 10:15

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Centerwall, Pernilla, Polisinspektör
Skottheim, Jenny, Polisassistent
Paasonen, Pekka, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Omfattning/direktiv

Fotografering av föremål inne i lägenheten.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Fotografering.

Beslag

Nej

Åtgärder
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Pekka Paasonen
Signerat datum

2010-10-05

Diarienummer

1400-K160329-10

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Stina Lundqvist. Pekka Paasonen 2010-10-05 15:42

Signerat Pekka Paasonen 2010-10-05 15:44

Verkställd av Pekka Paasonen, Pernilla Centerwall och Jen-
ny Skottheim den 2010-10-05 10:15.

Pekka Paasonen 2010-10-05 15:44
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Peter Thylén
Signerat datum

2010-10-14

Diarienummer

1400-K160329-10
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och tid för verkställighet

2010-10-13 10:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Nyström, Claes, Kriminalinspektör
Thylén, Peter, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Omfattning/direktiv

Sök i källare och biutrymme efter kläder.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

I barnvagnsrummet fanns två barnvagnar, inget av intresse, nyckel fanns på beslagtagen nyckelring ifrån
den mt.
I källarförrådet, nyckel fanns på samma ring, fanns ett antal väskor och påsar med kläder. ingen
intressant jacka eller vit t-shirt fanns där. Förrådet ganska tomt, varför det gick snabbt och enkelt att
söka.

Beslag

Nej

Åtgärder
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Peter Thylén
Signerat datum

2010-10-14

Diarienummer

1400-K160329-10

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Stina Lundqvist. Peter Thylén 2010-10-14 12:58

Signerat Peter Thylén 2010-10-14 13:01

Verkställd av Peter Thylén och Claes Nyström den 2010-10-
13 10:00.

Peter Thylén 2010-10-14 13:01
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_UT
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll
Kameraminne

2010-1400-BG13526

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Girma, Lidia
Wieselgrensgatan 7C
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-10-18 14:00

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Thylén, Peter, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Girma, Lidia

Föremålspunkter

2010-1400-BG13526-1
Kameraminne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt i Girmas kamera.
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Viking Typ : SD minne
Modell : 512MB
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Håkan Ohlson
Signerat datum

2010-10-26

Diarienummer

1400-K160329-10
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Box 7222. Allmänna Häktet. Ernst Fontells plats
401 26   Göteborg

Datum och tid för verkställighet

2010-10-25 15:20

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Ohlson, Håkan, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Omfattning/direktiv

Eftersöka ring som Yohannes har på fotografi. Aviskten är att ringen skall undersökas efter spår som
kan ha betydelse i utredningen.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Av personal på Allmänna häktet fick jag nyckel till box 7222 där Yohannes tillhörigheter fanns
förvarade i tre (3) plastpåsar. I ett kuvert fanns örhänge samt ring. Ringen togs i beslag. Övrigt gods
lades tillbaka och nyckel återlämnades.

Beslag

2010-1400-BG13915

Åtgärder
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Håkan Ohlson
Signerat datum

2010-10-26

Diarienummer

1400-K160329-10

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Stina Lundqvist. Håkan Ohlson 2010-10-26 08:07

Signerat Håkan Ohlson 2010-10-26 08:12

Verkställd av Håkan Ohlson den 2010-10-25 15:20. Håkan Ohlson 2010-10-26 08:12

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2010-1400-BG13915. Håkan Ohlson 2010-10-26 08:28
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_UT
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG13915

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Box 7222. Allmänna Häktet. Ernst Fontells plats
401 26   Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-10-25 15:20

Beslutat av

Ohlson, Håkan, Inspektör
Verkställt av

Ohlson, Håkan, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Yohannes, Ephrem Tadele

Föremålspunkter

2010-1400-BG13915-1
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

vid husrannsakan i box 7222 hittades
ringen i en av tre plastpåsar med
Yohannes tillhörigheter. Ringen låg i
ett kuvert tillsammans med ett örhänge.
Ringen flyttades över till ett annat
kuvert med en hand som var iklädd en
plasthandske.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Peter Thylén
Signerat datum

2010-10-29

Diarienummer

1400-K160329-10
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och tid för verkställighet

2010-10-29 14:45

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Thylén, Peter, Kriminalinspektör
Ohlson, Håkan, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)
0660  -  Våldtäkt (Utomhus mot kvinna)

Omfattning/direktiv

Sök efter ring i sovrummet
Sök efter vit-grå strumpor
Övriga närvarande vid åtgärden

Krinsp Anette Härd
Kå Stina Lundqvist
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2010-1400-BG14107

Åtgärder
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Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Peter Thylén
Signerat datum

2010-10-29

Diarienummer

1400-K160329-10

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Stina Lundqvist. Peter Thylén 2010-10-29 15:54

Signerat Peter Thylén 2010-10-29 15:55

Verkställd av Peter Thylén och Håkan Ohlson den 2010-10-
29 14:45.

Peter Thylén 2010-10-29 15:55

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2010-1400-BG14107. Peter Thylén 2010-10-29 17:18
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_UT
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG14107

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Yohannes, Ephrem Tadele
Plats för verkställan

Yohannes, Ephrem Tadele
Temperaturgatan 60
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-10-29 14:45

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Thylén, Peter, Kriminalinspektör
Ohlson, Håkan, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)
0660  -  Våldtäkt (Utomhus mot kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-1400-BG14107-1
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i nedre lådan av två i nattduksbord i
sovrummet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Metall : Silver Metallfärg : Silver

2010-1400-BG14107-2
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Nedre lådan av två i nattduksbordet i
sovrummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Material : Skinn Färg : Svart

2010-1400-BG14107-3
Strumpa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bakom och under säng i
barnkammaren

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Hanes Typ : Kort

Färg : Vit-grå
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_UT
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2010-1400-BG14107

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Föremålspunkter

2010-1400-BG14107-4
Strumpa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i tvätten i städskåp i kök.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Hanes Typ : Lång

Färg : Vit

 394



Fotografi(er) 2010-1400-BG14107-3, -4, 2011-11-20 15:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Polismyndighet

Västra Götaland
Verkställande enhet

LKP_GBR_UT
Handläggande enhet

LKP_GBR_UT

Beslagsprotokoll

2011-1400-BG2421

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

1400-K160329-10

Misstänkt person

Plats för verkställan

Polishuset Ernst Fontells Plats
Göteborg

Datum och klockslag för verkställighet

2010-10-01 16:30

Beslutat av

Lundqvist, Stina, Kammaråklagare
Verkställt av

Thylén, Peter, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Göteborgs tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2011-1400-BG2421-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Skorna upphittade vid Länsmanstorget.
Skorna låg i en plastpåse som ej öppnats
pga av risk för kontaminering

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
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397

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sturgis, Maria
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Syster till Elin Krantz
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredningen gällande mord på Sturgis syster Elin Krants den 26

september 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2011-02-22
Förhör påbörjat

16:05
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Maria Sturgis inkom till dagens förhör efter överenskommelse 
på telefon med förhörsledaren.

FÖRHÖR
Maria Sturgis tillfrågas om kan berätta hur hon fick kännedom om att hennes syster, Elin 
Krantz, var försvunnen. Maria svarade att vid tillfället för Elin försvinnande var hon i 
tillfälligt i Danmark med arbetet.
På söndagsmorgonen fick Maria ett sms meddelande från Anders Sjögren som väckte henne. 
Maria minns inte vad det stod i meddelande men hon svarade att hon hade sovit när hon fick 
meddelandet och att hon befann sig i Danmark.

Senare på söndagen, vid 08.00 tiden, så pratade Maria med Anders. I dag vet inte Maria vem 
av dem som ringde den andre. Anders sade att han hade fått samtal från Elin som han missat. 
Han hade hört att det var en massa stoj i bakgrunden när han avlyssnat mobilsvaren. Han sade 
att det var fickpåringningar från Elin. Hans avsikt med att kontakta Maria var att kontrollera 
att Elin var hemma. Det visade det sig att Anders inte kände till att Maria var i Danmark. 

Senare på förmiddagen skickade Maria sms till Elin men fick inga svar. Ännu senare på tågen 
mellan Köpenhamn och Göteborg skickade och ringde Maria till Elin utan att få svar.

Vid 15.00 tiden var Maria hemma hos sin man Dave och fick då besked om att Elin inte 
kommit hem.  På grund av oro för Elin satte sig Maria vid datorn och fick via Facebook reda 
på flera av Elins kamrater, klasskamrater och Kevins fullständiga namn. Syftet med detta var 
att kontakta dessa för att få reda på om de hade någon kännedom om var Elin kunde finnas. 



Med hjälp av de fullständiga namnen kunde Maria få fram mobiltelefonnummer varpå hon 
började att ringa runt. Maria fick kännedom om att Elin varit ute förgående kväll tillsammans 
med en klasskamrat som hette Ida. Maria ringde till Idas mobiltelefon men det visade sig att 
det var avstängd. 

Maria pratade med Kevin som sade att han från natten innan fått telefonsamtal från Elin som 
han hade missat.

Efter att ha fått tag i Idas hemadress så satte sig Maria i bilen i avsikt att åka hem till Ida för 
att få reda på om denna hade någon kännedom om vart Elin befann sig. Det hade aldrig hänt 
tidigare någon gång att Elin varit borta på detta vis. 

På väg hem till Ida så ringde Anders till Maria och hon fick då för första gången kännedom 
om att då Anders hade avlyssnat samtalet från Elin så hade han hört utländska män som 
pratade samtidigt som Elin skrek i bakgrunden.

Maria körde då åt sidan med bilen och ringde till polisen vid två tillfällen. Vid andra samtalet 
med polisen blev det bestämt att Maria skulle åka hem och när hon gjorde så sammanstrålade 
hon med en polispatrull som tog upp en anmälan på Elins försvinnande. Anmälan togs upp 
vid 16.00 till 16.30 tiden. 

Innan polisen lämnade så hade Maria haft ett samtal med Karin som berättade att hon haft 
sällskap med Elin från stan då de var på väg hem. Av denna anledning åkte polisen från 
Marias bostad och till Karin för att där hålla förhör med denna.

Tillfrågad om det stämmer att Elin bodde hemma hos Maria och Dave. Maria svarade att i 
mars månad 2010 påbörjade Elin en utbildning till hudterapeut på Elisabeth skolan. 
Utbildningen var under ett år och det var tänkt att Elin skulle vara klar med sin utbildning om 
ett kort tag. På grund av utbildningen flyttade Elin ifrån Falköpning och bosatte sig tillfälligt 
hemma hos Maria och Dave från februari 2010.

Huset som Maria och Dave bor i flyttade de in i januari 2010 och påbörjade att renovera 
genom att först göra i ordning det rum som sedan Elin flyttade in i.

Innan flytten till Göteborg hade Elin flyttat hem till sin mamma under en halvt år för att spara 
pengar till utbildningen till hudterapeut som Elin fick bekosta själv.

Förhör med Sturgis, Maria; 2011-02-22 16:05   diarienr: 1400-K160329-10
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399

Förhör Signerat av

Ben Wahlin
Signerat datum

2010-09-30 15:25Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Elofsson, Ida
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser under kvällen den 25-26 september 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Ben Wahlin
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ida är klasskamrat med Elin Krantz på Elisabeth gymnasiet. 

Under kvällen den 25 september så var Elin på en förfest. Ida var inte med på denna och vet 
inte heller vart Elin var. De träffades inte förrän ca 00.00-00.20 i Brunnsparken. De gick då 
tillsammans till Push på Avenyn. De befann sig där under hela natten.

Ida tyckte att Elin uppträde underligt. Hon kan inte säga om hon var påverkad av något annat 
än alkohol. Hon kände bara att hon fick "passa" på Elin så att hon inte skulle ställa till med 
något. Ida föreslog att Elin skulle sova hos henne men Elin sade att hon ville åka hem. Det 
hände inget speciellt på krogen under kvällen t.ex kontakt med män.

Ca 03.30 frågade Ida Elin om hon ville ha en drink. Det ville Elin och Ida gick till baren. Då 
Ida kom till¨baka så var Elin borta.

Uppläst i koncept.



400

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Elofsson, Ida
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bekant med målsägande
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredning om mord på Elin Krantz.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-02
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ida Elofsson kommer att namnges med sitt förnamn så som i tidigare förhör.

Spontant uppger Ida att hon inte läst något om Elin i tidningar för hon har undvikit detta. Ida 
vill vänta till allt blivit klart.

Tillfrågas om hur länge Ida har känt Elin så svarade hon att hon har känt Elin sedan den 3 
mars i år då de båda påbörjade en ettårig utbildning tillsammans.

Tillfrågad om de umgicks flitigt. Ida svarade att de umgicks på skolan mer och mer med just 
lördagskvällen den 25 september var första gången de var ute tillsammans.

Ida tillfrågas om hon och Elin tillbringade någon tid tillsammans på lördagen den 25 
septembers för och eftermiddag. Ida svarade att de båda träffades först klockan 23.30. 
Tidigare på lördagens eftermiddag och kväll hade Ida varit i skolan där hon arbetade extra 
från 15.00 till 21.30.  Därefter åkte Ida hem till sin lägenhet i stadsdelen Lunden och 
duschade innan hon åter tog sig till stan och träffade Elin.

Elin däremot hade innan de båda träffades varit på en förfest någonstans på Hisingen hos 
någon tjej. Elin skrev ett sms till Ida där hon berättade att det var en tjej som precis hade 
flyttat in i sin lägenhet, samma dag, och Elin skulle dit på en förfest. Hon sade också att Ida 
var välkommen dit om hon ville men detta visste Ida att hon aldrig skulle hinna då hon skulle 
arbeta i skolan innan hon skulle träffa Elin i stan. Elin skulle inte arbeta extra i skolan just vid 
detta tillfället.

Förhörsledarens anteckning: vid uppläsning av förhöret så började Ida att titta igenom sin 



mobil varpå hon fann sms meddelandet som hon fick av Elin. Meddelandet löd : " Hellu! Hur 
är det. Vi kan va hos min kompis i kväll. Hon flyttar precis in i en lägenhet i dag men hon var 
sugen att gå ut med………Hör av dig när du är klar med skolan sen. Kramis"

Ida känner inte till vem tjejen var som Elin skulle hem till.  Ida hörde aldrig tjejens namn eller 
adress. Bara att det var på Hisingen men inte var någonstans i övrigt. 

Tillfrågad om Ida känner någon vän till Elin som heter Karin.  Ida svarade tidigare visste hon 
inte om någon Karin men senare har hon hört att Karin nämnts av Elins syster Maria.

Efter att Elin varit försvunnen så har Ida fått kontakt med Maria via Facebook. På söndagen 
(Förhörsledarens anteckning: Den 26 september) frågade Maria via Facebook om Ida inte 
hade varit ute med Elin på lördagen. Maria berättade vid detta tillfället också för Ida att Elin 
var försvunnen. Maria gav också via Facebook också sitt telefonnummer till Ida varpå de 
senare på söndagen också hade telefonkontakt.

På något vis hade Maria fått tag i uppgifter om Ida via Facebook. De båda hade aldrig innan 
varit i kontakt med varandra.

Nästföljande tisdag hade Maria sms kontakt med Ida och frågade vem Elin hade varit på 
förfest med. Ida skickade då över det sms meddelande angående förfesten son hon hade fått 
från Elin på lördagen till Maria.
 
När Ida på lördagen träffade Elin vid 23.30 till 24.00 vid Brunnsparken så hade de innan 
beslutat att de skulle gå på Push. Detta hade de bestämt redan på onsdagen eller torsdagen. 
När Ida kom till Brunnsparken i taxi så fanns Elin redan på plats. Elin var då ensam.

När de båda träffats så frågade Ida om Elin hade med sitt legitimation. Det är en åldersgräns 
på 23 år på Push men Ida tyckte att Elin såg mycket yngre ut.  Elin sade att hon hade leg med 
sig.. Elin berättade att på den förfest som hon hade varit på innan så hade hon träffat några 
killar. Kanske en eller två, som sade att de hade upplevt Elin som mycket yngre än vad hon 
var.

Elin berättade inget mer om killarna så som namn eller ålder. Ida upplevde Elin som 
jättekonstig och Ida föreslog att de skulle åka hem till Ida i stället. Ida visste inte om Elin 
skulle kunna komma in någonstans. Ida vet inte om Elin var jättefull för hon sade att hon 
hade festen från klockan sju på kvällen. Elin blev då jättearg då Ida föreslog att de skulle åka 
hem till henne i stället. Elin ville gå till Push som de tidigare hade bestämt.

 Väl framme vid Push så visade det sig att Elin hade tappat sitt bankkort varpå Ida fick betala 
entrén för de båda. Ida var lite överaskan över att Elin kom in trots att hon var så kraftigt 
påverkad. Vakterna på Push brukar annars vara hårda.

Väl inne på Push så gick Elin och Ida till toaletterna där Elin ringde hem till sina föräldrar för 
att få telefonnumret dit hon skulle ringa för att spärra sitt bankkort. Ida uppfattade det som att 
Elin pratade med sin lillebror.
 
Ida tillfrågas om hur hon upplevde Elin. Ida svarade att i skolan var Elin alltid snäll och lugn. 
Just denna lördagskväll var Elin konstig som om hon var påverkad. Ida vet inte om det bara 
var alkohol som Elin var påverkad av. Elin frågade flera gånger samma frågor till Ida men det 
var som hon inte uppfattade svaren utan frågade sedan strax igen. Till exempel frågade Elin 
om hur gammal Ida var. När så Ida svarade så upprepade Elin strax samma fråga om och om 
igen.
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Spontant så uppger Ida att en klasskamrat, Hanna Sundqvist, till henne och Elin hade pratat 
med Elin på lördagskvällen. Elin hade då sagt att hon lämnat förefesten och var på väg att 
träffa Ida. Ida vet inte vem av Hanna eller Elin som hade ringt upp den andra.

Vidare hade Elin för Hanna sagt att hon hade haft en dröm natten innan. I drömmen hade Elin 
känt att hon hade svävat eller att hon fått hjälp med att sväva. Detta har Hanna senare berättat 
för Ida..

Inne på Push så dog Idas mobiltelefon. Ida sade till Elin att de inte fick komma ifrån varandra 
för att Ida tyckte att Elin skulle sova hemma hos henne eftersom Elin var konstig. Detta 
förslag hade Elin accepterat. Trots detta försvann Elin flera gånger. Ida fick söka upp Elin 
flera gånger. Ida var då irriterad på Elin.

Tillfrågad så svarade Ida att hon tror att hon var kvar inne på Push till dess att de stänger. Ida 
tror sig ha berättat detta i tidigare förhör. I dag minns Ida inte exakt. När Ida skall ta sig hem 
och lämnade Push så var Elin borta. Det sista som Ida såg av Elin var strax innan stängningen 
då Ida frågade om Elin ville ha en drick. Detta ville Elin varpå Ida köpte en vodka Red Bull 
till sig och en Red Bull till Ellin men Ida nämnde aldrig för Elin att hennes inte innehöll 
någon alkohol. När Ida hade fått drinkarna och vände sig om så var Elin borta. Sedan dess har 
hon inte sett Elin.  

Spontant så uppger Ida att vid ett tillfälle när Elin var borta från Ida och Ida fann henne igen 
så hade Elin en drink i sin hand. Detta måste hon ha blivit bjuden på eftersom Elin inte hade 
något att betala med.

Tillfrågad om Elin hade kontakt med några killar inne på Push. Ida svarade att hon inte 
känner till detta men de var några killar som ville dansa med Elin medan Ida fanns i närheten. 
På det lilla dansgolvet som finns inne på Push blev det uppenbart för killarna som ville dansa 
med Elin hur påverkad hon var varpå killarna snabbt avslutade att dansa. 

Spontant så uppger Ida att i slutet på kvällen inne på Push så upplevde hon att Elin skärpte till 
sig och uppträde inte lika påverkad som innan.

Tillfrågad om Ida känner till om Elin hade någon pojkvän. Ida svarade att då hon och Elin 
stod i kön in till Push så nämnde Elin att hon saknade en kille som hon namngav. Killen hade 
något utländskt namn. Kanske Asraell eller något liknande. 

Tidigare i skolan har Elin nämnt någon kille som flyttat hem till Turkiet och som studerade på 
Chalmers. Ida vet inte om den som Elin nämner i kön och den som hon nämnde på skolan är 
samma person.

Via Facebook har Ida haft en kontakt med en kille som kände Elin. Ida tror att det var den 
killen som hon uppfattade som Asraell.  Då Ida inte var säker på att killen kände till att Elin 
hade blivit mördad så berättade hon det för killen. Ida bad om ursäkt för att killen fick 
kännedom om mordet på detta vis genom Facebook. Ida upplevde att killen reagerade 
konstigt på detta och började fråga Ida om vad hon arbetade med. Ida upplevde att killen 
plötsligt var intresserad av Ida och inte tycktes bli lessen över Elins död. Ida avslutade det 
hela med att säga till killen att han borde fundera en stund och sedan ha ett bra liv. Därmed 
avslutade Ida kontakten med killen.

Förhörsledarens anteckning: Ida skall kontakta förhörsledaren senare då hon fått fram killen 
riktiga namn som hon kan få fram genom Facebook.
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Tillfrågad om Elin nämnde någon om sex, om och när och om hon hade haft sex. Ida svarade 
att Elin aldrig för henne nämnde något om detta. De kände inte varandra så väl. I klassen 
uppfattades Elin så ren att ingen skulle prata med Elin på det viset.

Förhöret uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISING_YTT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Hultgårdh, Karin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Människorov 2010-09-26
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Cecilia Ekblad
Förhörsdatum

2010-09-26
Förhör påbörjat

18:40
Förhör avslutat

Förhörsplats

Pallasgatan 3
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Karin berättar att hon och Elin varit ute och festat under natten mellan lördag och söndag. De 
var på olika uteställen men möttes upp vid Valand där de skulle ta en spårvagn över till 
Hisingen.

De hade köpt lite mat och satt och åt vid hållplatsen när 3 utländska killar kom fram till dem. 
En av killarna visade större intresse för Elin och Karin uppger att de bytte nummer med 
varandra. Karin skall även ha hört killen säga "Men då bor vi ju nästan grannar för jag bor ju 
också där i närheten". Karin har inte hört att Elin har uppgett sin adress men tror det då killen 
sade på detta sättet. Hon hörde även att de pratade om hundar som är ett stort intresse för 
Elin. Killen som flörtade med henne sade att han hade en hund också.

Karin beskriver killen som eventuell Libanes. Karin tyckte att han var så lik en kompis till 
henne som är det. 
Killen var 170-180 cm lång med rakat hår. Han var ganska rund i ansiktet och mullig 
kroppsbyggnad. Runt 25 år.
En av hans kompisar uppgav själv att han var från Turkiet.
Karin skulle lätt kunna känna igen killen som Elin pratade med om hon såg honom igen.

Karin tyckte att killarna var ganska jobbiga och påstridiga men efter ett tag så lämnade de och 
båda tjejerna hoppade på spårvagn nr 5 mot Biskopsgården. De tre killarna var då inte med på 
vagnen. De hade heller inte nämnt något om någon bil.

Efter att tjejerna satt sig ner i mittenvagnen så kommer det fram en afrikansk man till dem. 
Han sätter sig i parsätet mittemot dem med gången emellan dem. Han hälsar på engelska och 
undrar om de haft en trevlig kväll. Tjejerna ignorerar honom och säger att de inte är 



intresserade av att prata. Mannen sitter kvar en liten stund men reser sig sedan upp för att gå 
och sätta sig i vagnen längst bak (det var 3 st vagnar).

Karin beskriver mannen som afrikan men ljusare i hyn (typ mulatt). Runt 25-30 år. Han skall 
ha varit väldigt lång, runt 190-195 cm . Han hade väldigt kort svart hår. Karin sade att han 
kan ha haft krulligt hår men kan inte säga varför det var så. Han kan även ha varit lite 
tunnhårigare i mitten av huvudet men detta vet hon ej med säkerhet. 
Han pratade ingen svenska utan engelska. Han hade på sig en mörk tröja, eventuellt med ljusa 
revärer på armarna.
Karin skulle känna igen mannen om hon såg honom igen.

När vagnen närmade sig Hjalmar Brantingsplatsen där Karin skulle gå av så frågade hon Elin 
om hon inte ville följa med och sova hos henne. Detta ville inte Elin utan hon ville hem.
Karin uppfattade inte Elin som redlös utan hon var full men kunde ta hand om sig själv.
Därefter har inte Karin hört något mer från Elin.

Karin och Elin har känt varandra sen de var små. Elin brukar alltid höra av sig dagen efter 
och "skvallra" lite om gårdagen. Karin berättar att Elin brukar bli ganska full och att hon även 
hamnat i fyllecell tidigare. Hon festar varje helg. Det är heller inte första gången som Elin 
försvinner iväg på egna äventyr men hon hör alltid av sig relativt tidigt dagen efter. Det är 
inte likt henne att inte höra av sig till någon dagen efter en festkväll.
Elin tycker om killar med invandrarbakgrund. Karin beskiver henne som flörtig, frispråkig 
och lite "lätt på foten" när hon har druckit.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Hultgårdh, Karin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Männsikorov, Elin Krantz.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Monica Johnzon
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

12:46
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats

Pallasgatan 3.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Nytt förhör med Karin. 

 Elin.
Karin och Elin har känt varandra i ca. 14 år.

Elin bor sedan i febr./mars i Gbg. med sin syster Maria och hennes man Dave.

Läser till hudterapeut på Elisabethskolan här i Gbg.
Jobbar lite hemma i Falköping då tillfälle ges.

Beskrivs som två personligheter. 
Lite blyg normalt, men då hon dricker alkohol - precis tvärtom. 
Blir väldigt utåtriktad. 
Uppfattas som lite naiv, godtrogen, snäll.
Har tidigare haft problem med alkoholen.  
Inte hittat hem och liknande.
Har vid ngt. tillfälle lagt sig på järnvägsspår.
Verkar sista året ha lugnat ned sig med spriten.
Väldigt anti mot droger – tar inga droger alls.

 Elins klädsel/utseende aktuell kväll.
*Svart klänning, trol. strl. 36-38.
*Grå kavaj, trol. strl. 36-38.
*Svarta högklackade skor – 7-8 cm klack. 



  Mkt. slitna klackar. Spiken ute. Elin klagade över detta.
  Konstläder.
  Skorna är lite som stövletter fast med öppen tå.  
*Svarta strumpbyxor – tjockare sort. 
  Troligtvis med fot då Elin hade skor på fötterna, tror Karin.
*Axelremsväska, svart av okänt märke. Ca 30 cm lång och ca 20 cm hög. 
  Locket lika stort som själva väskan. 
  Ngn. dragkedja på locket – troligtvis som dekoration.
*Trosor – Karin vet ej men tror string. 
  Svarta, röda alt. laxrosa då detta var favoritfärgerna.
  Trolig strl. 36-38.
  Enfärgade.
*BH – Karin tror att den nog var vadderad. 
  Osäker på färg men rött, svart eller laxrosa.
  Trolig strl. 70 A el. B.
  Enfärgad.

Ang. om Elin hade menstruation svarar Karin att hon inte vet.
Om hon hade det, så använder hon i s f tampong.

Elin hade under kvällen tappat/blivit av med sin plånbok.
Hon hade spärrat sitt/sina konton.

På fråga vad Elin brukade ha i sin väska svarar Karin:
"Smink, nyckelknippa, mobilen… ja, jag vet inte. Cigaretter… Marlboro… mentol."
På fråga svarar Karin att hon inte vet ngt. om tändare/tändstickor.
Ingen uppfattning om att Elin skulle ha en personlig/egen tändare.
Elin hade även sin nya mp3-spelare med sig. En liten, svart.

Elin är noga med sitt utseende – utan att för den skull sminka sig mkt.
Använder aldrig lösnaglar – har egna, snygga, enligt Karin.
Mkt. noga med sina händer.

Använder linser – dock endast pga sin syn. Aldrig färgade.

Håret är ljust och var utsläppt. Lite halvlockigt.
Har inte för vana att snurra upp håret med hjälp av snodd/spännen på hemvägen från krogen.

Inga ringar på fingrarna.
Inget halsband – detta hade de pratat om tidigare innan de gick ut. 
>Armband, typ platta svarta stena på rad på ett gummiband eller på ett band som satt runt en  
  handled.
>Örhängen. "Aldrig stora örhängen – å jag undrar om hon ens har hål i öronen… i s f så har  
  hon bara små örhängen."

 Spårvagnsresan.
Elin ringde en kille som hon börjat att dejta endel på sista tiden men han svarade inte  - 
Kevin, okänt efternamn.
Karin berättar att Maria skall ha varit i kontakt med denne Kevin – mer vet hon inte.
Under resan satt de och pratade och Elin visade endel medd. på sin mobil.
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På fråga om "Libanesen" som de träffat på stan, som hade hund och bodde nära Elin, hörde 
av sig svarar Karin nej.

Vi pratar vidare om spårvagnsresan och om den färgade killen som kommer och sätter sig vid 
dem.
Han var inte arg eller upprörd då han lämnade dem – han bara gick.
Elin och Karin pratade aldrig med honom och han fattade snabbt att de inte var intresserade – 
de fräste aldrig av honom på ngt. sätt. Ignorerade honom endast.

Fhl. berättar att det satte sig en kille framför dem ca 5 min. innan Karin kliver av.
Karin har inget minne av denna killen.
Hans kläder beskrivs men Karin minns honom inte alls.

Karin är mkt. orolig.
Elin brukar oaktat hur kvällen innan varit höra av sig dagen därpå. 
Har aldrig varit borta på detta sättet förut
Förhöret slut kl. 13.40
Uppläst efter hand. Gdk.
M. Johnzon
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Förhör
Elin Krantz.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Hultgårdh, Karin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Monica Johnzon
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

10:12
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Pallasgatan 3.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Aktuell lördagskväll.
Karin, Elin samt en kompis till dem som heter Emil satt hemma hos Karin och förfestade 
tillsammans.
Ca 00.00 lämnar de lägenheten.
Emil och Karin till Kville Biljard och Elin tog spårvagnen in till stan för hon skulle möta Ida 
där.
Elin tog spårvagnen från Vågmästaren.
Ida och Elin skulle gå på Push hade de bestämt.

Emil och Karin var bar en kortare stund på Kville Biljard, ca 30 minuter,  och tog sedan 
spårvagn in till stan för att gå på Dancing Dingo.

Karin var på Dancing Dingo hela kvällen och ca kl. 02.30 lämnade hon stället och gick till 
Burger King för att handla mat.
Gick därefter ned mot Valand för att ta spårvagnen hemåt.
satt och väntade då Elin ringde till henne.
Elin undrade om hon var kvar i stan och om de kunde ta sällskap hem – ok.
Elin hade så som Karin fattade det varit kvar inne på Push under kvällen och kom nu därifrån. 
Möttes vid Sibylla på Avenyn.

Elin sa att hon var hungrig och att hon tappat sin plånbok.
Karin betalade mat åt Elin på Sibylla.

Det var kö till korvkiosken och de missade spårvagnen de tänkt åka med.



Elin åt upp sin mat i väntan på nästa spårvagn – utanför Valand.
De satt och pratade och Elin berättade att hon trodde att hon tappat plånboken inne på Push 
och att hon spärrat sitt/sina konton.
Elin hade även sagt att det varit en ganska så trist kväll och att det lika gärna hade kunnat 
kvitta att gå ut.

De tre killarna var framme där en av dem benämns som "Libanesen" i tidigare förhör.
"Han liknade till utseendet en kille jag känner som är från Libanon så det är bara därför som 
jag tänkte att han kanske var Libanes."

Karin och Elin åker hemåt med 5:ans spårvagn.

 På spårvagnen.
Åter till killen som satte sig framför Elin – vi talade om honom även under gårdagens förhör.
Ritar upp spårvagnen och hur Karin och Elin satt och att det klev ombord en kille i stan.
Att han satte sig framför Elin  -  och hasade ned på sätet.
Karin får hans kläder beskrivna för sig men Karin minns inte killen.
Hon har funderat på honom men kan inte minnas honom.

 Elins favoritställen i Gbg.
Push och Nivå.

 Elins mobiltfn.
"En rosa Sony Ericsson som man skjuter upp fronten på för att kunna använda den. Vet inte 
vad sorten heter."
Karin är nästan säker på att Elin har ett kontantkort – vet ej viken operatör.

 Ang. Länsmansgården.
Karin har aldrig hört ngt. om att Elin har kamrater i området.
Vet dock ej om ngn. av hennes skolkamrater bor där.

"Vi kallade det för farliga området och vi pratade om att åka med spårvagnen dit upp och så 
bara åka dit och hem igen, inte kliva av utan bara åka och vända liksom, bara för att se hur 
det såg ut där.
Jag har aldrig varit där och inte Elin heller vad jag vet i a f.
Hon var ju livrädd att åka dit..

Vad Karin vet så kunde inte Elin några gatunamn i området – har aldrig hört henne säga ngt.
"Näe, farliga området bara… vi sa bara farliga området."

Elin har aldrig visat ngt. intresse av området heller - att det skulle vara spännande att åka dit.
"Hon var i o f. sig lite kaxigare när hon var onykter men jag kan inte tänka mig att hon skulle 
dit och kolla då på natten/morgonen. Hon måste ha gått av fel."

Karin får en direkt fråga på just Temperaturgatan men hon har aldrig hört Elin nämna det.

 5-ans spårvagn.
Elin kan enligt Karin 5:ans linje bra mellan stan och hennes egen hpl. Gropegårdsgatan.
Om hon missade Gropegårdsgatan så hoppade hon bara av vid nästa – det är ungefär lika 
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långt att gå hem därifrån.
På fråga om de brukar åka taxi svarar Karin att de aldrig åker taxi.
Dels för att de brukar ta spårvagnen och att det ju kostar endel pengar att ta en taxi men också 
pga att de kommer från en liten stad och att de inte har den vanan att åka taxi.

Karin får frågan om Elin skulle kunna ha råkat hoppat av vid fel hpl. och då kommit på 
tanken att ta en taxi hem men detta tror inte Karin är alls troligt.
Karin säger i samband med detta att det är lätt att missa hpl. Gropegårdsgatan då den ligger 
lite konstigt till. Skymd. Inte så upplyst och att det inte är så många som hoppar av/på där.

Hon vet att Elin missat tidigare för det har hon sagt men då har hon bara hoppat av vid nästa 
hpl istället så som hon berättat för Karin.
"Om hon skulle komma lite fel så går hon istället."

 Kamrater.
Ida, skolkamrat. 
Hanna skolkamrat. 
Nathalie och Jennifer Brännström tvillingar boende i Sthlm. 
Emma Andersson, 0702-362660,  som bor i Borås. 
Anna Lexén, 0736-376325, från Skövde som är hemma hos Karin nu. 
Anna Lantz i Falköping, troligtvis f. 1983.
Ömer som flyttat till Turkiet.
Kevin, den nya dejten.

Karin frågas om hon vet vem Anders Sjögren är och på vilket sätt han är kamrat till Elin.
Han är systern Marias bästa vän och Elin känner honom väl.
"Jag bara glömde honom."

Karin får fågan vem som är bästa vännen och Karin säger direkt att det är hon själv som är 
det.
"Vi pratade om allt och hon brukade alltid berätta om saker, hemska som roliga. Allt."
Förhöret slut kl. 11.30
Uppläst efter hand och gdk.
M. Johnzon.

      

Förhör med Hultgårdh, Karin; 2010-09-28 10:12   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Hultgårdh, Karin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bekant med målsägande
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser som kan h betydelse i utredning om bland annat mord.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-15
Förhör påbörjat

08:55
Förhör avslutat

09:34
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tillfrågad angående förfesten hemma hos henne på lördagen den 25 september 2010 så 
svarade Karin Hultgårdh att det var bara Emil och Elin som kom dit. 

Karin hade samma dag flyttat in i en för henne ny lägenhet. Hon bor ensam.

Karin tror att Elin tog spårvagnen från sin bostad och hem till Karin. Elin och Emil kom inte 
samtidigt hem till Karin men hon vet inte vem av dem som kom först. Gissningsvis anlände 
de båda till Karin vid 19.00 tiden.

Tillfrågad om Emil så svarade Karin att Emil heter Karlqvist i efternamn. Han är 21 år och 
bor någonstans i Backa. Karin har aldrig varit hemma hos Emil. Karin har lärt känna Emil 
genom arbetet. De arbetar båda på Stena Line. Karin och Emil har börjat att umgås de senaste 
månaderna och varit ute och festat vid några tillfällen. Karin upplever Emil så som glad och 
trevlig. Det var första gången som Elin och Emil träffades.

Tillfrågad om Karin vet vad Elin hade gjort på lördagen innan hon kom hem till Karin. Karin 
svarade att Elin hade hjälpt Karin att flytta in i den nya lägenheten. Till sin hjälp hade Karin 
sin mamma och pappa samt Elin och Eddie.  Flyttningen tog inte speciellt lång tid och när 
den var klar så skulle Elin hem till sig och läsa och träna, eventuellt springa, och sedan skulle 
hon komma hem till Karin på förfesten.  Eddie Carlström, som hjälpte till med flytten,  är 
Karins ex pojkvän.

Efter försfesten gick Karin och Emil till Kville biljard och Elin åkte till centra Göteborg för 
att träffa Ida.  Karin har aldrig träffat Ida. Elin och Ida var klasskamrater.



Tillfrågad om hur påverkad Elin är då hon lämnar Karins lägenhet efter förfesten. Karin 
svarade att Elin var ganska så full. Spontant så uppger Karin att på en skala av tio så var Elins 
berusningsgrad fem eller sex. Det var inte speciellt ovanligt att Elin drack sig kraftigt full.

Tillfrågad om Elin nämnde något om när hon hade haft sex senast för Karin. Karin svarade att 
de pratade alltid om allting , även om sex. Karin gissar att Elin hade haft sex en eller två 
veckor innan just lördagen den 25 september. Elin hade då haft sex med en kille som hon 
träffat sista tiden. Karin minns inte denne killes namn. Tillfrågad om Elin syn på hennes 
förhållande med just denne kille. Karin svarade att Elin hade lite skoj med denne kille. Killen 
var inte Elins pojkvän och Karin vill inte heller kalla det för en dejt.  Karin tror att denne kille 
kan ha varit en klasskamrat med Elins kompis Ömer. Karin vet inte vad de i så fall gick för 
utbildning. Elin och Ömer hade någon typ av förhållande under hela sommaren.

Tillfrågad om det är uteslutet att Elin haft sex med någon under just lördagen den 25 
september. Karin svarade att det är helt uteslutet att hon haft sex det och inte berättat detta för 
Karin.

Tillfrågad angående när Karin mötte Elin och denna kom från Push. Tillfrågad så svarade 
Karin att hon uppfattade Elin så som lika berusad så som när hon lämnade Karins lägenhet 
och förfesten.

Tillfrågad om Elin nämnde något om hon hade haft sex inne på Push. Karin svarade att Elin 
inte nämnde något om detta och om så hade skett så hade absolut Elin berättat detta för Karin.

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör med Hultgårdh, Karin; 2010-11-15 08:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISING_YTT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sjögren, Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv kk / Pa Ekbladh
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Människorov 2010-09-26
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Cecilia Ekblad
Förhörsdatum

2010-09-26
Förhör påbörjat

18:10
Förhör avslutat

Förhörsplats

Arbogagatan 34
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anders berättar att när han vaknade i morse runt sex-tiden så tittade han på sin mobiltelefon 
och såg att han hade 2 missade samtal från Elin. Han hade även fått två meddelanden på sin 
telefonsvarare, också från Elin.

Han lyssnade på det första och hörde direkt att hon hade råkat "fickringa" till honom. Han 
hörde ingenting utan bara ett sorl i bakgrunden. Detta meddelande raderade han.
Därefter lyssnade han av det andra och hörde även där att det var en "fickringning" från Elin. 
Han lyssnade på meddelandet och raderade det sedan av bara farten. Efter någon sekund 
började han tänka efter vad det var han egentligen hört.

Anders uppger att han hörde två utländska män tala med varandra på ett främmande språk. 
Dessa två stod i förgrunden som Anders beskrev det. I bakgrunden så hörde han en kvinna 
skrika och gråta samtidigt som hon säger 3-4 bestämda NEJ. Därefter bryts samtalet. Anders 
kan inte säga att det var Elins röst utan enbart att det var en kvinna. Det var helt tyst för 
övrigt, inga mer bakgrundsljud.

Därefter kontaktar Anders polisen och försöker även att återställa det raderade 
ljudmeddelandet. Han kontaktar Tele 2 som uppger att det redan var försent.

Han försöker att ringa Elins mobil men det är avstängd. 

Uppläst och godkänt.



416

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sjögren, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Monica Johnzon
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

15:17
Förhör avslutat

16:22
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anders är god vän med Anders Krantz sedan flera år tillbaka och känner hela fam. mkt. väl.

De vänner till Elin som han känner till är en Richard som är ett ex. till Elin och en tjej som  
heter Lisa som är kompis med både Elin och hennes syster Emelie.

Han ser ingen anledning till att Elin hamnar i Länsmansgården.
Han kan inte tänka sig att  Elin känner ngn. där alls - har aldrig hört talas om det.

Anders beskriver Elin som en partyprinsessa som är väldigt blåögd och som gärna festade 
och hade roligt.
"Många har sagt till henne att inte dricka så mkt.  att inte ta det sista glaset och att inte åka 
svarttaxi osv. Men hon har alltid druckit lite för mkt. Blir alldeles orädd, inte rädd att prova 
på nytt och dra iväg och festa med nya människor och... ja, jag vet inte vad. Hon brukar ringa 
på fyllan och hon har ringt på natten och undrat om hon kunde sova över. Fast det var då hon 
fortfarande bodde hemma och bara dragit hit för att vara ute och festa. Jag visste ju inte ens 
att hon var i stan då hon kunde ringa mitt i natten. Jag har hämtat henne ngn. gång också, vid 
Kville.
Att hennes samtal hmnade hos mig nu var jag inte så förvånad över för det brukar de göra - 
tror att jag knske ligger först i hennes tfn.bok. 
Jag trodde att det var vanliga fylleringningar..."

 Samtal 1.
Okänt klockslag.
Anders är nyvaken – sover på soffan pga förkylning, vill inte störa sambons nattro.
Det ringde – samtalet var från Elin såg Anders. 



Han svarade ej. satte telefonen på ljudlöst.
"Jag trodde att det var ett vanligt fyllesamtal från henne… och jag ville inte prata med 
henne… inget ovanligt med fyllesamtal."

>Anders somnar och vaknar sedan kl. 06.00.
  Ser att det är totalt 3 missade samtal från Elin varav det första är det han tidigare ej svarat på.

 Samtal 2.
Voicemedd.
Anders hör fotsteg mot asfalt. 
Ngn./några är ute och går på asfalt.
Prat/mummel hörs. 
Inget språk/inga ord går att urskilja.
Ingen sk. melodi i talet heller.
>Anders trycker bort det med knapp 5 på mobilen = radering.

I o m detta så kommer direkt nästa voicemedd. upp.
Anders sitter kvar med fingret på knapp 5 och lyssnar.

 Samtal 3.
2 män samtalar lugnt. 
De verkar stå precis vid mobilen.
Deras samtal hörs mkt. tydligt.
Okänt språk. Inga ord som går att urskilja. 
Går ej att förstå vad de pratar om.
"Lät som om de pratade om vädret eller vad som helst – lugnt och sansat samtal två vänner 
emellan bara."
Männen lät inte som några ynglingar utan snarare åt 40-års hållet.
Inget specifikt i ngn.s röst/röstläge.

"Jag tänkte nordafrikaner eller ngt. sådant, inte araber."
Anders vet inte vad det är som gör att han kom att tänka så.
"Bara en första tanke på ngt. sätt."

Inga "blippljud" i mobilen typ sådana som uppstår då man håller på och knappar på den under 
pågående samtal.

I bakgrunden hör Anders en kvinna som skriker.
Högt. 
Ca. 4 utdragna  Neeej  hörs tydligt men ändå som om de kom en bit bort ifrån mobilen.
Kvinnan gråter och skriker.
Munnen verkade inte vara förtäckt och ingen hördes säga till henne att vara tyst.
"Hon liksom tilläts att skrika rakt ut."

Dunsande ljud hörs – Anders direkta tanke var att det var en våldtäkt som skedde då dunsarna 
lät som hud mot hud.
Anders slår ihop sina handflator rytmiskt och säger att det var ett ljud liknande det.
"Inte alls som när man slår ngn. eller att ett huvud slås mot ngt. hårt."

Anders uppfattning är att det var två män i nära anslutning till mobilen och att det dessutom 
var i vart fall en man vid Elin en bit bort.

Inga andra ljud.

Förhör med Sjögren, Anders; 2010-09-28 15:17   diarienr: 1400-K160329-10
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Anders absoluta uppfattning är att det är utomhus – han uttrycker det som en slags kompakt 
tystnad runt om skriken och männens prat.
Fanns inget som ljudet s a s studsade mot.
"Inte alls som ljud inne från ett rum."

Anders är i detta läget helt vettskrämd och chockad.Han har sedan tidigare sitt ena finger på 
5:ans knapp  -  och han råkar nu trycka till på den 
 = radera.

Anders inser direkt misstaget och ringer till kundcenter på Tele 2 för att kolla om det finns 
sparat i a f.
Får inf. att det är borta.

SMS:ar till Maria, Elins syster, för att kolla om de är vakna – David svarar.
Elin inte hemma.

Anders ringde då 112 och blev där avfräst då ärendet inte var pågående och fick dessutom en 
telefonsvararröst i örat som meddelade honom att han ringt till 112 i onödan och att det var 
114 14 han skulle ringa.

Ringde 114 14.
Blev framkopplad till polisens LKC.
Förhöret slut kl. 16.22
Uppläst efter hand och gdk.
M. Johnzon.

 

Förhör med Sjögren, Anders; 2010-09-28 15:17   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sjögren, Anders
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras angående mottagna telefonsamtal
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Peter Thylén
Förhörsdatum

2010-11-11
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret var även krinsp Claes Nyström.

Förhörsledaren säger att enligt ett PM som polisman Mario Matekovic skrivit så fick Sjögren 
förutom de två inspelade samtalen även först ett obesvarat samtal. Stämmer detta ?

Vid första samtalet så hann han inte svara. Elin måste därför ha lagt på innan han hann svara. 
Han vaknade av ringsignalen. Han stängde sedan av ljudet på mobilen.

Enligt uttagen telefonlista så kan man se att när Sjögren lyssnar av de två samtalen, så varar 
det samtalet enbart 41 sekunder. 

Sjögren säger att han hörde inte hela samtalen, utan han knäpper av det direkt. Han hör att det 
första samtalet är ett ficksamtal, hör bara prassel. Han raderar det direkt med knapp 5. Nästa 
samtal så hör han två röster och en kvinna som skriker nej i bakgrunden. Han klickar sedan 
av samtalet direkt. Han kan bara ha lyssnat i ett par sekunder innan han klickade av det. Han 
klickar av det då med knapp 5, varför det också då raderas. Han uppfattar det som två 
personer som pratar lugnt med varandra. Det lät som det var lite äldre personer, kanske i 40 
års åldern. Det låter som de står stilla och pratar med varandra. Han vet inte vad det är för ett 
språk. Han har sagt i tidigare förhör att han trodde att det kanske var ett nordafrikanskt språk. 
Detta sa han innan han kunde läsa i tidningar att det var en afrikansk man som var misstänkt. 
Han uppfattar det som att det är så tyst omkring men hör kvinnan som skriker nej två till tre 
gånger, det hörs även ljud som låter som stötar mot en kropp. Han kan inte känna igen om det 
skulle vara Elins röst.

Förhörsledaren ringer sedan in två samtal till Sjögrens mobil och talar in två samtal.



När Sjögren lyssnar av samtalen så kan man konstatera att samtalen kommer i rätt ordning 
när man lyssnar av dem.

Förhörsledaren frågar om Sjögren var nykter så tidigt på morgonen ?

Sjögren säger att det var han. Han var dock sjuk vid tillfället och låg därför inne i soffan och 
sov, istället för i sängen med sin fru. Han var sömndrucken när han svarade.

Genomläst och godkänt.

Förhör med Sjögren, Anders; 2010-11-11 10:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Golestan, Kevin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Människorov, Elin.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Monica Johnzon
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

16:49
Förhör avslutat

17:03
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Kevin och Elin har känt varandra i ca. 1 månad.
De lärde känna varandra genom en gemensam bekant  -  Ömer.
Ömer bor sedan en tid tillbaka i Turkiet.

Kevin har ringt till Ömer och berättat att Elin är försvunnen.

Elin och Kevin hade tidigare på aktuell lördagskväll talat om att ses nu i veckan. (dvs. v. 39.)

På lördagskvällen var Kevin hemma ensam i sin 2:a handslägenhet på Kallebäcksvägen.
Hyr av en kusin.

Han kollade på film.

 Kevins mob. visar följande enligt honom.
00.26. Missat samtal från Elin – Kevin var vaken men han hörde inte telefonen.

 04.11 Missat samtal från Elin – Kevin sov.  Inget intalat på svararen.
 04.17 Samma som ovan.

Kevins tror att samtalen vid 04.11 och 04.17 är innan Elin  lämnar stan och att hon kanske 
tänkt komma hem till honom.

Elin har varit hemma hos Kevin förut men han har inte varit hos henne.
Säger att han vet vart hon bor men att han aldrig varit där. 



Kevin har en mobiltelefon.  0736-582713.
När han ringde till Elin ringde han nummer  0768-333 721. 
Inga andra telefonnummer förekom. 
Förhöret slut kl. 17.03
Uppläst och gdk.
M. Johnzon.

Förhör med Golestan, Kevin; 2010-09-27 16:49   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Golestan, Kevin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredningen om mord på Elin Krantz.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-02
Förhör påbörjat

11:50
Förhör avslutat

12:10
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, I Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kevin Golestan inkom till dagens förhör efter att tidigare ha blivit uppringd av förhörsledaren.
Då Kevin Golestan i tidigare förhör namngivits med sitt förnamn kommer dagens förhör att 
följa denna princip. Han legitimerade sig med svenskt gällande körkort.

FÖRHÖR
Kevin tillfrågas om hur han vill beskriva hans och Elins förhållande. Kevin svarade  att de 
båda inte kände varandra så bra. De hann bara träffas vid två eller tre tillfällen.

De båda lärde känna varandra genom en gemensam bekant Ömer Yaser som Kevin lärde 
känna för cirka fyra år sedan. Ömer är, så som Kevin, elev på Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg men började skolan ett år före Kevin. Kevin och Ömer är inte släkt på något vis. 
Just nu har Ömer flyttat till Istanbul i Turkiet för att vara utbytesstudent under ett år. Det är 
Chalmers som har arrangerat det hela. Kevin och Ömer har kontakt med varandra via 
Facebook och sms. 

Gällande kontakten mellan Elin och Ömer så tror Kevin att de båda lärde känna varanda 
under tiden som Ömer bodde i Skövde och Elin i Falköping. Kevin tror att de båda har haft 
kontakt med varandra sedan den tiden och när de båda flyttade till Göteborg så började de att 
träffas ingen. Därefter har Ömer presenterat Elin och Kevin för varandra. 

Tillfrågad så svarade Kevin att han tror att Elin flyttade till Göteborg för ett halvt till ett år 
sedan.

Tillfrågad om Elin och Ömer haft någon relation så svarade Kevin att han vet att de dejtat lite 
men inte mer än så. Tillfrågad om Elin och Ömer haft någon sexuell relation så svarade 



Kevin att han vet att de har haft sex med varandra. Detta har både Elin och Ömer nämnt för 
Kevin.

Tillfrågad om Kevin haft någon sexuell relation med Elin så svarade Kevin att det har han 
haft. Senast var det var en till två veckor innan brottet skedde. Snarare två än en vecka. Vid 
dessa tillfällen använde de alltid kondom. 

Förhörsledarens anteckning: Spontant så började Kevin att kontrollera med sin mobil om han 
kan knyta an till sms mellan de båda för att klargöra när de senast hade sex men meddelanden 
var borta.

Kevin tillfråga om han känner till några bekanta till Elin som heter Ida och Karin. Kevin 
svarade att han inte känner till några bekanta till Elin med dessa namn.

Tillfrågad om Kevin någon gång varit boende i stadsdelen Länsmansgården så svarade Kevin 
att det har han aldrig varit men det kan tänkas att han besökt stadsdelen. Inte minnst med 
tanke på att han var boende i Göteborg då han gick i gymnasiet. Då kan det mycket väl ha 
skett att Kevin besökte Länsmansgården.

Elin nämnde aldrig Länsmansgården för Kevin och han känner inte till något som skulle göra 
att Elin skulle ha någon knytning dit. Kevin känner till att Elin bodde med sin syster vid 
Groppegårdsgatan men Kevin var aldrig hemma hos Elin.
 
Tillfrågad om Kevin känner till om Elin dejtade någon annan kille än honom under den tid 
som Kevin och Elin dejtade. Kevin svarade att det känner han inte till.

Kevin tillfrågas om han känner till vad Elin gjorde på dagen på lördagen den 25 september. 
Kevin svarade att det känner han inte till. Han vet bara att Elin skulle gå ut på lördagskvällen 
med ett par väninnor.
 
Tillfrågad om Elin vid någon av de tillfällen som de träffades var påverkad. Kevin svarade att 
vid ett tillfälle då hon kom hem till Kevin så var hon påverkad av alkohol. Det märktes 
genom att hon var fnittrig inte mer. Hon hade då varit ute med sina väninnor.

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör med Golestan, Kevin; 2010-11-02 11:50   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Axelsson Karlqvist, Emil
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Monica Johnzon
Förhörsdatum

2010-09-29
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Emil är kompis med Karin.
De har jobbat ihop endel i sommar.

Det var Karin, Emil samt Elin som var hos Karin på förfest.
De drack endel men de blev inte fulla. 
"Vi var lite onyktra men inte mer. Satt och pratade bara och drack lite innan vi skulle iväg."

Emil och Karin skulle en snabb sväng till Kville Biljard och Elin skulle in till stan för att 
träffa en kompis.
Klockan var ca 23.30 då alla tre lämnade lägenheten.
De promenerade tillsammans men Emil och Karin vek av till Kville Biljard medan Elin 
fortsatte till hpl. Vågmästaren för att ta vagnen in till stan.

Emil och Karin var inne på Kville Biljard ca 15 min. innan de lämnade och satte sig på 5:ans 
spårvagn till stan.
Vid Lilla Bommen ringde Karin till Elin. 
Elin var i Brunnsparken.
Elins kompis, som Emil tror eventuellt skulle heta Ida, hade inte kommit och Karin sa till Elin 
att hoppa på deras 5:a när den passerade Brunnsparken – så kunde hon hänga med till dancing 
Dingo istället.

Deras vagn nr. 5 passerade Brunnsparken men ingen Elin hoppade ombord.
Karin ringde Elin igen – kompisen hade då kommit och de skulle till Push så som de planerat 
sedan innan.



Emil och Karin till Dancing Dingo.

Emil lämnade Karin där ca 02.30 då han skulle möta en annan kompis – sa hej då och 
lämnade stället.

Elin var en helt ny bekantskap för Emil han träffade henne bara denna enda gången.
Förhöret slut kl. 14.30
Uppläst och gdk.
M. Johnzon.

Förhör med Axelsson Karlqvist, Emil; 2010-09-29 14:10   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

17:53
Förhör avslutat

19:00
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Makeda är gift med Ephrem sedan 2009. De har känt varandra sedan 2005.
Ephrem kom till Sverige 2009 i september. Ephrem läser svenska.
Ephrem har bara en mobil med nummer 0739536051. De har ett simkort gemensamt som de 
använder för att ringa utomlands operatör Lyca.

Lördagen den 25 september hade Makeda kalas hemma för att fira barnens födelsedag den 
ena fyllde 13 september och den andre  den 27 september. Barnen är tre respektive fyra år.

På kalaset var Makedas mamma och pappa, syster Lydia, syster Tirsit, sonens gudfars 
föräldrar som heter Weleto och Ayele med sin son som heter Selemon.
Ytterligare fyra kompisar till, Yodit, Tamene, Fasil och Sara. Det var ytterligare små barn 
med cirka tio stycken.

Kalaset varade från klockan cirka kl 16.00 och en bit in på senkvällen. Det övergick till en 
vuxenfest, föräldrar med barn gick hem efter hand.

Ett antal vuxna gick till restaurang Simba som ligger i närheten av Lilla Bommen. Det var 
cirka 6-7 stycken och de åkte spårvagn tillsammans. Det var Makeda, Ephrem, Sara, Fasil, 
Yodit, Lydia, Tamene troligtvis ingen mer.

Makeda vet inte vilken tid hon lämnade, hon tror att de stänger vid kl 03.00 eller 04.00 och 
det kan varit vid stängning som hon lämnade Simba. Sällskapet gick åt var sina håll både 
innan och efter. Makeda gick tillsammans med sin syster Lydia och hennes pojkvän Sami. 



Alla tre tog femmans spårvagn hem till Makedas bostad på Temperaturgatan 60. De gick på 
vid hållplatsen Lilla Bommen. Makeda har oregistrerat månadskort.

Makeda sov i sin säng i sitt sovrum, Lydia sov i sonens säng och Sami sov troligtvis i samma 
säng som Lydia.

Makeda vet inte när Ephrem lämnade Simba. Ephrem hade glömt sin mobiltelefon hemma, 
det hade också Makeda gjort.
Makeda var inte orolig för var Ephrem var för han hade kompisar på Simba.

Makeda  vaknade vid cirka kl 11.00 och då låg Ephrem jämte Makeda. Ephrem sov när hon 
vaknade. Makeda gick upp utan att väcka Ephrem. Ephrem vaknade själv vid cirka kl 13.00.

Makeda frågade var han varit och Ephrem sa att han varit på en annan fest/klubb.
Makeda frågade inte var festen var eller när han kom hem. Det var inget mer prat om kvällen 
eller natten. Makeda såg inga skador på Ephrem.

Ephrem var hemma hela söndagen gick inte ut något, sov hemma natten mellan söndag och 
måndagen.

Till festen på Simba hade Ephrem följande kläder på sig, blå jeans, blå gympaskor Nike, på 
huvudet en röd keps, en blå-gul jacka, ärmarna gula. Makeda vet inte annat än att kläderna 
skall vara hemma. Makeda har ingen koll på Ephrems kläder, vet inte om hon sett dessa 
kläder efter festen. De har ingen tvättstuga i lägenheten, tvättar i gemensam tvättstuga. De har 
inte tvättat efter helgen.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Girma, Makeda; 2010-09-28 17:53   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras angående den 25 september
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Peter Thylén
Förhörsdatum

2010-10-08
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats

Skyddat boende
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret var även krinsp Claes Nyström.

Makeda uppger att de hade barnkalas för sina båda två barn på lördagen den 25 september. 
En väninna som heter Mehrawit var också med på festen med sina två barn som också fyllde 
år. Mehrawit bor också på Temperaturgatan, okänt nummer.

Festen började vid 3-4-tiden och de första som kom var hennes systrar Lidia och Tirsit som 
kom redan vid två-halvtre. När de kom så var det då Makeda, Ephrem och barnen som var 
hemma.

Vid kanske 22-tiden så gick barnen och en del äldre. Vissa kom även sent såsom Sara som 
kom med sin bror Fasil och Sami som kom efter att barnen hade gått.

Man kan säga att det var till hälften bestämt att man skulle gå vidare på kvällen till Simba. 
Vid 24-tiden så går de iväg och tar spårvagnen till Simba. 

Förhörsledaren förevisar två A4 med åtta färgfoton från festen. Makeda skriver namn på vad 
personerna heter och kryssar de som följde med till Simba. 

De som gick till Simba var Makeda och Ephrem, Sara o Fasil, Sami o Lidia, samt Yared och 
paret Analem o Yodit och Tamene. Analem o Tamene är Ephrems fotbollskompisar.

Förhörsledaren frågar om Makeda och Eprhem gick i de kläder som de har på fotona ?

Makeda säger att hon bytte till svart klänning, men hon tror inte att Ephrem bytte, utan han 



gick i sina blå jeans och vita T-shirt med motiv av 2-pac. Utanför hade han sin blå-gula 
jacka.

Förhörsledaren frågar om de hade trevligt sedan på Simba ?

Makeda säger att de hade trevligt och drack och dansade.

Förhörsledaren frågar om det inte var så att Makeda o Ephrem blev ovänner under natten ?

Makeda svarar att det blev de inte.

Förhörsledaren säger att polisen vet att de blev ovänner.

Makeda säger att detta inte stämmer och vad skulle de då ha bråkat om.

Förhörsledaren säger att så som han förstått det så bråkade de pga att Ephrem raggade på 
någon annan tjej inne på Simba.

Makeda säger att de bråkade aldrig, det var så att när hon skulle gå ut vid ett tillfälle för att 
hämta frisk luft, så såg hon att Ephrem stod på utsidan och pratade med en tjej.

Förhörsledaren frågar om den tjejen också var svart ?

Makeda svarar ja och hon visste inte vem det var, hon hade aldrig sett henne tidigare. Makeda 
gick fram till Ephrem och undrade vem hon var. Makeda tror att hon då var i sällskap med sin 
väninna Yodit. Det var inget mer allvarligt än detta och sedan gick de in och dansade igen.

Lite senare så känner sig Makeda både trött och sjuk och vill därför gå hem. Även Lidia och 
Sami tyckte det var dags att gå hem. Simba stänger vid tre och det var ungefär vid den tiden 
som de gick hem. Makeda hade sett Ephrem ungefär fem minuter innan de gick, då var han 
full och han var på utsidan. Makeda kunde inte se honom när de sedan gick.

De tre går sedan till hållplatsen Lilla Bommen och när de kommer dit så står det att det var 
7-8 minuter innan vagnen skulle komma. De tog spårvagnen till bostaden och gick raka 
vägen hem. När de kom hem så var inte Ephrem hemma. De tre sätter sig och äter av mat som 
var kvar från festen och detta kanske tar ca 30 minuter innan de går och lägger sig.

Makeda hade ingen mobil med sig till Simba och det hade inte Ephrem heller, det förstår hon 
när hon kommer hem och ser att hans mobil ligger ovanför TV:n. Hon minns att Sami ringde 
till Ephrem under spårvagnsresan men fick inget svar. Efter de hade ätit, så ringde hon sin 
väninna Sara. De brukar ringa varandra när de kommer hem efter att de varit ute tillsammans. 
Makeda berättade för Sara att de kommit hem och Sara frågade då om alla kommit hem och 
Makeda sa då att Ephrem ännu inte kommit hem. Sara avslutade samtalet med att säga att hon 
måste gå och lägga sig, när de pratade med varandra så hade även Sara kommit hem.

Vid 11-tiden så vaknar Makeda i sin säng och då ligger Ephrem bredvid henne. Hon märkte 
aldrig när han kom hem.
Makeda frågade Ephrem när han vaknade var han varit och då svarade han att han varit på 
klubb. Makeda frågade då med vem och han svarade då att hon inte känner dem, det är hans 
vänner.

Förhörsledaren frågar om det inte är så att Ephrem spelar fotboll på söndagarna ?

Makeda säger att han spelar varje söndag vid Wieselgrensplatsen. Det är ett etiopiskt 

Förhör med Girma, Makeda; 2010-10-08 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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fotbollslag och de spelar vad hon tror mellan 15.30 och 17.00. Denna söndag gick han inte 
och spelade för att han var bakfull. Ephrem går inte ut över huvudtaget under söndagen. 
Istället försöker han och Makeda koppla in ett X-Box spel som de köpt. 

Första gången Ephrem går ut är på måndagen, då han går till skolan som är SFI i Gamlestan.

Makeda går ut på söndagen vid 13-tiden, detta för att ta emot sina barn som sovit hos hennes 
föräldrar. Det är hennes far som kommer med barnen och de möts vid parkeringen. Hon tar 
med sig sina nycklar och öppnar dörren med låsbrickan när hon kommer tillbaka. De har tre 
nyckelknippor, en har hon och Ephrem har en samt hennes föräldrar har en med en Jesus bild 
på knippan.

När Makeda och Lidia och Sami kom hem på natten ifrån Simba så öppnade hon porten med 
sin låsbricka.

Förhöret nedtecknat i anteckningsform och uppläst efter hand och godkänt.

Förhör med Girma, Makeda; 2010-10-08 10:15   diarienr: 1400-K160329-10

 431



Åtta foton från barnkalas den 25 sep, 2010-10-08 10:15   diarienr: 1400-K160329-10

 432

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel



Åtta foton från barnkalas den 25 sep, 2010-10-08 10:15   diarienr: 1400-K160329-10

 433

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel



434

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-25
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Makeda tidigare hörd i ärendet.

Makeda uppmanades att redovisa vilka nycklar går till vad och hur nyckelhanteringen går till 
hemma.

Makeda visade upp vid förhörstillfället sin nyckelknippa på ring. Makeda säger att det finns 
tre uppsättningar. Hennes mamma har en och dom två övriga har Makeda och hennes man 
Ephren. Makeda och Ephren har ingen personlig nyckelknippa utan båda hängs upp i hallen 
på klädhyllan och man tar vilken som helst när man går ut. Enda gången som Makeda väljer 
ut en nyckelknippa är då hon skall till barnvagnsgaraget för den nyckeln sitter bara på en av 
nyckelknipporna.

På den uppvisade nyckelknippan sitter tre nycklar och en nyckelbricka märkt nummer 3. 
Makeda vet inte vilket nummer som står på den nyckelbrickan som Ephren har.  
Nyckelbrickan användes för att låsa upp entrédörren.
En nyckel går till lägenhetsdörren patentlås, en tillhållarnyckel  går till tillhållarlåset 
lägenheten. En mindre nyckel går till hänglåset källarutrymmet.

Makeda tillfrågad om hon sett Ephren inneha eller använda någon typ av kniv.
Makeda säger att hon aldrig sett Ephren använda eller bära kniv.

Makeda tillfrågad om Ephren är höger eller vänsterhänt.
Makeda säger att Ephren är högerhänt.



Makeda förevisades en bild på Ephren när han har på sig en vit t-tröja motiv 2 pack.
Makeda tillfrågas vad hon vet om denna tröja.

Makeda säger att den har Ephren köpt för ett tag sedan i en butik Nordstan, det är vad Ephren 
berättat för Makeda. Makeda tror att han bara har en sådan tröja. Eventuellt har Ephren en 
likadan tröja men den är svart med samma motiv.

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör med Girma, Makeda; 2010-10-25 10:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-26
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Makeda tidigare hörd i ärendet.

Makeda tillfrågas om hennes man Ephrem bär någon eller några ringar och omständigheter 
runt detta.

Makeda säger att Ephrem bär alltid sin vigselring som är både av vitguld och rödguld. Ibland 
bär han även en silverfärgad ring som är lite större med någon sten i. Denna ring köpte 
Ephrem i centrala Göteborg Brunnsparken av en utomhussäljare. Makeda var med och 
säljaren sa att det var äkta silver. Makeda tror att denna ring bar Ephrem när de gick ut efter 
kalaset och gick till restaurang Simba. Var denna ring är nu vet inte Makeda.
Ephrem förvarar sina ringar i byrålådan vid sängen i sovrummet.

Makeda har vid något tillfälle frågat Ephrem varför han sätter den silverfärgade ringen 
ovanpå vigselringen.
Ephrem har då sagt att han gör så för att silverringen inte sitter så bra och lätt ramlar av 
fingret.

Förhöret avslutat och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-11-01
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

09:35
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Makeda tillfrågad vad hon känner till angående hennes mans domar i USA.

Makeda säger att hon inte känner till vad det gäller, ingen dom gäller dock något där Makeda 
är inblandad som målsägande eller liknande.

Makeda säger också att vill polisen veta något så får man fråga hennes man Ephren.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord mm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-11-10
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Makeda tillfrågad om hon såg några kläder liggande på soffan eller någon annanstans som 
tillhör Ephren. Det gäller när Makeda gick upp på söndag morgon medan Ephren fortfarande 
sov.

Makeda säger att hon inte minns om hon såg några kläder.

Makeda uppmanas att berätta vad hon minns om måndagen den 27 september beträffande 
Ephrens förehavanden och vad Makeda och Ephren gjorde tillsammans.

Vad Makeda minns så gick Ephren upp som vanligt klockan 06.30 och åt frukost. Lämnade 
lägenheten cirka kl 07.00 för att åka till skolan.
Ephren brukar komma hem på eftermiddagen okänt klockslag, Makeda tror att det även var så 
denna måndag.
Någon av dom båda eller kanske båda två gick till dagis och hämtade barnen. De gick sedan 
till affären Netto och handlade troligtvis alla tillsammans. Sedan var alla hemma i bostaden, 
Makeda lagade mat och Ephren höll på att fixa med X boxen.

Makeda tillfrågades om hon har lånat någon jacka i samband med att de besökte restaurang 
Simba.

Makeda säger att hon lånade en röd jacka av Aynalem och att denna jacka skulle Ephren 
lämna tillbaka under måndagen.



Makeda förevisades två bilder varav den ena visar ett par jeans fabrikat ECKÖ, den andra 
visar ett par strumpor och en vit t-tröja  med motiv 2 pack.

Makeda fick bilderna i sin hand utan någon kommentar från förhörsledaren.

Makeda-Vad är det för något?

Fhl-Känner du igen kläderna?

Makeda-Det är hans kläder, det var ju dom han hade på sig på festen. Vad är det med dom?

Fhl-Vi har hittat kläderna.

Makeda-Ok var om jag får fråga? Hemma så klart.

Fhl-Nej utomhus.

Makeda-Varför hittades dom utomhus? Dom skall ju vara hemma. Varför är dom skitiga?

Makeda tillfrågad om märket ECKÖ och hon säger att dom har Ephren köpt i USA, hade dom 
med sig när han kom till Sverige.
Makeda upprepar att det är hans byxor.

När bilderna visade för Makeda  blev hon mycket ledsen och till synes chockad över vad hon 
fick se.

Makeda tillfrågad varför hon flyttade från USA.

Makeda säger att det var början på 2008 och att hon inte hade tillstånd för att jobba i USA.

Makeda tillfrågad angående hennes och barnens medborgarskap.

Makeda säger att barnen är födda i USA men har svenskt pass och är svenska medborgare. 
Säger att barnen kan få amerikanskt pass eftersom dom är födda i USA.
Makeda själv är svensk medborgare.

Makeda tillfrågad beträffande Lydias pojkvän Sami ifall han har något ärr i ansiktet.

Makeda säger att hon har knappt sett honom så hon vet inte.

Makeda tillfrågad om hon vet någon annan som känner Ephren som har något ärr i ansiktet.

Makeda vet ingen.

Förhöret slut.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd sedan tidigare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Gift med misstänkt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredning om mord och våldtäkt som skedde den 26 september 2010 i

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

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-12-07
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

12:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Makeda tillfrågas om vem det var som brukade tvätta familjens kläder medan de bodde på 
Temperaturgatan. Makeda svarade att det brukade Ephrem göra. Makeda hann sällan tvätta 
då hon hade både skola och arbete att sköta.

Kläderna tvättades i den tvättstugan som fanns på gården. Där fanns också möjlighet att 
hänga upp den våta tvätten i torkrum efter tvätten.

Tillfrågad om familjen fick hjälp av någon annan att tvätta kläder. Makeda svarade att de 
aldrig fick hjälp av någon annan. Det hände aldrig heller att de tvättade kläder för någon 
annan. Det var bara familjens kläder som de tvättade.

Tillfrågad om var de förvarade den smutsiga tvätten innan den tvättades så svarade Makeda 
att den förvarade de i ett skåp i köket. Skåpet fanns mitt emot diskbänken. Smutstvätten lades 
ovanpå en spann. I samma skåp fanns också damsugaren. Längst ned i skåpet fanns några 
lådor.

Tillfrågad om vilka i familjen som använde kalsonger så svarade Makeda att det bara var 
Ephrem som använder kalsonger.

Förhöret uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Makeda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd sedan tidigare av

förhörsledaren.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Gift med misstänkt

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kunskap och iakttagelser som kan ha betydelse i utrednng gällande bland annat mord som skedde den

26 september 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-12-22
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, I Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Makeda Girma tillfrågas om hon kan berätta vad hon har för någon mobiltelefon och vad för 
någon mobiltelefon som hennes man Ephrem har. Makeda svarade att hon har en röd Sony 
Ericsson Mini Xperia. Ephrem har en äldre, silverfärgad, Sony Ericsson Xperia.

Makeda tillfrågad var Ephrem brukade ladda sin mobiltelefon i lägenheten på 
Temperaturgatan. Makeda svarade att hon inte känner till om Ephrem har något speciellt 
ställe i bostaden på Temperaturgatan där han brukade ladda sin mobil.

Tillfrågad om Makeda och Ephrem kunde ladda sina båda mobiler med samma laddare. 
Makeda svarade att hon tror det men hon är inte säker.

Tillfrågad om Ephrem brukar ha med sin mobiltelefon så svarade Makeda att han brukade ha 
med sig sin mobil då han gick ut från bostaden.

Tillfrågad om sin tidigare lämnade uppgift i förhör om att när Makeda kom hem, efter att ha 
varit stan och på Simba, så upptäckte hon att Ephrems mobil låg ovanför TV:n. Makeda 
svarade att denna uppgift stämmer.

Tillfrågad om denna, Ephrems,  mobil låg för laddning. Makeda svarade att hon inte minns 
detta.

Förhörsledarens anteckning: Makeda förevisas ett fotografi på en handske och tillfrågas om 



hon känner igen denna typ av handske. Handsken finns i beslag 2010-1400-BG 12796-2. 
Fotografiet bifogas förhöret.
Makeda svarade att hon inte känner igen denna typ av handske. Hon har aldrig sett någon 
handske liknande den på fotografiet.

Tillfrågad om hur Makeda upplevde Ephrems berättelse som han fick möjlighet att berätta för 
henne den 9 december 2010.  Makeda svarade att hon gick på magkänslan och denna sade att 
Ephrem talade sanning då han berättade vad som hänt.. 

Tillfrågad om Makeda hört hela eller delar av berättelsen vid något tidigare tillfälle så svarade 
Makeda att hon aldrig hört något tidigare om den berättelse som Ephrem berättade för henne 
den 9 december.

Tillfrågad om hon och Ephrem brukar berätta osanningar för varandra på skoj så svarade 
Makeda att det händer. Det gör detta för att reta varandra på skoj. Det handlar inte om 
allvarliga saker. Allvarliga saker berättar de alltid sanningen om. 

Tillfrågad om Makeda kan ge några exempel på tillfällen då de på skoj berättar osanning för 
varandra. Makeda svarade att hon just vid förhörstillfället inte kommer på något exempel.

Makeda tillfrågad om hur hon ser på uppgiften om att hon tidigare i förhör uppgivit att 
Ephrem sagt att han efter Simba varit på fest eller klubb och senare visade det sig att detta var 
osant. Tillfrågad om detta kan vara ett exempel där Ephrem på skoj berättade en osann sak för 
Makeda. Makeda svarade att hon inte vet om det var ett exempel på att Ephrem skojade med 
henne.

Vid mötet med Ephrem den 9 december 2010 så berättade denne om en tidigare händelse där 
han hjälp en kvinna. Makeda tillfrågas om vad hon vet om denna händelse. Makeda svarade 
att de var en händelse från förra sommaren 2010. Ephrem och båda barnen hade varit på väg 
till Vågmästaregatan 1, Arbetsmarknadstorget, för att Ephrem skulle lämna in ett papper till 
sociala. Precis intill, kanske där diskobranden skedde, låg en kvinna på marken som Ephrem 
hjälpte. Makeda känner inte till vad som hade hänt kvinnan. Hon känner inte till något mer av 
händelsen. Däremot så tror sig Makeda känna till att någon av socialsekreterarna Angela 
Keule eller Helena Hasselhold hade sett när Ephrem hade hjälp kvinnan.

Tillfrågad om hur Makeda reagerade då hon fick kännedom om att Ephrem hade hjälp denna 
kvinna. Makeda svarade att hon tyckte det var bra att Ephrem hade hjälpt en kvinna.

Tillfrågad om vad Makeda tyckte om att Ephrem hade hjälp en kvinna på natten den 26 
september 2010 då han var på väg hem från stan och Simba. Makeda svarade att det var bra 
att han hade hjälpte denna kvinna.

Tillfrågad om Makeda har någon uppfattning om varför Ephrem inte berättade detta för 
Makeda att han just hade hjälpt en kvinna på natten den 26 september utan i stället på 
söndagen uppger att han varit på fest eller en klubb. Makeda svarade att hon vet inte varför 
Ephrem inte berättade för henne att han hade hjälpt en kvinna.

Tillfrågad om det fanns någon anledning för Ephrem att tro att Makeda skulle bli arg på 
honom om han på söndagen hade berättat att han hade hjälpt en kvinna på natten. Så som han 
berättade för Makeda den 9 december. Makeda svarade att hon inte vet detta. Hon kan inte 
svara på denna frågan.

Förhörsledarens anteckning: sista frågan ställdes om igen till Makeda. Efter att ha funderat en 
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längre stund så svarade hon åter – "Jag vet inte".

Förhörsledaren delgav Makeda sitt intryck av att inte ha upplevt Makeda så som arg då 
Ephrem den 9 december berättade för henne om vad som hände på natten den 26 september.  
Makeda svarade att hon mest var chockad över att återse Ephrem och hon reagerade inte 
speciellt på berättelsen. Hon lyssnade och hörde att Ephrem sade att han inte hade gjort det 
han är misstänkt för och hon trodde på honom.

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör med Girma, Makeda; 2010-12-22 10:15   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Lidia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Nordea ID 12503344803
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang omständigheterna dagen, kvällen den 25 sept samt natten, morgonen och dagen den 26 sept.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrika Jaktgren
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

19:00
Förhör avslutat

20:00
Förhörsplats

Wieselgrensgatan 7c
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Sjöberg, Niklas

Berättelse

Lydia (Folkbokförd som Lidia men skriver själv Lydia) berättar att hon bor tillsammans med 
sin mamma och pappa på Wieselgrensgatan 7 c. Hon läser till lärare och har 2 år kvar. Hon har 
en pojkvän som heter Samuel.

På dagen den 25 sept ungerfär kl 13.00-14.00 tiden åkte familjen hem till Lydias syster, 
Makeda och hennes man Ephrem för att fira deras två barn som fyllt år. De bor på 
temperaturgatan 60. Det var familj och bekanta på kalaset. Flertalet lämnar kalaset vid 
21.00-tiden bla mamma, pappa, barnen och Lydias lillasyster. Kvar på kalaset/festen är Lydia 
själv, hennes pojkvän Samuel, Makeda och Ephrem, Aynalm och hans flickvän Youdt, Yared, 
Sara samt Tamene. Alla dricker men ingen blir jätte full utan är "salongsberusade". 

Alla är festklädda uppger Lydia. -"det var ju ändå kalas" säger hon. Hon själv va klädd i svart 
tight klänning, strumpbyxor och högklackat. Killarna skjorta och snygga byxor/jeans.

Vidare berättar Lydia att de runt 00.00-tiden tar spårvagnen från temperaturgatan, 6:an och 
hoppar av Nordstan för att gå upp till ett ställe som heter Zimba. Hon vet dock inte exakt 
tidpunkt och hon betalar inte heller biljett utan hon har månadskort. Hon vet dock att klockan 
är efter 00.00 för att de får betala inträde på Zimba, för innan 00.00 är det gratis inträde. Zimba 
är öppen för alla så det var folk där som hon inte kände.

Hon uppger att hon drack ramlösa men tror att de andra i sällskapet drack alkohol. På frågan 
vad de druckit svarade hon både vin, öl och drinkar. De dansade och en DJ spelade. 

Youdt och Aynalm lämnade sällskapet först därefter Yared. Sara skulle till sitt jobb som 
frukostvärdinna. Sedan lämnar Lydia, Samuel och Makede. Hon vet inte vad klockan var bara 
att det var sent och att hon var trött och ville hem. Zimba stänger vid 03.00. Men de hade inte 
tänts upp och det var folk kvar. Hon vet inte var Ephrem var någonstans, han kanske var kvar 
där inne eller hade åkt tidigare. Hon tänkte inte så mycket på det.

LKP Grovabrott
Rektangel

LKP Grovabrott
Rektangel



De tre tar spårvagnen från hållplats Lilla bommen, 5:an och hoppar av Temperaturgatan. 
Resan tar ca 10-15 minuter. Det går snabbare på natten då den inte stannar vid alla hållplatser. 
Hon uppger att det är inte "någon som sitter och hänger" vid hållplatsen eller uppehåller sig 
där. Hon säger att hon tänkte kanske inte så mycket på det då hon var i sällskap och inte 
behövde vara rädd. Sen tog de trapporna upp och gick hem till Makedas bostad. Det tar ca 
5-10 minuter att gå men kanske fortfarande då -"det var så kallt. Man behövde jacka". Hon 
tror klockan är vid 04.00. 

När de kommer in i bostaden är det ingen där. De äter lite och går därefter och lägger sig. 
Lydia och Samuel sover i barnens rum och Makeda i sitt rum. Lägenheten är en 3:a. Hon 
hörde inte när Ephrem kommer hem för hon sov. Hon gick upp tidigt, redan kl 08.00 och 
började städa undan efter festen. Då låg alla andra och sov. Vid 10.00-tiden vaknade Makeda 
och hon hjälpte henne städa. Samuel ligger fortfarande och sover. Det gör även Ephrem. 

När jag, Fredrika Jaktgren, frågade henne om det alltid är så att killarna ligger kvar och sover 
och tjejerna får städa svarade hon " nej så är det inte det var mest att jag inte klara av att se det 
så stökigt".

Vi frågade igen om hur sällskapet var klädda och hon svarade att Samuel var klädd i blå 
skjorta, mörka jeans och svart skinnjacka. Ephrem bar baggy (mer lössittande) jeans -"som 
han alltid bär", t-shirt och en blågul jacka, Hon uppger att hon spec kom ihåg jackan då de 
skojade om den att den såg ut som svenska flaggan. Han bar även en mörk keps, troligtvis med 
bokstäver NY på.

Vidare berättar Lydia att när hon lämnar sin syster hade hon på sig tights, kängor och en större 
t-shirt med text "I love London".

Hon uppger att hon inte hade med sig någonting ut från lägenheten, inga kassar med skräp el 
dyl. Hon uppger att hon inte tänkte på om det hängde jackor i hallen eller vilka de var. 

Hon säger även att hon inte var specifikt med Ephrem på Zimba hon var mest med Makeda. 
-"man dansar lite, går och tar sig lite luft men följer inte varandra hela tiden. Hon märkte inte 
om någon var väldigt full, alla var berusade men ingen jätte full.

Lydia minns att hon var uppe på toa någon gång på natten (morgonen) då såg hon att Ephrems 
jeans låg på soffan. Hon tror inte att de låg där när de åkte eller att han skulle bytt om innan de 
gick ut. -"de skulle han inte hunnit". Där låg även en större t-shirt eller en större jacka. Mörk.

Klockan var ca 12.00 när Lydia åkte från sin syster och hon åkte då till Kyrkan därefter hem 
för hon var trött. I måndags var hon i skolan. Hon har inte pratat med Makeda sen hon 
lämnade huset, förrän nu idag då när hon ringde och bad henne hämta hennes barn på dagis. 
Samuel gick innan henne från systerns bostad. När Lydia går sover fortfarnade Ephrem.

Hon har bra kontakt med Makeda och även Ephrem. De två har varit tillsammans i 6-7 år och 
de är även gifta. De bor tillsammans på Temeraturgatan med barnen. Lydia brukar alltid sova 
över där när hon och hennes syster varit ute och festat.

Lydia säger vidare att hon inte tänkte på att Ephrem var med hem eller tänkte på om han 
lämnat tidigare. -"han kanske hade gått vidare till nåt annat ställe". Hon hade ingen kontakt 
telefonledes med honom på väg hem. Hon vet inte om Makeda hade det. Hon vet inte om 
Makeda tänkte på att han inte var med sällskapet hem eller om hon var orolig. Hon sa i alla fall 
ingenting om det uppger Lydia. Lydia var trött och ville bara hem.

Lydia minns nu att hon vaknade till vid 06.00-06.30 tiden. Hon hörde ett ljud. Hon tror det 
var dörrhandtaget och tror det Ephrem som kom hem. Hon vet detta för hon minns hon kollade 
på klockan på mobilen och minns hon sett siffran 6. Hon vet dock inte om hon somnat om 
efter det eller om det var då hon gick upp på toa.

Förhör med Girma, Lidia; 2010-09-28 19:00   diarienr: 1400-K160329-10
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På frågan hur hon vet att Ephrem är hemma om deras sovrumsdörr är stängd svarar hon att hon 
är nästan säker på att hon frågat Makeda eftersom hon vet han ligger där inne och sover.

Förhörledarens ant: Lydia frågar vad det är som hänt, varför hon och hennes syster förhörs av 
polis. När vi svarar att vi inte kan säga mer just nu än att vi utreder ett brott svarar Lydia. "Jag 
kan nästan gissa själv vad som hänt". Hur tänker du nu frågar vi? Jo med det som hänt och att 
det varit mycket polisbilar här. Detta säger hon helt utan att verka påverkad/orolig.

Förhöret uppläst och godkänt av ant på plats.

Förhör med Girma, Lidia; 2010-09-28 19:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Girma, Lidia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Nordea ID
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang omständigheter natten/morgonen  den 25/26 sept. 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrika Jaktgren
Förhörsdatum

2010-09-29
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Wieselgrensgatan 7c
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Hennix, Johanna

Berättelse

Lydia håller fast vid att hon sett siffran 6 i mobilen. Så klockan kan ha varit allt mellan 06.00 
till 07.00 uppger hon. Eftersom hon hörde ljud säger hon till Samuel, hennes pojkvän, att det 
var nog Ephrem som kom hem. Det var då, när hon hörde ljudet som hon kollade på sin mobil 
vad klockan var.

Lydia brydde sig inte mer om det, hon var heller inte orolig om var han varit.

Lydia uppger vidare att hon inte vet klockan var när hon kom hem på natten. De enda 
sällskapet sagt eller nämnt var att Ephrem är inte hemma sen hade de inte pratat om det. Var 
han var eller om han gått vidare tänkte hon inte på mer än -"Jaha, han kanske gått vidare, vi 
åker hem, orkar inte vara kvar". 

För Lydia kunde han lika väl varit kvar på Zimba, hon tänkte inte så mycket på det. Hon säger 
vidare att det kanske låter som jag inte brys mig, men så var det inte utan det var bara så jag 
kände, och det är ju lätt att vara efterklok att man kanske skulle tänkt annorlunda.

När de kom hem på natten åt de. De åt av den maten som stod framme efter kalaset. Ris och 
kyckling. De tog kanske 20-30 minuter sedan gick de och la sig. Lydia uppger att hon tror nog 
inte heller att hon ens tvättade av sig för hon var så trött och somnade direkt. Hon och Samuel 
lade sig samtidigt.

Det var ingen som kontaktade Ephrem på väg hem. Han hade inte med sig sin mobil säger 
Lydia. Lydia tror att hon frågade Ephrem på vägen till Zimba om var han hade sin mobil/eller 
om han hade sin mobil med sig. Han hade då svarat att han hade glömt den hemma. Hon tror 
han bara har en st, en "slide" (en sådan mobil som man för locket uppåt, förhörsledarens ant.) 
och färgen silver.

Lydia uppger vidare att hon tänkte inte på om mobilen låg därhemma. Vare sig när hon kom 
hem eller när hon städade på morgonen/förmiddagen.

LKP Grovabrott
Rektangel



Lydia uppger att hon tror hon somnat om direkt efter hon hörde ljudet från 
dörren/dörrhandtaget. Hon tror även att han (Ephrem) öppnat dörren in till rummet där Lydia 
och Samuel låg. Hon såg honom inte men hörde det. Han gick heller inte in utan bara öppnar 
dörren och sedan stänger den. Hon hör inte om han gör något annat i lägenheten som ex går på 
toaletten eller till köket köket.

Samuel gick innan Lydia gick från lägenheten på fm. Han gick vid 11.00-tiden, han gick hem. 
Lydia gick vid 12.00-tiden.

Klockan på mobilen har Lydia inte ställt om, utan det är den inställningen som varit sen hon 
köpte den för ca 2-3 år sedan.

Lydia vet inte om Makeda var orolig för var Ephrem var under färden hem. Makeda sa 
ingenting om det i alla fall. Hon vet inte heller om det bråkat eller något annat. -"man är ju 
inte med varandra hela tiden"

Förhöret uppläst och godkänt av ant på plats.

Förhör med Girma, Lidia; 2010-09-29 11:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Markos, Aster
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras såsom moder till Makeda Girma
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Peter Thylén
Förhörsdatum

2010-10-06
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:15
Förhörsplats

Temperaturgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Markos uppger att hon kom till Sverige 1989, då hade hennes man redan varit i Sverige i ca 
tre år. Deras dotter Makeda kom sedan till Sverige 1990 ifrån Etiopien.

Dottern Makeda åkte sedan till Italien där hon träffade Ephrem, vad hon minns 2005. De två 
flyttade sedan till USA där de födde två barn. Barnen är idag 3 och 4 år gamla.

Makeda flyttades sedan tillbaka till Sverige med sina två barn den 1 februari 2008. Ephrem 
kom sedan till Sverige året efter, 2009.

Angående den aktuella dagen, lördagen med barnkalaset, så kom hon själv till 
Temperaturgatan innan klockan 16.00. Hemma i lägenheten var då Ephrem, Makeda och 
barna. Hennes man kom senare, eftersom han körde taxi under dagen. På barnakalaset var ca 
8 barn och ca 15 vuxna.

Vid 21-tiden så lämnade hon festen tillsammans med sin make och Mekedas två barn. 
Samtidigt gick hennes väninna Weletu och dennes man. Även alla andra barm gick också vid 
den tiden. Kvar var bara ungdomarna.

Just den här helgen var det en etiopisk högtid, det var säkert därför de skulle festa vidare 
under natten.

Efter att Markos lämnade lägenheten vid 21-tiden så har hon inte träffat Ephrem.

Dagen efter på söndagen så åkte Markos make och lämnade barnen på temperaturgatan. Han 
lämnade barnen nere vid porten på gatan och det var då Makeda som mötte upp och tog hand 



om barnen.

Markos uppvisar de nycklar hon har till Temperaturgatan och knippan har en bricka med en 
Jesus bild och en låsbricka märkt med siffran 1. Detta är extranycklar som är hennes.

Efter det att polisen tagit Ephrem så sov Makeda hemma hos Markos från och med tisdagen 
och fram till torsdag eftermiddag, då hon och barnen lämnade.

Hemma hos Markos bor hon och hennes make samt döttrarna Lidia och Tirsit. Hon känner 
inte den killen som Lidia umgås med, hon vet att han heter Sami eller något liknande. Hon 
vet inte var han bor.

Markos känner inte några av Ehrems vänner, hon vet att Ephrem går i skola på dagarna.

Relaterat efter hand.

Förhör med Markos, Aster; 2010-10-06 10:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Maza Azagie, Weletu
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i ärendet, som kalasdeltagare.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Pekka Paasonen
Förhörsdatum

2010-10-06
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats

Temperaturgatan 60, Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Weletu är god väninna med Aster. Aster är mor till Makeda.

Weletu säger att hon var med på barnkalaset hemma hos Makeda och Efraim förra lördagen. 
Hon säger att hon kom själv till kalaset vid ca 16-16.30. Weletu säger att hon var första 
gästen som kom. Där fanns då redan Aster och hennes man Germa, Makeda och Efraim och 
deras två barn (som kalaset var för) och Lydia som är Makedas syster.
Efter en stund kom det 2-3 killar som var vänner till Efraim. Weletu säger att hon inte vet 
vad dessa heter, det var första gången hon träffade dem. Hon minns inte när dessa kom till 
lägenheten.
Hon säger att det ha varit så att ytterligare 1-2 barn fanns med på kalaset, men att hon inte 
vet vilka dessa var, hur de kommit dit, när de kommit eller när de gått. Hon har inte sett 
någon ytterligare kvinna där än de hon nämnt.

Weletu säger att hon inte vet om Lydia har någon pojkvän.

Weletu säger att Makedas barn fyllde 3 och 4 år. De hade tårta till kalaset. Det var två tårtor 
där vardera tårtan hade en bild av ett av barnen. Hon minns inte när tårtan kom fram.

Weletu säger att hon sedan lämnade kalaset under kvällen, minns inte när, då de hade roligt 
på festen. Hon lämnade tillsammans med Aster och Makedas två barn. Asters man hade 
lämnat tidigare för han skulle arbeta tidigt dagen efter.
De tog spårvagnen och Weletu gick av på sin hållplats Friskvädersgatan och Aster fortsatte til 
sin hållplats Wieselgrensplatsen. Det var inte så mörkt ute säger Weletu.
Weletu säger att det är inte första gången som barnen följer med Aster hem och sover där.



När de lämnade kalaset var Makeda, Efraim, Lydia samt Efraims två vänner kvar.

Weletu säger att hon inte vet vad de som var kvar skulle göra efteråt. 

Weletu säger att första gången efter kalaset som hon hade kontakt med Aster var förra 
onsdagen, kvällen. Hon hade åkt dit efter att hon läst på datorn (tidningsartikel) och sett en 
bild på Efraim.
Det var ett vanligt foto på honom, inte något foto från en spårvagns bild.

Weletu säger att hon inte minns hur Efraim var klädd den dagen då kalaset var.

Weletu säger att under tiden som hon var på kalaset så har hon inte sett någon ta några foton. 
Hon vet inte om någon tagit foton före hon kom eller efter hon lämnat.

Förhöret uppläst efterhand och godkänt.

Förhör med Maza Azagie, Weletu; 2010-10-06 10:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Frew Negato, Sara
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-13
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med på förhöret var även kriminalinspektör Peter Thylén.

Sara är god vän med Makeda som bor på Temperaturgatan 60 tillsammans med Ephren och 
deras två gemensamma barn.

Lördagen den 25 september 2010 var Sara bjuden på kalas hemma hos Makeda och Ephren 
för deras barn fyllde år. Sara var bjuden att komma vid kl 17.00 men kunde inte komma 
förrän vid cirka kl 20.00-20.30 p.g.a sitt arbete. Sara hade med sig sin morbror Fasil tfn 
0738979126.

Vid den tiden som de kom så hade det övergått till en förfest för att de skulle senare gå vidare 
ut. Vid cirka kl 23.00 var det någon granne som knackade på och klagade på oväsen från 
lägenheten. Det var troligtvis Makeda som öppnade. Det tog inte så lång stund efter detta 
innan de lämnade lägenheten och åkte spårvagn in till centrum och gick till Simba.
Det var cirka tio personer sammanlagt som lämnade lägenheten och åkte till Simba med 
spårvagn. Makeda och Ephren var bland dom som åkte iväg.

Sara tror att Makeda bytte kläder till något mörkare och troligtvis var det en klänning hon tog 
på sig. När det gäller Ephren så har Sara inget minne av att han bytte kläder innan de åkte 
iväg. Sara minns att Ephren hade sin blå/gula jacka, blå jeans och en vitt t-tröja okänt om det 
var motiv på tröjan.

På Simba umgicks man och dansade, Sara dansade bl.a med Ephren så sent som kl 
01.30-02.00. När det gäller Ephrens nykterhet så uppfattade Sara att Ephren hade kontroll på 

LKP Grovabrott
Rektangel



sig.

Sara såg inget bråk eller liknande. Sara säger att hon såg hur Makeda gick ut och in på Simba 
och vid något tillfälle när Makeda kom in såg hon sur ut. Sara frågade vad som hänt. Makeda 
sa att det är Ephren. Makeda sa inget mer.

Vid cirka kl 03.00 lämnade Sara tillsammans med Fasil. Sara åkte med buss hem och  var 
hemma vid cirka kl 03.45. Sara hann och lägga sig innan Makeda ringde vid cirka kl 04.45.

Makeda frågade om Sara sett Ephren, Sara sa nej.

När det gäller fotografering på Simba så minns Sara att Lidia hade en kamera som hon tog 
kort med.

Förhöret slut.

Förhör med Frew Negato, Sara; 2010-10-13 13:05   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör
Mord

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Berhanmeskel, Samuel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

ID kort, kontrollerat av P

Ljungdahl, 0704

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vad som hände under lördagskvällen samt natten till söndagen 100925-100926
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Peter Ljungdahl
Förhörsdatum

2010-09-30
Förhör påbörjat

08:35
Förhör avslutat

Förhörsplats

Dimvädersgatan 71
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Samuel sa att på lördagskvällen 100925 gick han hem till Ephren och "Makide" för att fira 
deras barns födelsedagar. Samuel har lärt känna dem genom att han är tillsammans med 
"Makides" syster Lydia. Samuel kom till festen på Temperaturgatan 60 ca 21:00. De som var 
på plats då var Ephren, Makide, Lydia, Ainalem samt hans flickvän, tre killar "Tamana", 
Yared och en till som Samuel inte visste namnet på. Det fanns även två tjejer där som han 
inte visste namnet på. Barnen var inte kvar i lägenheten då Samuel kom dit, han tror att de var 
hemma hos Makides föräldrar.

Det var en bra fest på kvällen, mycket trivsam, med musik och alkohol. De lämnade alla 
lägenheten ca 23.40 för att de skulle åka till ett ställe som heter Simba, Det är en Etipisk 
klubb. De gick ner till hållplatsen på temperaturgatan för att åka med spårvagnen in till stan. 
Samuel trodde att de åkte med spårvagn 6 in till stan för den stannade i Nordstan. De gick på 
i den främre vagnen men en bit bak. De var god stämning i vagnen och tjejerna sjöng och 
dansade.

De gick bort till Simba som ligger mitt emot Operan, Samuel sa att den ligger kanske 100 
meter från 4gott på Östra hamngatan fast ut mot kanalen. Det var god stämning på Simba och 
Samuel sa att de drack och festade på Klubben men att ingen var överdrivet onykter i deras 
sällskap. Samuel sa att den enda han vet som lämnade sällskapet var Tamana som gick för att 
träffa några kamrater till honom men Samuel vet inte vilka de var eller vart han gick.

Vid stängningsdags, Samuel tror att de alltid stänger 03.00, var de utanför Simba och Samuel 
sa att Makide och Ephren bråkade. Ephren lämnade och gick in i Västra Nordstan. Samuel 
gick efter men inte direkt så när han sprang efter in i Västra Nordstan kunde han inte se 

LKP Grovabrott
Rektangel



Ephren. Samuel gick tillbaka till Makede och hans flickvän Lydia. Samuel ringde efter 
honom men fick inget svar.

Samuel, Lydia och Makede gick bort till spårvagnshållplatsen vid lilla bommen. De hoppades 
på att Ephren åkt hem. Samuel sa att de åkte med spårvagn 5 eller 10 men troligast nr 5. 
Samuel trodde att de var hemma ungefär 04.00 men han är lite osäker, men med tanke på att 
Simba stänger 3 och att stod och pratade en stund utanför innan de gick till hållplatsen och 
den tid det tar att åka till Temperaturgatan trodda han att klockan var ungefär 04.00. Samuel 
sa att det inte var många på vagnen och när de gick av på hållplatsen temperaturgatan var det 
inga andra personer där vad han kunde se.

Samuel sa att de såg Ephrens mobil ligga bredvid TV:n så det var inte så konstigt att han 
tidigare inte svarat. 

När de kom hem satt de och åt kvälls mat. Det var en ganska avmattad stämning, ingen musik 
var på och de var ganska trötta. Ephren var inte hemma när de kom dit och han kom inte 
heller hem under tiden de satt och åt kvälls mat.

Samuel somnade ganska direkt efter att han ätit kvällsmat. Han och Lydis som i barnrummet 
hos Makede och Ephren. Samuel vaknade på natten att han hörde hur någon kom hem, 
Samuel hörde när någon öppnade dörren. Samuel sa till Lydia att nu kom Ephren hem och 
Lydia svarade något men Samuel kommer inte ihåg vad exakt hon sa.

Samuel vaknade på morgonen och kände sig ganska pigg, han lämnade lägenheten ungefär 
10.30. Samuel gick hem till sin lägenhet på Dimvädersgatan 71. Han hade tänkt att träna 
Kung Fu 12.00 men när han kom hem kände han att han inte orkade och ringde och sa att han 
inte kunde träna. Samuel gick och la sig och sov några timmar till istället för att träna

Förhör med Berhanmeskel, Samuel; 2010-09-30 08:35   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Asmelash, Aynalem
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bekant med misstänkt
Tolk

Tolkjouren. Nr 1514
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredning.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-20
Förhör påbörjat

12:05
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fotells plats, i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Innan förhöret legitimerade sig Asmelash med  Postens ID kort.

FÖRHÖR
Tillfrågad om Asmelash kan berätta om tillfället då han som gäst besöket festen på 
Temperaturgatan 60 på lördagen den 25 september 2010.  Asmelash svarade att det var en 
fest för Makeda och Ephrems barn.

Asmelash har  lärt känna Ephrem och Makeda för tre, fyra månader sedan. De lärde känna 
varandra genom en gemensam bekant. 

Asmelash kom till festen tillsammans med sina kompisar Tamene, Yared och Yodit.  
Asmelash tyckte att festen på Temperaturgatan var rolig.

Förhörsledarens anteckning: Asmelash tillfrågas om han på de förevisade fotografierna kan 
namnge de numrerade personer som han känner igen. De förevisade fotografierna bifogas 
förhöret. Med hänsyn till barnen har deras ansiktet svärtats efter förevisningen.

Asmelash svarade att nummer 1 är han själv Asmelash.
Nummer 2 är Yared.
Nummer 3 vet Asmelash  inte namnet på. Ej träffat förut.
Nummer 4 är Makedas mamma.
Nummer 5 är Makeda.
Nummer 6 ser Asmelash inte vem det är. Asmelash kan inte se så bra utan de glasögon som 
han normalt bär.
Nummer 7 är Makedas pappa.



Nummer 8 vet Asmelash inte namnet på. Ej träffat förut.
Nummer 9 vet Asmelash inte namnet på. Ej träffat förut. 
Nummer 10 är Yodit.
Nummer 11 är Tamende.
Nummer 12 är Ephrem.
Nummer 13 är Makedas syster Lidia.
Nummer 14 vet Asmelash inte namnet på. Ej träffat förut.

Tillfrågad om Asmelash saknar någon på fotografierna som var med på festen.. Asmelash 
svarade ingen som han minns som han saknar. Tillfrågad om Sara så svarade Asmelash att 
han nu minns att hon kom senare. Sara kom med en gemensam kompis som heter Fasil.

Tillfrågad om det var fler än de som Asmelash nu minns som var med på festen Asmelash 
svarade att han inte minns fler.

Tillfrågad om vilka som fotograferade på festen. Asmelash svarade att han fotograferad på 
festen med Ephrems och Makedas kamera. Det är möjligt att han tagit just de kort som han 
precis förevisats.

Asmelash tror att det bara var denna kameran som användes till att fotografera med på festen. 
Tillfrågad så svarade Asmelash att han inte tog några fotografier med sin mobil.

Asmelash tillfrågades om han kan redogöra vad han hade för kläder på sig vid festen. 
Asmelash svarade att han hade på sig en grå tröja och under tröjan hade han en blåaktig 
skjorta. Dessutom hade han jeans på sig.

Tillfrågad om Ephrem så svarade Asmelash att han inte minns men han brukar ha breda 
kläder. Det var i alla fall jeans och Adidas skor. Asmelash minns inte färgen på varken 
jeansen eller skorna. Vad Ephrem hade på överkroppen minns inte Asmelash.

Angående breda kläder så tillfrågas Asmelash om han kan beskriva Ephrems klädstil. 
Asmelash svarade att det är bara det att kläderna är stora. Stora byxor och stora t-tröjor. 
Ingen speciell klädstil.

Tillfrågad om Asmelash någon gång varit med Ephrem och köpt kläder. Asmelash svarade att 
han vid ett tillfälle var med Ephrem som då köpte ett par byxor. De var bara de båda vid detta 
tillfället. Asmelash kan inte beskriva var någonstans köpet gjordes men det kan ha varit i 
centrala Göteborg men Asmelash är inte säker. Han minns inte vilken färg det var på byxorna 
som Ephrem köpte. Asmelash kan inte heller beskriva affären där byxorna köptes. Asmelash 
minns inte om han också köpte något vid detta tillfället. Det hela hände för mellan några 
veckor sedan och fyra månader sedan. Asmelash kan inte precisera sig mer än så.

Förhörsledarens anteckning: Asmelash förevisas ett fotografi som bifogas förhöret.
Tillfrågad om Asmelash känner inge tröjan som Ephrem har på sig så svarade Asmelash att 
han känner tröjan men kan inte berätta något mer om denna. 

Tillfrågad om Asmelash känner igen att det är från festen den 25 september på fotografiet. 
Asmelash svarade att han känner igen tillfället på fotografiet samt att även han finns med på 
det förevisade fotografiet.

Tillfrågad om Asmelash minns om Ephrem också hade på sig just denna tröjan då de lämnade 
lägenheten för att åka till centrala Göteborg och Simba. Asmelash svarade att han inte minns 
detta.
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Tillfrågad om Asmelash märkte av något som bytte kläder innan de lämnade lägenheten för 
att åka till centrum och Simba. Asmelash svarade att han inte minns detta men han tror inte 
det.

Tillfrågad om Asmelash var påverkad av något under kvällen och natten. Asmelash svarade 
att han i lägenheten hade dryckigt öl men han var inte påverkad av detta. Någon annan så som 
droger använder varken han eller Ephrem. 

Tillfrågad om det röktes vattenpipa på festen. Asmelash svarade att han minns att det fanns en 
vattenpipa på festen men han kan inte namnge någon enda som rökte denna. 

Förhörsledaren frågade om Asmelash själv inte tycker att det är märkligt att han som var 
närvarande på festen där det röktes vattenpipa inte kan namnge någon.  Asmelash svarade att 
han inte tänkte på vilka det var som rökte vattenpipa. 

Tillfrågad om det bara var tobak och vatten i vattenpipan. Asmelash svarade att han inte vet 
detta.

Förhörsledarens anteckning:  Asmelash förevisas ett fotografi , som bifogas förhöret, där han 
står precis bredvid där vattenpipan använts. Asmelash tillfrågas om det märkliga att han med 
tanke på det förevisade fotografiet inte kan namne någon som rökte vattenpipan. Asmelash 
svarade att han inte minns detta. Det var inget han tänkte på. 

Tillfrågad så svarade Asmelash att det han uppskattar att det var sju eller åtta av dem som 
varit på festen på Temperaturgatan som senare tog spårvagnen till centrala Göteborg och gick 
till Simba. Det var, förutom Asmelash, också  Sara ,Tamene,, Ephrem,, Yodit,, Makeda, Sara 
och Yared.

Tillfrågad om Asmelash minns hur Ephrem var klädd på då de lämnade lägenheten. 
Asmelash svarade att han hade på sig en jacka som var gul och mörkblå men han kan inte 
beskriva vilken del av jackan som var gul och vilken som var blå. Kanske jackan var halvt blå 
och halvt gul. Asmelash minns inte om det på jackan fanns något text eller symbol.

Tillfrågad om Asmelash sett Ephrem bära denna jackan någon gång tidigare. Asmelash 
svarade att han har sett Ephrem bära denna jackan vid något annat tillfälle men Asmelash kan 
inte beskriva när eller var.

Tillfrågad om vem som sist lämnade lägenheten på Temperaturgatan. Asmelash uppger att 
hans minnesbild är att alla lämnade lägenheten tillsammans. Tillfrågad om vem som låste. 
Asmelash svarade att han inte minns detta.

Väl på Simba så vill Asmelash beskriva det som mycket bra. Han hade roligt. Tillfrågad om 
Asmelash vid något tillfälle fotograferade inne på Simba. Asmelash svarade att det gjorde han 
inte. Inte heller med sin mobil. Han såg inte någon annan av sällskapet som gjorde det heller. 
Inte på spårvagnen till centrum heller.

Inne på Simba dansade alla även Ephrem. Tillfrågad om i vilken sinnesstämning som 
Asmelash upplevde att Ephrem var . Asmelash svarade att Ephrem var glad. Det var ju hans 
barns födelsedag.

Tillfrågad om Ephrem på något vis visade tecken på att vara påverkad. Asmelash svarade att 
det märkte han inget av. 

Förhör med Asmelash, Aynalem; 2010-10-20 12:05   diarienr: 1400-K160329-10

 462



Tillfrågad om Asmelash vid något tillfälle såg Ephrem dansa med bar överkropp. Asmelash 
svarade att det såg han aldrig. 

Tillfrågad om Asmelash vid något annat tillfälle innan festat med Ephrem. Asmelash svarade 
att det har han gjort vid ett tillfälle innan. Tillfrågad så svarade Asmelash att han aldrig sett 
Ephrem dansa med bar överkropp.

Spontant så uppger Asmelash att när de kom till Simba så tvingades alla att ta av sig sina 
jackor vid entrén. De lämnade ifrån sig sina jackor och fick betala för detta samt fick sedan en 
bricka för att lämna då de senare skulle ha ut sina jackor igen.

Asmelash tillfrågas om han tränar fotboll. Asmelash svarade att det gör han på söndagar vid 
fyra tiden. Tillfrågad om Ephrem så svarade Asmelash att Ephrem tränar också fotboll med 
samma gäng som Asmelash. Detta har Ephrem gjort under cirka de senaste tre månaderna. 

Tillfrågad om Asmelash tränade fotboll på söndagen den 26 september. Asmelash svarade att 
han inte tränade denna dag. Han var för trött för att träna efter att ha varit på Simba. 

Tillfrågad om Asmelash och Ephrem brukar ha telefonkontakt med varandra. Asmelash 
svarade att de brukar ringa varandra då de sällan brukar hinna träffas men ibland kan de ta en 
fika ihop i stan. Annars är de upptagna på var sitt håll. Ephrem med sina barn och Asmelash 
med sin skola. 

Tillfrågad om vad Asmelash gjorde efter att han lämnade Simba. Asmelash svarade att han 
tillsammans sin tjej Yodit tog en taxi till hennes bostad i Bergsjön. Adressen är 
Kalendervägen vid Allhelgonakyrkan. Asmelash vet inte på vilket nummer på Kalendervägen 
som Yodit bor.

Tillfrågad om Asmelash hade kontakt med Ephrem på söndagen den 26 september. Asmelash 
svarade att han på söndagskvällen ringde från sin mobil till Ephrem mobil. De pratade om hur 
det hade varit på Simba och Asmelash frågade Ephrem om han hade varit på fotbollen på 
söndagseftermiddagen.

Ephrem berättade för Asmelash att han inte varit på fotbollsträningen utan hade varit med 
barnen. Ephrem hade också städad lägenheten efter festen och varit trött.

Angående Simba så sade Ephrem till Asmelash att han hade tyckt att det varit roligt. Inget om 
hur han hade tagit sig hem eller vad han hade gjort efter att han lämnat Simba.
Ephrem nämnde aldrig något om när han hade kommit hem till lägenheten. Asmelash frågade 
inte.

Tillfrågad om hur Asmelash vill beskriva Ephrem så svarade Asmelash att han uppfattar 
Ephrem som en god människa som respekterar andra. Asmelash har aldrig sett Ephrem arg. 
Asmelash upplever Ephrem så som alltid med sina barn. 
Spontant så uppger Asmelash att han tror att Ephrem snart kommer att släppas ut av polisen.

Tillfrågad så svarade Asmelash att han inte haft några problem med att förstå tolken.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Gemechu, Tamene
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bekant med misstänkt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredningen om ett mord som skedde den 26 september 2010 i

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

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-21
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tamene Gemechu legitimerade sig med svenskt gällande körkort.

FÖRHÖR
Gemechu tillfrågas om det stämmer, så som förhörsledaren fått kännedom om, att han 
närvarade under en fest hemma hos Ephrem och Makeda i deras lägenhet på Temperaturgatan 
60 den 25 september 2010.  Gemechu svarade att det stämmer. Det var ett barnkalas för 
Ephrem och Makedas båda barn.

Tillfrågad om hur Gemechu känner Ephrem och Makeda så svarade han att det var Makeda 
som Gemechu först lärde känna för länge sedan. De båda gick på Burgårdens gymnasium. 
Sedan försvann Makeda och gifte sig. Hon flyttade utomlands, kanske USA, men kom sedan 
tillbaka och Gemechu och Makeda fick åter kontakt med varandra. Gnom Makeda fick 
Gemechu också lära känna hennes man Ephrem.

Tillfrågad om Gemechu haft kontakt med Ephrem genom Facebook så svarade han att han 
inte vet detta. Kontaktnätet i Facebook är så stort så Gemechu vet inte om han haft kontakt 
med Ephrem via Facebook..

Gemechu har framför allt lärt känna Ephrem genom gänget av etiopiska fotbollspelare som 
spelar tillsammans. Ephrem har spelat med dem i cirka sju eller åtta månader. När Ephrem 
har möjlighet så är han med och spelar. Om Ephrem har hand om barnen och därför inte kan 
vara med och spelar kan han komma med barnen och bara titta medan de övriga spelar.

Tillfrågad om Gemechu kom ensam eller i sällskap med något till Temperaturgatan den 25 



september. Gemechu svarade att han kom tillsammans med Yared, Aynalem och dennes 
flickvän Yodit. De hade innan träffats i stan och hade sällskap till Temperaturgatan.

Tillfrågad om hur Gemechu var klädd den 25 september. Gemechu svarade att han var iklädd 
röda byxor, mörkblå V-ringad tröja samt svart skinnjacka utanpå.

Tillfrågad om hur Ephrem var klädd så svarade Gemechu att han inte är säker med Ephrem 
brukar alltid ha jeans så det hade han troligen och kanske en vit t-tröja.

Tillfrågad om Gemechu  känner till att Yared och Aynalem varit på förhör hos polisen. 
Gemechu svarade att han känner till detta men att de inte har gått in på detaljer vad förhöret 
handlade om utan Gemechu har fått rådet att säga allt som hans minns.

Förhörsledarens anteckning: Gemechu tillfrågas om han på de förevisade fotografierna kan 
namnge de numrerade personerna som han känner. De förevisade fotografierna bifogas 
förhöret. Med hänsyn till barnen har deras ansikten svärtats efter förevisningen.

Gemechu svarade att nummer 1 är Aynalem.
Nummer 2 är Yared.
Nummer 3 Makedas kompis med Gemechu vet inte namnet.
Nummer 4 Gemechu är mycket osäker men det kan vara Makedas mamma.
Nummer 5 är Makeda. 
Nummer 6 Vet inte alls
Nummer 7 Troligen Makedas pappa.
Nummer 8 ingen aning.
Nummer 9 ingen aning.
Nummer 10 är Yodit.
Nummer 11är Gemechu.
Nummer 12 är Ephrem.
Nummer 13 är troligen Makedas syster Lidia.
Nummer 14 vet inte.

Tillfrågad om Gemechu saknar någon på fotografierna som var med på festen.  Gemechu 
svarade att Sara och Fasil kom senare. Sara har Gemechu känt till sedan de gick i samma 
skola Burgården. Fasil är en ny bekantskap.

Tillfrågad om vem eller vilka som fotograferade på festen. Gemechu svarade att alla tog 
fotografier med kameran. Gemechu tror att det handlade om en kamera. Själv tog han inga 
foton.

Tillfrågad om och i så fall vad och hur mycket alkohol som Gemechu drack under festen på 
Temperaturgatan. Gemechu svarade att han minns att han drack några öl och troligen också 
lite whisky. I övrigt använder Gemechu inga droger.

Tillfrågad om Gemechu vid tillfället rökte vattenpipa så svarade han att han rökte ur denna. 
Det var bara vanlig tobak.

Tillfrågad om det stämmer att Gemechu och flera andra senare åkte till centrala Göteborg. 
Gemechu svarde att det stämmer. De åkte från Temperaturgatan vid 23.30 till 24.00 tiden. De 
åkte spårvagnen till stan.

Det var Gemechu samt Ayanalem, Yared, Yodit, Makeda, Ephrem, Lidia, Fasil, Samuel och 
Sara som åkte vagnen till centrala Göteborg. Gemechu vet inte vem det var som låste 
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lägenheten på Temperaturgatan innan de lämnade.

Tillfrågad om Samuel, som Gemechu nämner, också var på festen på Temperaturgatan. 
Gemechu svarade att Samuel kom senare. Troligen efter Fasil och Sara.

Syftet med att åka till centrala Göteborg var att gå till restaurangen och baren Simba. Redan 
på väg dit hade Gemechu beslutat sig för att inte stanna länge. Han trivs inte där och hade 
innan de anlände sagt till Yared att han bara skulle följa med in för att sedan i stället  gå till 
Rio Rio. Avsikten med att gå in på Simba var att de andra inte skulle få redan på att han inte 
skulle stanna och därför skulle han undvika att de andra tjatade och försökte övertala honom 
att stanna. Gemechu tror att han stannade cirka tio minuter inne på Simba.

Tillfrågad om Gemechu hängde av sig sin jacka inne på Simba. Gemechu svarade att han 
sade till att han inte skulle vara kvar och därför behövde han aldrig hänga av sig jackan.

Tillfrågad om Gemechu kan dra sig till minnes hur Ephrem var iklädd under resan in till 
centrala Göteborg. Gemechu svarade att så som han minns hade Ephrem fortfarande på sig 
sina ljusblå jeans. De var i alla fall inte mörkblå. Dessutom hade Ephrem på sig en mörk blå, i 
alla fall blå, och gul jacka, typ amerikansk basebolljacka. Dessutom hade han en keps som 
troligen var röd. Sedan hade Ephrem troligen också på sig sin vita t-tröja som han tidigare 
hade på sig med 2 Pac tryck på bröstet.

Tillfrågad om Gemechu har sett Ephrem iklädd detta t-tröja tidigare. Gemechu svarade att 
det har han inte gjort. De träffades mest på fotbollen och är inga kompisar som träffas annars. 
Spontant så uppger Gemechu att han inte har Ephrems mobilnummer och Ephrem har inte 
Gemechu  mobilnummer.

Tillfrågad så svarade Gemechu att han aldrig har varit med och handlat kläder tillsammans 
med Ephrem. Spontant så uppger Gemechu att han inte tror att det finns så många stället som 
säljer den klädstil som Ephrem har. Tillfrågad om vilken stil som Ephrem har så svarade 
Gemechu att det är en hiphop stil som Ephrem har.

Tilfrågad så svarade Gemechu att han inte såg någon i sällskapet på sårvagnen till stan som  
fotograferade. Själv tog Gemechu inga foton med sin mobil.

Tillfrågad om Gemechu upplevde sig som påverkad under spårvagnsresan. Han svarade att 
han upplevde sig som minst påverkad av sällskapet på vagnen men alla var i någon mån 
påverkade. Tillfrågad om Ephrem så svarade Gemechu att han uppfattade Ephrem någon 
påverkade såsom alla andra. Ephrem stack inte ut på något vis. Alla var glada och hade roligt 
tillsammans.

Förhöret uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Kebede, Yared
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bekant med misstänkt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredningen om ett mord som skedde den 26 september 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-21
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Innan förhöret legitimerade sig Yared Kebede med legitimation utfärdad av 
Polismyndigheten i Västra Götaland med nummer 70268334.

FÖRHÖR
Kebede får kännedom om att förhörsledaren känner till att han närvarade under en fest 
hemma hos Ephrem och Makeda, i deras lägenhet på Temperaturgatan 60 den 25 september 
2010. Kebede tillfrågas om detta stämmer. Kebede svarade att det stämmer. Det var ett kalas 
för Ephrem och Makedas barn.

Tillfrågad om hur Kebede känner Ephrem och Makeda så svarade Kebede att han lärde känna 
de båda för cirka fyra månader sedan. Kebede träffade Ephrem och Makeda på en fest hemma 
hos en gemensam vän. Vännen heter Sara. Spontant så uppger Kebede att Sara också var med 
på festen för barnen hemma hos Ephrem och Makeda.

Tillfrågad när Kebede kom till festen i sällskap med någon så svarade Kebede att han kom till 
festen med sina vänner Aynalem, Tamene och Yodit.

Tillfrågad om Kebede har träffat eller pratat med Aynalem sedan i går. Kebede svarade att 
han har varit för upptaget för att prata med Aynalem.

Förhörsledarens anteckning: Kebede tillfrågas om han på de förevisade fotografierna kan 
namnge de numrerade personerna som han känner. De bifogade fotografierna bifogas 
förhöret. Med hänsyn till barnen har deras ansikten på fotografierna svärtas efter 
förevisningen.



Kebede svarade att nummer 1 är Aynalem.
Nummer 2 är Kebede själv.
Nummer 3 vet inte Kebede namnet på. Han har inte träffat kvinnan tidigare.
Nummer 4 var det första gången som Kebede träffade men hörde att det var Makedas mamma.
Nummer 5 är troligen Makeda men Kebede är inte säker. Syns dåligt på fotografiet.
Nummer 6 är troligen  lillasyster till Makeda. Kebede vet inte namnet.
Nummer 7 Kebede hörde att det var Makedas pappa. Det var första gången som Kebede 
träffade pappan.
Nummer 8 Kebede vet inte namnet och han känner inte denne.
Nummer 9 Kebede vet inte namnet och han känner inte denne.
Nummer 10 är Yodit som är flickvän till Aynalem.
Nummer 11 är Tamene.
Nummer 12 är Ephrem.
Nummer 13 Svårt att se. Kan var Lidia som är Makedas syster
Nummer 14 Kebede vet inte namnet och han känner inte denna.

Tillfrågad om Kebede saknar någon på fotografierna som var med på festen. Kebede svarade  
 att Sara och Fasil kom senare men var också med på festen.

Tillfrågad så svarade Kebede att han inte minns om han och eller någon annan tog och 
fotograferade. Tillfrågad om varför Kebede inte minns så svarade han att han bara inte minns 
vem som fotograferade.  Kebede minns inte heller om det var en eller flera kameror som 
användes. 

Tillfrågad om Kebede har svårt med minnet på grund av att han var påverkad. Kebede 
svarade att han inte tror det. På festen drack han bara fyra öl och ett glas med whisky. 

Tillfrågad om Kebede fotograferade något med sin mobil. Kebede svarade att han kan 
fotografera med sin mobil men han är säker på att han inte gjorde detta.

På den aktuella kvällen var Kebede iklädd en svart skjorta och några byxor, troligen jeans för 
det brukar Kebede ha på sig. Något mer av hur han var klädd minns inte Kebede.

Tillfrågad om Kebede minns hur Ephrem var klädd så svarade Kebede att han minns att han 
hade på sig några jeans och någon t-tröja. Tillfrågad om färgerna på Ephrems kläder så 
svarade Kebede att han inte minns färgen på byxorna men tröjan var troligen vit.

Tillfrågad om Kebede någon gång varit med då Ephrem köpt kläder. Kebede svarade att det 
har han inte gjort. Han vet inte var Ephrem brukar köpa sina kläder.

Kebede förevisas ett fotografi som bifogas förhöret. Tillfrågad om Kebede känner ingen de 
kläder som Ephrem har på sig. Kebede svarade att han nu känner igen de kläder som Ephrem 
hade på sig på festen. Kebede vet inte om han har sett just denna t- tröja som Ephrem har på 
sig tidigare. Kebede vet inget om just denna tröjan annat än att bilden på tröjan föreställer en 
amerikansk rappare som Kebede inte vet namnet på.

Tillfrågad om Kebede rökte vattenpipa hemma hos Ephrem och Makeda. Kebede svarade att 
det gjorde han. Vattenpipan fanns redan hemma hos Ephrem och Makeda. Det var vanlig 
tobak i vattenpipan. 

Tillfrågad om vad som hände efter att festen var slut. Kebede svarade att de var sju eller åtta 
som åkte in till centrum och gick på en annan fest på Simba. De åkte spårvagn till stan. 
Kebede tror att de anlände till Simba vid 23.30 till 24.00 tiden.
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Det var Kebede, Makeda, Ephrem, Aynalem, Tamene, Yodit, Lidia, Sara och Fasil som åkte 
till stan.

Väl inne på Simba så fick de ta av sig sina ytterkläder. Kebede minns att man tvingades att 
betala något för att hänga av sig jackan med Kebede minns inte hur mycket. Inne på Simba 
upplevde Kebede det som skojigt. Alla var glada och dansade. Det gällde alla som tidigare 
varit hemma hos Ephrem och Makeda.

Kebede tror att han lämnade Simba när de stängde vid 03.50 tiden. Han lämnade då samtidigt 
som Sara och Fasil. De båda sist nämnda gick åt sitt håll och Kebede gick åt sitt håll. Kebede 
gick till Brunnsparken där han tog spårvagn linje 1 till Axel Dahlströms torg från vilket han 
sedan gick hem.

Tillfrågad om var Sara och Fasil bor så svarade Kebede att han i alla fall tror att Sara bor 
någonstans vid Selma Lagerlöf. Kebede vet inte om Fasil bor tillsammans med Sara.

Tillfrågad om Kebede såg någon av de som varit hemma hos Ephrem och Makeda 
fotograferade inne på Simba eller på spårvagnen in till stan så svarade Kebede att han inte såg 
att någon av dem fotograferade.

Tillfrågad om Kebede märkte av något bråk eller gräl mellan Ephrem och Makeda. Kebede 
svarade att han inte märkte av något sådant under kvällen eller natten.

Tillfrågad om Kebede kan beskriva hur Ephrem var klädd inne på Simba. Kebede svarade att 
han upplevde att Ephrem var iklädd samma kläder som han hade på sig på fetsen hemma hos 
Ephrem och Makeda.

Tillfrågad om Ephrem hade något jacka eller liknade på sig då han åkte med de övriga in till 
centrum. Kebede svarade att Ephrem troligen hade en jacka på sig. Kanske lite tjockare jacka. 
I övrigt kan Kebede inte lämna någon beskrivning så som färg eller annat.

Tillfrågad om Kebede kan beskriva hur han uppfattade Ephrem. Kebede svarade att Ephrem 
var som alla andra glad och hade roligt. Tillfrågad om Kebede upplevde Ephrem som 
berusad. Kebede svarade att han upplevde Ephrem som inte berusad över huvudtaget.

Tillfrågad om Kebede spelar fotboll så svarade han att han inte spelar någon fotboll.

Tillfrågad om hur många gånger som Kebede har träffat Ephrem. Kebede svarade att det är 
cirka fyra eller fem gånger. Det har varit på fester eller på Simba. Vid ett tillfälle har det tagit 
en fika ihop.

Kebede vill beskriva Ephrem som en snäll människa som hela tiden pratar om sina barn som 
han tar ett jättestort ansvar för. Kebede har mycket svårt att tro att Ephrem kan ha gjort det 
som han misstänks för.

Uppläst och godkänt

Kebede tillfrågad om han upplevde att han haft svårt att förstå förhörsledaren. Kebede 
svarade att han inte haft svårt för att förstå förhörsledaren.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Pettersson, Magnus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Spårvagnsförare på linje 5.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

17:10
Förhör avslutat

17:30
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Magnus Pettersson kommer fortsättningsvis kallas Magnus i förhöret.

Han var spårvagnschaufför på linje 5 natten mellan lördag och söndag den 25 - 26/9  2010.

Magnus nämner att han hört på nyheterna att en flicka försvunnit på Hisingen.
När han nu blir kontaktad av polisen tänker han på en blond flicka som åkte med den sista 
spårvagnen.

När han kom till ändhållplatsen, Varmfrontsgatan, vid Länsmansgården gick han en runda i 
spårvagnen.
Det fanns tre sovande personer kvar som han väckte.
Det var en mörkhyad kille, den blonda tjejen samt en kille med nordiskt utseende.

Den mörkhyade killen och tjejen satt i mittendelen på vagnen.
Killen satt på stolen framför tjejen. 
Magnus väckte tjejen först och strax därefter killen. 
Han sa att det var ändstationen.
Magnus fortsätter därefter att gå till slutet av vagnen och vänder och går tillbaka.
När han är på väg tillbaka ser han att killen går av spårvagnen.

Tjejen sitter kvar och han petar på henne igen. Hon har stängt ögonen igen och han frågar om 
hon verkligen inte ska gå av.
Tjejen sa att hon skulle av vid nästa hållplats.
Han frågade om hon menade Temperaturgatan. 
Tjejen svarar, ja.



Magnus sa, är det säkert att du ska gå av vid Temperaturgatan.
Tjejen sa bara mm, inte ett klart ja.

I samma stund börjar dörren stängas. Killen som gått av stoppar in handen mellan dörrarna 
för att öppna dem igen.
Killen säger Temperaturgatan som en fråga.
Magnus svarade, ja men det ligger däråt och pekade åt andra hållet.
Killen säger inget mer, han går på spårvagnen igen och satte sig bredvid tjejen.

Magnus hörde att killen försökte att prata med tjejen men hörde inte om hon svarade eller vad 
som sades. Det var lite mummel. 

Fhl anm: Temperaturgatan är hållplatsen före ändhållplatsen, Varmfrontsgatan. 

Magnus säger att när den mörkhyade killen väcktes och han sa att de var på ändhållplatsen 
reagerade han direkt.
Magnus tycker inte att det verkade som att han var speciellt berusad, bara trött.
 
Magnus gick därefter tillbaka till förarplatsen.
Den tredje personen som väcktes var en kille som satt på första raden bakom förarhytten.

Magnus nämner att han lagt märke till denne kille tidigare för han var rätt ljudlig och pratade 
till en början med andra i vagnen som satt längst fram. Sen somnade han.
Han gick på nånstans i centrum. 
När killen väcktes tyckte han att det var tråkigt att han missat hållplatsen som han skulle gått 
av på. Det var nånstans i centrum. Han skulle till Majorna.
Killen åkte med tillbaka och Magnus fick väcka honom igen när de var vid Centralstationen 
som var slutstation.

När spårvagnen kom till Temperaturgatan var det bara den färgade killen och tjejen som gick 
av. Det fanns inga personer på hållplatsen som gick på.

När han stannar vid Temperaturgatan vid färden mot ändhållplatsen tror han att det är 2-3 
personer som går av. Lika många ungefär gick av på ändhållplatsen.

Magnus såg att när tjejen gick av börjar hon småspringa upp för en trappa som finns vid 
hållplatsen. 
Magnus tillfrågas om han fick uppfattningen att tjejen sprang för att hon var rädd.
Mer kanske att det var kallt. Hon drog jackan runt sig och småsprang upp för trappen.

Magnus tillfrågas vad han minns av tjejens utseende.
Att hon hade ljust hår och en midjejacka på sig.
Han tror att hon hade högklackat på sig.

Magnus tillfrågas om tjejen bar på något.
Han har för sig att hon hade en handväska över axeln.

Magnus säger att han vet inte hur det ser ut i området vid hållplatsen mer än att det är en lång 
trappa upp till höger. Trappan är uppdelad i tre avsatser ungefär.
Han ser att tjejen småspringer och har hunnit en och en halv trappavsats ungefär när han kör 
iväg. 
Han ser att killen lunkar i lugnare takt åt samma håll och det sista han såg av honom var att 
han var på väg att ta första trappsteget.
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Magnus nämner att han avvaktade lite för att se hur det gick för tjejen och tyckte att det såg 
ok ut när hon gick iväg.
Det kändes inte som att killen sprang efter henne så han bestämde sig för att köra iväg.

Magnus nämner att ibland ser man, speciellt på sista vagnen, när man närmar sig 
ändhållplatsen att killar försöker att ragga på tjejer och det är inte alltid som tjejerna 
uppskattar detta.
Vid detta tillfälle uppfattade han inte att killen försökte jaga efter henne.

Magnus tillfrågas om linjen heter samma på återresan till Centralstationen.
Nej, den heter nr 6. Den går in i hallen sen börjar morgontrafiken gå istället och man 
använder andra vagnar.

SIGNALEMENT PÅ FÄRGADE KILLEN.

Ca 20-25-årsåldern.
Inte längre än 170 cm.
Magnus är 172 cm och killen verkade vara lite kortare.
Hudfärgen var brun åt det mörkare hållet. 
Magnus gissar på att han har afrikansk ursprung för att han är så pass mörk som afrikaner 
brukar vara. 
Han kan ha haft mustasch eller någon skäggväxt. 
Eventuellt fortsatte mustaschen ner mot sidorna men han är osäker på detta.

Klädsel:
Gråaktiga säckiga byxor och en blå jacka. Det var ett tryck på ryggen.
Magnus tycker att jackan liknade sådana jackor som amerikanska collegestudenter har. 
Jackan stack definitivt ut. Typ av jacka har han sett tidigare men inte den blå färgen.
Den var helblå och eventuellt fanns det inslag av skinn/mocka. Det var ungefär samma färg 
på hela jackan men det är något som bryter i färgen och Magnus tanke är att det kan vara 
olika material vilket gör att färgen bryter. 
En flerfärgad keps, vet ej vad det var för färg.

Magnus tillfrågas om han uppfattade om killen pratade svenska.
Han sa inget mer än Temperaturgatan så han kan inte avgöra om han pratade svenska.

Magnus tillfrågas om han känner igen killen.

Han kan inte komma ihåg att han sett honom förut. Möjligt att han skulle känna igen honom 
om han fick se honom igen med samma kläder.

Magnus tillfrågas om han brukar köra denna linjen.
Det händer men inte så ofta på helgerna.

Magnus tillfrågas om vad han fick för uppfattning gällande om killen hörde hemma i området.
I och med att han frågade efter Temperaturgatan på det sättet så tog han nästan för givet att 
han bodde i närheten.

Magnus har inget minne av att han sett killen kliva på spårvagnen.
Han kan ha suttit på sen Valand.
Mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Eketrägatan går det av mycket folk
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SIGNALEMENT PÅ TREDJE PERSONEN

Kille, 20-25 år, mörkt kortsnaggat hår, ca 180 cm lång. 
Ljus hy, nordiskt utseende. 

Klädsel:
Militärbeigegrön jacka något längre än midjekort, gick till halva låret kanske. Mörka jeans.

Förhöret uppläst och godkänt på telefon den 28 september 2010 efter några ändringar och 
kompletteringar. 

KOMPLETTERANDE TELEFONFÖRHÖR

 2010-09-28, kl 12.30

Magnus tillfrågas om han minns vad klockan var när turen kördes.
Det minns han inte riktigt men det var den sista turen på nattrafiken.

Magnus tillfrågas om han minns om spårvagnen gick efter tidtabellen eller om det var några 
förseningar.
Spårvagnen gick i princip efter tidtabellen, det kan skilja en halvminut plus eller minus till 
hållplatserna.
Femman utgår från Torp till Länsmansgården. 

 Fhl anm: Enligt tidtabellen avgick sista nattvagnen kl 04.05 från Valand.

Magnus tillfrågas om tiden som angetts på tidtabellen till åtta minuter från Valand till 
Hjalmar Brantingsplatsen stämmer.
Det beror på hur mycket folk man har på spårvagnen.
Normal resa, där det inte är något krångel eller ovanligt mycket folk så avviker det från några 
sekunder upp till någon minut från tidtabellens angivelse.

Den här natten hände inget speciellt och Magnus uppfattning är att han körde enligt tidtabell 
plus/minus en halv minut avvikelse.

Magnus tillfrågas om han stannade på alla hållplatser på linjen. 
Han törs inte säga det man han kan säga att han stannade på alla efter Valand i centrum och 
kanske körde förbi en eller två hållplatser på Hisingen.

Magnus tillfrågas om trafikledningen har exakta uppgifter på hur spårvagnen håller tiden.
Han tror att de har GPS-bevakning på alla vagnar och de ska kunna följa dem i realtid.
Han vet inte hur det fungerar om de kan se om spårvagnen stannar eller passerar en hållplats.

Magnus nämner att han har en klocka i instrumentpanelen där han hela tiden kan se hur han 
ligger till tidsmässigt. Oftast ligger man antingen en halv minut tidig eller sen. Det är sällan 
man ligger exakt rätt i tid.

ÖVRIGT

Ett trafikdygn innebär att tidtabellen går över till söndag men det står ändå lördag på 
tidtabellen. 

Förhör med Pettersson, Magnus; 2010-09-27 17:10   diarienr: 1400-K160329-10

 483



Förhöret återgett i konceptform och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Svensson, -Matthias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Resenär på spårvagnen till Länsmansgården
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-04
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

INLEDNING

Matthias Svensson kommer fortsättningsvis kallas Matthias i förhöret.
Han ringer till polisen för att berätta att han är resenär på spårvagnen som Elin åker i.

FÖRHÖR

Mattias har via en kompis fått reda på att han var med på Efterlyst, som var i onsdags den 
29/9 2010, i inslaget om Elin där man visade en spårvagnsfilm.
Kompisen skickade meddelande om detta till honom på torsdag den 30/9. 

När Matthias tittade på filminslaget såg han att han var med.

Matthias nämner att han var berusad och hade somnat på spårvagnen.
Under kvällen/natten hade han varit på en fest på Lindholmen. När han skulle åka hem gick 
han på spårvagnen på Vågmästarplatsen.

Han  skulle ha gått av på Vårväderstorget men somnade och vaknade på ändhållplatsen 
Länsmansgården.

Matthias vet inte om han vaknade av sig själv eller blev väckt.
När han vaknade insåg han i alla fall att han åkt för långt, det har även hänt tidigare.
Han gick av och började gå över spåren men strax därefter kommer samma spårvagn på väg 
tillbaka så han hoppar på igen.



Matthias tillfrågas om han lägger märke till någonting på vagnen eller i övrigt.
Han lägger inte märke till någonting.
Av resan minns han bara att han går på vagnen, vaknar på ändhållplatsen, går av för att sen 
strax därefter gå på vagnen igen. 
Han minns inte om han går av på Milvädersgatan eller Vårvädertorget men tror att han gick 
av på Vårväderstorget.

På måndag fick han se uppsatta lappar om att någon var försvunnen men tänkte inte vidare på 
det.

Matthias nämner att han har sett på spårvagnsfilmen vart han går på och var han sätter sig och 
börjar fundera på om han minns någonting av det han ser eller om det bara är för att han sett 
spårvagnsfilmen.
Matthias slutsats är att hans minne har påverkats av att han sett filmen och tror inte att han har 
några egna minnesbilder från resan.
Han minns bara det som nämnts, utomhusvistelsen när han går av spårvagnen och sedan på 
igen är det enda han minns.

Återgett i konceptform och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Svensson, -Matthias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter som kan ha betydelse i utredning gällande bland annat mord som skedde den 26 september

2010 i Göteborg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-12
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Då Matthias Svensson i tidigare förhör namngivits med sitt 
förnamn kommer så också att ske i detta förhör.

FÖRHÖR
Matthias tillfrågas om han kan beskriva hur han var klädd den aktuella natten då han var på 
väg med spårvagnen den 26 september 2010. Matthias svarade att han hade på sig rostbrun, 
kanske lila färgad, jacka i nylon av märket Fred Perry. Jackan är enfärgad men med vit 
dragkedja och typisk Fred Perry märke på ena bröstet. Märket är i formen liknande en 
lagerkrans. Under jackan hade Matthias på sig en svart huvtröja. Eventuellt hade Matthias 
huvan uppdraget över huvudet på vagnen. Dessutom hade Matthias på sig blå jeans och 
svarta skor av märket Reebok. 

Tillfrågad om det fanns någon ytterligare märkning på jackan så svarade Matthias att han tror 
sig minnas att det fanns längsgående vita markeringar på jackans båda armar med Matthias är 
inte helt säker.
Förhörsledarens anteckning: Matthias som befinner sig utomhus med på väg hem lovade att 
titta noga på sin jacka varpå förhörsledaren senare skulle höra av sig.  När så förhörsledaren 
återkommer så har Matthias kontrollerat och han har då konstaterat att på jackans båda armar 
finns ett streck som går från jackans krage och ned till ärmens mudd. 

Tillfrågad om Matthias var ensam eller i sällskap med någon bekant då han klev på vagnen på 
Vågmästareplatsen. Matthias svarade att han var ensam. Han varit vid tillfället kraftigt 
berusad och kan inte uppge om han klev på vid hållplatsen Vågmästareplatsen eller 
Wieselgrensplatsen men Matthias tror att det troligen var Vågmästareplatsen.



Matthias kan inte beskriva hur många vagnar det fanns i tågsetet och han kan inte uppge om 
det var en ny eller gammal typ av vagn som han gick på i. Spontant så uppger Matthias att 
han känner till att det finns tre typer av vagnar beroende på deras ålder men han kan inte 
uppge vilken typ av vagn som han klev på i.

Matthias tror att det fanns fler passagerare då han klev på vagnen men han har ingen 
uppfattning av hur många och han kan inte beskriva någon. Matthias minns att han somnade 
och vaknade vid ändhållplatsen. Matthias vet inte vad det var som gjorde att han vaknade. 
Det var inte första gången som han på grund av berusning somnat och åkte till ändhållplatsen 
i Länsmansgården. Tillfrågad så svarade Matthias att han tror att ändhållplatsen heter 
Varmfronts någonting. Matthias är inte säker. Han och hans bekanta brukar bara säga 
ändhållplatsen i Länsmansgården.

Matthias gick av vid ändhållplatsen och ställde sig och vänta på nästa vagn vid hållplatsen på 
andra sidan vändslingan. Upptäckte att samma vagn som Matthias suttit kom körande varpå 
Matthias gick på ingen. Matthias minns inte om han satte sig på samma vagns eller samma 
plats som han hade suttit på då han åkte till ändhållplatsen. Matthias minns att han satte sig 
vid ett fönster och tittade ut för att inte somna igen och behöva vakna vid Brunnsparken.

Matthias minns inte några passagerare ombord på vagnen. Han vet inte om han klev av på 
Mildvädersgatan eller Vårvädersgatan då han skulle hem men troligen gick han av vid 
Vårvädersgatan.

Tillfrågad om hur Matthias ser ut så svarade han att han är 185 centimeter lång, smal 
kroppsbyggnad, och har långt hår och mustasch. Håret är mer mörkt än ljust.

Tillfrågad om Matthias ringt till TV programmet Efterlyst så svarade Matthias att det har han 
inte gjort.

Från koncept, efter hand, uppläst och godkänt

Förhörsledarens anteckning: På uppmaning av förhörsledaren kommer Matthias att inkomma 
till Polishuset på måndagen den 15 november för att se om han kan identifieras på 
övervakningsfilm från Göteborgs spårvägar.

Förhör med Svensson, -Matthias; 2010-11-12 12:50   diarienr: 1400-K160329-10

 488



489

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Svensson, -Matthias
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser som kan ha betydelse i utredningen om ett mord i göteborg den 26 september 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-15
Förhör påbörjat

14:25
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Matthias Svensson förevisas fotografier från 
övervakningskameran från Göteborgs spårvägar för att se om det eventuellt är han som finns 
sittande som passagerare på vagnen. Fotografierna bifogas förhöret. 

Matthias uppger att han känner igen sig själv som passagerare på vagnen. Spontant så uppger 
Matthias att han kände igen sig redan då han fått tips av en vän att han fanns med då TV 
programmet Efterlyst visade upp filmen från övervakningskameran. Trots att Matthias ansikte 
var "maskerat" kände han igen sig direkt. 

Matthias tillfrågas om han kan dra sig till minnes om han såg till den andra mannen på 
fotografiet på övervakningsfilmen. Matthias svarade att han inte känner igen eller kommer 
ihåg denne. Det gjorde inte Matthias heller då han såg övervakningsfilmen från TV 
programmet Efterlyst. Matthias var vid tillfället för spårvagnsresan kraftigt berusad.

Matthias förevisas ytterligare ett fotografi från övervakningsfilen och tillfrågas om 
förhörsledaren uppfattat det hela rätt att det på filmen ser ut som att Matthias pratar i en 
mobiltelefon.

Matthias svarade att han håller med förhörsledaren om att det ser ut som ett samtal i mobil 
men något sådan minns inte Matthias från detta tillfället. Ingen annan har heller sagt något till 
honom att han pratat i mobil med någon just under denna spårvagnsresan. Det går inte heller, 
enligt Matthias, efter så lång tid se på någon telefonlista i mobilen om något telefonsamtal ägt 
rum.

Spontant så uppger Matthias att det också kan vara så att vad som syns på fotografiet är att 



han lägger sitt hår bakom örat vilket är en vanlig rörelse för Matthias.

Matthias tillfrågas om han känner till någon krog på Andra Långgatan som han besökt. 
Matthias svarade att han minst en gång i veckan besöker krogarna Sejdeln, Kelly eller Kings 
Head där man kan köpa billig öl. Mest av de tre krogarna besöker Matthias Kelly.

Matthias tillfrågas om han kan dra sig till minnes om han har pratat med en kvinna inne på 
Sejdeln och uppgivit att han varit med på samma vagn som Elin som senare hittades mördad. 

Matthias kan inte dra sig till minnes någon sådan kvinna men han har på krogen pratat med 
sina vänner om resan som de visade sig att intresset varit stort för.  Bland Matthias vänner är 
det känt att Matthias gjorde spårvagnsresan där det senare visade sig att också Elin som blev 
mördad åkte med. Av denna anledning får Matthias ofta frågor om detta. Det skulle kunna 
tänkas att någon kvinna inne på tillexempel Sejdeln kan ha överhört ett samtal som Matthias 
haft med sina bekanta.

Från koncept, efter hand, uppläst och godkänt

Förhörsledarens anteckning: Kvinnan som omnämns sist i förhöret har ringt in ett tips till 
Polismyndigheten i Västra Götaland. Då förhörsledaren ringde det antecknade 
mobiltelefonnumret på underrättelseupslaget så visade sig detta vara fel (fanns inget aktivt 
nummer). Några andra, sökbara, uppgifter på uppgiftslämnare finns inte.
Matthias uppger sig aldrig ha studerat på Handelshögskolan vilket kvinnan uppgivit att 
mannen inne på Sejdeln uppgivit för henne att han gjorde.

Förhör med Svensson, -Matthias; 2010-11-15 14:25   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Simonsson, Camilla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gjort fynd i papperskorg vid Lenvädersgatan, Göteborg
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

11:55
Förhör avslutat

12:30
Förhörsplats

Tjänstebil, vid Lenvädersgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Camilla Simonsson kommer fortsättningsvis kallas Camilla i förhöret.
Hon är fastighetsskötare på Norra Biskopsgårdens Panncentral, (NBPC)

Idag den 27 september 2010 började hon sin arbete kl 07.30 på Önskevädersgatan.

Hennes kollega Lars Erik Johansson började kl 07.00.

Camilla sammanstrålade med Lars-Erik utanför Pizzeria Reale på Önskevädersgatan.
Arbetsuppgiften var att tömma papperskorgar och plocka upp skräp på marken.

Lars-Erik hade sopvagnen och hade redan påbörjat tömning av papperskorgar med start från 
Panncentralen och vidare till "Höghuset" och butikscentret.
I papperskorgarna finns en grå plastsoppåse och dessa soppåsar töms i en större plastsäck.

 Fhl anm:  Det som benämns "Höghuset" ligger på Önskevädersgatan vid butikscentrat där 
bland annat Pizzeria Reale ligger. 

Camilla och Lars-Erik går tillsammans och tömmer papperskorgar.
De börjar gå längs fastigheterna med adress Lenvädersgatan 3-27 och vidare till 
Vintervädersgatan.

 Fhl anm: Fastigheterna med adresserna Lenvädersgatan, Önskevädersgatan och 
Vintervädersgatan ligger i en cirkel med en grönyta i mitten där det finns ett antal 
papperskorgar.



När de kommer till Lenvädersgatan 1 lämnas en full sopsäck i ett soprum. Dessa sopor 
kommer  från tömningen vid höghuset och butikscentret där Lars-Erik gjorde mesta delen  
själv.
 
De fortsätter på  Lenvädersgatan och börjar fylla på sopor i en ny plastsäck från 
Lenvädersgatan 1.

Camilla tillfrågas när man senast utförde tömning av papperskorgar.
Det gjordes i fredags den 24/9 på morgonen.
De började vid samma tidpunkt då. Lars-Erik kl 07.00 och Camilla kl 07.30. 

Hon uppskattar att tömningen av aktuell papperskorg gjordes från kl 08.10 – 08.40 på fredag 
och mellan kl 08.10- 08.20 idag den 27/9.

De tömmer papperskorgar tom Lenvädersgatan 15. Därefter går "de upp för backen" och fram 
till aktuell papperskorg som ligger efter en gångbana som går igenom grönområdet.

 Fhl anm: Camilla har pekat ut aktuell papperskorg och personal från TR dokumenterar 
området.

Camilla är den som tömmer aktuell papperskorg. Hon lyfter upp locket och ser att det ligger 
en svart handväska högst upp.
Hon noterar att ett handtag eller rem på väskan verkar söndrigt så hon tänkte direkt på 
väskryckning.
När hon lyfter upp väskan ser hon att det ligger ett körkort under väskan.
Camilla tar av sig handskarna för att se om det finns något i väskan vilket det inte gör.
Hon tar hand om körkortet och slänger väskan i den grå plastpåsen som slängs i den större 
plastsäcken.
Camilla nämner att hon inte knöt för den grå plastpåsen så det kan ha ramlar ur skräp från 
plastpåsen in i säcken.

Camilla noterade att körkortet var utställt på en tjej.
De fortsatte att tömma papperskorgar och samla skräp nere vid lekplatsen och på 
Lenvädersgatan 17 – 19 –21 och sen är sopsäcken full.

Vid fikarasten vid 9-tiden gick Camilla och lämnade körkortet till Ing-Britt Klarin som sitter 
på fastighetsskötarexpeditionen.
Klarin började att söka efter tjejen på Internet och fick fram att hon var anmäld försvunnen 
och ringer och meddelar polisen.

Camilla började jobba igen och blev uppringd av Klarin. Hon blev ombedd att hämta den grå 
soppåsen där handväskan var slängd.
Camilla gick sen och lämnade soppåsen till Klarin.
När hon tog påsen plockade hon lite i den och lade märke till att det låg svarta strumpbyxor, 
svarta skor, svarta trosor, en sminkväska och lösa sminksaker,  en lös cigarrett tror hon låg i 
sminkväskan. Ett cigarettpaket, okänt märke, hon vet inte om det var öppnat eller oöppnat, 
tuggummipaket, okänt märke. 
Sen fanns det lite mer smågrejer/skräp men inte så mycket.

Camilla nämner att hon såg att det fanns avföring på strumpbyxorna. 

Camilla tillfrågas om det är någon mer än hon som tagit i körkortet.
Ing-Britt Klarin har också tagit i det.

Förhör med Simonsson, Camilla; 2010-09-27 11:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhöret uppläst i konceptform och godkänt 

ÖVRIGT

Camilla nämner att det har stått en container bakom höghuset, som har två adresser, 
Önskevädersgatan och Väderbodarna 2 under ett antal dagar.
Camilla tror att den kom dit i tisdags, (21/9).
Eftersom man inte får slänga grovsopor längre brukar det ställas upp en container ett par 
gånger om året.
Aktuell container hämtades i morse av Renova. 

När Camilla kom till polisens brytpunkt vid Önskevädersgatan nämnde hon att allt skräp som 
låg i soppåsen kanske inte kom med utan kan ha fallit ur i den större sopsäcken.
Hon ombads hämta sopsäcken och lämnade den till polisen.

Det visar sig vara två sopsäckar som lagts i sopbehållare på Lenvädersgatan 1. De hämtas av 
mig och Camilla efter förhöret och lämnas till yttre befäl vid brytpunkten, Önskevädersgatan. 

Fastighetsskötarexp:
Ing-Britt Klarin
Önskevädersgatan 49
031-535166, 0704-227005

KOMPLETTERANDE TELEFONFÖRHÖR

 2010-09-28, kl 10.40.

Camilla tillfrågas hur sakerna som hon nämnt låg i papperskorgen.

Allt låg löst i den grå soppåsen.

Camilla tillfrågas vad hon gjorde med sakerna.

Hon lade över strumpbyxorna i en vit plastpåse. Eventuellt var det en ICA-påse och resten av 
grejerna lade hon i en grå likadan soppåse som låg i papperskorgen. 

Strumpbyxorna lade hon i den vita plastpåsen för att det var ofräscha och luktade.
Den vita Ica-påsen tror hon inte låg i papperskorgen. Hon tror att hon hittade den i den stora 
sopsäcken.

Camilla tillfrågas vad hon har tagit i utan handskar av de nämnda sakerna.
Hon kommer inte ihåg riktigt men hon kan ha tagit i både väskan och något klädesplagg utan 
handskar. Det skedde när hon upptäckte väskan och tittade i papperskorgen om det fanns 
några värdeföremål.

Förhöret återgett i konceptform och godkänt.

Förhör med Simonsson, Camilla; 2010-09-27 11:55   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Johansson, Lars-Erik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fastighetsskötare i området, Önskevädersgatan mfl gator.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-12
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:47
Förhörsplats

Tjänstebil, Önskevädersgatan, Göteborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lars-Erik Johansson kommer fortsättningsvis kallas Lasse i förhöret.
Han är anställd av Norra Biskopsgårdens Panncentral som fastighetsskötare.
De har uppdrag från sju bostadsrättsföreningar som finns i området.

Måndagen den 27/9 2010 började han att jobba kl 07.00.

Han utgår från Panncentralen på Önskevädersgatan 49.
Han har två sopsäckar med sig, en papperssäck som han samlar upp löv och skräp som han 
krattar ihop från marken och en plastsäck som han lägger soppåsarna i som finns i 
papperskorgarna i området.

 Fhl anm:  Jag har sammanträffat med Lasse och vi går rundan som han gick vid aktuellt 
tillfälle. Han pekar ut vilka papperskorgar han tömmer. 
En karta över området bifogas förhöret där papperskorgarna är markerade fram till 
Lenvädersgatan 1.

Första papperskorgen ligger nära panncentralen och står vid gaveln på Önskevädersgatan, 
närmaste portuppgång är 51.
Därefter töms papperskorgarna på Önskevädersgatan 51, 53 och 55.
Lasse går därefter över gatan till fastigheten där det bland annat inryms några affärer och en 
pizzeria.
På gaveln av denna fastighet står en papperskorg som töms.
Därefter fortsätter Lasse att gå efter affärslängan och tömmer en papperskorg som är placerad 
på affärsgågatan.



Utanför Pizzeria Reale möter arbetskamraten Camilla Simonsson upp och de fortsätter 
tillsammans att städa i området och tömma papperskorgar. Klockan är ca 07.35 när de träffas.

Lasse och Camilla fortsätter till vänster på Lenvädersgatan, se karta, och tömmer papperskorg 
som står utanför Lenvädersgatan 5.
Därefter vidare till Lenvädersgatan 1 där det står en papperskorg i en portal. Där finns även 
ett soprum där de slänger papperssäcken med löv samt plastsopsäcken.

De fortsätter på Lenvädersgatan och tömmer papperskorgar och städar upp i området.

 Fhl anm: Se även förhör med Camilla Simonsson.

När de kommer till Vintervädersgatan 15 går de upp för en liten backe och därefter till höger 
där papperskorgen står som de hittade en väska och ett körkort.
De såg väskan först och tänkte att det kanske rörde sig om en väskryckning eftersom 
handtaget var lite trasigt på väskan.

Lasse tillfrågas om han rörde körkortet.

Han minns inte säkert men tror att han kan ha tagit i det.

Lasses minnesbild är att Camilla går direkt till panncentralen, där expeditionen ligger, med 
körkortet. Ing-Britt på expeditionen sökte fram telefonnummer till körkortsinnehavaren. 
Som Lasse har hört i efterhand så ringde Ing-Britt och lämnade meddelande på mobilsvar att 
körkortet var hittat.
Därefter sökte Ing-Britt vidare på Internet och fick fram att flickan var efterlyst. Det var hon 
eller Camilla som ringde till polisen.

När Camilla gått iväg fortsätter Lasse att städa upp i grönområdet och tömde papperskorgarna 
på Vintervädersgatan 17, 19 och 21. 
Därefter är sopsäcken full och han slänger den i soprummet på Vintervädersgatan 21.

 Fhl anm: Efter förhöret träffar jag på Lasse igen i området. Han har pratat med Camilla och 
säger att han kanske minns fel när det gäller att Camilla gick direkt till expeditionen med 
körkortet. Camilla har sagt att hon gick dit när de hade fikarast.

Förhöret återgett i konceptform och godkänt

BILAGOR

1. En karta över området där papperskorgarna är markerade fram till Lenvädersgatan 1.
 Anm: Det är åtta papperskorgar som töms. 

2. Ett flygfoto hämtat från Eniro som visar hela städrutten i aktuellt område och soprummens 
placering.

Förhör med Johansson, Lars-Erik; 2010-10-12 10:25   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Demirovska, Nebaat
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passfoto
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips till Efterlyst, hör kvinnoskrik.

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

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-07
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

INLEDNING

Nebaat Demirovska kommer fortsättningsvis kallas Nebaat i förhöret.

Hon har ringt in till Efterlyst tipstelefon och lämnat uppgifter.
Nebaat vill inte att hennes identitet blir känd och vill inte vittna i rättegång men godkänner att 
ett förhör hålls med henne.

FÖRHÖR

Neebaat bor i Länsmansgården och har bland annat utsikt över rondellen på Temperaturgatan.

Natten mellan lördagen den 25/9 och söndagen den 26/9 var Neebat vaken då hon ammade 
sitt barn.
Hon låg i sovrummet vars fönster vetter mot rondellen. Hon hade ammat barnet ca 5 minuter 
då hon hör ett tjejskrik som Neebat först inte kunde lokalisera var det kom från. 
Hon trodde först att grannen under drömde något men förstod sen att skriket kom utifrån i 
riktning mot rondellen/spårvagnsplatsen.

I samband med att hon hörde skriket tittade hon direkt på sin digitala väckarklocka, med 
lysande siffror, som står på nattduksbordet. Den visade 04.43 och det är Nebaat helt säker på.
Nebaat tillfrågas om hennes klocka går rätt. 
Det gör den.

 Fhl anm: I samband med förhöret kontrolleras om väckarklockan går rätt. Den visade 14.08 



och därefter kontrollerades tidpunkten mot klockan på Nebaats dator vilket visade 14.08.

Nebaat tillfrågas vad tjejen skriker.

Hon hörde inte att hon skrek "hjälp" men hon uppfattade det som att det var ett skrik på hjälp, 
att tjejen ville ha hjälp. Hon hörde nej, nej och utdraget skrik i stil med "aooo".

Nebaat tillfrågas hur länge hon hör skriket.
Hon tittade inte på klockan när skriket upphörde men uppskattar att det pågick under ca 1 
minut.

Nebaat stiger inte upp eftersom hon ligger och ammar. Dessutom är hon mörkrädd och ville 
inte gå upp.
Hennes make är hemma och ligger och sover i sovrummet men han vaknade inte.

Nebaat tänkte, när hon hörde skriket och ser vad klockan är, att det är någon som är på väg 
för att försöka hinna med spårvagnen och ramlade eller skadade sig på något sätt.

Nebaat nämner att hon vid detta tillfälle inte tänkte på att det var helg och att det kunde vara 
folk som kom med nattspårvagnen och gick av på Temperaturgatan.
Hennes make jobbade denna helg och då blir det vardag för Nebaat.

Nebaat tillfrågas när maken slutade jobbet på lördag den 25/9 vilket var kl 18.00.

När Nebaat fick se att polisen kom till Länsmansgården och sökte med hundar i området 
började hon fundera på kvinnoskriket som hon hört eftersom hon även hört att en kvinna 
mördats.
Nebaat minns inte vilken dag som hon såg polisen söka i området. Om det var måndag den 
27/9  eller tisdag den 28/9.
När Nebaat sen fick höra att man hittat kvinnan mördad och läste att det skulle ha skett natten 
mellan lördag och söndag kom hon att tänka på kvinnoskriket hon hört kl 04.43.

Onsdagen den 29/9 tittade hon och maken på Efterlyst play vid ca 22-tiden.
Hon berättade för maken vad hon hört och han tyckte att hon skulle ringa och tipsa polisen 
vilket hon gjorde.

Förhöret slut

 Fhl anm: Utskrift av förhöret har skickats till Nebaats e-postadress för godkännande.

 2010-10-11, kl 12.40

Telefonkontakt med Nebaat som har läst igenom och godkänner förhöret.

  

Förhör med Demirovska, Nebaat; 2010-10-07 14:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Lundegard, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

0302MM
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord, 2010-09-26 i Göteborg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Mario Matekovic
Förhörsdatum

2010-09-29
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

N Fjädermolnsgatan, Göteborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MM

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Eva bor på Norra Fjädermolnsgatan, sista uppgången mot Bymolnsgatan, hennes lägenhet 
vetter mot skogen och inte mot spårvägen.

Natten till söndag 2010-09-26 blev Eva väckt av ett hjärtskärande skrik. Hon hade 
balkongdörren öppen. Hon kastade en blick på klockan och den visade 04 "någonting". Hon 
kan inte säga om den var 04:20, 04:30 eller 04:40, bara att det var efter 04.

Hon gick upp, gick på toaletten, det tog några minuter, sedan gick hon ut på balkongen och 
rökte en cigarett, det tog ytterligare 4-5 minuter. Eva tittade sig runt men kunde inte se 
någonting. Under hela den tiden skrek kvinnan. Eva kan inte förklara varför hon inte ringde 
polisen, det ångrar hon nu med facit i hand.

Mot slutet av hennes rökstund började skrikandet att avta och tystnade i samband med att hon 
lade sig i sängen igen.

Skriket var "inget gapande" utan ett riktigt skrik, lät som något allvarligt. Det var ett långt 
pågående skrik, lät även som ord men det gick inte att höra vad hon skrek, det lät avlägset, 
först trodde Eva att det kom från garaget. Garaget ligger inåt gården och ljudet kan ha studsat 
mot garageväggen. Eva vet att vid fester på en annan gård så låter oljudet som att det kom 
från garageväggen, då studsar det där och mot Evas balkong.

Eva tycker att de som bor i husen på Södra Fjädermolnsgatan och har fönster mot spårvägen 
bör ha hört skriket mycket tydligt.



, 2010-09-29 14:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GOB_LA
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Svensson, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser gällande kvinnoskrik kl 05.10, 100926  på Norra Fjädermolngatan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Johanna Hennix
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

21:45
Förhör avslutat

22:10
Förhörsplats

Bymolnsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Daniel bor med mamma och pappa samt storasyster på adressen Bymolnsgatan 28.  Daniel 
berättar att han satt i sitt rum och spelade dataspel online under natten, 100925-100926. 

Eftersom rummet han sitter i blir uppvärmt av datorns fläkt så har han fönstret öppet. Kl. 
05.10, han tittar på datorn och är ganska säker på tiden, hör han en kvinna skrika. Kvinnan 
skriker högt och ljudligt med panik och gråt i rösten. Daniel upplever skriket som mycket 
obehagligt.

Daniel kan inte avgöra vad hon säger eftersom hon skriker så skärrat. Det enda han är säker 
på att han hör är; -kan du inte låta mig gå?
Eventuellt säger kvinnan också ; - låt mig vara. 

Daniel kan inte höra någon annan person prata. Han hör endast kvinnan. Daniel tycker att det 
är märkligt att han inte hör någon annan prata. Om kvinnan bråkade med någon borde den 
andres röst också höras.  
Enligt Daniel så är det väldigt lyhört mellan husen där han bor. När han sitter i sitt rum vid 
datorn på nätterna så är det ofta han hör när någon kommer hem och pratar i porttelefonen / 
mobiltelefonen. Det är inte bara de som bor på hans gård utan även de som bor på Norra 
Fjädermolnsgatans ljud som studsar mellan huskropparna.

Eftersom han har hört ljud från Norra Fjädermolnsgatan tidigare på nätterna så är han säker 
på att skriken från kvinnan inte kommer någon annan stans ifrån. Daniel tror att kvinnan stod 
utanför entrén till 22 eller 24. 

Skriken pågick i ca 3 minuter. Det är när skriken slutar som Daniel lutar sig ut genom sitt 

LKP Grovabrott
Rektangel



fönster och tittar ner mot Norra Fjädermolnsgatan. Han ser ingen rörelse förutom en bil som 
lämnar. 
Daniel tror att det är en taxi som lämnar för det är vanligt att taxibilar åker ända in på gatan 
som är en återvändsgata. Han kan inte se om det är en taxi eller en vanlig bil han gör bara ett 
antagande. 
Det enda han ser är två hjul med silverfärgade fälgar och att bilen är mörk, troligen en volvo. 
Daniel tycker att bilen påminner om en som hans familj brukar hyra.  Hans pappa berättar då 
att det är en volvo V50 de har hyrt. 

Daniel reagerar på att när skriken tystnat så blir det helt tyst. Han hör inga röster och inte 
heller några portar som slår igen. Han hör heller inte några bildörrar stängas. 

Daniel uppfattar kvinnans röst till att tillhöra någon som är mer än 20 år gammal. Skriken är 
inte så ljusa så att de kan inte tillhöra någon som är 16-17 år. Han jämför rösten med sin 
storasyster som är äldre än 20 och tycker att kvinnans röst mer påminner mer om hennes.

Kvinnan pratade svenska utan brytning.

Uppläst och godkänt.  

Förhör med Svensson, Daniel; 2010-09-27 21:45   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Syrén, Leif Thomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i ärendet såsom bankomatkund.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Pekka Paasonen
Förhörsdatum

2010-10-25
Förhör påbörjat

14:24
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Thomas upplyses om att han skall höras som annan gällande mordet invid Länsmanstorget.

Thomas säger att inte riktigt minns att han var den platsen vid denna tidpunkt. Får uppgifter 
om att han fångats på bild vid en bankomat på Länsmanstorget den 26/9. Thomas är boende i 
Skövde.

Thomas säger att han har en fästmö som bor på Norra Fjädermolnsgatan 22, ett gruppboende. 
Han säger att det kan hända att han då var och hälsade på henne vid detta tillfället och då var 
och tog ut pengar vid denna bankomat.
Han hade dagarna innan fått en storvinst på Keno och ville kolla om dessa pengar kommit in 
på hans personkonto, men dessa pengar har inte kommit in ännu.

Thomas upplyses att han vid tillfället gjorde många uttagsförsök och under en lång 
tidsperiod, vid tillfället till och från. Han trodde att han skulle få ut pengar. Thomas säger att 
han vid detta tillfället var påverkad, därför gjorde han så många försök.

Thomas säger att han inte minns om han sett andra människor i området då han befann sig vid 
området. 
Thomas säger att han heller inte hört någon skrika eller ropa i närområdet, då han befunnit sig 
på platsen.

Thomas säger att han nu minns att han hörde något ljud neråt mot gräsmattan, nedanför 
kyrkan till, brant backe. Någonstans mot slutet av backen hörde han detta. Han hör någon 
skrika, tjejröst, vet inte vad. Kanske "hjälp" eller något, en gång. Rösten lät som väldigt 
högljudd och rädd. Han säger att han inte vågade gå mot rösten då han var ensam.



Thomas minns inte något om vilken tid detta kan ha skett. Han ser dock ingen annan från där 
han är.

Thomas informeras om att finns på bild till och från mellan 01,13 – 05,51. Han tror nu att 
klockan kan ha varit mellan 05.50 – 06.00, som han hörde skriket, han är inte säker. Det var 
väldigt mörkt ute. Då han hörde detta var han vid bankomaten.

Uppläst och godkänt efter hand.

Förhör med Syrén, Leif Thomas; 2010-10-25 14:24   diarienr: 1400-K160329-10

 507



508

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISING_YTT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sabic, Sanita
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser 2010-09-27 på Temperaturgatan Göteborg
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Tony Olsson
Förhörsdatum

2010-10-02
Förhör påbörjat

20:05
Förhör avslutat

20:35
Förhörsplats

Temperaturgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

TO

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

I samband med demonstrationen mot våld i Biskopsgården kommer Sanita tillsammans med 
sina två döttrar fram till undertecknad.

BERÄTTELSE
Sanita uppger att varje morgon åker hon samma spårvagn från Temperaturgatans hållplats för 
att komma till sitt jobb. Hennes spårvagn går en minut över klockan fem på morgonen och i 
måndags förra veckan gick hon ut som vanligt från den gård hon bor på Temperaturgatan för 
att hinna med vagnen.
Hon kommer på Temperaturgatan i höjd med Klimatgatan och fortsätter mot rondellen då hon 
ser två män komma gående i motsatt riktning på trottoaren på motsatt sida gatan. Sanita 
uppger att hon aldrig möter några vid denna tidpunkt så hon tyckte att det var ovanligt. Åt 
andra hållet går dock några andra personer för att åka samma vagn som Sanita. Sanita vet att 
klockan var nästan exakt sex minuter i fem på morgonen eftersom hon går samma tid varje 
morgon.
Männen är något tjugotal meter bortanför rondellen vid korsningen 
Temperatur-/Rimfrost-/Daggdroppegatan och beter sig konstigt. Detta genom att de vänder 
sig om hela tiden och tittar oroligt åt olika håll vilket fick Sanita att ana oråd. De har kommit 
fram till rondellen och den ene mannen börjar snedda över rondellen i riktning mot Sanita. 
Den andre mannen står kvar och ropar varpå han som börjat gå vänder tillbaka. Detta hände en 
gång till och andra gången som killen kommer tillbaka sätter han sig ned på räcket invid 
rondellen. Sanita ser på männen att de beter sig konstigt. De tittar sig omkring och är oroliga.
Sanita tyckte nu att det inte kändes bra så till den grad att hon vände sig om för att gå tillbaka 
hemåt även om detta hade gjort att hon missat spårvagnen. När hon vänt sig om såg hon dock 
en annan kvinna som ofta åker med samma vagn som Sanita denna kvinna ropade till på 
Sanita som då kände sig tryggare. Den andra kvinnan är från Turkiet och Sanita kan nu i 
efterhand tala med henne och få hennes namn om polisen vill ha det.
De började gå tillsammans igen och Sanita kände att männen vid rondellen tittade på dem. 
Hon vågade inte titta så mycket men kikade ändå lite på dem för att veta vad de gjorde. Sanita 



och den turkiska kvinnan brukar gå över till motsatt sida för att sedan gå ned till hållplatsen 
men de fortsatte på sin sida Temperaturgatan till de kom i höjd med trappan ned mot 
hållplatsen och först då gick de över. Nu såg Sanita att männen uppmärksammade två andra 
kvinnor som då kom gående i trappan uppifrån länsmanstorget ned mot Daggdroppegatan.
Sanita och den turkiska kvinnan stannade till lite och tittade på männen då det kändes att det 
var något speciellt med dem. Sanita tittade på männens utseende och kläder för att se om hon 
såg något som kunde vara viktigt. Det fanns dock ej några märken eller liknande och männen 
var helt klädda i svart samt hade någon sorts svart mössa på sig också.
Därefter gick Sanita och den turkiska kvinnan ned till hållplatsen.

Häromdagen berättade Sanitas två döttrar att mannen som är gripen för mordet på Elin bor på 
samma gård som dem. Sanitas döttrar har träffat på hans familj bland annat uppe på dagiset då 
de varit där för att hämta och lämna. Sanita själv kan inte påminna sig att hon känner igen 
mannen vars bild Sanitas döttrar visade upp på datorn. 
Sanita är dock helt säker på att en av männen från måndagen är den vars bild ligger ute på 
nätet såsom den gripne mannen. Hon har inga tvivel om detta då hon tittade noga på männen 
på måndagen.
Hon berättade på måndagen om vad hon var med om till sina döttrar men förstod inte allvaret 
innan Elin hittades på kvällen.

Förhör med Sabic, Sanita; 2010-10-02 20:05   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sabic, Sanita
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

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-26
Förhör påbörjat

16:08
Förhör avslutat

16:25
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sanita Sabic kommer fortsättningsvis kallas Sanita i förhöret.
Hon är hörd tidigare i ärendet, se förhör 2010-10-02.

Sanita tillfrågas hur säker hon är på att det var samma person som visades på Facebook, 
utpekad som gärningsman när det gäller mordet på Elin, och den kille hon såg vid 5-tiden på  
måndagsmorgonen.  Fhl anm: 27/9 2010.

Han liknade honom, det var samma person. Hon känner sig säker på det.
Han ser precis likadan ut som killen på databilden.

När Sanita skall åka till jobbet går hon hemifrån varje morgon kl 05.50. 
"6 minuter i 5" såg hon killarna. Hon är säker på tidpunkten för hon tittade på klockan.

Sanita tillfrågas om hon är säker på vilken dag hon gjorde iakttagelserna.
Det var samma dag som de hittade kvinnans kropp på kvällen.

Sanita tillfrågas om hudfärg på den andre killen.
De hade samma hudfärg, de var mörkhyade. 

Det fanns inget utmärkande i deras klädsel, de hade svarta byxor, svarta jackor.
De hade inga märken eller annat som stack ut. Det var helt svart klädsel.

De hade luvor som var uppvikta så hon såg inget hår.
Hon kan inte närmare beskriva luvorna, det var inte en vanlig mössa.
Vilken typ av material som luvan hade vet hon inte.



Sanita tillfrågas om hennes minnesbild hur den andre killen såg ut.
Han hade en litet ärr på vänster sida kinden. 
På fråga hur långt ärret var svaras,  ca 5-7 cm långt. Sanita säger sedan att hon tycker det är 
svårt att ange hur långt ärret är i centimeter.

Sanita ombeds beskriva ärret och var det sitter.

Det är lite snett, som en halvmåne.
Det är beläget närmare kindbenet.

Killarna var nästan lika långa.
Hon har svårt att säga längden på dem. Hon uppskattar att de är mellan 170- 175 cm långa, 
inte längre än så.

Sanita tillfrågas hur nära hon var de båda männen.
Kanske mellan 3-5 meter. 

Sanita tillfrågas om hon skulle känna igen killarna om hon fick se dem igen.
Det tror hon. 

Sanita tillfrågas om den turkiska kvinnan som gjorde hennes sällskap till spårvagnen.
Hon har sagt till henne att hon ska kontakta polisen. Hon vet inte hennes namn. 

Sanita lade märke till killarna för de "såg väldigt misstänksamma ut".

Sanita ombeds beskriva vad hon menar med det.

När de gick uppför trappan som leder från spårvagnshållplatsen vände de sig om hela tiden/ 
tittade sig omkring.

Sanita såg inga fler personer komma uppför trappan.

Sanita säger att hon vände och sprang mot bostaden för hon hörde en röst inom sig att hon 
skulle vända hem. Hon tyckte att det var så obehagligt. Hon vet inte om killarna hann se 
henne. 

När hon var på väg mot bostaden kom den turkiska kvinnan gående. Hon ropade, hallå, här är 
jag, vart ska du ta vägen.

Sanita nämner att de åker nästan varje morgon med samma spårvagn så därför är hon ett 
bekant ansikte. Sanita känner inte kvinnan närmare. De är bara resenärer på samma spårvagn 
som hälsar på varandra och växlar några ord.

Sanita berättar för den turkiska kvinnan vad hon sett.
Hon säger till henne att de såg ut som "de mördat eller våldtagit någon kvinna" .
 
Sanita tar följe med den turkiska kvinnan och de går mot hållplatsen. De promenerar på 
trottoaren på höger sida sett i riktning mot rondellen. 
De korsar gatan efter rondellen ungefär där övergångsstället är beläget. Sen går de ner för 
trapporna till spårvagnhållplatsen. 

Sanita nämner att när de närmade sig rondellen kommer killen hon känt igen på databilden 
snabbt gående snett igenom rondellen i riktning mot dem. 

Förhör med Sabic, Sanita; 2010-10-26 16:08   diarienr: 1400-K160329-10
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 Fhl anm: Killen kommer fortsättningsvis kallas nr 1 i förhöret. Killen med ärret kommer att 
kallas nr 2.

Kille nr 2 ropar något. Han står vid räcket invid trottoaren på andra sidan rondellen. Sanita 
uppfattar att killen med ärret ropar tillbaka den andre killen som vänder tillbaka och ställer 
sig bredvid nr 2 som sätter sig på räcket. De fortsätter att se sig omkring. 
Kille nr 1 går fram och tillbaka i samma riktning mot rondellen två-tre gånger. Båda 
uppträder nervöst och stressat.

När Sanita och den andra kvinnan korsar gatan står kille nr 1 bredvid den sittande killen. 

Sanita tillfrågas om hon hörde vad som sades. 
Hon hörde att de pratade men de pratade tyst så hon kunde inte höra språk eller vad de sa. 

Den turkiska kvinnan tyckte också att killarna såg misstänksamma ut. 

 TILLÄGG

2010-11-02

Telefonkontakt med Sanita för att bestämma tidpunkt för fotokonfrontation.
Hon tillfrågas om hon har pratat med den turkiska kvinnan. Det har hon men kvinnan sa att 
hon ville prata med sin man först innan hon pratade med polisen.
Kvinnans förnamn är "Aiche".

 KOMPLETTERING

2010-11-08, 19.40

Förhör i Sanitas bostad. 
Hon ombeds läsa igenom förhör från 2010-10-02 och 2010-10-26 och ange om det är något 
som inte stämmer.
Sanita säger att hon inte är så bra på att läsa svenska. Vissa ord kan vara svårt att förstå eller 
för henne att komma på ord på svenska. Jag erbjuder mig att läsa upp förhöret men Sanita 
säger att hon kan läsa själv.
Det framkommer att när det första förhöret hölls pekade Sanita ut var hon gjort sina 
iakttagelser för polismannen.

Sanita kompletterar signalementsbeskrivningen med att båda killarna hade handskar på sig.
Hon minns att hon tänkte att är det redan dags för handskar, så kallt är det väl inte.
Sanita kommer inte ihåg vilken färg eller typ av handskar det var. 

Förhör nummer två kompletteras med uppgifter från Sanita. Det återges efterhand och 
förhöret godkänns.

Förhör med Sabic, Sanita; 2010-10-26 16:08   diarienr: 1400-K160329-10

 512



513

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sabic, Sanita
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fotokonfrontation, 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

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-11-08
Förhör påbörjat

19:40
Förhör avslutat

20:20
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sanita Sabic kommer fortsättningsvis kallas Sanita i förhöret.

Hon får tolv färgfoton som ligger lösa i en bunt. Det är ett foto på varje A4-blad. 
Numreringen av fotona sitter på baksidan och är ej synlig.

Sanita ombeds att i lugn och ro titta på fotona. Hon skall inte känna någon press att peka ut 
någon. Det är inte säkert att den person som hon kände igen finns med bland fotona.

 Fhl anm:  Sanita sitter tyst och studerar fotona ett i taget. När hon kommer till nr 10 tittar 
hon länge och ingående på fotot. Hon håller kvar detta foto i handen när hon fortsätter titta på 
resterande foton.
Sanita tillfrågas om hon vill kommentera något.
Hon säger att det liknar på ögonen den hon såg. Men hon såg aldrig killens hår eftersom han 
hade luva på sig. Killen verkar bekant på något sätt. Det är ögonen och ansiktet.
Det är något med den personens utseende som gör att hon reagerar. 

Sanita nämner att när hon och den turkiska kvinnan närmade sig killarna så drog han upp en 
huva över huvudet. Han hade en "huvtröja" på sig.

Sanita tillfrågas om killen verkar bekant från tillfället som hon har berättat om eller om det är 
från något annat tillfälle.

Sanita suckar och tittar igen på fotot och säger att hon tror att det är han som var där men hon 
är rädd för att säga fel. 
Han är mycket lik hennes minnesbild men hon vet inte om det är samma person. Sanita 



nämner ögonen igen och säger, "nåt är helt helt bekant".

Sanita tillfrågas om hon minns hur databilden som döttrarna visade henne såg ut.
Det minns hon inte.

KOMPLETTERANDE FRÅGOR.

Sanita tillfrågas om den andre killens ärr.
Det är väl synligt. På kinden där ärret satt var hyn lite ljusare.

 Fhl anm: Sanita ombeds visa hur ärret sitter. Hon pekar på vänster kind i höjd med 
näsvingen  och visar med fingret att det går i en halvmåneform i riktning mot örat.
Sanita säger att hon är dålig på att teckna och vill inte försöka rita av utseendet på ärret.

Sanita tillfrågas om hon har träffat den turkiska kvinna något mer. 
Hon har inte träffat henne under den sista tiden. Spårvagnen har varit indragen och det har 
satts in buss istället och kvinnan har inte åkt med där.
Kvinnan har dock sagt till henne att hon inte vill prata med polis om vad hon sett.

VALLNING

 Fhl anm: 
Efter förhöret ombeds Sanita peka ut var hon gått och var hon gjort sina iakttagelser.
Kartbild och foto uttaget från Eniro bifogas förhöret där promenadväg och killarna placering 
markeras.
Jag uppskattar att Sanita som närmast sett killarna på ca 10 meters avstånd.
Hon upptäcker dem, när de kommer upp från trapporna, på ca 100 meters avstånd.

Sanita säger att när hon var på väg till spårvagnen så kom det två kvinnor till som var på väg 
till spårvagnen. 
En av dem känner hon då hon arbetar på samma städföretag som henne. Hon heter Zemina 
Bahtic och bor på Temperaturgatan 27. 
Zemina städar i Kallebäck och Sanita städar på Saab och Ericson i Lackarbäck.
Zemina kom gående vid ICA-butiken tillsammans med en kvinna som heter Hosna.

 Fhl anm: Sanita vet inte om Zemina såg killarna. Hon skall fråga henne och meddelar mig 
ifall hon har sett något.
 

Förhör med Sabic, Sanita; 2010-11-08 19:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Kartor, Temperaturgatan, 2010-11-08 19:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Kartor, Temperaturgatan, 2010-11-08 19:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Kartor, Temperaturgatan, 2010-11-08 19:40   diarienr: 1400-K160329-10
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PM
FOTOKONFRONTATION

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Härd, Anette
Datum

2010-11-10
Tid

12:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Härd

Uppgiften avser

Fotokonfrontation med Sanita Sabic angående iakttagelse på Temperaturgatan den 27/9 2010
Uppgift

Sanita Sabic förevisas 12 foton. Ett färgfoto på varje A4-ark
Vid fotokonfrontationen är inte numreringen synlig.

Misstänkt är nr 10,  Yohannes, Ephrem Tadele 

Anette Härd, insp



FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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FOTOKONFRONTATION 2010-11-08, 2010-11-10 12:34   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Jensen, Christian
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-05
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:10
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

I ärendet finns en tjänsteanteckning och ett underrättelseuppslag där Christian har lämnat 
uppgifter om sina iakttagelser, dock ej något förhör.

Det är registrerat under T 16 och T 16-1.

Christian var på väg till sitt arbete på söndag morgon den 26 september. Christian har sedan 
ett flertal år åkt vid denna tid till arbetet och reagerar på olikheter bland folk på hållplatsen 
Temperaturgatan. Det är från denna hållplats Christian alltid åker. Christians bostad ligger 
inte på den sida spårvagnsspåren där Elin hittades.

Christian går alltid och lyssnar på musik med lurar i båda öronen. Den aktuella morgonen 
skulle han ta vagnen som går klockan 05.56 från Temperaturgatan riktning centrum.
Christian vill alltid vara ute i god tid så han inte missar vagnen för dom går inte så ofta på 
morgonen.  Christian var cirka tio minuter på hållplatsen innan vagnen kom.

Christian såg personer i hållplatskuren som är ganska ovanligt vid denna tiden. Det var 3-4 
personer stående och en sittande. Christian fick den uppfattningen att alla dessa hörde ihop.

En av killarna kom fram till Christian och frågade om han hade en cigarett. Christian hade 
ingen men erbjöd killen snus vilket killen tackade ja till. Christian uppfattade killen som 
påverkad av något annat än alkohol.

Killarna klev på samma vagn men Christian vet inte exakt var dom gick av. 



Den killen som kom fram till Christian beskrives som 17-20 år, 180 cm, svart hudfärg, 
pratade bra svenska, ikädd jeans, mörk höst/vinterjacka med luva som var uppfälld över 
huvudet, eventuellt också iklädd keps.

Christian kan känna igen killen om han får se honom igen.

Övriga killar kan han bara beskriva som två färgade och en vit.

Förhöret slut.

Förhör med Jensen, Christian; 2010-10-05 13:50   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Pettersson, Louise
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-09-29
Förhör påbörjat

21:00
Förhör avslutat

21:30
Förhörsplats

I tjänstebil Lars Kaggsgatan Göteborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Louise blev uppmanad av sin pappa att kontakta polisen för att lämna uppgifter om vad hon 
varit med om. Louise lämnade sitt namn till polis vid avspärrningarna på mordplatsen den 29 
september.

Louise säger att hon lördagen den 25 september 2010 var på fest vid Backaplan tillsammans 
med sin pojkvän Samuel. Efter festen  skulle de ta en spårvagn från Hjalmar Brantingsplatsen 
till Temperaturgatan. Louise såg att spårvagnen som troligtvis var nummer 6 skulle gå kl 
04.59. Louise uppfattade det som spårvagnen kom i tid. Både Louise och Samuel var 
berusade, dock var Samuel mest berusad så han uppfattade aldrig vad som hände senare efter 
att de klev av vagnen på Temperaturgatan.

När de klev av vagnen gick de över spåren för att gå vänster och uppför trapporna och vidare 
vänster vid första rondellen till Rimfrostgatan. Louise uppskattar att klockan var 05.15-05.20 
när de klev av för det brukar ta den tiden för att åka denna sträcka.

I samband med att de gick över spåren såg Louise tre män som stod i andra ändan på 
hållplatsen där det nu efter mordet står en polistriangel. Louise och Samuel gick åt motsatta 
hållet. Louise uppfattade avståndet till männen till cirka femton meter. Louise tyckte att det 
var ganska mörkt  på platsen. 

Louise reagerade på en av dom tre männen, hon tänkte direkt på den man som vid två 
tillfällen jagat henne och att hon spanat på denna person när han gick in på Temperaturgatan 



60.

Louise kommer inte ihåg klädsel eller om någon bar på något. Det som gör att Louise 
reagerade var längden på mannen, Louise är 169 cm, mannen är 170-175 cm. Hon har 
tidigare uppfattat honom som biffig med armarna lite utåt, det var även så vid detta tillfälle.
Louise är dock inte säker på att det var samma man som hon tidigare har blivit jagad av. 
Louise säger ändå att hon kopplar ihop den man hon såg nu och den man som tidigare jagat 
henne.
Dom andra två var båda längre och en bar mörk jacka den andre en beige jacka.

Louise har vid två tillfällen blivit jagad av en man som var samma vid båda tillfällena.
Första tillfället var början juni cirka kl 03.00-04.00, Louise hade kommit med spårvagn och 
gått mot sin bostad som ligger på Rimfrostgatan. Det var på Rimfrostgatan mellan husen som 
han dök upp och sprang efter Louise som lyckades springa hem utan att något hände. 
Larmade inte polis men berättade på morgonen för mamma och pappa.

Andra tillfället var början på augusti då de befann sig på samma spårvagn från Göteborgs 
centrum. Mannen stirrade hela tiden på Louise, i samband med avstigningen vid 
Temperaturgatan gick mannen av på mitten och Louise längst fram. Louise började direkt att 
springa och det gjorde även mannen. Louise kom hem utan att mannen kom ikapp. Larmade 
ej polis men pratade åter med mamma och pappa om händelsen.

Louise säger att hon har fyra vänner som också blivit jagade av mannen. Det är följande tjejer:
Pernilla okänt efternamn och telefon, bor Rimfrostgatan 25 eller 27, är cirka 19 år.
Jasmine 22 år  och hennes syster Caroline 20 år, de har bott på Temperaturgatan 34 men har 
flyttat till okänd adress.
Isabella Solstrålegatan okänt nummer cirka 18 år.

Louise har inte telefonnummer till någon av de uppräknade. Louise säger att man byter 
nummer ofta och man får inte det nya förrän man träffas.

Louise säger att i mitten på augusti så gjorde Louise en egen spaning mot den personen som 
jagat henne. Hon samlade ihop några kill och tjejkompisar som Louise fick med sig när hon 
spanande på mannen som då gick in i fastigheten Temperaturgatan 60. Louise kompisar 
följde bara med och förstod inte att Louise spanade på mannen. Hon tror inte att mannen 
förstod något. Louise har inte hört att någon blivit förföljd efter mitten på augusti.

Under sommaren har Louise observerat mannen vid minst tio tillfällen på Länsmanstorget 
och dess omgivningar. Louise har ingen uppfattning om han haft sällskap eller ej.

Beskrivning av mannen.

Hudfärg mörkare men ej svart, längd 170-175 cm, ålder 20-25, kroppsbyggnad biffig, svårt 
att beskriva håret för han brukar ha olika saker på huvudet, har inte pratat med honom vet 
därför inte vilket språk han pratar.

Brukar vara iklädd olika kepsar med rak skärm och klistermärken på ovansidan och under 
skärmen. Ibland har han någon typ av strumpa på huvudet, ibland har han luvan över huvudet.

Jackorna brukar vara typ collegemodell/baseboll med ärmar av en färg och övriga jackan en 
annan färg.
Byxorna brukar vara jeans modell med hängbak.

Förhör med Pettersson, Louise; 2010-09-29 21:00   diarienr: 1400-K160329-10

 534



Skorna modell snekers, helsvarta, helvita.

Louise säger att hon är inte säker på att hon kan peka ut mannen på foto men är beredd att 
försöka.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Pettersson, Louise; 2010-09-29 21:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Pettersson, Louise
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-06
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Louise ringdes upp av förhörsledaren för att be om mer uppgifter om dom tjejerna som 
Louise uppgivit i förhör som blivit jagade av en man.

Louise säger att hon har ingen kontakt med dom och vet inget mer.

Louise tillfrågad om det är hon som lämnat stora delar av sitt tidigare förhör i dagens GT.
Louise säger att det var hennes mormor för hon är arg på polisen för att jag/polisen sa till 
Pernilla att det var Louise som namngivit Pernilla.

Louise säger att så får polisen inte göra för då kan Louise råka illa ut. Louise menade att man 
pratar inte med polisen. Det sprider sig snabbt i området och då får man problem.

Förhörsledaren påpekade att det är en mordutredning och att det var självklart att polisen 
delgav Pernilla var uppgiften kom ifrån.

Louise hade viss förståelse för detta men det löser inte hennes problem när hon pratat med 
polisen.

Förhörsledaren sa att hennes mormor var välkommen att ringa förhörsledaren.

Detta förhör är ej exakt återgivet men innebörden är den samma.

Förhöret slut.



537

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Antonsson, Pernilla
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter och passfoto
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-05
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Pernilla delgiven att hon är omnämnd av Louise Pettersson i förhör.
Louise har då uppgivit namnen på fyra tjejkompisar som skall ha varit jagad av samma 
person som Louise.

Pernilla säger att det stämmer inte. Pernilla säger att efter att hon blev kontaktad av 
förhörsledaren på telefon och sa vad det gällde så skickade Pernilla sms till Louise och 
frågade vad Louise sagt till polisen. 
Louise hade då svarat på sms att hon inte pratat med polisen.
Pernilla skrev att det var konstigt eftersom polisen säger att du nämnt mitt namn till dom.

Pernilla har känt Louise sedan flera år, har umgåtts till och från.

Pernilla delgavs uppgifter om dom tre tjejerna som Louise uppgivit i förhör.
Pernilla visste inte vilka det var.

Pernilla har varit inne på misstänks facebok sida och sett bilder på honom själv och hans 
barn. Pernilla säger att det är inte samma person som hon har haft kontakt med och som även 
gått efter henne.

Pernilla tillfrågad när hon första gången var i kontakt med den kille som förföljt henne.

Pernilla säger att hon har mycket dåligt minne om när det var, det var dock ej i år 2010 utan 
någon gång under förra året.
På något sätt hade han fått Pernillas mobilnummer och ringt upp henne när hon var ute och 



gick en dag med en kompis när de inget hade att göra och det var kallt ute. De två gick hem 
till killen som kallade sig för Fredrik. De gick hem till hans bostad på Rimfrostgatan okänt 
nummer men det kan vara nummer 50, Pernilla hittar dit. Pernilla bor i närheten.
Inne i lägenheten var det ytterligare en kompis till Fredrik.

De satt och pratade i lägenheten, Fredrik började stöta på Pernilla och hennes kompis. Fredrik 
försökte kyssa Pernilla och han började att äckla sig.
Pernilla och hennes kompis lämnade lägenheten. 

Fredrik har sedan sökt kontakt med Pernilla och även följt efter henne vid ett tillfälle.
Pernilla har inte sett Fredrik på flera månader. 

Beskrivning av Fredrik.

Cirka 25 år, 170-175 cm, normal kroppsbyggnad åt det smalare hållet, mörkt hår någon 
centimeter långt, mörkhyad men inte helt svart, pratade förståelig svenska med brytning, 
okänt var Fredrik kommer ifrån, brukar bära bagjeans/säckiga byxor.

Förhöret slut. 

Förhör med Antonsson, Pernilla; 2010-10-05 13:25   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Aronsen, Jeanette
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppföljning av tips lämnat av Daarod, Ismail
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-06
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

INLEDNING

Jeanette Aronsson kommer fortsättningsvis kallas Jeanette i förhöret.
Hon kontaktas efter uppgifter från Kerstin Schröder, se upprättat pm, rubrik "Identifiering av 
Kerstin".

FÖRHÖR

Jeanette har fått information från Kerstin Schröder att hon skall kontaktas av polis så hon vet 
vad det gäller.

Jeanette nämner att det är hennes dotter Idas kompis, Louise Pettersson, som har jagats av 
killen som är utpekad för mordet på Elin. 
Louise skall ha polisanmält detta.

Jeanette säger att den utpekade killen har stått uppe på torget på Länsmansgården på helgerna 
och tittat.
Han har förföljt och gått efter tjejer som kommit hem sent, bland annat Louise Pettersson. 

Vid ett tillfälle, när Ida kom hem, såg hon troligen samme kille stå på Länsmanstorget.
Hon skulle precis ringa hem för hon blev nervös och ville inte gå själv. I samma stund kom 
det en grannpojke som hon kunde slå följe med.
Det är det enda tillfälle som Ida har varit med om och hon är inte 100%  säker på att det är 
samma kille för hon tittade inte så noga.



Jeanette tillfrågas hur länge det har pågått att killen stått på Länsmanstorget på helgerna.
Hon uppskattar att det har pågått ungefär ett halvår.
Det är en mörkhyad man som inte kan svenska och pratar engelska.

Jeanette tillfrågas om man är säker på att det är samma person som har utpekats som 
misstänkt för mordet på Elin.
Louise är 100 procent säker på att det är samme man som hon har blivit jagad av två gånger.

Det är sena timmar som killen brukar stå där. Hon kan inte säga när men det är 
ungdomar/tjejer som kommer hem sent på helgerna som har sett honom. De har varit rädda 
för honom.
När Ida kom hem var klockan nog 24.00 - 00.30.

Jeanette nämner att hon läst på Face-book att Louise skrivit, "det är han som har jagat mig 
två gånger".
Jeanette har inte Louise telefonnummer.

Förhöret återgett i konceptform och godkänt

 Fhl anm: 

Louise Pettersson är hörd i utredningen
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Förhör Signerat av

Markus Montonen
Signerat datum

2010-09-28 02:59Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISING_YTT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Eriksson, Peter
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Markus Montonen
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

22:30
Förhör avslutat

22:50
Förhörsplats

Länsmanstorget 1
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Peter uppgav att han arbetar som Habiliteringspedagog på boendet Länsmanstorget 1 som är 
för psykiskt handikappade. Behandlingen sker enligt LSS (Lagen om särkilt stöd och 
service). Det är socialtjänsten som står för vården. 

 Jag träffade en kvinna som var ute på sin balkong och hon påstod att hon sett det hela, är 
hon pålitlig? 
Hon lider av Psykos och vanföreställningar. Det är svårt att bedöma tillförlitligheten på det 
hon berättar. 

Vilket rum bor hon i och vad heter hon?
Hon heter Sandra Mitic och on bor på rum 2. Hon är ofta ute på sin balkong och röker. 

Övriga patienter är de trovärdiga? 
Ja, övriga patienter är trovärdiga men de kan dock vara lite restriktiva beträffande att lämna 
information till polisen. Hiwa har bott i Länsmansgården och han känner mycket folk 
häromkring. 

 Vilka jobbade natten mellan 25 och 26 september?
Fredrik Bohm hade vaken natt 21.00-07.30 och Nicole Petersheim hade sovande jour 14.00 
till 14.30. 

 Vilka bostadsrum är i riktning mot spårvagnsspåret?
Två, tre, fyra och fem.

Uppläst och godkänt i koncept



 Förhörsledarens anteckning: Behandlingsassistenten Hamid Lotfi fanns också på plats. 
Patienterna, deras personnummer och rumsnummer skrivs på en tjänsteanteckning.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Albinsson, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppföljning av tips, Fotokonfrontation
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-11-18
Förhör påbörjat

09:27
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johanna Albinsson kommer fortsättningsvis kallas Johanna i förhöret.

INLEDNING

Johanna har kallats till förhör/fotokonfrontation då hon ringt in tips till polisen, PKC, 
2010-10-08, se bifogad bilaga.
Hon minns att hon gjorde iakttagelserna på Nationaldagen den 6/6.

 Fhl anm: Nationaldagen inföll på en söndag i år.  

FOTOKONFRONTATION

Johanna informeras om hur fotokonfrontationen går till.
Hon skall inte känna någon press att peka ut någon. Det är inte säkert att den person som hon 
sett är med bland fotona.

Johanna tillfrågas om hur hennes minnesbild av killen är med tanke på att det var ganska 
länge sedan.
Hon känner att hon har en bra minnesbild av killen hon sett. 

  Förhörsledarens kommentarer.

Johanna får fotokonfrontationen som består av 12 foton, ett foto på varje A-4 blad.
Hon tittar igenom fotona och håller kvar foto nummer 10 i handen när hon fortsätter att titta 
på fotona och tittar igenom bunten igen.



Hon säger sedan att det är den som hon känner igen. 
Johanna håller fram foto nr 10.

Hon säger att han är mest lik den som hon träffade på spårvagnen.
Hon har dock för sig att killen hon träffade var ljusare i hyn. Hans hy var mer som nr 11.

Johanna tillfrågas vad det är som hon känner igen på nummer 10.
Hon fäster sig vid näsan, ansiktet, "det är allt".  Hon tror att hans frisyr var annorlunda, att 
den var mer kortklippt.

FÖRHÖR

Johanna jobbar inom vården på ett äldreboende, Vegahemmen på Vegagatan.

Hon skulle börja jobba 06.45 men eftersom det var Nationaldagen var hon extra tidigt ute för 
hon skulle duka lite fint och förbereda inför firandet.

Hon var säkert på jobbet en halvtimme före hon skulle ha börjat. 
Hon åkte 6:ans spårvagn som gick ca 05.45 från Vågmästareplatsen.
Johanna tror att aktuell kille redan satt på vagnen. Hon märkte i vilket fall inte när han gick 
på ifall han kom på senare.

Johanna satte sig i första vagnen i mitten ungefär. Hon lade märke till killen för han pratade 
mycket och ganska högt på engelska med en annan kille/resenärer.
De satt längst bak i första vagnen.

Johanna tillfrågas om hon vet vad de pratade han om.
Det var nog mer allmänna grejer, inget som hon reagerade på. Det verkade som att de inte 
kände varandra.
Det var inget otrevligt och inte något som hon reagerade på.

Sen går den andre killen av. Johanna minns inte på vilken hållplats men det kan vara vid 
Centralstationen ungefär. Hon uppskattar att det är i mitten av hennes resa. 

Därefter var det bara hon och aktuell kille på vagnen.
Relativt direkt efter så gick killen fram och satte sig på andra sidan gången bredvid/mitt emot 
henne. Se bifogad skiss.

Han var kontaktsökande och vände sig mot henne och började prata något. Det är allmänna 
saker. Johanna minns att hon nämnde vädret. 
Killen sa, "ja jag kommer från Amerika, och pratar på, bla bla".
Han frågade väldigt mycket om henne och pratade inte så mycket om sig själv. 
Det kändes som att han ville ta reda på vem hon var och vart hon var på väg.
Det var bara när hon kunde ställa någon fråga i emellanåt som han svarade på det. 
Han pratade om att han bodde förbi Vågmästarplatsen, Länsmansgården någonstans och att 
han hade familj och barn i Sverige.

Johanna frågade inte varför han var ute och åkte spårvagn.
Han berättade inte vart han skulle och varför han var ute och åkte.
Han berättar inget mer om sin familj. Inte heller hur länge han varit i Sverige.

Han sa att jobbade, hon minns inte vad han sa att det var för typ av jobb.

Johanna minns att hon skulle försöka säga Nationaldagen på engelska till killen men kom inte 
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på ordet för det.
Ju mer samtalet fortskred så blev det otrevligare.
Killen sa något om att han tagit "den drogen, någonting om droger".
Marijuana tyckte han skulle vara fritt. Det "tyckte inte jag" säger Johanna.
Han sa en massa fula ord och Johanna sa att det passar väl inte med så många fula ord så här 
tidigt på morgonen. Han skrattade och sa något i stil med, jasså tycker du det.

Johanna tillfrågas vad det är för fula ord han säger.
Han säger "fuck" väldigt ofta. 
Hennes erfarenhet och genom släktingar i USA vet hon att om man bor i USA så använder 
man inte det ordet för det är ett kraftuttryck som är väldigt fult att använda.
 
Johanna tillfrågas om killen verkade vara påverkad.
Johanna funderade på om han hade haft en festnatt men han luktade inte alkohol och verkade 
inte påverkad.

När de kom till Olivedalsgatan gick Johanna av.
Hon hade en fundering på att gå fram till chauffören och säga att det inte kändes så bra. Hon 
bestämde sig i alla fall för att stiga av för hon ville komma till jobbet i tid.
Det var fortfarande bara hon och killen i vagnen. 

Killen gick också av. Hon tror att han bestämde sig på sekunden att han också skulle gå.
 
Johanna säger att killen var trevlig från början, men sen blev han "så på".

Hon tillfrågas vad hon menar med det.
Han blev så på, nu följer jag henne kände hon att hans tanke var.

Johanna funderade på hur hon skulle bli av med honom. Hon tyckte inte att det var så trevligt 
att han också gick av men hennes taktik var att hon fortsatte att vara jättetrevlig mot honom.
De gick bredvid varandra och pratade.
Hon spelade på att hon inte förstod vad han menade med att gå av på samma ställe.
Hon tänkte att det var bäst, att hon kunde lura honom på något sätt.

De gick upp för Olivedalsgatan två kvarter, där brukar Johanna svänga av till vänster i 
korsningen före man kommer upp till Vegagatan.
Hon stannar i hörnet och säger att ja men nu ska jag gå till mitt jobb, "nu går jag hit och du 
går ditåt, du kan fortsätta rakt fram".

Hon har tidigare diffust pekat upp mot Vegagatan och sagt att hon jobbar där.
Killen fortsätter rakt upp till Vegagatan där det ligger ett vandrarhem.
Johanna gick vänster fram till nästa korsning. Hon väntar ett tag där för att undvika honom.
Hon förväntade sig att han skulle genskjuta henne men han kom inte. 

När hon kommer upp på Vegagatan ser hon inte till honom mer, då har det gått några minuter.

Johanna nämner att hon hade berättat att hon jobbade på äldreboende. Hon sa att de skulle 
fira Nationaldagen på eftermiddagen och gå till Slottsskogen.

När de skiljs åt säger killen att han skulle gå till Slottsskogen och vänta på att festligheterna 
började. 
Hon förklarade att det inte var förrän på eftermiddagen som det ska firas. "Det är väldigt 
många timmar som du får vänta".
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Killen sa, jag kan väl sitta på någon bänk och vänta, ni ska väl dit.

Han hade tagit fasta på att hon sagt att hon skulle gå till Slottsskogen.
Johanna nämner att de inte gick dit utan firade på Vegahemmet.

Det verkade inte som att killen hade en aning om att det var Nationaldagen.
Han verkade kunna väldigt bra engelska. Det lät dock inte som hans modersmål, det tror hon 
inte.
På fråga om killen berättade vart han kom från svaras att han kanske berättade det men hon 
kommer inte ihåg.

 Johanna tillfrågas om killens klädsel/signalement.

Han hade jeans och t.shirt eller något sådant. Han hade en tunn jacka på sig.
På spårvagnsbilden tycker hon att han såg mycket kraftigare ut men tror att han nog hade en 
större jacka.
Han var inte så lång. Johanna är 165 cm lång och han var kanske ett halvt huvud längre. Han 
hade ganska muskulösa ben. "Han är säkert muskulös hela han" tror hon. 
Hon känner igen hans ben på spårvagnsbilden, de stämmer.

Johanna tillfrågas om killen frågade efter hennes telefonnummer eller ville träffa henne igen.
Han visade inte något intresse av att träffas senare utan det var där och då som han ville ha 
kontakten, så kände hon det i alla fall.
Hon tror att han hade bestämt sig för det men det var något som blev fel och det blev inte som 
han hade tänkt.

Sammanfattningsvis var det en obehaglig upplevelse, hon kände att han inte var en trevlig 
person, "han var ju så på". Det var otäckt på något sätt.

Johanna säger att hon har jobbat i vården i 10 år och hon vet när någon inte är en trevlig 
person.
Han hade bestämt sig på något sätt. det är henne jag ska följa. Vad han hade för avsikter vet 
hon inte. 

Johanna tillfrågas vad hon såg på Efterlyst.
Hon reagerade på att det var den linjen, visserligen 5:an men att han kommit från 
Länsmansgården och att han var kontaktsökande.

Förhöret uppläst i konceptform och godkänt

ÖVRIGT

Se upprättat pm, FOTOKONFRONTATION A.
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PM
FOTOKONFRONTATION A

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Härd, Anette
Datum

2010-11-18
Tid

10:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Härd

Uppgiften avser

Uppgift

Johanna Albinsson förevisas 12 foton. Ett färgfoto på varje A4-ark.

1.  870114-8952
2.  861021-4192
3.  860915-6610
4.  8611307458
5.  8612257892
6.  860910
7.  860205
8.  860927-0817
9.  860706-5375
10. 871219-6131
11. 860206-5438
12. 870202-8450

Misstänkt är nr 10,  Yohannes, Ephrem Tadele 

Anette Härd, insp

LKP Grovabrott
Rektangel
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Balkhi, Ahmed Wali
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Pekka Paasonen
Förhörsdatum

2010-10-18
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Balkhi säger att han denna morgon var på väg till sitt arbete som taxichaufför. Han stannade 
till vid bankomaten för att ta ut pengar vid Länsmanstorget.
Balkhi säger att han var vid bankomaten med sin mors bankomatkort, Diljan Balkhi. 
Anledningen till att det är han som tar ut pengar på sin mors konto, är att hon inte vet hur man 
gör. Balkhi hjälper henne alltid med detta.

Balkhi säger att han kom med spårvagnen från bostaden för att gå till den platsen där 
taxibilen står, som han skulle hämta. Han gick upp från hållplatsen mot bankomaten.
Balkhi säger att han inte såg eller hörde något på väg upp mot bankomaten. Han säger att han 
inte minns om han noterat någon annan människa vid detta tillfället på platsen.

Efter att han tagit ut pengarna fortsatte han bakom affären till parkeringsplatsen där taxin 
stod, och åkte ut och jobbade.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Hammarman, Johan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-01
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Johan har ringt in till polisen den 30 september och lämnat uppgifter om sig och ville bli 
kontaktad av polis, Johans uppgifter nedtecknat på underrättelseuppslag.

Den 1 oktober kontaktades Johan för att han skulle lämna följande uppgifter.

På söndag morgon den 26 september vid cirka kl 03.15, gjorde Johan sina iakttagelser. Johan  
hänger upp tiden på att han satt på bussen strax efter och skickade ett sms till en kamrat och 
har i efterhand kontrollerat tiden.

Johan tog buss 18 från Valand mot Götaplatsen för vidare färd mot Guldheden.
Johan säger att han stod på hållplatsen Valand när det plötsligt dök upp två män varav den 
ena hade liknande kläder som den misstänkte från övervakningsfilmen spårvagnen. Iklädd en 
keps okänd färg.
Denna kille var i sällskap med en annan kille eventuellt från Balkan, denna kille hade otäcka 
ögon, millimeterkort hår, 180-185 cm, 20-25 år.

De båda gick runt på hållplatsen och stötte på tjejer. Plötsligt lämnade dom hållplatsen och 
gick åt okänt håll.

Johan kanske kan känna igen han med Balkanutseende ej de andre.

Förhöret slut
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Ringvall, Alexandra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fotokonfrontation, uppföljning av tips till Efterlyst, T98
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-11-17
Förhör påbörjat

09:36
Förhör avslutat

09:40
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Alexandra Ringvall kommer fortsättningsvis kallas Alexandra i förhöret.

INLEDNING

Hon har lämnat tips till Efterlyst den 30/9 2010 att hon åkt spårvagn den 18/9  och där sett två 
killar som sökte kontakt med henne. Hon tycker att den ene killen är lite lik killen som hon 
ser på spårvagnsfilmen.

Fhl anm: Se bifogad e-post från Alexandra till Efterlyst.

FOTOKONFRONTATION

Alexandra informeras om att hon inte skall känna någon press på att peka ut någon. Det är 
inte säkert att personen som hon har sett finns med bland dessa foton.
Hon skall titta på dem i lugn och ro och ge kommentarer om hon vill.

 Fhl kommentarer:
Alexandra får 12 foton med ett färgfoto på varje fotoblad.
Hon tittar ganska snabbt igenom fotona och säger att hon inte tror att någon av dem som var 
på vagnen var mörkhyade.
Den ene var typ rödhårig och den andre kan ha kommit från något annat land men han var 
inte mörk.
Hon kunde inte se att mannen som hon såg på spårvagnsfilmen på Efterlyst var mörkhyad.

ÖVRIGT



Fotokonfrontationen som visats scannas in som bilaga till förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Helgesson, Afroz
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips: Iakttagelse av mörkhyad man nära Temperaturgatan, söndag morgon den 26/9.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-19
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

08:55
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

INLEDNING

Afroz Helegesson kommer fortsättningsvis kallas Afroz i förhöret.
Hon kontaktas per telefon då hon ringt in den 30/9 2010 och lämnat tips till polisen Hisingen.

FÖRHÖR

Afroz lade märke till en väldigt påverkad mörkhyad kille när hon var ute och körde på 
Sommarvädersgatan söndagen den 26/9 2010.
Hon åkte i riktning mot Vårväderstorget och skulle till Temperaturgatan.

Afroz arbetade extra för Hemsjukvården, (Svartedalsgatan 2) och var ute på ett larm.

Killen gick på Sommarvädersgatan i riktning från spårvagnshållplatsen, Temperaturgatan.
Afroz såg killen när hon skulle köra upp på viadukten till Temperaturgatan. 
Han såg väldigt märklig ut. 
Afroz nämner att hon fick rysningar och berättade det för sin man när hon kom hem.

Fhl anm: Se signalementsbeskrivning nedan.

När hon kom fram var killen halvvägs ut på gatan på hennes högra sida. 
Han uppträdde påverkat,  "var helt väck". Han kunde knappt gå utan vinglade över gatan.
Hon var tvungen att nästan stanna helt och hållet för att släppa förbi honom.
Han gick snett över gatan, förbi hennes bil,  till andra sidan. Han skulle upp på vägen till 
viadukten.



Vid detta tillfälle kunde Afroz inte se ansiktet för han hade en uppdragen luva som täckte 
nästan hela ansiktet.

Afroz svängde sedan för att köra upp på viadukten. Hon kollade för att se hur det gick för 
honom så att han inte ramlade eller nåt. Hon såg att han hade kommit till trottoaren och 
kunde även se hans ansikte. Hon kan inte säga hur långt avståndet var. 

Afroz tillfrågas vad klockan var när hon gör denna iakttagelse.
Hon vet inte exakt vad klockan var.
Hon började på Hemsjukvården kl 06.45. Vanligtvis brukar man inte åka ut förrän vid 
07.30-tiden men Afroz minns att hon åkte ut "på en gång" för att det var ett larm. 
Hon kommer inte ihåg till vilken adress, bara att det var vid "Karlaplatsen/Fjädermolnsgatan 
någonstans".
Afroz kan inte ange tidpunkten närmare än att det är någon gång mellan sju och åtta. 
Hon säger att det är inte efter kl åtta i alla fall.

Afroz nämner att hon lade även märke till en kvinna 60-65 årsåldern som rastade en liten ljus 
gulvit hund i samband med att hon såg killen.
Kvinnan hade en röd jacka på sig, var smal och gråhårig.
Kvinnan  stod i slutet på viadukten närmare Netto på andra sidan av gatan.

Afroz tillfrågas om hon tror att hon skulle känna igen killen/ om hon vill titta på foton.
Hon kan försöka men tror att det blir svårt.
Hon säger, det där ansiktet påverkade henne mycket. 

SIGNALEMENT

Mörkhyad man, 25-30 år eller yngre, svårt att bedöma åldern.  
Han var ingen lång kille uppskattningsvis, 175-178 cm lång.
Ej smal, var lite mullig eller välbyggd.
Klädstilen var sådan "som de som rappar har". 
Mörka säckiga byxor, mörk midjekort jacka med resår i midjan.
Det var något rödaktigt på jackan. Hon vet inte om det var någon text eller annat rött inslag. 
Hon vet inte vart på jackan det röda inslaget sitter. 
Hon kunde se att han hade ett bälte eller kedja runt midjan.
Skor tänkte hon inte på.
Hade en mörk luva uppdragen som inte tillhörde jackan. 

Afroz reagerade för att det är något med killens ansikte. Det första hon associerade till var att 
det var någon brännskadad kille från discobranden. Hon vet inte om det var en brännskada. 
Det var ingen normal hy i alla fall. Senare har hon tänkt att han kanske var lerig/smutsig. 

Afroz nämner att hon kört mycket i området när hon jobbat för hemsjukvården.
Hon har sett många av de ungdomar som har brännskador men kände inte igen honom.

Förhöret uppläst per telefon den 21 oktober 2010 och godkänt

Förhör med Helgesson, Afroz; 2010-10-19 08:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Do Rosario, Aniceto Soares
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Pekka Paasonen
Förhörsdatum

2010-10-12
Förhör påbörjat

10:46
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Aniceto säger att han minns aktuell natt. Han säger att han hade jobbat den natten, som kock. 
Han tog taxi hem till bostadsadressen Daggdroppegatan.
När Aniceto skulle betala för resan så hade han inga kontanter och chauffören kunde inte ta 
hans kort. Aniceto gick då upp till bankomaten som finns på Länsmanstorget och tog ut 
pengar till resan. 
Då Aniceto gick upp för att ta ut pengar stod taxin vid p-platserna invid trappan på 
Daggdroppegatan, vid huset som rymmer bla ICA. Aniceto säger att han inte minns vilket 
taxibolag han åkte med vid tillfället.

Aniceto säger att inte såg några eller hörde andra människor i närheten, då han tog ut 
pengarna. Aniceto säger att efter han tagit ut pengarna så körde taxin honom ytterligare en bit 
längre in på Daggdroppegatan, där han bor. 

Han har vid detta tillfälle inte hört något av någon spårvagn eller andra bilar.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Hansson, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Göran Fredriksson
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:45
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats. Spaningsroteln
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna ringer upp mig för att hon var målsägande i ett våldtäktsärende där hon blev våldtagen 
av en man som följt henne av spårvagnen i Länsmansgården. Anna anser att det kan vara 
samma gärningsman då hennes gärningsman är avviken vid permission. Hennes våldtäktsman 
hette Nikolaj och var ryss.

Anna vill också tala om att hennes väninnas dotter blev antastad på spårvagnen i somras. 
Väninnan heter Norina Milthon och Norinas dotter heter Hanna Milthon. Det var en man som 
tittade väldigt mycket på Hanna under spårvagnsfärden. Då Hanna gick av spårvagnen, på 
hållplats Friskväderstorget, hade mannen tagit tag i Hanna. Hanna hade slitit sig loss och 
sprungit hem. Hon var väldigt uppriven.

Polisen lade nu ner det ärendet. Det var något strul med spårvagnsfilmen.

Hanna är 16 år, 168-170 cm, smal kroppsbyggnad med lite bredare höfter. Hon ser äldre ut, 
mer som 18 år och mogen till sitt sätt. Hanna ändrar hårfärg ibland, nu har hon mörkt 
halvlångt hår. Hon brukar ha håret i en tofs. 

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Borg, Håkan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Peter Kron
Förhörsdatum

2011-02-07
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats

LKP GBR UT
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Håkan började förhöret med att förevisa ett foto över Sommarvädersgatan. Han har 
fotograferat parkeringen. Han har översikt över denna platsen från sin balkon. Bilden är dock 
lite zoomad med kameran. Fotot bifogas detta förhör.

Håkan tillfrågas vad han vill berätta med hjälp av denna bilden.

Håkan uppgav att när han såg de personerna som han vill beskriva så var klockan 05.20 exakt. Det vet 
han eftersom han tittade på sin väggklocka som hänger i sovrummet. Denna klockan brukar gå rätt.

 Håkan tillfrågas om han kan beskriva de olika personerna som han ritat in på bilden och vad 
de gör som tilldrar sig hans uppmärksamhet.

Person nummer 1. Det är en vanlig svensk kille som hade kortklippt rödaktigt hår. Han var ungefär 
lika lång som person nummer 3 på bilden. Denna person stod vid en trottoarkant och vägde med 
fötterna. Mannen gav ett aggressivt intryck.

 Person nummer 2. Denne person är en vanlig kille. Håkan minns inte hudfärgen på denne. Denne 
person är kortare än person nummer 1. Denne person hade en keps på sig. Han hade dessutom en ring 
i höger ögonbryn.

 Person nummer 3. Denna person var den enda kvinnan i sällskapet. Hon var klädd i en svart kort 
kjol. Hon hade en handväska över höger axel. Väskan var vit och det var långa axelband på väskan. 
Kvinnan hade långt rakt ljust hår som gick ned över halva ryggen. Håkan är säker på att detta var Elin.

 Personerna märkta nummer 4. Detta var två afrikaner. De gick fram och tillbaka. Håkan kunde på 
gångstilen se att det var afrikaner. De såg ut att vara bröder.

 Håkan tillfrågas hur länge han stod och tittade på dem.



Håkan uppgav att han tittade på dem i ca. 10 minuter.

 Håkan tillfrågas vad de gjorde under dessa tio minuter.

Håkan uppgav att de gjorde ingenting. Det var bara kvinnan (person nummer 3) som gjorde gester 
med sina armar utan att säga något. 

 Håkan tillfrågas vad som sedan hände.

Håkan uppgav att han gick och lade sig. Han steg dock upp igen efter ca. fem minuter och då stod de 
kvar och gjorde samma saker som innan. Håkan gick då och lade sig igen och somnade.

 Håkan tillfrågas om han såg några fler personer i närheten vid detta tillfället.

Håkan uppgav att han såg en man som gick på gångbron intill. Denne mannen talade i mobiltelefon 
som om han delade ut order. Han hade tjockt svart hår, fylliga kinder som gav hans ansikte en 
fyrkantig form. Mannen talade med korta ord hela tiden.

 Håkan tillfrågas om han hörde vad mannen sade.

Håkan uppgav att mannen talade på ett utländskt språk. Det var dock korta kommandon hela tiden.

 Håkan tillfrågas om han hade något att tillägga till detta förhöret.

Håkan hade inget att tillägga.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Borg, Håkan; 2011-02-07 13:20   diarienr: 1400-K160329-10
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, 2011-02-07 13:20   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Milthon, Hanna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-23
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Arvesgärde   Göteborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

I pågående förundersökning i mordet på Elin så gjordes en fotokonfrontation i annat ärende 
ofredande K 104723-10 där Hanna är målsägande.

I fotokonfrontation som bestod av tolv fotografier där misstänkt för mordet på Elin fanns med 
så gjordes inget utpekande.

Förhöret slut.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Nyström, Evelina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-10-15
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Evelina har tidigare lämnat uppgifter på ett underrättelseuppslag. Det som står på uppslaget 
lästes upp för Evelina med lite tillägg.

Evelina säger att den 18 september 2010 var hon på Stars & Bar. Evelina gick därifrån vid 
cirka kl 03.30. Hon  tog spårvagnen cirka kl 03.45 och åkte en hållplats till Hagakyrkan.

Evelina stod upp under den korta resan när det plötsligt dök upp en man. Mannen började att 
prata med Evelina på engelska med amerikansk brytning. Mannen sa att han sett Evelina på 
Stars & Bar. Evelina hade inte sett mannen där. Evelina vet inte om mannen hade följt efter 
henne. Mannen ställde frågor till Evelina. Mannen sa bl.a att han varit borta från Sverige i ett 
år och att han hade en god vän i Skövde.
När Evelina gick av vagnen så följde mannen inte efter henne utan var kvar på vagnen.

Situationen var inte hotfull på något sätt.

Evelina såg på Efterlyst när misstänkt visades på en övervakningsfilm och Evelina tyckte att 
det stämde med den mannen som hon träffade på.

Evelina beskriver mannen. 

Färgad 20-25 år, cirka 175 cm, stort hår, iklädd liknande jacka som på filmen blå med gula 
ärmar.



Evelina tror att hon kan känna igen honom ifall hon får se på kort.

Evelina förevisades tolv foton och bland dessa var den person som sitter häktad för mordet på 
Elin. Det är samma person som finns på övervakningsfilmen spårvagnen.

Evelina säger att den mannen hon avser inte fanns med på fotona.

Förhöret slut.

Förhör med Nyström, Evelina; 2010-10-15 10:35   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Sundberg, Jonna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tips till PKC
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-12
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

16:40
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

INLEDNING

Jonna Sundberg kommer fortsättningsvis kallas Jonna i förhör.

Jonna har idag, den 12 oktober 2010, ringt till PKC och berättat att hon gjort iakttagelser vid 
skogsdungen där Elin hittades samma natt som Elin mördades.
Jag får Jonnas telefonnummer, via PKC, och ringer upp henne. Hon kallas till förhör per  
telefon och kommer till polishuset.
Jonna kan inte identifiera sig då hon inte innehar något pass eller id-kort.

FÖRHÖR

Jonna var på besök på Temperaturgatan 4 hos en kompis som heter Johan Bruhn.
Det var bara Jonna som var hemma hos Johan. Hon kom dit på lördagen, (25/9).

 Fhl anm: Jonna minns inte numret men via telefonkontakt med Johan får hon reda på 
numret.

Jonna nämner att Johan inte bor kvar där längre, han har flyttat till Partille där han fått en 
lägenhet.
Johan har ett handikapp, hon vet inte vad han för handikapp mer än att det är en 
utvecklingstörning. Han har svårt att få ihop olika sammanhang.
Han klarar att bo själv men har "boendestöd" som kommer till honom en gång i veckan.

Jonna nämner att Johan och hon är som syskon. De gör mycket tillsammans. Båda kommer 



från Partille. De träffades genom att de gick i samma klass i Öjersjö Storegård och Öjersjö 
brunn.
Hon sov några timmar hos Johan innan hon åkte hem för hon skulle jobba på 
söndagsmorgonen.   
Jonna tillfrågas var hon jobbar.
I Partille, hon jobbar på två olika café, mest på café Säven och ibland extra på café 
"Selmelövs" som ligger i Sävedalen.
Normalt är inte Selmelövs öppet på söndagar men de skulle pröva att ha söndagsöppet för att 
se om det kom folk.
De har inte fortsatt med detta pga av att det kom få gäster.
Jonna började kl 8 och de öppnade kl 9. 

Jonna tillfrågas när hon lämnade Johans lägenhet.
Strax före kl 4, hon skulle ta 5:ans spårvagn. 

Jonna tillfrågas vilken tid spårvagnen gick.
Hon gick in och kollade på nätet och den skulle komma strax efter kl 04.00.
Det var bara några minuter efter kl 4 som den gick in till stan. Hon gick av vid Lilla bommen. 

Jonna säger att när hon är på väg till spårvagnen så hör hon ett skrik.
Det var ett högt skrik, sen blev det tyst. Hon lyssnade om det skulle höras igen men det blev 
tyst.
Jonna tillfrågas om hon kan beskriva hur skriket lät. 
Det var skrik rätt ut och det lät som "ahh". Det kanske skreks nej också.
Skriket hördes från en skogsdunge nära spårvagnshållplatsen och därefter såg hon att det  
kom en man springande ut från skogen. Han sprang iväg väldigt fort.

Jonna tillfrågas hur nära spårvagnshållplatsen hon befann sig. 
Kanske ca 10 minuters promenadväg. 

Jonna tillfrågas om det finns fler personer i området när hon gör iakttagelserna.
Det fanns det inte.

 Fhl anm: Jonna ombeds rita en skiss var hon befinner sig när hon hör skriket.
Jonna säger att hon är väldigt dålig på att rita skiss men hon ska försöka.
Hon försöker minnas precis exakt var killen kom springande.

Jonna tillfrågas om hon varit i området efter händelsen.
Ja, hon har lämnat en blomma.
Hon är lite känd i området. Hon har hälsat på Johan vid tre tillfällen tidigare.

 Fhl anm: Jonna säger nu att hon lämnade Johans lägenhet ungefär kl 04.05 och hon hör 
skriket ganska omgående.
Hon stod stilla kanske 5 minuter för att lokalisera var skriket kom från.

Jonna tillfrågas vad det är som hon hänger upp tidpunkten på, har hon tittat på klockan.
Hon har tittat på mobiltelefonens klocka.

Jonna tillfrågas hur hon kollade tidpunkten för när spårvagnen skulle gå.
Hon kollade på nätet när spårvagnen gick

Hon tillfrågas om hon minns exakt vilken tidpunkt den skulle gå enligt tidtabellen
Hon har för sig att den skulle gå vid 04.30.

Förhör med Sundberg, Jonna; 2010-10-12 15:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Jonna säger att det såg ut som att killen som kom springande hade en blågul jacka, 
träningsoverallstyp eller dunjacka. Han hade en keps, hon kommer inte ihåg färgen.
Det var en utländsk kille med mörk/ brun hy.

Jonna tillfrågas vart killen springer.
Han springer i riktning mot affären som ligger i närheten.

Jonna nämner att hon vet att killen bor på Temperaturgatan 60, hon vet vem det är.
Hon har sett honom vid ett tillfälle tidigare i området, han hade två barn med sig.

Jonna tillfrågas när hon såg honom.
Tre-fyra veckor sedan när hon hälsade på en annan kompis som bor på Temperaturgatan, 
okänt nr.
Kompisen heter Mikael, okänt efternamn. Det var ute och gick med hans hund.
Jonna säger att de är inte kompisar längre, de är sura på varandra, hon har inte telefonnummer 
till honom.
Jonna tillfrågas varför de är ovänner.
Han har anklagat henne för en massa saker, pratat skit, allmänt löjligt.

Jonna tillfrågas hur hon har kopplat ihop killen hon sett på hundpromenaden med killen som 
springer från skogsdungen.

Hon har sett honom på foto på övervakningskamerorna på spårvagnen och tyckte att hon 
kände igen honom.

Vad är det som gör att hon känner igen honom?
Han hade samma jacka på sig när hon såg honom med barnen.
Hon förknippar direkt att det är samma kille som hon har sett vid hundpromenaden pga att det 
är samma jacka.

 Fhl anm: Det framkommer att Jonna tittade på Efterlyst precis efter att Elin hade försvunnit.
Man tog även upp att Rasmus var försvunnen.

Jonna forstätter till spårvagnshållplatsen. Jonna tyckte att det var obehagligt och ville ringa 
till Johan men hade inga pengar på sin mobil så hon lånade en telefon från en kille som gick 
av spårvagnen.
Johans nummer är  0739-800035.
Johan svarade och Jonna berättade att hon hört skrik och att hon såg en man springa iväg och 
sa sen, men det är nog ingenting.
Samtalet pågick några sekunder, sen gick hon på spårvagnen.

Killen som hon lånade telefonen av hörde samtalet och frågade henne hur mannen såg ut och 
vad det var som hade hänt.
Jonna kan inte lämna någon beskrivning alls på hur killen såg ut som hon lånade telefonen 
av. 

Det var ingen mer på hållplatsen, Temperaturgatan än hon. Det var bara hon som gick på 
spårvagnen vid tillfället.
Några hoppade på vid hållplatsen efter. 
Det var med folk som gick på vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Jonna åkte till Öjersjö där hon bor hos sina föräldrar. Hon duschade och åkte sen till jobbet.

Förhör med Sundberg, Jonna; 2010-10-12 15:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Jonna tillfrågas om hon har berättat vad hon sett för sina föräldrar.
Det har hon inte gjort. Hon vill inte blanda in dem. Hennes mormor är sjuk och hon vill inte 
belasta dem med detta.

  Fhl anm: Det framkom från personal på PKC, som tog första samtalet med Jonna, att hon 
sagt att hon träffat Elin.

Jonna tillfrågas om hon kände Elin.
Hon träffade på henne i Femman när Johan och hon var där. Johan skulle kolla på nya kläder. 
Hon tappade sin mascara och Johan ropade till henne. Han plockade upp den och gav den till 
henne. Vid tillfället var Elin ensam. Hon hade bråttom och gick iväg.

Jonna minns inte när det var mer än att det var i år, hon tror att det var i våras.

När hon och Johan tittade på Efterlyst och såg foto kände hon igen henne jättetydligt.
Hon sa, har inte jag sett henne förut.
Johan sa, jo hon tappade ju en mascara i Femman. 

Jonna informeras om att tidpunkten som hon angett att hon har gjort sina iakttagelser ligger 
för tidigt i tiden för att stämma överens med det som hände Elin.

Hon försöker komma ihåg den exakta tiden och det är hennes minnesbild men det kan ha 
varit senare även om hon tror att hon minns rätt tidpunkt.

Jonna tillfrågas om hon har berättat vad hon sett för fler personer.
Hon har pratat med några kompisar och de har sagt att hon ska ringa till polisen och berätta. 
Själva vill de inte bli inblandade så Jonna vill inte lämna namn och telefonnummer till dem.
Hon vet inte varför de inte vill prata med polisen.

ÖVRIGT

Jonna nämner att hon precis har flyttat hem till sina föräldrar igen för hon har inte mått så bra 
den sista tiden. Hennes kompis tog livet av sig för två år sedan och det har kommit upp nu.
Hon har bott i egen lägenhet sen 2007.

Jonna har fått arbete via LSS/Partille kommun. Hon får "rehabersättning" vilket är lite 
fickpengar. 
Jonna kallar det "daglig verksamhet". Johan jobbar också där.  
Eva "Schemanski" är chef på café Säven. 031-26 30 65

Förhöret återgett efterhand i konceptform och godkänt

Förhör med Sundberg, Jonna; 2010-10-12 15:40   diarienr: 1400-K160329-10
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Tjänsteanteckning
Förhör med Jonna Sundberg

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Härd, Anette
Datum

2010-10-14
Tid

15:31
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Härd

Uppgiften avser

Uppgift

2010-10-14

I förhör med Jonna Sundberg nämns att hon ringer till sin kompis Johan Bruhn från en lånad 
telefon och berättar att hon hört skrik och sett en springande man från skogsdunge vid 
spårvagnshållplatsen, Temperaturgatan.

Johan Bruhns nummer är 0739-800035 

Almir Kudra ombeds undersöka om numret förekommer i mastsökningen som gjorts.

 Svar från Almir: 
Numret förekommer inte bland de beställda masterna. Bruhn har flera mobilnummer 
registrerade på sig på hitta.se och inget av dem förekommer under masterna. 

 Kontakt med Jonnas arbetsplats

Kl 15.00

Jonna har uppgett att hennes chef heter Eva "Schemanski" på café Säven.
Det framkommer att det är "daglig verksamhet" för funktionshindrade som bedrivs av Partille 
kommun.
Eva hänvisade till Therese Olén, 0733-547503, som är Jonnas kontaktperson i den dagliga 
verksamheten.

Therese har jobbat sedan i april i daglig verksamhet med Jonna. 

Jonna har inte berättat något som har med Elinmordet att göra.
Hon har inte hört något om det.

Therese tillfrågas vad för funktionsnedsättning som Jonna har.

Hon vill inte svara utan vill kontrollera med sin chef först då hon har tystnadsplikt.

LKP Grovabrott
Rektangel



Jag blir därefter uppringd av Lena Morschheuser, Partille kommun

Angående Jonnas funktionshinder säger Lena att det är svårt att säga när det gäller henne.
Hon har i vilket fall ett begåvningshandikapp. 

När jag frågar om hon brukar hitta på saker säger Lena att hon har en annan 
verklighetsuppfattning och hon kan nog tro att hon upplevt saker som hon inte har gjort
Hon hör röster ibland.

Jag frågar om Johan Bruhn nyligen har bott på Temperaturgatan och flyttat till Sävedalen.
Johan har flyttat i Partille kommun men har aldrig bott på Temperaturgatan.

Jag frågar om Jonna jobbar extra på café "Selmelövs" i Sävedalen.
Lena säger att det bör vara Cederleufs café men där jobbar inte Jonna. 
De har ingen "daglig verksamhet" eller praktikplats där. Att Jonna skulle ha fått ett riktigt 
jobb där stämmer inte.

 Kontroll av Johan Bruhn

880319-4953
Folkbokförd 2010-08-01
Oxledsvägen 159, 433 69  Sävedalen
Särskild postadress: c/o Britt Karlsson, Sävedalen.

Tidigare historik visar att han bott i Partille.

 Slutsats

De "fakta" som Jonna nämnt i förhör visar sig inte stämma över huvudtaget och därmed är 
hennes iakttagelser på brottsplatsen sannolikt påhittade.

Anette Härd, insp
 

Förhör med Jonna Sundberg, Tjänsteanteckning, 2010-10-14 15:31   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LPM
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Bejnö, Isabelle
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord. Hörd angående spårvagnsresa mellan centrum och Hisingen under natten mellan den 25-26

september 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Mikael Ahlgren
Förhörsdatum

2010-10-01
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

Polishuset Skånegatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fetstil är frågor från förhörsledaren

 Var gick du på spårvagnen?
Brunnsparken.

Vilken linje var det?
Det var femmans linje.

Vad var klockan när du gick på?
Den var runt 03.45-04.00

Var du ensam när du gick på?
Ja

I vilken vagn satt du i?
Hon gick in i den andra dörren från föraren sett och satte sig i anslutning till dörren.

Vad hade du för kläder på dig?
Svart skinnjacka, svarta byxor och en vit tröja.

Hur ser du ut för övrigt?
Blont ganska långt hår som var utsläppt, 175 cm och ganska smal.



Var det mycket människor på vagnen?
Isabell upplevde det som att det var mycket folk.

Inträffade det något under resan som du reagerade på?
Isabell var rädd pga. hon åkte själv. Det var en kille som via en spegelbild i ett fönster  tittade 
på henne. Hon upplevde det som obehagligt.

 Hur såg killen ut?
Han var ca 25-35 år, ljus i hyn, brunt hår, mörka ögonbryn, välklädd i mörka kläder,. Han 
skulle kunna vara svensk med mörka drag eller utlänning.

Lade du märke till andra resenärer som du kommer ihåg idag?
Hon satt mitt emot en tjej och en kille i samma ålder som henne själv. I övrigt inget utöver 
mannen som tittade på henne.

 Var gick du av spårvagnen?
Önskevädersgatan.

 Mannen som tittat på dig, var han kvar på spårvagnen då?
Ja, han var kvar. Han stod upp. 

 Var han själv eller i sällskap med andra?
Ev. kan han ha varit i sällskap med andra som han pratade med. De andra gick av någonstans 
runt Hjalmar Brantingsplatsen, sedan var han själv tills Isabell gick av.

 Har du något annat du vill lägga till??
Nej

Uppläst och godkänt

Förhör med Bejnö, Isabelle; 2010-10-01 14:30   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Andersson, Linda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lämnat uppgifter om händelse på spårvagn av antastande man

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

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

Förhörsledare

Anette Härd
Förhörsdatum

2010-10-12
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

10:05
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

INLEDNING

Linda Andersson har lämnat tips till polisen. Hon ville först vara anonym men har bestämt sig 
för att medverka i ett förhör.
I underrättelseuppslaget som daterats den 4/10 2010 nämns att Linda ringde tipstelefonen 
3/10 och ville berätta att hon också troligtvis träffat på killen som kanske mördade Elin. 

Linda säger att hon tror att det var den 2/10 som hon första gången ringde till polisen och 
lämnade tipset. Därefter har hon ringt två gånger till.

Linda säger att hennes minnesbild när hon ringde och berättade för polisen första gången är 
mycket bättre än vad den är nu.
Det överenskoms att jag läser upp tipset och Linda ombeds komplettera eller rätta eventuella 
felaktigheter.

 Fhl anm: Förhöret skrivs ner i stora delar med samma innehåll som tipset med några 
rättelser och kompletteringar.

FÖRHÖR

Linda uppger att hon onsdagen, en och en halv veckan innan Elin mördades, skulle åka med 
spårvagn från Gropegårdsgatan till Wieselgrensplatsen. 

 Fhl anm: Linda ringer den 13 oktober 2010 och säger att hon har kontrollerat i sin 
almanacka och kommit fram till att det är onsdagen den 15 september som händelsen 



inträffade. 

Det var bara hon och en person till som stod och väntade på spårvagnen.
En ganska kraftig och rätt lång man i 40-50 års åldern, med rakat huvud och brunt stubb. 
Han såg afrikansk ut. Mannen hade en eller två kryckor som han gick med. Då vagnen kom 
gick mannen med kryckan direkt och satte sig bredvid en annan man som redan satt på 
spårvagnen. De såg ut att känna varandra och satt och talade med varandra en kort stund 
innan den man som redan suttit på spårvagnen reste sig upp och gick och satte sig bredvid 
Linda på samma säte.  

Linda upplevde direkt mannen som mycket obehaglig och ofräsch, hon ville inte titta på 
honom utan satt och tittade ut genom rutan, hon ville inte vrida på huvudet för hon ville inte  
se honom. 
Han försökte söka kontakt, men hon sa ingenting till honom. 
Han talade ett språk hon inte förstod. På hans sätt att tala lät det som han talade "smutsigt" 
och förnedrande. Han verkade inte ha någon respekt för kvinnor. Hon kände det som om han 
talade om vad han skulle vilja göra med henne och hon tyckte att han lät föraktfull i sitt sätt 
att tala.
När mannen pratade med henne så lutade han sig även mot henne. Hon tittade inte på honom 
så hon vet inte hur nära han kom henne.

Linda reste på sig och ställde sig för att kliva av när hon kom till Wieselgrensplatsen. Mannen 
fortsatte att tala till henne hela tiden i samma obehagliga tonläge. 

Linda åkte några dagar senare från stan mot Gropegårdsgatan. Då hon steg av spårvagnen 
lade hon direkt märke till mannen igen. Han stod på Gropegårdsgatans spårvagnshållplats.
Hon vet inte om han såg henne. 
Linda gick snabbt därifrån och ville inte titta på honom, så hon såg inte vart han tog vägen.
Anledningen att Linda kände igen honom var att han hade färgglada kläder.

Första händelser inträffade mitt på dagen, runt 14-tiden ungefär. 
Den andra händelsen tror hon var lite senare på eftermiddagen.

Linda berättade senare för en arbetskamrat vad hon råkat ut för. 
Arbetskamraten letade fram en sida på Face-book och visade henne en bild på en kille som 
påstås är den man som gripits för mordet på Elin.
(Linda har ej själv Face-book så hon memorerade aldrig vilken sida det var som 
arbetskamraten visade för henne).

Vad Linda reagerade på när hon såg bilden var att det var en mörk kille.  Hon menar på att 
Elins mördare kunde ju lika gärna ha varit en ljushyad kille. 
När det nu var en mörkhyad kille förknippade hon honom direkt med den kille som antastat 
henne på spårvagnen. Hon reagerar inte/känner inte igen hans ansikte, eftersom hon inte sett 
den antastande mannens ansikte, utan det är att han är mörk.
Hon tycker också att det ser ut som att killen har håret bakåt i rastaflätor. 
Hon tycker att det är obehagligt att titta på fotot.

Linda säger att killen som antastade henne hade ett så avvikande/onormalt beteende.
Hon tror inte att det finns flera som är sådana och åker samma spårvagnslinje som Elins 
mördare.

Linda har inte gjort någon anmälan om ofredande, trots att hon upplevde händelsen som 
mycket obehaglig. 

Förhör med Andersson, Linda; 2010-10-12 09:25   diarienr: 1400-K160329-10
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Linda vill berätta för att polisen ska få kännedom om att den här mannen har sökt kontakt 
med kvinnor tidigare och vill beskriva det beteende han hade. 
Linda tror att han säkert haft samma beteende mot flera kvinnor.

Linda är rädd att mannen kanske memorerat var hon bor och att den man som hon första 
gången såg på spårvagnshållplatsen kanske också känner igen henne. Hon är därför mycket 
rädd att det skall komma fram till dem vad hon berättat. 

SIGNALEMENT

Linda tror att mannen har afrikanskt ursprung, han såg ganska stor ut och var längre än Linda 
som är 173 cm lång. 
Han hade mörkt hår, hon tror att det var page-längd på håret men är väldigt osäker på detta
Linda vet inte om håret var uppsatt, det var antingen bakåtkammat eller så var det flätat. 

Mannen bar färglada kläder. Han gav ett ofräscht intryck vilket innebär att han verkade vara 
påverkad av någonting samt att han luktade något. Det luktade inte alkohol.

Angående färgerna på kläderna så är det jackan hon tänker på. Hon minns inte vad han hade 
för byxor.
Linda säger att hon tycker att händelsen var så obehaglig så när hon senare tränade på 
gymmet fick hon rådet av en tränare att visualisera de färger som mannen hade och då var det 
rött,  blått, vitt och gult som hon fick fram. 
Linda vet inte om mannen hade en huvudbonad.

Hon vet inte om hon skulle känna igen killen även om han hade samma kläder som senast.

Förhöret delvis uppläst och delvis återgivet i konceptform. 

Förhör med Andersson, Linda; 2010-10-12 09:25   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör
Anknytning T 15

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Forslin, Nicklas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Nyström
Förhörsdatum

2010-09-29
Förhör påbörjat

17:25
Förhör avslutat

17:35
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Nicklas har tidigare ringt in och lämnat uppgifter som är skrivit på ett underrättelseuppslag.

Uppgifterna i detta uppslag lästes upp för Nicklas. Det blev vissa justeringar.

Nicklas säger att han åkte spårvagn 5 eller 6 från centrala Göteborg till hållplatsen 
Väderilsgatan. Under resan så passerade vagnen Friskväderstorget cirka kl 05.00. I uppslaget 
står det lördag morgon men det är fel det skall vara söndag morgon. I uppslaget står det att 
vagnen stannade men det gjorde den inte, den saktade bara in när den passerade hållplatsen.

Niclas såg en tjej som hade någon typ av hörlur färg röd. Hon hade ena hörluren i örat på 
höger sida. Intill henne på ett avstånd av cirka 1,5 meter stod två killar iklädda 
hood/luvjackor, den ena hade en grå/vit och den andre skymdes av den andre så Nicklas kan 
inte lämna någon beskrivning.

Nicklas uppfattade det som killarna försökte få kontakt med henne men Nicklas tolkade det 
som hon undrade vad dom ville

Tjejen hade någon typ av grå jacka. Såg även att håret var blont och stämde med den bilden 
som Nicklas sett på uppsatta bilder i området.

Förhöret uppläst och godkänt



602

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISING_YTT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Nilsson, Nils Olov Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhörs angående sina iaktagelser i närheten av brottsplatsen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Andreas Johansson
Förhörsdatum

2010-09-27
Förhör påbörjat

22:00
Förhör avslutat

22:20
Förhörsplats

Daggdroppegatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik stiger fram till patrullen och vill berätta vad han har sett tidigare under dagen. Det 
som framkommer med samtalet med Fredrik gör att ett förhör hålls med honom i anslutning 
till den förmodade brottsplatsen.

Berätta Fredrik vad det är som du har uppmärksammat.
Ja. Jag var ute med hunden på morgonen nu den 27:e.

 Vilken tid var detta?
Ca 10:10.

 Vad hände då?
Jo, jag går här på Daggdroppegatan och på andra sidan vägen, närmast ravinen så kommer det 
upp en man, troligtvis i området från spårvagnshållplatsen någon stans. Först tror jag han 
reagerar på min hund men sedan ser jag att han beter sig lite underligt.

 På vilket sett då?
Ja, jag tyckte det verkade som om allt inte stod rätt till, att han gömde knark eller något. Han 
såg nervös ut, nästan lite paranoid. 

 Hur såg han ut?
Man, 27-30 år, arabiskt eller turkiskt utseende, mörk skäggstubb, kraftigt byggd, 187-190 
cm, ljus keps, mörk sportig jacka, fladdriga ljusa byxor och så hade han nog en påse i ena 
handen, den var nog lila. 

 Du sa att han hade en ljus keps på sig, såg du något hår?



Nja, normal klippt hår.

 Vad jobbar du med?
Just nu är jag arbetslös men jag är fordonsmekaniker.

Är det något annat som du tror kan vara viktigt för oss att få reda på?
Nja, när jag går med hunden bort mot gångbron som går över Temperaturgatan så hör jag en 
bil starta och köra iväg i hög hastighet.

 Såg du bilen?
Nej.

 Var detta innan eller efter du träffade på den här mannen?
Efteråt.

 När du såg mannen, hur långt avstånd var det mellan dig och honom?
Ca 5-10 meter.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Nilsson, Nils Olov Fredrik; 2010-09-27 22:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

HISING_YTT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

El Amri, Zine
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv. körkort / Pa Josefin

Joahnsson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser gjorda den 26-27 September.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Josefin Johansson
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

22:00
Förhör avslutat

22:07
Förhörsplats

Temperaturgatan, Göteborg.
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

J.J

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

 Då jag Pa Josefin Johansson höll avspärrningen vid Temperaturgatan 2010-09-27 
kom en man fram och frågade varför Polisen spärrat av och om det kunde vara så att 
Polisen hittat hans kvinnliga granne. 
Då jag Pa Josefin Johansson sa att jag inte hade någon information att ge berättade 
mannen följande.

Mannen som heter Zine berättar att hans sett lappar att hans granne Elin försvunnit. Under 
söndagen vid klockan 23 på kvällen tyckte Zine att grannen parkerat sina bilar konstigt. Zine 
upplevde att det kändes som om något var fel. De brukar inte parkera sina bilar slarvigt. 

Vid 05.00 på måndag morgon såg Zine att det lyste i huset och att Elins bror var där. Efter ca 
20 minuter såg Zine Elins syster som stod i fönstret. Efter det stod Elins mamma och rökte. 
Det kändes inte rätt enligt Zine. 
Zine säger att de är en bra familj och att de inte har problem med missbruk eller något annat. 

Zine berättar vidare att han har en son som heter Hakim. Zine tror att Hakim åkte spårvagn 
under natten mellan lördagen och söndagen 25-26 september vid ca klockan 03:00. Hakim 
har nog gått av vid Gropegårdsgatan, tror Zine. 
Zine fortsätter med att säga att det är bäst att kolla med Hakim själv, vilken tid han åkte och 
var han gick av. 



Uppläst och godkänt. 

Förhör med El Amri, Zine; 2010-09-28 22:00   diarienr: 1400-K160329-10
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras angående natten mellan lördagen och söndagen den 25 till 26 september
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Peter Thylén
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

13:33
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats

Aminogatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Nyström, Claes

Berättelse

Yohannes uppger att hans tilltalsnamn är Ephrem.

Yohannes uppger att han bor på Temperaturagatan  60 tillsammans med sin hustru och två 
barn. Barnen är 4 och 3 år gamla. Hustrun heter Makeda. På dagarna är barnen på dagis.

Yohannes har ingen bil, istället åker han spårvagn. Han har ett månadskort som inte är 
registrerat.

Yohannes uppger att på lördagen så hade de en fest hemma i bostaden, det var vänner och 
släkt. De började festen vid klockan fyra och de höll på fram tills klockan 12 på natten. När 
festen var slut så lämnade Yohannes med fru och ett antal vänner bostaden. De var kanske 
7-8 personer. De tog då spårvagnen ner till stan och gick till den etiopiska krogen Simba. 
Han vet inte riktigt var den ligger, men den ligger i närheten av Lilla Bommen. På  krogen så 
festade de och drack och dansade. Yohannes lämnade sedan krogen ensam, detta för att han 
var trött och full och kände sig sjuk. Klockan var då ca mellan 2 och 3 på natten. Han gick till 
hållplatsen Lilla Bommen eller Brunnsparken där han somnade. När han sedan vaknade så 
tog han spårvagn fem eller sex för att kunna kom hem till Temperaturgatan.  Han gick på 
ungefär i mitten av vagnen. Han satte sig på ett säte och somnade. Han vet inte om han satt 
själv eller bredvid någon. Han vaknade sedan vid slutstation pga av att den kvinnliga 
spårvagnsföraren väckte honom. Hon sa något till honom som han inte förstod och han sa då 
på engelska att han skulle till Temperaturgatan. Han åkte sedan med till första hållplatsen 
som är Temperaturgatan.

Han var klädd i blåa jeans och vit t-shirt, silvrig jacka samt en röd keps med tryck med något 
litet djur.



Yohannes tror att han lämnade spårvagnen ensam och gick direkt hem till Temperaturgatan 
60. När han kom hem så låg hans fru hemma och sov. Han väckte inte henne, för hon var 
också full. Även hennes syster var hemma. Systern hade också varit med på festen och även 
med på Simba. Barnen var hos fruns mamma i närheten av Wieselgrensplatsen.

Förhörsledaren tar fram ett foto från spårvägens övervakningskamera och frågar om det 
föreställer han i röd keps och blå-gul jacka ?

Yohannes säger att det föreställer han. Han har också blå Nike skor.

Förhörsledaren tycker att Yohannes har lite skador på sina händer.

Yohannes säger att han har inte bråkat med någon och skadan på handen kommer nog ifrån 
att han ramlat när han var berusad.

Förhörsledaren frågar om det inte var så att han talade med någon på spårvagnen ?

Yohannes säger att när han är berusad så talar han med alla.

Förhösrledaren frågar om det inte var så att han inte var ensam när han lämnade spårvagnen ?

Yohannes säger vad han minns så är han ensam. När de stannade vid Temperaturgatan så 
ropade hon något i mikrofonen. Han vet att han var ensam då.

Yohannes har en mobil, 0739-53 60 51, han har ingen PIN-kod. Han hade ingen mobil med 
sig när han lämnade bostaden efter festen.

Yohannes säger att använder sig inte av någon narkotika. 

Förhöret uppläst och översatt till engelska.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Peter Thylén
Förhörsdatum

2010-09-28
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Ernst Fontells Plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Nyström, Claes

Berättelse

Förhörsledaren delger Ephrem Yohannes misstanke angående mord.

Yohannes vet inget namn på någon advokat. Förhörsledaren förklarar att staten kan då utse en 
advokat till honom.

Förhörsledaren säger att det är dags att han nu börjar minnas att han talade med en kvinna på 
spårvagnen.

Yohannes säger att han inte minns detta och undrar hur han kan bli misstänkt för mord.

Förhörsledaren säger att den kvinnan som han talar med och sedan lämnar spårvagnen med är 
nu död.

Yohannes säger att han talar med alla människor som han träffar. Det är inget konstigt med 
det, han vet att i Sverige gör man inte detta. Men detta gör honom inte till en mördare. Han 
kan inte minnas att han talat med henne.

Förhörsledaren visar ett antal foton från övervakningskameran på spårvagnen där man ser att 
Yohannes sitter bredvid en kvinna och sedan följer efter henne av vagnen.

Yohannes säger att han minns ändå inget av detta. Han bor på Temperaturgatan och det var 
där han skulle gå av.

Yohannes förnekar att han skall ha dödat någon.



Förhöret uppläst och översatt till engelska.

Förhör med Yohannes, Ephrem Tadele; 2010-09-28 14:35   diarienr: 1400-K160329-10
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Uppgiftslämnare

Thylén, Peter
Datum

2010-09-30
Tid

13:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Thylén

Uppgiften avser

Förhör med Ephrem Yohannes den 28 september
Uppgift

När foton från spårvägens övervakningskameror visades för Yohannes, vid förhör den 28 sep 
kl. 14.35, frågade han om det även fanns ljud på filmerna.

Undertecknad svarade då att det inte finns någon ljudupptagning, utan det är bara film och att 
fotona är uttagna ifrån filmen.

Yohannes kommenterade ej detta svar.

Krinsp Peter Thylén
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolk C nr. 832
Språk

Amhrinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord som skett någongång på söndagen den 26 september 2010 i Göteborg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-09-29
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Aminogatan 27 i Mölndal.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Innan förhöret ber förhörsledaren tolken att presentera sig och 
sin roll under förhöret. Därefter tillfrågas Yohannes om han förstår tolken. Yohannes svarade 
att han inte har några svårigheter att förstå.

Förhör
Yohannes tillfrågas om sin inställning till misstanken om mord.  Yohannes svarade att han 
förnekar brott.

Yohannes tillfrågas om han känner till något om mordet. Han svarade  att han inte har någon 
som helst kännedom om brottet.

Yohannes får av förhörsledaren information om att syftet med dagen förhör att mer detaljerat 
komma in på vad som hände under förra lördagen och söndagen.

Tillfrågad om Yohannes kan lämna beskrivning på sin mobil gällande märke, modell och 
färg. Yohannes svarade  att det är en Sony Ericson och modellen x någonting.  Mobilen är 
silverfärgad.

Tillfrågad om abonnemang på mobilen så svarade Yohannes  Qomvik kompis.
Tillgång till fler mobiltelefoner  Yohannes svarade att han två eller tre mobiler som han 
tidigare köpt i USA. Dessa mobiler går inte att använda i Sverige på grund av att de svenska 
simkortet inte passar.

Tillfrågad om Yohannes har tillgång till några fler simkort än det som finns i hans mobil. 
Yohannes svarade  att han ibland har fått simkort som reklam på gatan när han gått förbi. Ett 



sådant simkort är av märket Lica mobil. Just detta kort använder han ibland då han skall ringa 
till USA. Lica mobil är ett kontantkort vilket gör att då Yohannes skall ringa till USA måste 
han först ladda på kortet och sedan ringer han. Han har också cirka 7 - 10 stycken oöppnade 
som han fått som reklam på gatan

Tillfrågad om varför Yohannes inte hade med sig sin mobiltelefon då han lämnade bostaden 
för att åka till centrala Göteborg så svarade Yohannes  att han glömde mobilen i bostaden. 
Han glömde mobilen för att han hade druckit så mycket alkohol. Först drack Yohannes öl och 
sedan alkohol.

Tillfrågad om var mobilen fanns då han lämnade den kvar i bostaden. Yohannes svarade  att 
mobilen fanns på en hylla ovanför TV i vardagsrummet. Lägenheten består av kök, 
vardagsrum samt två sovrum.  Lägenheten är belägen på tredje våningen.

I förhöret som hölls i går med Yohannes så uppger han att han hans skada i handen kom från 
att han ramlat när han varit berusad. Yohannes tillfrågas om han kan berätta mer om när han 
ramlade. Yohannes svarade att han i går fick frågan om skadan och han svarade då att han 
kanske hade ramlat men detta minns inte Yohannes om han gjort.  Spontant så visade 
Yohannes upp sin högra hand med en mindre skada på handloven precis ovanför långfinger. 
Tillfrågad så svarade Yohannes att han inte minns hur han fått detta sår. Spontant så uppger 
Yohannes att ibland händer det att man får liknande så utan att veta varifrån dessa kommer. 

Tillfrågad om Yohannes har för vana att stämpla sitt spårvagnskort då han åker i vagnen. 
Yohannes svarade att han köper månadskort som han stämplar första gången då han aktiverar 
det. Sedan brukar han stämpla korten men det händer ibland att han glömmer detta.

Tillfrågad om Yohannes kan dra sig till minnes hur han gjorde på spårvagnsresan till och från 
Göteborgs centrum den aktuell tillfället, lördagen till och söndagens morgon från centrum. 
Yohannes svarade att han inte minns detta.

Spontant så uppger Yohannes att han vet att hans månadskort går ut den första oktober. Han 
brukar förvara sitt månadskort i sin plånbok.

Yohannes tillfrågas om han kan berätta vad som hände då han vaknade upp i bostaden på 
söndagen. Yohannes svarade  att han vaknade vid tre eller fyra tiden på eftermiddagen. Han 
gick och kollade sin mobil och han hade då fått flera samtal från sina kompisar som han inte 
hade besvarat. Barnen som hade varit hos deras mormor kom hem med deras morfar som 
lämnade barnen på bottenvåningen varpå Makeda hämtade upp dem. Sedan monterade 
Yohannes ihop ett spel X-box 360 som hans barn fått i present. Yohannes gick aldrig ut på 
söndagen.

Tillfrågad om vad han och hans fru Makeda pratade om på söndagen. Yohannes svarade att 
de pratade om hur bra festen hade varit under gårdagen hemma hos dem. Vidare sade Makeda 
till Yohannes hon hade försökt nå honom på mobilen men inte lyckats. Makeda berättade 
också att när hon kom åter till bostaden så märkte hon att när hon ringde till Yohannes mobil 
så ringde denna hemma i bostaden där Yohannes hade glömt den kvar. 

När Yohannes på söndagen kontrollerade sin mobil efter att han hade vaknat så visade det sig 
att Makeda hade ringt till honom vid sex eller sju tillfällen.

Tillfrågad om Yohannes minns vad han gjorde direkt efter det att han hade lämnat Simba. 
Yohannes svarade att han har svarat på samma fråga vid kanske fem tidigare tillfällen. Han 
gick ut och somnade då han väntade på en spårvagn och sedan så vaknade han och gick på en 
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spårvagn mot bostaden.

Yohannes får kännedom om att Makeda i förhör uppgivit att Yohannes för henne berättat att 
efter att han lämnat Simba och därefter gick på en annan fest. Yohannes tillfrågas om hur han 
ser på denna uppgift. Yohannes svarade att det stämmer han sade till Makeda att han hade 
gått på en annan fest. Yohannes ljög för Makeda.
Tillfrågad om varför så svarade Yohannes att han inte berättade sanningen för Makeda för att 
göra henne nyfiken. De båda brukar skoja på detta vis med varandra. 

Tillfrågad om Yohannes var på en fest efter att han hade lämnat Simba så svarade Yohannes 
att han inte var på någon fest efteråt. Yohannes föreslår att polisen skall prata med Makeda 
igen så kan hon förklara hur de brukar skoja med varandra.

Spontant så uppger Yohannes att han inte har berättat för Makeda att han sovit i väntan på 
spårvagnen. Detta samma var det för ett tag sedan då han var på fest med kamrater och senare 
fick reda på att han hade sovit sittande i en stol under två timmar. Detta berättade Yohannes 
inte förrän dagen efter till Makeda.

Tillfrågad om var Yohannes har de kläder som han hade på sig till och från festen på Simba 
och son syns på fotografi från övervakningsfilm från Spårvägen som Yohannes förevisades i 
går. Yohannes svarade  att han inte vet men de måste vara hemma i bostaden. Kanske i 
garderoben eller i någon väska.  Ibland händer det att han lånar ut till någon som fryser men 
det är inget han minns i dag gällande de kläder som han hade på sig lördag och söndag. 
Spontant så uppger Yohannes att han inte minns att han gick av vagnen och att han hade sovit 
och blivit väckt av föraren av vagnen och sedan när han kom hem så lade han sig på sängen 
bredvik Makeda. Spontant så uppger Yohannes att han vid ett annat tillfälle somnat på en 
bänk då han varit berusad.

Förhörsledaren tillfrågar om det stämmer att han minns att han klev av spårvagnen efter att ha 
blivit väckt av föraren och att han sedan kom hem och lade sig på sängen bredvik Makeda. 
Yohannes svarade att det stämmer.

Spontant så uppger Yohannes att polisen sagt att han pratat med någon tjej på vagnen och 
Yohannes uppger att han kan ha pratat med tio tjejer men han minns inte detta.

Yohannes får kännedom om att spårvagnschauffören inte uppfattade honom som speciellt 
berusad. Yohannes uppger att om han inte hade varit mycket berusad hade han inte somnat på 
vagnen.

Tillfrågad om Yohannes minns om han hade kläderna på sig då han kom hem och lade sig på 
sången bredvid sin fru. Yohannes svarade att han inte minns detta. När han vaknade hade han 
inga kläder utom underbyxorna på sig.  Tillfrågad om stumporna så svarade Yohannes att ha 
kanske hade på sig stumporna när han vaknade. Han minns inte.  Tillfrågad om de skor han 
hade haft på sig då han lämnade för att åka till centrala Göteborg. Yohannes svarade att han 
måste haft både skor och kläder då han kom hem från att varit i centrala Göteborg. Både 
kläderna och skorna måste vara hemma i hans bostad.

Tillfrågad om Yohannes kan lämna någon förklaring till var kläderna kan vara om de inte är i 
bostaden. Yohannes svarade att han skulle kunna ha lånat ut jackan men det är inget som han 
minns. Spontat så uppger Yohannes att han fru lånade en jacka av en Yohannes kompisar.

Spontant så uppger Yohannes att det kan ha varit någon annan på spårvagnens 
övervakningsfilm än Yohannes som haft liknande kläder på sig. Yohannes är inte säker på att 
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det är han som finns på övervakningsfilmen. Yohannes vill lyssna på övervakningsfilmen för 
att höra om det är han som pratade med tjejen på vagnen för att höra om det är just han som 
pratar med henne.

Yohannes tillfrågas om vad han hade för klocka på sig då han åkte till Göteborgs centrum och 
åter förra lördagen och söndagen. Yohannes svarade  att han inte hade någon klocka på sig.

Yohannes uppger spontant att klockan halv tolv så kom vakter till lägenheten och sade att de 
skulle sänka ljudet och sedan cirka en halvtimma senare så lämnade de för att åka till centrala 
Göteborg.

Är uppgiften att Yohannes lämnade Simba mellan klockan två och tre ett antagande eller hur 
ser Yohannes på detta. Yohannes svarade att det är en gissning.

Tillfrågad om Yohannes kan uppge någon tidpunkt när han kommer hem till bostaden. 
Yohannes svarade att han inte kan gissa detta. Han har ingen uppfattning.

Tillfrågad om hur man kommer in igenom porten vid bostaden in till trapphuset. Yohannes 
svarade att man öppnar dörren och går in. Tillfrågad om porten är låst. Yohannes svarade att 
han inte minns detta. Tillfrågad om hur det är i normalfallen om porten är låst eller olåst. 
Yohannes svarade att normalt är det låst men han minns inte om hur det var då han kom hem 
just vid detta tillfället. Tillfrågad om hur Yohannes gör om porten är låst. Yohannes svarade 
att man låser upp låset med en bricka. Yohannes har en bricka och hans fru Makeda har en 
bricka.

Tillfrågad om vilka som fanns i bostaden då Yohannes kom hem så svarade han  Makedas 
syster Lydia sov i barnens rum och så fanns Makeda som sov i deras gemensamma säng. 
Yohannes vill förtydliga att han såg att någon fanns i barnens rum och dagen efter träffade 
han Lydia och förstod att hon måste ha varit den som sov i barens rum. Tillfrågad om det 
fanns fler i lägenheten så svarade Yohannes att inte några fler som han kände till i alla fall.

Yohannes tillfrågas om han kan beskriva den kvinnliga spårvagnsföraren som väckte honom 
vid slutstationen. Yohannes svarade att han uppfattade spårvagnsföraren som kvinna men han 
tittade aldrig på henne. När hon pratade med Yohannes så befann hon sig nära, så som 
Yohannes uppfattade det, men han såg inte på henne någon gång.

Tillfrågad om Yohannes funderat något mer över den kvinna som fanns på spårvagnen då 
Yohannes åkte hemåt och som han i gårdagens förhör fick se fotografi på från 
övervakningskameran. Yohannes svarade att han inte har funderat något mer på henne.

Yohannes tillfrågas om han förstår att han misstänks för att ha dödat just denna kvinnan. 
Yohannes svarade att han inte har funderat något mer på henne.

Tillfrågad om Yohannes brukar ha svårt med minnet då han dricker alkohol. Yohannes 
svarade att  han inte har några problem när han dricker alkohol själv men när han är 
tillsammans med andra så kan det hända att han dricker så han sedan inte minns. Det är då 
som han  bekanta får berätta dagen efter vad som har hänt för Yohannes minns inte.

Tillfrågad om det händer att han kamrater har berättat att han varit bråkig när han varit 
berusad. Yohannes svarade att  det hänt att han har spytt och att hans vänner har fått tvättat 
honom eller att de berättat att han dansat alldeles galet. Med de har aldrig berättat att han 
någon gång har bråket då han varit berusad.
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Advokat Claes Östlund tillfrågas av förhörsledaren om eventuella kompletterande frågor. 
Östlund svarade att han inte hade några frågor till Yohannes.

Avslutningsvis tillfrågas Yohannes om han haft några svårigehter att förstå tolken. Yohannes 
svarade att han inte haft svårt att förstå.

Uppläst och godkänt 

Förhörsledarens anteckning : Innan förhöret visade det sig att tolken även använts till att tolka 
mellan Advoakt Östlund och hans klient Yohannes strax innan förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolk C Tolk nr. 300
Språk

Amhrinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord som skett någongång på söndagen den 26 september 2010 i Göteborg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat  Stig Söderholm
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-01
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

Aminogatan 27 i Möndal
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Förhörsledaren påminner Advokat Stig Söderholm om att 
yppandeförbud råder gällande den pågående förundersökningen.
Yohannes informeras om att hans fru Makeda Girma framfört en önskan om att Yohannes 
skall, genom polisen, lämna över sin e-post adress samt lösenord för att ge Girma möjlighet 
att stänga ned hans öppna Facebook på Internet där det skrivit mycket av andra. Adress och 
lösenord skrevs ned till förhörsledaren av Yohannes.

FÖRHÖR
Yohannes tillfrågas om hur lång tid det tar normalt för honom att gå den närmasta vägen från 
spårvagnshållplatsen Temperaturgatan och till bostaden. Yohannes svarade att det tar mellan 
fem och tio minuter.

Yohannes tillfrågad om han har funderat något mer över vart hans jacka kan ha tagit vägen 
och var polisen kan anträffa den. Yohannes svarade att han inte minns då han vid tillfället var 
så berusad. Det kan vara så att någon tagit den då han låg på bänken. 
Tillfrågad om vilken bänk han tänker på så svarade Yohannes att det kan vara bänken vid 
hållplatsen eller en bänk närmre bostaden. Det är hållplatsen vid Temperaturgatan som han 
syftade på. 

Tillfrågad varför Yohannes inte nämnt detta tidigare att han låg på något bänk. Yohannes 
svarade att när han tidigare berättat att han hade somnat på bänken vid Lilla Bommen eller 
vid Brunnsparken så kan det vara så att han i stället, eller också, har lagt sig att somna på en 
bänk vid hållplatsen Temperaturgatan eller i närheten av hans bostad. När han sedan har legat 
på bänken kan någon har stulit hans jacka.



Yohannes tillfrågas om det är ett antagande att han förutom att somna vid tillfället i centrala 
Göteborg också kan ha somnat ytterligare en gång i närheten av bostaden eller 
Temperaturgatans hållplats. Yohannes svarade ja på denna frågan.

Tillfrågad om förhörsledaren skall läsa hans svar så som att han inte är säker på att han hade 
på sig sin jacka när han kom hem till sin bostad. Yohannes svarade att han först var övertygad 
om att jackan var i bostaden men då han förstått, i förhören som hållets med honom, att 
jackan inte finns där så kan det vara så att han fått jackan stulen och därför inte hade någon 
jacka på sig då han kom hem.

Tillfrågad om var någonstans denna jacka är inköpt så svarade Yohannes att han har köpt 
jackan själv i en affär i statens Virginia i USA. Yohannes vet inte affärens namn eller vilken 
stad i Virginia som inköpet gjordes. Jackan köptes medan Yohannes bodde i USA. Med andra 
ord innan Yohannes flyttade till Sverige. Mer exakt kan Yohannes inte precisera sig. Alla 
hans jackor utom en är köpt i USA.

Tillfrågad om vad det är för märke på jackan så svarade Yohannes att det står bokstäverna N 
och Y på jackans framsida troligen på vänster sida ovanför bröstet. Tillfrågad så svarade 
Yohannes att han uppfattar bokstäverna för en förkortning på New York.
Spontant så uppger Yohannes att det är lättare för polisen att titta på övervakningsfilmen för 
att se var någonstans bokstäverna på jackans framsida är placerad.

Tillfrågad om Yohannes känner någon annan som har en liknade jacka här i Sverige så 
svarade han haft en granne som han fick en liknade jacka av Denna jacka är av avvikande 
färg än den som Yohannes hade på sig då. Jackan som han fått var av märket Redskin. 
Grannen, som är äldre, hade köpt jackan för länge sedan i USA. Yohannes vet inte namnet på 
grannen men han bor en trappa ned och har tre barn. Vidare har Yohannes sett några i stan 
med liknade jackor men ingen precis som den som han har eller haft.

Tillfrågad om Yohannes har funderat sen förra förhöret när, tidpunkt, han kom hem på natten, 
efter att ha varit i centrala Göteborg och besökt klubben Simba.  Yohannes svarade att han 
inte minns något förrän han vaknade och låg i sängen med kalsonger och stumpor på sig. 
Tillfrågad om Yohannes i dag minns att han hade strumpor på sig. Yohannes svarade att han 
hade strumporna på sig för han tar aldrig av sig stumporna.

Förhörsledaren uppger att Yohannes i förra förhöret uppgivit att han inte visste om han hade 
strumpor på sig. Yohannes svarade att han inte är helt säker på det i dag men han brukar alltid 
ha strumpor på sig och därför hade han det troligen det då han vaknade.

Yohannes får kännedom om att det finns ett pm skrivit av en polis där det står att Yohannes 
berättar att han åkte hem vid 04.30 tiden på lördagsnatten. Tillfrågad om hur Yohannes ställer 
sig till denna uppgift så svarade han att det har han aldrig uppgivit. När Yohannes fick frågan 
av polisen när han kom hem så svarade Yohannes att han kom hem vid tre, fyra eller fem 
tiden. Det kan vara så att polismannen inte förstod Yohannes engelska.

Förhörsledaren ifrågasätter hur Yohannes i tidigare förhör kan berättad hur han blev väckt på 
spårvagnen och sedan klev av vid hållplatsen Temperaturgatan efter att ha blivit väckt av 
spårvangschauffören men sedan inte minns att något förrän han kommit hem och lagt sig i 
sängen bredvid frun och nu uppger att han kan ha lagt sig på en bänk att  sova och då möjligt 
blivit frånstulens sin jacka.

Yohannes svarade att han minns att han hade blivit väckt av spårvagnschauffören efter att han 
missat sin hållplats. Han blev väckt av chauffören vid ändhållplatsen. Yohannes frågade då 
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efter Temperaturgatans hållplats och då sade hon (chauffören) att det är nästa hållplats. 
Yohannes klev aldrig av vagnen utan satt kvar och åkte sedan med samma vagn tillbaka och 
gick av där hon (chauffören) sade – "Temperaturgatan".

Yohannes tillfrågas om de fanns några fler människor på vagnen då han gick av. Yohannes 
svarade att han fått samma fråga vid ett flertal tillfälle. Nu som tidigare svarade Yohannes att 
han inte minns om det fanns fler personer då vagnen stannade vid hållplatsen 
Temperaturgatan.

Tillfrågad om det fortfarande är så att Yohannes minns att han klev av vagnen och sedan inte 
minns något förrän då han lade sig i sängen bredvid sin fru. Yohannes uppger spontant att så 
här är det ibland då han druckit mycket. Det händer att hans fru får ta av honom de kläder 
som han har på sig innan han skall lägga sig.

I förra förhöret uppger Yohannes att han inte gick ut på söndagen. Tillfrågad om 
förhörsledaren skall uppfatta det som att Yohannes inte var ute ur lägenheten efter att ha hade 
kommit från spårvagnen och in i bostaden efter att ha varit i centrala Göteborg. Yohannes 
svarade att det stämmer.

Yohannes tillfrågas om när nästa tillfälle är då han lämnade bostaden och gick ut. Efter det att 
han kommit hem och lagd sig bredvid sin fru Makeda. Yohannes svarade   att det var på 
nästföljande måndagsmorgon då han skulle till skolan i Gamlestan. Han tor då vagnen som 
går klockan 07.15 och gick då från bostaden någon gång mellan 5 och 7 minuter över sju.

Tillfrågad om var Yohannes brukar ha sin plånbok då han åker spårvagn. Yohannes svarade 
att han brukar ha den i sin bakfick på byxan. Gällande nycklar så brukar han ha dem i en av 
framfickorna på byxorna.

Tillfrågad om hur många nycklar Yohannes har på sin nyckelknippa. Yohannes svarade att 
han aldrig har räknat dem men han gissar att det är cirka sex nycklar.  Tillfrågad så svarade 
Yohannes att det också finns en vit platsbricka som öppnar entrén, soprum och även till att 
boka tvättstugan. 

Tillfrågad om brickan är märkt på något vis så svarade Yohannes att den inte är märkt på 
något vis.

Tillfrågad om vad det fanns i Yohannes plånbok så svarade Yohannes att han har månadskort 
på spårvägen, två simkort som han använder då han ringer till USA. Han byter till någon av 
dessa båda då han skall ringa. 
Tillfrågad om var dessa båda simkort förvarades i plånboken så svarade Yohannes att de 
fanns i samma plastfodral som Yohannes har sitt månadskort.

Tillfrågad om hur mycket pengar som Yohannes hade i sin plånbok så svarade Yohannes att 
han har tretusen kronor i sin plånbok. Det är pengar från sociala som han tagit ut i en 
bankautomat vid en affär inte långt från hans bostad.  Tillfrågad vilken bank som 
uttagsautomaten är knuten till så svarade Yohannes att han inte känner till detta.

Tillfrågad så svarade Yohannes att han tog ut pengarna på måndagen. Före eller efter han 
varit i skolan. Yohannes föreslår att polisen tar kontakt med hans bank för att få mer 
uppgifter. Tillfrågan om vilken bank som Yohannes har så svarade han Nordea.

Advokat Stig Söderholm tillfrågas om han har några kompletterande frågor. Svaret blir nej.
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Uppläst och genom tolk godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_SP
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolkjouren 1514
Språk

Amhrinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord som skett någongång under söndagen den 26 september 2010 i Göteborg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-06
Förhör påbörjat

09:07
Förhör avslutat

11:10
Förhörsplats

Polishuset , Ernst Fontells plats, i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Efter att tolken presenterat sig och vilken roll han har i förhöret 
så tillfrågas Yohannes om han förstår tolken. Yohannes svarade  att han förstår tolken.

FÖRHÖR
Yohannes hörd mot beslag med beslagsnummer  2010-1400-BG12542 .Samtliga 
beslagspunkter hittade i Yohannes lägenhet på Temperaturgatan 60 i samband med 
husrannsakan.

 Punkt 3. Simpkortsram. Comviq kontant. Yohannes vet inte om det är hans eller hans fru. 
Kan också tillhöra någon av hans frus släktingar .Han känner inte igen numret. Kan dock vara 
ett av de simkort som Yohannes har i sin plånbok.

Punkt 8. Mobiltelefon. Sonny Ericsson. Grå. Någon har gett mobilen till Yohannes barn för 
att dessa skall ha den att leka med. 
Förhörsledarens anteckning: Yohannes får av förhörsledaren kännedom om att någon person 
har uppgivit att mobilen tillhör denne. 
Yohannes uppger att han inte anspråk på denna mobilen.

 Punkt 10. Mobiltelefon. Sony Ericsson. Svart. Yohannes känner igen mobilen som hans 
barns mormors mobiltelefon.

 Punkt 11. Mobiltelefon. Palm sprint.  Yohannes känner igen mobilen. Den är hans. Han 
använde den då han var i USA. Yohannes har anspråk på denna.

 Punkt 12. Mobiltelefon. Palm sprint. Yohannes känner igen mobilen. Den ägs av honom. 



Yohannes har fått den av en kompis och Yohannes har brukat mobilen i USA. Yohannes har 
anspråk på mobilen.

 Punkt 13. Mobiltelefon. Nokia 9300. Yohannes känner igen mobilen. Det var Yohannes 
barns morfar som har givit mobilen till barnen. Någon hade hittat mobilen. Yohannes vet inte 
om det var barnens morfar som hade hittat den. Tillfrågad om den papperslapp som finns vid 
batteriet så uppger Yohannes att det är han som satt dit lappen då han inte lyckades stänga av 
mobilen. Yohannes har inte anspråk på mobilen. 

 Beslagnummer 2010-1400-BG12603-3. Nyckelknippa . Nycklar som påträffades på 
Yohannes vid gripandet.
Yohannes tillfrågas om vad han kan berätta om var och en av de på fotografiet numrerade 
nycklarna. Yohannes förevisades beslaget och uppgav att det är hans nyckknippa och han har 
anspråk på nycklarna.
Yohannes svarade att nummer 1 går till lägenheten på Temperaturgatan 60.
Nummer 2 går till utrymmet bredvid källingången där Yohannes och hans fru har barnvagnen 
på Temperaturgatan 60.
Nummer 3 går till lägenhetsdörren på Temperaturgatan 60 men till låset som finns ovanför 
det lås till vilken nyckel nummer 1 går.
Nummer 4 går in till källarkorridoren där källarförvaringarna finns.
Nummer 5. Går till hänglåset till källarutrymmet som Yohannes och hans fru har i 
källarkorridoren.
Nummer 6 är troligen en dubblett på nummer 5.
Nummer 7.  Uppger Yohannes är en huvudöppnare till entrédörren till trapphuset på 
Temperaturgatan 60. 
Yohannes tillfrågas om han accepterar att vi i fortsättningen kallar brickan för nyckelbricka. 
Yohannes svarade att han accepterade detta.

Spontat vill Yohannes göra ett förtydligande gällande hans och hans frus nycklar. Om hans 
fru skall till källaren eller hämta barnvagnen så får hon ta nyckelknippan som förevisats i 
förhöret. På denna nyckelknippa finns de enda nycklar som familjen har och som går till 
utrymmet för barnvagnen och till källarkorridoren. Förhörsledarens anteckning: Nycklarna på 
fotografiet med nummer 2 och 4. 
Tillfrågad om det inte var hans nyckelknippa som han uppgav på fråga och som han hade på 
sig då han greps. Yohannes svarade att det är hans eller hans fru . Den av de båda som just 
behöver nycklarna på denna knippan tar den.

Tillfrågad av Advokat Östlund om han (Yohannes) inte hade just denna knippa med sig den 
aktuella natten då han kom hem så svarade Yohannes att han inte minns vilken nyckel han 
hade med sig då.

Tillfrågad om den andra nyckelknippan vilka nycklar som finns på denna. Yohannes svarade 
att på denna finns dubbletter gällande nycklarna 1, 3 och 7.  Eventuellt också nummer 5. 
Tillfrågad om numret på den andra låsbrickan så svarade Yohannes att han inte tidigare sett 
något nummer över huvudtaget på låsbrickorna.

Tillfrågad om det finns fler låsbrickor så svarade Yohannes att det finns ytterligare en 
låsbricka som hans frus kusin har.

De båda nyckelknipporna förvarar Yohannes och hans fru, då de har kommit hem, på en krok 
i hallen under hatthyllan.

Beroende på om Yohannes eller hans fru skall till källaren, eller till utrymmet där barnvagnen 
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förvaras, så tar de ned nyckelknippan som de behöver.

Tillfrågad om varför de bara har en nyckel till källarkorridoren samt utrymmet där 
barnvagnen förvaras så svarade Yohannes att när hans fru fick lägenheten fick hon bara en 
nyckel till varje utrymme. De har blivit lovade när de skall byta lås så skall de få fler nycklar. 
Förhörsledarens anteckning: Vid uppläsning av förhöret så uppger Yohannes att det 
planerades en större utrymme där barnvagnar skall försvaras och i samband med detta blir 
klart så skall familjen få fler nycklar.

Tillfrågad om Yohannes har några ny uppgifter gällande var hans jacka tagit vägen som han 
hade med sig under besöket till centrala Göteborg, där Simba besöktes, och återresan på 
natten till söndagen den 26 september. Yohannes svarade det är möjligt att han på grund av 
berusning har slängt jackan någonstans. Spontant så uppgav Johannes att ibland då han varit 
berusad så händer det att hans kamrater ringer och berättar om kläder som han glömt kvar.

Yohannes tillfrågas om han kan beskriva de byxor han hade på sig vid denna tidpunkt. 
Yohannes svarade att han inte vet säker men det var ett par blå jeans, eventuellt baggi jeans. 
Han vet inte märket på byxorna. Yohannes tror att han har tio liknade byxor hemma. Av alla 
jeans är det bara ett par som han köpt i Sverige. Dessa är svart.

Tillfrågad vad Yohannes hade under jackan så svarade Yohannes att han hade en t-shirt. Den 
var troligen vit. Tillfrågad om det fanns något som utmärkte tröjan. Yohannes svarade att så 
som han tidigare berättat så tar han bara på sig kläder utan att tänka på vad det var han tar på 
sig. Tillfrågad om Yohannes har någon t-tröja som är helt vit och utan något annan som 
utmärker den. Yohannes svarade att han har t-tröjor som är helt vita.

Tillfrågad om när Yohannes tog på sig de kläder som han hade på sig då han och de övriga 
lämnade lägenheten för att åka till centrala Göteborg. Yohannes svarade att han tog på sig 
dessa precis innan han skulle gå ut. Några av sällskapet stod redan på utsidan av lägenheten 
då han snabbt bytte om. 

Tillfrågad så svarade Yohannes att på kallaset i lägenheten hade på sig en par blå trånga 
byxor och någon t-tröja som han inte kan beskriva varken till färg eller annat. 

Tillfrågad om varför Yohannes bytte kläder innan han gick ut så svarade Yohannes att de 
byxorna han hade på sig på festen var lite för trånga att gå ut med på sig. Tillfrågad om 
Yohannes även bytte på överkroppen. Yohannes svarade att han inte minns detta.

Spontant så uppger Yohannes att han bytte byxorna för att hans fru tyckte att byxorna var av 
en modell som äldre personer har. Det var därför Yohannes bytte byxor.

Yohannes uppger spontant att det under festen togs en mängd fotografier som måste visa hur 
de var klädda under festen
.
Tillfrågad om vilka som fotograferade så svarade Yohannes att det vara Yohannes frus båda 
systrar  Lidia samt Trsit. Förhörsledarens anteckning: Yohannes är osäker på stavningen på 
den sist nämnd. Yohannes får skriva ned hennes namn på ett papper.  Yohannes är säker på 
att Lidia tog foton men är osäker på Trsit. 
Tillfrågad om Yohannes fru tog några fotografier. Yohannes svarade att han inte tror det men 
Yohannes själv tog foton. Tillfrågad så svarade Yohannes att han inte vet vad det var för 
kamera som han använde men han och hans fru har bara en som de använder tillsammans.

Tillfrågad om vad det är för en batteriladdare som finns i lägenheten som synes vara en 
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laddare till en kamera.  Yohannes svarade att det måste vara en laddare som ägs av Lidia och 
som hon har till sin kamera. Yohannes och hans fru kamera går på vanliga så kallade AA 
batterier. 

Tillfrågad om Yohannes kan berätta något mer om det skor som Yohannes hade på sig till 
stan. Yohannes svarade att han inte minns. Han tog bara på sig ett av de par som var hans 
som stod i hallen.

Yohannes tillfrågas om hur han ser på de uppgifter som åklagaren vid 
häktningsförhandlingen framlade. Då närmast uppgiften om att Yohannes klev på spårvagnen 
vid hållplatsen Brunnsparken klockan 04.09 och då sätter sig på sätet framför Elin, som är 
kvinnan som senare hittas mördad, och hennes väninna.
Vidare syns samma spårvagn kommer fram till ändhållplatsen Varmfrontsgatan klockan 
04.30. Där blir Yohannes väckt av spårvagnschauffören varpå Yohannes kliver av men sedan 
går på vagnen igen och sätter sig då på sätet bredvid Elin, som då sitter ensam efter att hennes 
väninna tidigare på annan hållplats klivit av.
Klockan 04.35 avgår spårvagnen från ändhållplatsen Varmfrontsgatan. Under resan mot 
hållplatsen Temperaturgatan syns Yohannes vara närgången mot Elin som synes klart 
avvisade mot honom.
Någon gång mellan klockan 04.35 till 04.37 anländer spårvagnen till hållplatsen 
Temperaturgatan. På filmen syns Elin tränga sig förbi Yohannes som sitter på dubbelsitsen 
yttersta stol. Efter att Elin klivit av följer Yohannes efter henne.

Klockan 06.12 går Yohannes in genom sitt entrédörr på Temperaturgatan 60.

Yohannes får kännedom om att en person som sover i lägenheten uppger att hon uppfattade 
att Yohannes kom hem vid 06 – 06.30 tiden.

Yohannes tillfrågas om vad han gjorde under den dryga en och en halvtimma mellan det att 
han klev av spårvagnen och tills dessa att han öppnade entrédörren till Temperaturgatan 60. 
Förhörsledarens anteckning: Yohannes vill förklara det hela med att gå tillbaka till tidpunkten 
innan han gick på vagnen i centrala Göteborg men blir avbruten då förhörsledaren vill ha 
svaret på sin fråga först.

Yohannes uppger sig inte minnas. Det kan vara så att han somnat någonstans men han minns 
inte. Han var vid tillfället för berusad för att minnas.

Yohannes får kännedom om att spårvagnschauffören i förhör uppgivit att han inte uppfattade 
Yohannes som speciellt berusad. Yohannes uppger att han var i alla fall måste ha varit så 
berusad eftersom han inte minns detta.

Yohannes får kännedom om att förhörsledaren som har sett övervakningsfilmen från 
spårvagnen och inte upplevde att Yohannes synes ha några svårigheter att gå av och på 
vagnen vid ändhållplatsen Varmfrontsgatan. Inte heller då han sätter sig bredvid Elin och 
aktivt verkar närgången. Inte heller då Yohannes kliver av spårvagnen efter Elin, på 
Temperaturgatan, syntes han vara berusad i den grad att det påverkar honom då han kliver av.

Yohannes svarade att han måste ha varit mycket berusad eftersom han inte kommer ihåg 
någon av detta. Därför kan Yohannes inte svara på några frågor om vad som hände efter det 
att han klev av spårvagnen. Han minns bara att han sedan lade i sig i sin säng bredvid sin fru.

Förhörsledaren påtalar att Yohannes i förhör har uppgivit att det tar mellan fem och tio 
minuter att gå mellan hållplatsen Temperaturgatan och bostaden vilken borde vara ett bättre 
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alternativ än så som Yohannes i tidigare förhör uppgivit att han på grund av berusning 
eventuellt lagt sig att sova på en bänk. 

Yohannes upprepar att han inte minns.

Yohannes får kännedom om att samma nyckelbricka som tidigare använts går igenom porten 
07.37. Yohannes uppger att han inte har något minne av att han varit ute igen.

Yohannes tillfrågas om han har kunnat förstå tolken. Yohannes svarade att han inte haft några 
problem med att förstå .

Förhöret uppläst och godkänt

Förhörsledarens anteckning: Vid 10.40 tiden tvingades Advokat Östlund att lämna men både 
han och Yohannes accepterade att förhöret pågick efter att Östlund hade lämnat. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolkjouren 1514
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord som skett någongång under söndagen den 26 september i Göteborg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-08
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats

Polishuset , Ernst Fontells plats i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Innan förhöret informeras Yohannes om att förhörsledaren har tillsett att åklagaren hävt 
beslaget av pengar som tagits i beslag och som fanns i den ryggsäck som Yohannes hade med 
sig då han greps den 28 september 2010. Pengar har överlämnas till personal på Allmänna 
Häktet i Göteborg varpå Yohannes därefter skall kunna nyttja pengarna, 3060 kronor, i den 
mån som häktes regler tillåter. Pengarna skall enligt uppgift har satts i på ett konto i 
Yohannes namn.
Vidare har Yohannes framförde önskemål uppfyllts gällare två stycken lexikon som också 
fanns i hans ryggsäck. Dessa lexikon har förhörsledaren överlämnat till personal på häktet för 
vidare överlämning till Yohannes.

FÖRHÖR
Yohannes förevisas åtta (8) fotografier och tillfrågas om detta är det barnkalas som ägde rum 
på lördagen den 25 september 2010. Yohannes svarade att det stämmer.

Yohannes tillfrågas om han på fotografiet som förevisas honom kan namnge de personer som 
numrerats. Förhörsledarens anteckning: Yohannes förevisas åtta (8) färgfotografier på två så 
kallade A 4 papper. Bifogas förhöret.  Med hänsyn till barnen på fotografierna har deras 
ansikten svärtats efter att fotografierna förevisades för Yohannes.

Yohannes svarade att nummer 1 är en kamrat till honom. Kamraten heter Aynalm i förnamn. 
Efternamnet känner Yohannes inte till. Aynalm är cirka 28 år. Han bor någonstans i slutet på 
busslinje 16. Det är i Göteborg men Yohannes kan inte säga någon mer om i vilken område 
som Aynalm bor.
Yohannes och Aynalm träffas ibland på fester hos andra. Någon gång har de också träffats i 
stan och fikat. Det var Yohannes som bjöd Aynalm till barnkalaset den 25 september. 



Aynalm har eventuellt börjat något nytt arbete på Volvo. Yohannes vet inte om Aynalm har 
någon familj men han har en bror som Yohannes kanske har träffat någon gång men 
Yohannes kan inte broderns namn. Tillfrågad om Yohannes har telefonnumret till Aynalm så 
svarade Yohannes att han i sin mobilstelefons telefonbok har hans telefonnummer under 
Ayny och under 1Ayny.

Nummer 2 på fotografiet är Yared som också är en kamrat till Yohannes. Yohannes lärde 
känna denne samtidigt som han lärde känna Aynalm. Eventuellt bor Aynalm och Yared 
tillsammans. Yohannes vet inte hur gammal Yared är men han gissar på mellan 23 och 26 år. 
Troligen arbetar Yared på Volvo.  Yohannes vet inte om det är Volvo Torslanda. Yohannes 
har två mobiltelefonnummer till Yared i sin mobiltelefons telefonbok. 

Nummer 3 vet inte Yohannes namnet på. Det är Makedas kompis. Makeda och denna kvinna 
har lärt känna varandra på samma ställe som Yohannes tränar. Kvinnan med nummer 3 på 
fotografiet tränar på samma ställe som Yohannes. Träningsstället ligger på Temperaturgatan 
och heter Göteborg och något mer men Yohannes kan inte hela namnet. 

Nummer 4  på fotografiet uppger Yohannes att han inte ser så bra men han tror att det är 
Makedas mamma.

Nummer 5 är Lidia som är Makedas syster.

Nummer 6  är Trsit som också är Makedas syster.

Nummer 7  är Makedas pappa.

Nummer 8  är Ayie som är en kamrat till Makedas föräldrar. Ayies son, Tedla, är dopfar till 
Yohannes barn. Tedla var inte med på kalaset den 25 september.

Nummer 9 är en son till Ayie. Han heter Selomon. När Yohannes blir bjuden hem på middag 
hos Ayie så träffar han också dennes son Selomon. 

Nummer 10 är kamrat till både Yohannes och hans fru Makeda. Hon heter Yodit och är 
flickvän till Aynalm. (Förhörsledarens anteckning: Nummer 1 på fotografiet)

Nummer 11 är en kamrat som Yohannes känner från fotbollen. Kamraten heter Tamene. Han 
är cirka 22 till 25 år. Yohannes känner inte till Tamenes efternamnet. Yohannes vet inte var 
Tamene bor men han arbetar på Volvo. Yohannes tror att han har Tamenes telefonnummer i 
sin mobiltelefon. Yohannes tror Tamene kände de flesta  på festen den 25 september. Makeda 
känner honom väl då han har varit i Sverige länge.

Nummer 12 är Yohannes.

Nummer 13 är samma som 5 med andra ord Lidia.

Nummer 14 är en kompis till Makeda. Yohannes minns inte namnet. Hon hade två barn med 
på festen. Hon hade inte med sig någon man.

Tillfrågad om det var någon mer på festen så svarade Yohannes att det kom människor 
senare. Fotografiet är tagit tidigare på festen.

De som kom senare och som inte finns med på fotografiet är Fasil och Sara som är syskon. 
Även Samy kom senare.
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Fasil arbetar troligen men Yohannes vet inte med vad. Han är cirka. 26 till 28 år. Yohannes 
har Fasil i sin mobil under dennes namn. Yohannes vet inte var Fasil bor men han har varit 
hemma hos honom en gång det var under sommaren 2008. Yohannes tog då bussen nummer 
19 från Backaplan.

Sara bor troligen inte med Fasil. Hon är kompis till Makeda. Sara är cirka 24 till 25 år. 
Yohannes tror att han har Saras mobilnummer i sin mobil.

Samy är cirka 21 till 22 år. Han bor en hållplats innan Temperaturgatan om man kommer från 
centrum. Yohannes har aldrig varit hemma hos Samy.  Yohannes har hört ett rykte om att 
Samy dejtar Lidia. Yohannes har Samys mobilnummer i sin mobiltelefon.

Tillfrågad om vilka av ovan nämnda som följde med till centrala Göteborg och Simba så 
svarade Yohannes  att det var hans själv, Aynalm, Yared, Yodit, Tamene, Lidia, Fasil, Sara 
och Samy. Yohannes vet inte om alla dessa sedan gick in på Simba.

Yohannes tillfrågas om var han köpt tröjan som han har på sig på fotografiet. Yohannes 
svarade att han köpt tröjan för en eller en och en halv månad sedan i en affär i Nordstan. 
Yohannes minns inte affären namn. Spontant så uppger Yohannes att det i alla fall inte var så 
länge som tre månader sedan han köpte tröjan.

Förhörsledarens uppgift: vid genomläsning kom Yohannes på var affären som han köpt tröjan 
finns. Yohannes beskrev vägen till affären med att om man kommer från Centralstationen och 
går in i Nordstan så kommer man fram till Forex och Mc Donalds som ligger bredvid 
varandra. Där svänger man av och går mot affären Dressman. Affären där Yohannes köpte 
tröjan ligger mittemot Dressman men Yohannes kommer inte på vad affären heter. Tillfrågad 
om affären heter Sony Bono så svarade Yohannes att han inte minns.

Tillfrågad om Yohannes har fler än en av just denna tröjan så svarade Yohannes att han har 
flera liknande men ingen som just den som han hade på sig på fotografiet. 

Tillfrågad om vad det är för bild på framsidan av tröjan. Yohannes svarade att det är en bild 
på sångaren 2 Pac. Det är sångaren som dog upplyste Yohannes.

Tillfrågad om det är den är tröjan på fotografiet som Yohannes hade på sig då han och de 
övriga åkte till central Göteborg och besökte Simba. Yohannes svarade att han inte minns 
detta.

Tillfrågad om var i lägenheten på Temperaturgatan som Yohannes förvarar sina kläder. 
Yohannes svarade att han förvaras sina kläder i hans och Makedas sovrum i en inbyggd 
garderob. Då garderoben inte räcker till Yohannes kläder så har han och Makeda också en 
väska där det lagt kläder. Väskan finns i barens rum. Väskan förvaras under barnens säng. 
Det är i denna väskan som Yohannes har sina vinterjackor. 

Yohannes tillfrågas om han känner till var just denna tröjan som har på sig på fotografiet 
finns. Yohannes  svarade att den skall finnas i den garderoben i hans och Makedassovrum 
eller bland smutsiga kläder i köket. Om man går in i köket så finns det en mindre dörr direkt 
till höger. Om man öppnar denna mindre dörr så finns där städsaker innanför. Där brukar 
Yohannes och hans fru lägga smutsiga kläder.  Tröjan skulle också kunna ha hamnat i väskan 
som finns under barnens säng. En annan möjlighet är att Yohannes har lagt tröjan i källaren 
där han samlar gamla och trånga kläder, samt kläder som han inte gillar. Kläderna i källaren 
har han för avsikt att ge bort till fattiga. 
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Tillfrågad om Yohannes tror att just denna t-tröja kan ha hamnat i källaren. Yohannes 
svarade att det tror han inte.

Yohannes tillfrågas igen om var tröjan kan vara så svarade Yohannes att han har över 25 
tröjor. Spontant så uppger Yohannes att när han dansar så händer det att han tar av sig tröjan. 
Detta händer när Yohannes blir full.

Tillfrågad om detta kan ha skett just med denna tröjan. Yohannes svarade att han inte vet. 
Han minns inte om han hade den på sig då han åkte till Simba. Han minns inte heller om han 
har kastat tröjan.

Yohannes får kännedom om han förhörsledaren själv varit och gjort husrannsakan i Yohannes 
bostad på Temperaturgatan 60 och där inte hittat just den t-tröjan som Yohannes har på sig 
på fotografiet. Tillfrågad om hur Yohannes ställer sig till denna uppgift så svarade han att han 
har svarat på dessa frågor så många gånger. Han har tidigare berättat om att hans kläder kan 
finnas hos andra eller att han kan ha kastat tröjan då han dansat på discot. Yohannes vet inte 
var just denna t-tröjan finns.

Yohannes tillfrågas om hur han ser på förhörsledarens sammanfattning om att i dag saknas 
både jacka, tröja och keps som Yohannes hade på sig då han tillsammans med de övriga åkte 
till Göteborg centrum och besökte Simba. Tillfrågad om hur Yohannes ser på detta så svarade 
han att han svarat på samma fråga gång på gång. Yohannes föreslår att polisen pratar med 
hans fru om hur han brukar kasta eller glömma kläder. Fasil kan också berätta  om detta när 
Yohannes vid ett tillfälle glömde kläder hos honom. Vid ett annat tillfälle på en fest i 
Stockholm så glömde Yohannes också kläder.

Förhörsledaren påtalar det anmärkningsvärda att Yohannes synes ha förlorat i stort sett alla 
sina kläder på överkroppen under en promenad som tar några minuter från hållplatsen till 
bostaden. Tillfrågad om hur Yohannes ser på detta så svarade han  att han gett polisen många 
idéer om vad som kan ha hänt med hans kläder.

Gällande uppgiften som Yohannes tidigare framfört om att hans jacka kan ha blivit stulen om 
det förhöll sig så att Yohannes somnat på en bänk så är det, enligt förhörsledaren , 
anmärkningsvärt att Yohannes plånbok inte blev stulen. Tillfrågad om hur Yohannes ser på 
detta så svarade han  att han aldrig tappat någon plånbok eller fått den stulen. Yohannes kan 
inte svara på varför detta inte skedde om det är så att han fått sin jacka stulen.

Tillfrågad om Yohannes kan redogöra för hur han normalt går från spårvagnshållplatsen 
Temperaturgatan och sin bostad samt om han samtidigt kan rita en skiss som skulle underlätta 
att förstå de han berättade. Yohannes svarade att han skall berätta och försöka rita en skiss 
samtidigt fast han anser sig dålig på att rita.

Yohannes uppger att när han klivit av spårvagnen vid hållplatsen så går han uppför trappan. 
Trappan består av trappa följd av trappavsatts och därefter trappa igen. Väl uppe ovanför 
trappan går Yohannes på den asfalterade gångbanan som går parallellt med gatan. Väl 
framme vid korsningen av en annan gata så går Yohannes över denna på det övergångsställe 
som finns. Övergångsstället är i höjd med den rondell som finns mellan de båda gator som 
korsars. Yohannes känner inte till namnen på gatorna. När Yohannes har passerat över 
övergångsstället så forsätter han på den asfalterade gångbanan en bit innan han viker av till 
vänster och passerar över gatan på det övergångsställe som finns där. Väl över det sist 
nämnda övergångsstället så går Yohannes snett upp till höger och sitt bostadshus.

Yohannes tillfrågas om det finns en kyrka i närheten och om så är fallet om Yohannes kan 
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markera denna. Yohannes svarade att det finns en kyrka varpå Yohannes markerade denna 
med bokstaven A. Förhörsledaren föreslog att Yohannes skulle markera sitt bostadshus med 
ett B vilket Yohannes gjorde på skissen.
På uppmaning av förhörsledaren  ritade Yohannes in de bänkar som han känner till i området. 
Markerade med X.

Med tanke på var Yohannes har placerat bänkarna så framför förhörsledaren sin åsikt om att 
den bänk som han anser är mest tänkbar så som en plats där Yohannes skulle kunna ha lagt 
sig att sova är bänken närmast den markerade kyrkan. 

Yohannes svarade att det händer att han tar en annan väg till bostaden. Förhörsledarens 
anteckning: Yohannes markerade en väg som efter trapporna, då man kommer från 
hållplatsen. Yohannes markerade en väg som går upp till vänster innan man når fram till 
första övergångsstället. Gångvägen leder sedan fram till den bänk som Yohannes markerat på 
skissen är närmast placerad på papprets kant. 

Det finns också ett annat alternativ enligt Yohannes. Det är en väg som han ibland tar då han 
har bråttom till skolan. Denna väg går över rondellen på skissen. Från bostaden och rakt över 
rondellen och hamnar på gångvägen strax ovanför trapporna.

Tillfrågad så svarade Advokat Östlund att han inte hade några kompletterade frågor. 
Förhörsledarens anteckning: Östlund var tvungen att lämna förhöret innan det var uppläst och 
godkänt.

Förhöret uppläst och godkänt genom tolk.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolkjouren. Tolk nr. 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord som skett någon gång under söndagen den 26 september 2010 i Göteborg
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advoakt Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-11
Förhör påbörjat

14:17
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Yohannes tillfrågas om hur han ser på förhållande mellan honom och hans fru Makeda. 
Yohannes svarade att han vill beskriva deras förhållande som mycket bra men de bråkar 
ibland som alla andra men framför allt älskar de varandra. De är gifta sedan 2008 i mars. De 
gifte sig i Sverige. Yohannes minns inte exakt datum då de båda gifte sig men Yohannes tror 
sig kunna komma på detta senare. Förhörsledarens anteckning: vid uppläsning av förhöret 
tillfrågas Yohannes om han minns datumen då han och Makeda gifte sig med han minns inte.

Tillfrågad om hur de båda träffades så svarade Yohannes  att de båda träffades i Italien. De 
träffades av en tillfällighet på en tågstationen och blev kära. Sedan umgicks de mer och mer.  
Yohannes var i Italien för att träffa sin mamma som bodde där. Då Yohannes var under 18 år 
så bodde han under tiden i Italien hos sin mamma. Mamman bodde i Rom.  Yohannes tror att 
han bodde i Italien under tre år. Det var någon gång mellan 2001 och 2005. Yohannes minns 
inte mer exakt.

Den 19 december 2005, datumen som är Yohannes födelsedag, så flög Yohannes med sin 
mamma och sina syskon, två bröder och två syster, till USA. Med på denna resan var då 
också Makeda.  De reste till USA då pappan han fått asyl och uppehållstillstånd i USA. 
Makeda kom till USA som turist. De övriga i familjen kom till USA som anknytningsfall till 
pappan.

I dag bor hela familjen bor kvar i USA utom Yohannes yngsta syster som flyttat till Italien 
där hon gifte sig med en Italienare.

Yohannes och Makeda bodde tillsammans i USA. Makeda flyttade mellan USA och Sverige 
då hon bara hade turistvisum. Senare så blev Makeda gravid och båda barnen är födda i USA 



och har amerikanskt medborgarskap.

Tillfrågad om hur Yohannes försörjde sig i USA. Yohannes svarade att han arbetade i sju 
eller åtta företag. Bland annat affären Seven Eleven och bensinstationer och som kassa 
biträde.

För ett år sedan flyttade Yohannes och Makeda och de båda barnen till Sverige.

Tillfrågad om vilken skola som Yohannes går i så svarade han att går SFI (Svenska för 
invandrare) vid Gamlestan vid SKF men Yohannes minns inte skolan namn.  Yohannes går i 
skolan måndag till fredag klockan 08.00  till 11.45. 

Tillfrågad om tillfället då Yohannes greps av polis på tisdagen den 28 september 2010 så 
svarade Yohannes att han hade varit i skolan.  Det samma gäller måndagen den 27 som var 
dagen innan han greps.

Yohannes tillfrågad om vad som framgick vid häktning om att Yohannes kört bil 
alkoholpåverkad och orsakat en olycka i USA. Yohannes svarade att det stämmer. Han körde 
berusad och körde in i en vattenpost. Tillfrågad så svarade Yohannes att han hade körkort.  
Han dömdes till två dagars fängelse och fick sedan också betala en utbildning om alkohol. 
Han fick gå på utbildning en gång i veckan under 24 veckor. Olyckan skedde vid 2006 eller 
2007.

I övrigt är Yohannes inte dömd för några brott i USA.

Yohannes tillfrågas om han var i kontakt med sin fru Makeda innan han lämnade Simba tidigt 
på söndagsdygnet den 26 september 2010. Yohannes svarade  att han inte kommer ihåg detta. 
Han var för berusad.  De hade haft sällskap på spårvagnen med de övriga från 
Temperaturgatan med när de sedan klev av vagnen i centrum så kom de ifrån varandra då de 
gick olika fort till Simba. Yohannes minns att han sedan träffade Makeda inne på Simba men 
därefter drack han mycket alkohol. Han minns att han blev bjuden av många.

Yohannes tillfrågas om hur han och hans frus förhållande till varandra under kvällen och 
natten den 25 och 26 september 2010. Yohannes svarade att sista veckan hade de det mycket 
bra. De var upptagna med att städa huset och köpa presenter till barnens kalas.

Innan hade de små bråkat men det var inget allvarligt det handlade mer om vilket TV 
program de skulle titta på. Sådana bråk som förkommer mellan alla par. Inget allvarligt.

Yohannes får kännedom om att det i utredningen finns flera förhör som uppger att det 
förekom ett gräl mellan Yohannes och hans fru innan Yohannes lämnade Simba. Tillfrågad 
om hur Yohannes ser på denna uppgift så svarade han att han inte minns detta. Det händer när 
de båda har druckit att de kan ha pratat högt och andra kan ha upplevt detta som ett bråk. Det 
kan vara så att Yohannes ville dansa men Makeda inte ville.

Spontant så uppger Yohannes att Makeda dagen efter sagt till Yohannes att hon höll på att 
kräkas med Yohannes tvingade henne att dansa.

Tillfrågad om Makeda är svartsjuk. Yohannes svarade att det kan hon vara.

Tillfrågad om det kan finnas någon anledning till att Makeda var svartsjuk på festen inne på 
Simba. Yohannes svarade att det fanns ju kvinnor på festen men Yohannes minns inte något 
som skulle kunnat h gjort Makeda svartsjuk. Yohannes uppger att då de var tillsammans på 
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festen så tror inte Yohannes att det inte fanns något som kunde gjort Makeda svartsjuk.

Det är möjligt att andra kunnat ha missuppfattat att Yohannes tycker om att ha vänner runt sig 
och därför tror att Makeda var svart sjuk på honom. 

Tillfrågad om Yohannes och Makeda pratade någon om vad som hände Simba dagen efter. 
Yohannes svarade att det pratade inte mycket dagen efter då Yohannes hade att göra med att 
fixa ett spel dagen efter. Yohannes hade ingen lust att prata då han var trött. Tillfrågad om 
bakfull så svarade Yohannes att det stämmer. Han hade huvudvärk efter att ha druckit för 
mycket alkohol. 

Tillfrågad om det inte var så att Yohannes lämnade Simba efter bråk med Makeda. Yohannes 
svarade att han inte lämnade Simba efter något bråk. 

Yohannes får kännedom om att det finns uppgifter i förhör om att Yohannes lämnade Simba 
och Makeda efter gräl med henne. Yohannes svarade att detta inte stämmer. Han lämnade inte 
Simba och Makeda efter något bråk.

Tillfrågad om Yohannes minns hur det gick till när han lämnade Simba. Yohannes svarade att 
han inte minns. Tillfrågad om han minns om han tog av sig jackan när han kom till Simba. 
Yohannes svarade att han inte minns detta men han tror att han hade av sig jackan då han 
dansade. Yohannes minns inte om han tog på sig jackan då han lämnade Simba. Han minns 
inte vilken väg, höger eller vänster, som han gick då han kom ut från Simba.

Förhörsledarens anteckning: Yohannes förevisat ett flygfotografi och tillfrågas om han känner 
igen sig. Yohannes svarade att han inte känner igen sig. Förhörsledaren pekar på fotografiet 
ut spårvagnshållplatsen Temperaturgatan samt det gångväg som Yohannes tidigare ritat på 
skiss så som den han brukar gå med barnvagn. Gångvägen kan liknas vid en serpentinväg 
både på skiss och fotografiet. Vidare får Yohannes kännedom om den trappa som han i 
förhöret sagt att han brukar gå från hållplatsen är dold av vägen på fotografiet. Förhörsledaren 
syftar på trappan från hållplatsen som består av trappa, trappavsats och trappa. Vidare får 
Yohannes också utpekat för sig ungefär var, utanför själva fotografiet, där hans bostadshus är 
belägen. Flygfotografiet bifogas förhöret.

Med ovan förklaringen från förhörsledaren så uppger Yohannes att han kände igen sig varpå 
han tillfrågas om han varit i den skogsdunge som förevisas på bilden. Ovanför hållplatsen.

Yohannes svarade att han med stor sannolikhet inte varit inne i denna skogsdunge. Han har 
varit boende på Temperaturgatan i ett år och minns inte att han var där inne i denna 
skogsdunge. Det finns ingen naturligt förklaring varför han skulle ha varit där inne.

Vid uppläsning av förhöret så uppger Yohannes att han minns att han vid ett tillfälle gått in en 
bit i skogsdungen för att kissa. Detta skedde för cirka två månader sedan. Tillfrågad om detta 
skett fler gånger. Yohannes svarade att han inte minns fler gånger men det kan ha hänt. 
Tillfrågad om Yohannes kissade i dungen då han varit på väg hem eller från bostaden. 
Yohannes svarade att han tror att det skett då han var på väg hem. Vid tillfället då Yohannes 
kissade i dungen har Makeda varit med och Yohannes har sagt till henne att han måste gå in i 
skogen för att kissa.
Tillfrågad om hur långt in Yohannes gick i skogen. Yohannes svarade att han inte gick in 
långt utan precis bakom ett träd bara så att ingen kunde se honom.

Tillfrågad om Yohannes brukar spela eller träna fotboll så svarade Yohannes att han är med 
ett kompisgäng som tränar fotboll vid Wieselgrensplatsen. På träningen kan den komma 
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mellan 18 till 25 stycken. De tränar på söndagar klockan 15.30 och tränar till de inte orkar 
eller vill längre. Fotbollsgänget är inte organiserade i något lag och de spelar bara matcher på 
söndagarna då de delar upp sig och spelar. Yohannes känner inte till om några av de som 
deltar i träningen också spelar matcher organiserat. Yohannes är bara intresserad att spela så 
som de gör på söndagarna.
Tillfrågad om alla som tränar är av etiopisk ursprung. Yohannes svarade att han inte vet detta. 
Alla pratade i alla fall Amarinja. Någon av de som tränar kan vara arab.

Tillfrågad om Yohannes var på fotbollsträningen på söndagen den 26 september. Yohannes 
svarade att han hade fortfarande alkohol i kroppen när han vaknade vid tre eller halv fyra på 
eftermiddagen så han kunde inte träna.

Tillfrågad om vilka som var henna hos Yohannes på lördagen och som tränar fotboll med 
honom. Yohannes svarade att Tamene tränar fotboll. Ayie har vari med vid ett tillfälle. 

Tillfrågad om Aynalm så svarade Yohannes att han tränar också. Inte Yared och inte Selemon.

Yohannes tillfrågas om han känner till Yonas Gemetchu. Yohannes svarade att han känner 
flera med förnamnet Yonas men efternamnet känner han inte till.

Tillfrågad om Yohannes kan sätta namnet i samband med Facebook. Yohannes varade att på 
Facebook känner Yohannes personerna på fotografierna och inte deras namn.

Uppläst och godkänt

 Förhörsledarens anteckning: Advokat Östlund hann inte stanna kvar och höra då förhöret 
lästes upp utan lämnade innan.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Tolkjouren nr. 1514
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord samt grov våldtäkt som skett den 26 september 2010 vid Temperaturgatan i Göteborg.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-18
Förhör påbörjat

13:17
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Utöver den tidigare misstanken om mord så delges Ephrem Yohannes också misstanken om 
grov våldtäkt. Brott som skett den 26 september 2010 i närheten av Temperaturgatan i 
Göteborg.

FÖRHÖR

Yohannes tillfrågas om sin mor och fars fullständiga namn och adress. Yohannes svarade att 
hans far heter Tadele i förnamn och Yohannes Muleta i efternamn. Efternamnet Yohannes är 
efter Yohannes farfar och Muleta är Yohannes fars specifika efternamn.
Yohannes mor heter Etensh i förnamn och Kasa i efternamn. Någon födelsedata på 
föräldrarna kan Yohannes inte uppge.
Yohannes föräldrar bor i staten Virginia i USA. Yohannes vet inte adressen men det kan vara 
i staden Alexandra. Föräldrarna kan också ha flyttat till någon annan stad. Han har inte varit i 
kontakt med sina föräldrar sedan han flyttat till Sverige. Yohannes har bara varit i kontakt 
med sina syskon som bor i USA. Dem har han varit i kontakt med både i telefon och via 
Facebook.  

Förhörsledarens anteckning: Yohannes får titta på två stycken fotografier. Det ena fotografiet 
är i färg och är på två stycken män. Det andra fotografiet är på en man. Det sista fotografiet 
kommer från ett pass underlag. Fotografierna bifogas förhöret.

Yohannes tillfrågas först om han känner igen någon av männen på färgfotografiet. Yohannes 
svarade  att han som röker vattenpipa heter Daniel. Yohannes känner inte till hans efternamn. 
De båda har lärt känna varandra då de har bott i liknande områden i Etiopien. Yohannes bor 
hos Daniel om han besöker Stockholm. De båda brukar då gå på fester tillsammans. 



Yohannes har Daniels mobiltelefonnummer sin mobil under Daniel 1 eller Daniel 2.
Den andra mannen på fotografiet heter Jow. Yohannes vet  inte Jows efternamn. Yohannes 
känner Jow genom Daniel. När Yohannes har varit och besöket Daniel så har han träffat Jow 
hemma hos Daniel. När fotot togs var Yohannes hemma hos Daniel på besök. Fotot togs för 
ungefär två månader sedan.

Yohannes får titta på ett svart-vit fotografi på en man. Yohannes tillfrågas om han känner 
igen mannen på fotografiet. Yohannes svarade att han inte känner igen mannen. Har aldrig 
sett honom.

Yohannes får kännedom om att det i kameran som hittas i samband med husrannsakan på 
Temperaturgatan 60 innehöll bland andra fotografier på Yohannes iklädd ett vitt linne. 
Yohannes tillfrågas om när han brukar använda linne, om detta sker under t-tröjor. Yohannes 
svarade   att han alltid har linne på sig. Både under andra tröjor så som t-tröjor. Han har 
också på sig linne då han sover.

Förhörsledarens anteckning: Yohannes förevisas fotografi på beslag 2010-1400-BG 12798. 
Punkt 1 jeans. Punkt 2 tröja samt punkt 3 ett par sockor/strumpor. Fotografierna bifogas 
förhöret.

Yohannes tillfrågas om han känner igen kläderna. Yohannes svarade att tröjan är liknande 
den han haft tidigare och som han bland annat hade på barnens kalas den 25 september. 
Byxorna har han haft några liknande som han köpt i USA. Dessa känner han igen på färgen 
och på den mindra fickan som finns på ena byxbenet. Yohannes kommer inte ihåg på vilket 
ben fickan fanns på hans jeans. Yohannes minns inte märket på byxorna. När han köper 
byxor så tittar han aldrig på märket. Han tittar bara på att de passar. Passar byxorna efter att 
han har provat dem så köper han dem.

Strumporna känner Yohannes inte igen. Han har massor av strumpor. Han vet inte om han 
några som liknar de som finns på fotografiet.

De kläder som finns på de fotografier som förevisats honom förstår inte Yohannes hur de 
skulle kunna knytas till honom. De skulle kunna ha varit vems som helst. Yohannes har ingen 
minnesbild av att han sett någon kvinna som klev av på Temperaturgatan samtidigt som 
honom. Han har inget med att göra vad som senare hände henne. 

När de gäller de byxor som han hade på sig då han med de övriga åkte till Simba så var det 
några som han tog ned precis innan han och de övriga lämnade lägenheten. Yohannes kan 
inte beskriva dessa byxor i dag. Yohannes tror dock att byxorna var blå men han är inte säker. 
Har också ett par grå byxor. Dessa byxor hade Yohannes på sig då han kom till häktet. 
Dessutom har Yohannes ett par svarta byxor som han köpt i Sverige.

Förhörsledaren anteckning: Ovan svar från Yohannes är en sammanfattning av förhöret.

Tillfrågad om Advokat Östlund har några kompletterande frågor så svarade Östlund att han 
inte hade några frågor.

Yohannes tillfrågas om han önskar få annan förhörsledaren vid nästa förhör. Yohannes 
svarade att det inte spelar någon roll vem som är förhörsledare.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Sematix.1514
Språk

Armarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord och våldtäkt som skett den 26 september vid Temperaturgatan i Göteborg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Stig Söderholm
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-10-28
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

15:10
Förhörsplats

Polishuset Ernst Fontells plats i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tidigare har Yohannes delgivits misstanke om mord och grov våldtäkt Som alternativ till den 
tidigare misstanken om grov våldtäkt delges Yohannes också misstanke om försök till grov 
våldtäkt.

FÖRHÖR

Förhörsledaren läser upp en sammanfattning som han uppfattar finns som grund till att 
Yohannes är misstänkt så som på sannolika skäl för mord och nu även misstänkt för våldtäkt 
på samma kvinna som bragts om livet.

- På spårvagnens övervakningsfilm, tidig söndagsmorgon den 26 september,  syns Yohannes 
befinna sig på samma spårvagn som Elin som senare hittas mördad - strypt.
- Enligt uppgift i förhör med spårvagnschauffören väcker denne Yohannes vid ändhållplatsen 
Varmfrontsgatan dit vagnen anlänt 04.30. På övervakningsfilm syns att Yohannes därefter 
sätter sig bredvid Elin. Efter en stund antastande, som Elin försöker freda sig ifrån, så reser 
hon sig upp då vagnen anlänt till Temperaturgatans hållplats. Elin syns lämna vagnen för att 
undfly Yohannes. 
- Finns ingen annan förklaring till varför Elin skulle vilja kliva av på Temperaturgatan. Finns 
inget som knyter henne till platsen. Snarare tvärtom. Hon ansåg att Länsmansgården var ett 
farligt område.
- Elin hittas senare mördad strax intill den gångväg som går i riktning mot Yohannes bostad.
- För Yohannes tar det drygt en och en halv timma att ta sig från spårvagnshållplatsen 
Temperaturgatan till bostaden på Temperaturgatan 60 trots att han i förhör uppskattat att det 
tar mellan fem och tio minuter att gående ta sig från hållplatsen till bostaden. 
- Yohannes uppger sig inte minnas vad han gjorde efter det att han klivit av vagnen och till 



dess att han lade sig bredvid sin fru. Detta trots att det finns vittnesuppgifter som uppger att 
Yohannes inte uppfattades som speciellt berusad.
 - Yohannes låser upp entrédörren till Temperaturgatan 60 klockan 06.12. 
- I förhör har hans frus syster Lidia uppgivit att hon tror sig ha uppfattat att Yohannes 
anlände någon gång vid 06.00 till 06.30 tiden. 
- Trots att Yohannes inte kan uppge när han kom hem så ljuger han för sin fru nästföljande 
dag om varför han kom hem sent.
- De kläder som Yohannes haft på sig vid resan till och från centrala Göteborg saknas. Hittas 
inte trots upprepade husrannsakningar i lägenheten på Temperaturgatan. Någon rimlig 
förklaring till vart kläderna har tagit vägen har Yohannes inte kunnat lämna.
- Vad som uppfattas som Yohannes kläder hittas och det uppfattas som uppenbart att han har 
gjort vad han har kunnat för att försvåra finnandet. 
- Det finns anledning att tro att åtgärden med kläderna är gjort någon gång mellan tidpunkten 
då Yohannes klev in genom porten 06.12 och han med  samma låsbricka öppnade samma port 
igen klockan 07.37.

Tillfrågad om hur Yohannes ser på sammansfattningen så svarade han att han inte har några 
kommentarer till detta.
Förhörsledarens anteckning: Medan ovan svar skrivs ned av förhörsledaren uppger Yohannes 
spontant att han tycker att polisen borde titta på övervakningsfilmer om vad han gjorde efter 
att han lämnade Simba och innan han klev på spårvagnen. Yohannes uppfattade sig så 
berusad då så att han sedan inte minns vad som hände. Yohannes känner till att det finns 
massor av övervakningskameror i Göteborg så där hade polisen kunnat se hur berusad 
Yohannes var.

Förhörsledarens anteckning: Yohannes får titta på ett fotografi som tagits med hans frus 
syster Lidias kamera på väg in till centrala Göteborg den aktuella kvällen och natten. 
Fotografiet bifogas förhöret.

Yohannes tillfrågas om han känner ingen tillfället och vem som är i bildens bakgrund. 
Yohannes svarade att han känner igen tillfällen. Det är då han med de örviga hade lämnat 
lägenheten på Temperaturgatan för att åka till centrala Göteborg för att gå till Simba. I burken 
som finns på fotografiet hade Yohannes sprit. Eventuellt vodka. I bakgrunden finns kompisen 
Yared. 

Förhörsledarens anteckning Yohannes får återigen se fotografi på de kläder som hittats och 
som med stor sannolikhet tillhör Yohannes och som denne försökt försvåra att de skulle 
hittas. (Förhörsledarens anteckning: Beslag 2010-1400-BG 12798) Tillfrågad om hur 
Yohannes ser på detta påstående att det är dessa kläder som han haft på sig och som senare 
hittas. Yohannes svarade han att just för att t-tröjan som hittats är av samma sort som han har 
haft på sig så gör det inte honom till mördare. Det finns någon annan som är mördare och 
som polisen just nu inte jagar fast de borde. I stället försöker polisen göra Yohannes till 
mördare.

Yohannes får kännedom om att det på de funna byxorna (Beslag BG 12798) hittats blod som 
kommer från den mördade kvinnan Elin. Tillfrågad om hur Yohannes ser på denna uppgift så 
svarade han att då borde polisen försöka hitta ägaren till just dessa byxor för det kan vara 
mördaren. 

Yohannes tillfrågas om han känner till hur det fungerar med DNA. Yohannes svarade att han 
känner till DNA. Han har fått det förklarat för sig i då han har tittat på TV.

Förhörsledaren anteckning: Yohannes får av förhörsledaren en förklaring till hur DNA 
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används till att binda person till så som i detta fallet ett par byxor.

Tillfrågad om Yohannes förstår vad förhörsledaren beskrivit så svarade Yohannes  att han 
förstår.

Yohannes tillfrågas om han tror att han skulle kunna ha våldtaget och strypt någon och sedan 
på grund av berusning inte kommer ihåg detta. Yohannes svarade Yohannes svarade att det är 
omöjligt. Ingen skulle kunna ha mördat någon och sedan inte kommit ihåg det även om man 
varit berusad. 

Spontant så uppger Yohannes att, utan att han minns det ,så skulle det kunna ha varit någon 
som skadat Yohannes och därefter tagit hans kläder och sedan dödat kvinnan. Detta är inget 
som Yohannes minns men det kan ha skett så. Tillfrågad om Yohannes har några skador så 
svarade han att det har han inte men det kan vara så att han somnat på en bänk och någon har 
sedan hotat, rånat eller stulit hans kläder och sedan har denna person dödat kvinnan och 
därför finns hennes blod på kläderna. Detta utifall det skulle vara så att det är Yohannes 
kläder som har hittats.

Tillfrågad om denne person i så falla skulle ha varit naken då han kommit över Yohannes 
kläder och tagit på sig dessa. Yohannes svarade att det inte behöver vara sant med det skulle 
kunna ha skett som han beskrivit om Yohannes somnat på en bänk.

Tillfrågad igen om Yohannes tror att personen varit naken utifall Yohannes teori skulle 
stämma att någon tillgripet alla hans kläder. Yohannes svarade att han inte vet detta.

Utifrån Yohannes teori tillfrågas han om i så fall blev av med alla kläderna men inte plånbok 
och nycklar. Yohannes svarade att han inte minns om han hade med sig nycklar. Det kan vara 
så att porten var öppen eller att någon att någon öppnat den då han kom hem och 
lägenhetsdörren kanske stod öppen. Plånboken minns inte Yohannes om han hade haft med 
sig ut. 

Tillfrågad om inpasseringen klockan 06.12 så svarade Yohannes att han inte kan svara på det. 
Han var ju för berusad för att minnas något. Det som han precis sagt är gissningar från hans 
sidan. 

Tillfrågad om de ringar som Yohannes har på sig på fotografiet som tagits med Lidias kamera 
ifrån spårvagnsresan till centrala Göteborg. Yohannes svarade att den ringen längs in på 
fingret är köpt i Italien för cirka fem år sedan Den är i guld. Det är ingen förlovningsring men 
köpt som en gåva mellan älskande.

Den andra ringen är köpt på en gata någonstans i centrala Göteborg för cirka 3 månader 
sedan. Vid tillfället var Yohannes fru Makeda med. Ringen är i silver  Klacken på ringen är 
något spegelliknande. Enligt säljaren är bilden på klacken något från Coliseum i Rom. Ringen 
var inte ny då Yohannes köpte den. Yohannes tillfrågas om han skulle kunna rita en enkel 
skiss på hur just denna ring se ut. Yohannes accepterar förslaget. Skissen bifogas förhöret.

Tillfrågad om var Yohannes förvarar sina ringar så svarade han att han förvarar dem i en 
utdragslåda i en byrå i sovrummet. I sovrummet finns bara en byrå. 

Spontat så uppger Yohannes att den inre ringen på fotografiet finns i förvar hos polisen.

Förhörsledarens anteckning: Yohannes informeras om att den ring han först beskriver, och 
som han trodde fanns hos polisen,  har förhörsledaren varit och tagit i beslag på Allmänna 
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Häktet i Göteborg. Se beslag 2010-1400-BG 13915-1.

I tidigare förhör har Yohannes uppgivit att han bytte byxor innan han tillsammans med de 
övriga lämnade lägenheten på Temperaturgatan för att åka till centrala Göteborg och gå till 
Simba. Tillfrågad om varifrån Yohannes tog dessa byxor som han bytte till. Yohannes 
svarade  att han tog dem ifrån sin garderob i sovrummet. Det var från den garderoben som 
han har sina kläder som han i tidigare förhör har berättat om. Byxorna hade då legat på en 
hylla då han tog ned dem och satte dem på sig. Byxorna var då rena. I garderoben förvaras 
bara rena kläder.

Tillfrågad om vem av honom och Makeda som tvättar kläderna så svarade Yohannes  att det 
är mest han som tvättar kläderna. Detta gör han för att hjälper Makeda. De hjälps också åt 
med tvätten ibland.

Tillfrågad om Yohannes  hamnar i bråk då han dricker alkohol. Yohannes svarade att han 
hans kamrater har sagt att när Yohannes har druckit så blir han känslig om någon medvetet 
knuffar honom. Tillfrågad så svarade Yohannes att han aldrig bråkar med händerna utan han 
börjar att skälla på dem som knuffat honom

Tillfrågad om Yohannes brukar tappa minnet när han druckit. Yohannes svarade att det 
händer att han tappar minnet. Inte alla gånger. Det beror på hur mycket han dricker och vad 
han dricker.

Tillfrågad om Yohannes vid något tillfället varit i bråk med Makeda då han druckit alkohol. 
Yohannes svarade det händer att Makeda berättat att Yohannes har bråkat med henne varbalt 
vilket Yohannes då inte minns. Hon har aldrig sagt att Yohannes bråkat med henne fysiskt då 
han varit berusad.

Tillfrågad om Yohannes vid något tillfälle bråkat med någon kvinna fysiskt då han varit 
berusad. Yohannes svarade att det har aldrig hänt.

Tillfrågad om Advoakt Stig Söderholm har några kompletterade frågor så svarade denne att 
han inte hade några frågor.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix. Tolk nr. 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord och grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt. Brott som skett vid Temperaturgatan i

Göteborg den 26 september 2010.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-08
Förhör påbörjat

08:40
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Yohannes tillfrågas om han kan berätta vad som hände på måndagen den 27 september. 
Yohannes svarade att han som vanligt vaknade av att mobilens larm ringde klockan 06.30. 
Klockan 07.00 till 07.25 klev Yohannes på spårvagnen vid hållplatsen Temperaturgatan och 
åkte till Brunnsparken. Vid Brunnsparken bytte hans spårvagn och åkte två hållplatser där 
han klev av och gick som vanligt till skolan. Den hållplats som Yohannes klev av på ligger en 
hållplats innan SKF i Gamlestan. 

Tillfrågad om det finns någon avgång på spårvagnen från Temperaturgatan som mer normalt 
tar för att åka till skolan. Yohannes svarade att den avgång som han normalt tar går klockan 
07.13 men hur det var just på måndagen den 27 september minns inte Yohannes.

Skolundervisningen i skolan är på vardagar mellan klockan 08.00 och 11.45.

Tillfrågad om Yohannes kan berätta vad han gjorde efter skolan på måndagen den 27 
september. Yohannes svarade att han minns att han lämnade tillbaka en jacka som Makeda 
hade lånat då hon frös. Jackan hade Makeda lånat på natten då hon Yohannes och övriga åkte 
till centrala Göteborg och besökte Simba. Tillfrågad om Yohannes var med då Makeda 
lånade jackan så svarade han att han inte var med då. Resan bör vara resan hem från stan då 
Yohannes inte var med. I jackan fanns nycklar som Yohannes skulle lämna tillbaka med 
jackan på måndagen efter skolan. Den var Aynalem som Makeda hade lånat jackan av.

Yohannes hade varit i telefonkontakt med Aynalem redan på söndagen (Förhörsledarens 
anteckning: 26 september)  om att han skulle lämna tillbaka jackan. Efter skolan på 
måndagen hade Yohannes åter telefonkontakt med Aynalem och de beslutade sig för att 



träffas i Femman och i närheten av Pressbyrån och Apoteket. Från skolan tog Yohannes 
vagnen till Brunnsparken och gick till platsen där han och Aynalem hade bestämts sig för att 
mötas.  De hade inte bestämt något klockslag utan Yohannes skulle höra av sig när han kom 
in på Femman till Aynalem som befann sig i närheten. 

Efter att Yohannes hade hört av sig så kom Aynalem snabbt till platsen och Yohannes 
lämnade över jackan med nycklarna. Jackan var en röd, tunn, sommarjacka. Efter att ha 
lämnat över jackan så skiljdes de snabbt åt. Yohannes såg hur Aynalem klev på buss nummer 
16. Aynalem skulle åka till sitt arbete för att arbeta och Yohannes klev på vagnen vid 
Brunnsparken för att åka direkt hem och klev av vid hållplatsen Temperaturgatan.. Tillfrågad 
så svarade Yohannes att han inte minns om han träffade på någon bekant innan han kom hem 
till bostaden men han minns att han inte gjorde någon annan utan att han tog sig direkt hem 
till bostaden.

När Yohannes kom hem till bostaden så fanns Makeda där. Barnen var på dagis som de är 
varje dag om de inte är sjuka eller något annan som hindrar dem. Makeda går dels och 
studerar till sjuksköterska eller något liknande men arbetar också ibland inom äldreomsorgen.

Tillfrågad om när Yohannes kom hem till bostaden så svarade att han att han gissar att han 
kom hem vid 12.30 till 13.00 tiden. 

Tillfrågad om vad Yohannes gjorde på eftermiddagen den 27 september. Yohannes svarade 
att han minns att han var inne på Facebook. Han brukar också äta lunch när han kommer hem 
från skolan. Yohannes minns inte exakt hur han gjorde vid detta tillfället. Han minns att han 
och Makeda pratade om de skulle hämta barnen och om de skulle gå och handla.

Yohannes minns att han och Makeda gick och hämtade barnen på dagis. Yohannes kan inte 
adressen men det tar bara två minuter att gå dit från bostaden. Sedan gick de med barnen till 
affären Netto som finns strax bredvid Temperaturgatans hållplats. När de hade handlat gick 
de hem till bostaden.

Väl hemma igen så brukar de leka med barnen och tittar på TV. Yohannes minns att just 
denna måndags eftermiddag så försökte han och Makeda att lära baren att spela på det nya 
X-box spelet. 

Tillfrågad om Yohannes var ute något mer under eftermiddagen eller kvällen. Yohannes 
svarade att han är säker på att han inte var ute något mer. Han var inte ute mer på måndagen. 
Han var inte ute förrän han på tisdagen skulle till skolan igen.

Tillfrågad om de pengar som Yohannes hade på sig då han greps den 28 september. 
Yohannes svarade att dessa pengar hade han tagit ut antingen på måndagen eller på tisdagen. 

Tillfrågad så svarade Yohannes att han tog ut pengarna antingen innan han skulle till skolan 
på morgonen eller på eftermiddagen då han kommit hem från skolan. Yohannes minns att han 
var ensam då han tog ut pengarna. Han tog ut pengarna i närheten av sin bostad. Pengarna 
kom från socialen och kommer varje månad.

Tillfrågad om Yohannes kan dra sig till minnes hur han var klädd på måndagen den 27 så 
svarade Yohannes att han inte minns detta alls. Ingenting.

Yohannes tillfrågas om hur han ser på följade uppgifter som han berättat om i tidigare förhör 
gällande natten den 26 september då han togs sig hem från centrala Göteborg. Han minns att 
han gick på vagnen och hur han sedan blev väckt av spårvagnschauffören vid ändhållplatsen. 
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Yohannes minns inget av kvinnan Elin som fanns på samma vagn. Däremot minns Yohannes 
att han klev av vagnen vid Temperaturgatan men minns sedan ingen av vad an gjorde under 
den en och en halv timma som det tog för honom att ta sig hem. Sedan minns Yohannes, då 
han kommit hem till bostaden,  att han såg att det fanns någon sovande i barnens rum och hur 
han lade sig bredvid sin fru Makeda i sängen.
Yohannes svarade att han inte kan minns mer än vad han har redovisat.

Yohannes tillfrågad om han på väg hem från spårvagnshållplatsen Temperaturgatan och till 
bostaden hörde någon kvinna skrika. Yohannes svarade att han inte minns att han hört någon 
kvinna skrika.

Yohannes får kännedom om att Lidia i förhör uppgivit att när hon gick på toaletten på 
söndagsmorgon såg kläder bestående av mörk jacka, jeans och tröja som fanns i soffa. Lidia 
uppfattade kläderna som vara Yohannes. Tillfrågad om detta så svarade Yohannes att han inte 
minns att han skulle ha lagt kläder i soffan. Det är ju annars inte konstigt då han ju bor i 
lägenheten.

Tillfrågad om Yohannes har någon mörk jacka. Yohannes svarade att han har en mörkbrun 
jacka. Tillfrågad om Yohannes kan beskriva jackan så svarade han att den är en skinnjacka 
med huva. Huvan har en pälsklädd kant.

Yohannes tillfrågas om han under en tid han bodde i USA köpte några strumpor där. 
Yohannes svarade att det gjorde han men han minns inget speciellt märke på dessa strumpor 
som han köpte. Han kan inte heller beskriva dessa strumpor.

Yohannes tillfrågas om han någon gång haft besök av sina släktingar i Sverige. Yohannes 
svarade att han aldrig haft besök av sin släkt i Sverige.

Tillfrågad om Advokat Östlund har några kompletterande frågor så svarade Östlund att han 
inte har några frågor.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix tolk nr. 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord och grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, den 26 september 2010 vid

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Stig Södergren
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-11
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Yohannes tillfrågas om vad han kan berätta om sin uppväxt i Etiopien och om sin eventuella 
skolgång. Yohannes svarade att han föddes 1987 i Addis Abeba. Han var mellan syskonet av 
fem barn. Han har två systrar och två bröder. Pappan arbetade på flygbolag.

När Yohannes med sin mamma flyttade till Italien så flyttade pappan samtidigt till USA. 
Pappan flyttade aldrig med till Italien utan flyttade direkt till USA. 

När Yohannes flyttade med sin mamma till Italien så flyttade också alla hans syskon med dit.

Tillfrågad om skolutbildning så svarade Yohannes att han gått åtta år i grundskola i Etiopien 
och tre års gymnasium i Italien. Denna utbildning var med inriktning att lära sig att svarva.

När Yohannes flyttade till Italien var han cirka 15 till 16 år och hade då gått färdig 
grundskolan.

Tillfrågad om Yohannes gjort någon militärtjänst i Etiopien så svarade Yohannes att det har 
han inte. Han har ingen vapenutbildning.

Tillfrågad om anledningen till att Yohannes mamma flyttade till Italien och pappan flyttade 
till USA. Yohannes svarade att han inte vill prata om detta och därför vägrar han att svara på 
frågor om detta.

Den 19 december 2005 flyttade Yohannes med sin mamma och sina syskon till pappan i 
USA. Yohannes hade då innan träffat Makeda i Italien varpå hon följde med till USA. 



Anledningen till att Makeda var i Italien vill Yohannes inte svara på.

2006 så föder Makeda hennes och Yohannes äldsta barn som då med automatik fick 
amerikansk medborgarskap och i dag är den äldre både medborgare i USA och i Sverige. 
Detta gäller också deras yngsta barn som föddes 2007 i USA.

2008 flyttade familjen till Sverige där Makeda var svensk medborgare. De flyttade då 
Makeda inte hade uppehållstillstånd i USA.

Makeda är född Addis Abeba i Etiopien. Yohannes och Makeda är inte släkt med varandra 
och deras släkter har inte heller varit bekanta med varandra i Etiopien. Däremot kom de att bli 
bekanta under vistelsen i Italien. Yohannes mamma och Makedas mamma lärde känna 
varandra där.

Yohannes har bara medborgarskap i Etiopien.

Med anledning om att det i tidigare förhör med Yohannes framkommit att han bara har gjort 
sig skyldig till ett brott i USA så tillfrågas han om denna uppgift stämmer. Brottet som 
Yohannes i förhör har berättat om är att han i USA kört bil under påverkan av alkohol och då 
orsakat en olycka. Yohannes svarade att det är det enda brott som han begått i USA. 

Yohannes får kännedom om att förhörsledaren fått uppgift från USA om att Yohannes vid ett 
tillfälle dömts till att ha gjort sig skyldig till våld mot en familjemedlem. Yohannes svarade 
att detta stämmer inte. I domstolen fick han en uppmaning att gå en kurs för att kontrollera sin 
aggressivitet. Detta såg Yohannes inte som en påföljd. 

Yohannes tillfrågas om vilken familjemedlem som han hade varit aggressiv emot. Yohannes 
svarade att det var hans storasyster som Yohannes inte vill namnge. Han vill inte heller uppge 
systern ålder.

Bråket mellan Yohannes och hans syster skedde i bostaden där de bodde. Bråket var högljud 
och grannar ringde till polis som kom och Yohannes fick följa med till polisstation. Efter 
förhör så släpptes Yohannes och han fick med sig en tidpunkt när han skulle inställa sig hos 
en domare. 

Domaren sade att Yohannes skulle gå en kurs i att behärska sin aggressivitet. Kursen som 
Yohannes fick gå var på grund av att Yohannes hade pratat högt med domaren under det 
samtal som de hade. Kursen som Yohannes fick gå hade inget att göra med det bråk som hade 
skett mellan honom och hans storasyster. 

Tillfrågad så svarade Yohannes att hans syter inte fick några fysiska skador i samband med 
bråket.

Yohannes får titta på ett utdrag från Police Department Fairfax Country i Virginia som 
bifogas förhöret. Yohannes svarade att detta inte har att göra med bråket med hans syster utan 
handlar om att han dryckigt alkohol och kört bil. Det är det som han erkänner på rad fyra från 
slutet i texten. 

Yohannes tillfrågas om uppgifter som framkommit om att han den 28 december 2004 gjort 
sig skyldig till förolämpning och motstånd mot polis i Rom Italien. Yohannes svarade att han 
inte har någon aning om detta. Tillfrågad om Yohannes var i Rom vid denna tidpunkt. 
Yohannes svarade att det var han.
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Yohannes tillfrågas om han kan redogöra för när han hade sex senast med en kvinna med 
tanke på att han greps den 28 september 2010. Yohannes svarade att det var någon gång inom 
en veckan innan han greps. Det var med hans fru Makeda han då hades sex. Tillfrågad om 
han någon gång haft sex med någon annan kvinna fjorton dagar innan han greps. Yohannes 
svarade att det hade han inte haft.

Yohannes får kännedom om att Makeda i samband med förhör har fått titta på fotografi på de 
kläder som förhörsledaren påstår är de kläder som Yohannes haft på sig då brotten begicks. 
Kläderna hittas senare trots att Yohannes har försökt försvåra detta.

I samband med att Makeda tittade på de fotograferade kläderna så har hon uppgivit att hon 
känt igen dessa som tillhörande Yohannes och att det var dessa kläder som Yohannes hade på 
sig på resan till och från Göteborgs centrum den 26 september.  Vidare har Makeda i förhöret 
uppgivit att jeansen på fotografierna var köpta av Yohannes i USA.
 
Tillfrågad om hur Yohannes ställer sig till detta Yohannes svarade att man får säga vad man 
vill.  Yohannes har inget mer att tillägga angående förhöret med Makeda.

Förhörsledarens anteckning: Advokat Stig-Erik Söderholm hade inga kompletterande frågor 
till Yohannes.

Förhöret uppläst och godkänt 

Förhörsledarens anteckning: Yohannes uppger att han inte har för avsikt att svara på några 
fler frågor från förhörsledaren om han inte får möjlighet att prata med sin fru.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Sematix. tolk nr. 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord samt grov våldtäkt, alternativit försök till grov våldtäkt, den 26 september 2010 vid

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-19
Förhör påbörjat

12:12
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fotells plats, i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Ephrem Yohannes förevisas av förhörsledaren två stycken 
fotografier. Fotografierna kommer från mobiltelefonen i beslag 2010-1400-BG12603-2, av 
märket Sony Ericson, silver, och som Yohannes i förhör uppgivit tillhör honom. Mobilen 
hade Yohannes på sig då han greps den 28 september 2010. Enligt mobilens datum är de båda 
fotografierna tagna den 15 maj 2010. Fotografierna bifogas förhöret.

FÖRHÖR
Yohannes tillfrågas om han kan berätta någon om de båda fotografierna. Yohannes svarade  
att det var en misshandel som han råkade ut för av vakterna på klubben Nivå i Göteborg. 
Yohannes gjorde en polisanmälan men denna lades sedan ned av polisen. Dagen efter 
misshandeln så var Yohannes på läkarbesök och läkaren tog då fotografi på skadan med 
Yohannes mobiltelefon.  Gissningsvis skedde misshanden för fyra eller fem månader sedan. 
Tillfrågad om 15 maj som är det datum som finns på fotografierna. Yohannes svarade att han 
inte vet om mobilens datum stämmer.

Yohannes tillfrågas i vilka affären som han och Makeda brukade handla matvaror i. 
Yohannes svarade att mest handlar de i affären Netto som finns närmast bostaden. Ibland 
handlar de matvaror i affären Lidl som finns vid Vårväderstorget. Mycket sällan men ibland 
handlar de på Backaplan. Yohannes vet inte affärens namn. Där handlar de kläder och 
leksaker och passar då också på att köpa matvaror.

Yohannes tillfrågas om hans frånvaro under sina lektioner i svenska för invandrare. Under 
september månad 2010, fram till den 28 september då han greps, så var Yohannes bara 
närvarnade 12 av 20 lektionstillfällen.  Yohannes svarade att det kan vara så att han varit med 



sina sjuka barn hemma eller så kan han ha förberett sig för festen som de skulle ha hemma på 
lördagen den 25 september. Kan också vara fel på närvarolistan från skolan. Spontant så 
uppger Yohannes att under augusti eller september så var han på semester i Stockholm där 
han roade sig och dansade. Yohannes bodde under denna tid hos en kompis som han inte vill 
namnge. Tågbiljetten till Stockholm beställde Yohannes via mobilen sms. Yohannes tror att 
denna beställning av biljetten bör finnas i hans mobil under förutsättning att han inte har 
raderat den. 

Tillfrågad om uppgiften från hans lärare att Yohannes på tisdagen den 28 september lämnas 
innan sista lektionen var slut och utan att meddela läraren. Yohannes svarade att det är fel. 
Han lämnade inte skolan förrän undervisningen var slut. Yohannes hade bestämt med 
Makeda att träffas i centrala Göteborg då han var klar med skolan och hon var klar med sin 
distanskurs som hon sköter hemifrån. Medan Yohannes väntade på att Makeda skulle höra av 
sig på telefon så blev han gripen av polisen i centrala Göteborg

Syftet med att träffas i stan var att Yohannes och Makeda skulle prata med affären i vilken de 
köpt Internet mottagare som de tyckte var för långsam.

I förhör med Yohannes den 28 oktober 2010 så uppger han att det är han som mest brukar 
tvätta familjens kläder. Yohannes tillfrågas om detta stämmer. Yohannes svarade att det 
stämmer.

Yohannes tillfrågas om kläderna tvättas inne i lägenheten på Temperaturgatan eller i 
tvättstugan på gården. Yohannes svarade  att det är i tvättstugan som de tvättar sina kläder.

Tillfrågad om var kläderna torkas då de är nytvättade så svarade Yohannes att det finns 
torkrum i tvättstugan.

Tillfrågad om var familjens smutsiga kläderna förvaras innan de tvättas så svarade Yohannes  
 att det finns ett skåp direkt till höger i köket då man kommer in från hallen. Till skåpet finns 
två skåpsdörrar. Först öppnar man den ena och sedan den andra skåpsdörren. Innanför i 
skåpet förvarar familjen den smutsiga tvätten. 

Yohannes tillfrågas om hans familj någon gång får hjälp med att tvätta sina kläder. Yohannes 
svarade att de aldrig får hjälp med att tvätta kläder.

Yohannes tillfrågas om han eller Makeda någon gång hjälper andra genom att tvätta deras 
kläder samtidigt som de tvättar sina egna. Yohannes svarade att de aldrig hjälper andra med 
att tvätta kläder.

Förhörsledarens anteckning: Förhörsledaren har för avsikt att ta upp några saker ur 
utredningen och be Yohannes att kommentera dessa.

 På spårvagnens övervakningsfilm, tidig söndagsmorgon den 26 september,  syns Yohannes 
befinna sig på samma spårvagn som Elin som senare hittas mördad - strypt. På 
övervakningsfilmen syns resan med Yohannes och Elin från centrala Göteborg och till 
ändhållplatsen Varmfrontsgatan. Vidare till Temperaturgatan hållplats där båda kliver av.
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohannes svarade att han har 
inget att tillägga gällande detta. Han har redan berättat många gånger att han på grund av 
berusning inte minns kvinnan.

 Enligt uppgift i förhör med spårvagnschauffören väcker denne Yohannes vid ändhållplatsen 
Varmfrontsgatan dit vagnen anlänt 04.30. 
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Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att han 
minns att han somnade på vagnen och att han vaknade men har i övrigt inget mer att tillägga.

På övervakningsfilm syns att Yohannes därefter sätter sig bredvid Elin. Efter en stund 
antastande, som Elin försöker freda sig ifrån, så reser hon sig upp då vagnen anlänt till 
Temperaturgatans hållplats. Elin syns lämna vagnen för att undfly Yohannes. 
 Finns ingen annan förklaring till varför Elin skulle vilja kliva av på Temperaturgatan. Finns 
inget som knyter henne till platsen. Snarare tvärtom. Hon ansåg att Länsmansgården var ett 
farligt område.
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att det är så 
som förhörsledaren påstår vad som skett.  Själv har han inget minne av detta. Yohanes har vid 
ett flertal tillfällen innan berättat att han var berusad och därför inte minns.

Elin hittas senare mördad strax intill den gångväg som går i riktning mot Yohannes 
bostadsområde. Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes 
svarade att han inte har något att tillägga gällande detta.

För Yohannes tar det drygt en och en halv timma att ta sig från spårvagnshållplatsen 
Temperaturgatan till bostaden på Temperaturgatan 60 trots att han i förhör uppskattat att det 
tar mellan fem och tio minuter att gående ta sig från hållplatsen till bostaden. Två medelålders 
polismän har provgått sträckan och båda vinlade sig att gå i vanlig promenadtakt och detta 
tog lite drygt fem minuter för de båda.
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att det är 
förhörsledaren som uppgivit att det tagit en och en halv timma för Yohanes att ta sig från 
hållplatsen och hem. Yohanes minns inte då han var berusad. Han har tidigare berättat att han 
kanske på vägen hem har satt sig på någon bänk och somnat. Detta är inget som Yohanes 
minns men det kan ha skett om det är så att det tagit så lång tid för honom att ta sig hem på 
grund av berusning.

Vidare så har Yohannes i tidigare förhör uppgivit att han inte minnas vad han gjorde efter det 
att han klivit av vagnen och till dess att han lade sig bredvid sin fru. Detta trots att det finns 
vittnesuppgifter som uppger att Yohannes inte uppfattades som speciellt berusad. 
Förhörsledaren uppfattar det som att Yohannes minnas det obetydliga men inte det 
obehagliga.
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att han inte 
har någon att säga om detta.  

 Yohannes tillfrågas om hans inställning till förhörsledarens påstående om att Yohannes låste 
upp entrédörren till Temperaturgatan 60 klockan 06.12 med den låsbricka som han hade på 
sig då han greps. Tidpunkten för entréports öppningar finns loggade. Till lägenheten finns tre 
låsbrickor som var och en går att följa då den används via en loggning som sker då den 
används. Yohanes uppger att han inte minns något om hur han tog sig genom porten.

Trots att Yohannes inte kan uppge när han kom hem på natten så ljög han för sin fru 
nästföljande dag om varför han kom hem sent.
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att han 
skojade med sin fru då han sade att han varit på disco efter Simba. Han hade sedan inte tid 
nog till att berätta att han skojade med henne.  Förhörsledaren påpekar att tillfället där 
Yohanes ljög skedde på söndagen och han blev gripen nästföljande tisdag. Yohannes 
upprepade att han inte fann något tillfälle där han kunde berätta att han skojade med henne.

De kläder som Yohannes haft på sig vid resan till och från centrala Göteborg saknas. Hittas 
inte trots fyra husrannsakningar i lägenheten på Temperaturgatan. Någon rimlig förklaring till 
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vart kläderna har tagit vägen har Yohannes inte kunnat lämna.
Vad som uppfattas som Yohannes kläder hittas senare och det uppfattas som uppenbart att 
han har gjort vad han har kunnat för att försvåra finnandet. 
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att han inte 
vet varför kläderna inte hittas hemma hos honom.

På de upphittade byxorna kan senare konstateras blod från den mördade kvinnan Elin.
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att han inte 
har något att säga om detta.

Förhörsledaren påstår att det finns anledning att tro att åtgärden med att försvåra att kläderna 
hittas är gjort någon gång mellan tidpunkten då Yohannes klev in genom porten 06.12 och 
han med  samma låsbricka öppnade samma port igen klockan 07.37. Någon annat tidpunkt 
för när åtgärden skulle ha skett går inte att finna.  
Yohannes tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta så svarade Yohanes att han är 
övertygad om att han inte gått ut igen efter att han kommit hem.

Fotografi på de påträffade kläderna visas senare i förhör för Makeda som då kan känna igen 
kläderna så som tillhörande Yohannes.  Jeansen har Yohannes köpt i USA. Yohannes 
tillfrågas om han har något att tillägga gällande detta. Yohanes svarade att han känt igen 
kläder så som liknande de som han har men hans är inte så smutsiga som de på fotografiet. 
Varför Makeda uppger att just kläderna på fotografiet är just hans vet han inte. Yohanes har 
inte pratat med Makeda om detta.

Förhörsledarens anteckning: På grund av dataproblem försvann stor delar av förhörstexten. 
Med hjälp av suportcenter kunde delar av texten hittas men detta skedde först senare.  
Förhörsledaren och Yohannes samt Advokat Östlund kom överens om att förhöret kommer 
att läsas upp vid nästa förhörstillfälle.

25 september 2010-11-25
Förhöret uppläst av Kriminalinspektör Håkan Ohlson och översatt till armanji av tolk 
nummer 1514 på Sematix och därefter  godkänt utan erinran av Ephrem Yohannes.
Närvarade vid uppläsandet var Advokat Claes Östlund.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix tolk nr. 1514
Språk

Armanji

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord samt grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, som skedde den 26 september 2010 vid

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-11-25
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:34
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Innan dagens förhör läser förhörsledaren, enligt tidigare 
överenskommelse, upp förra förhöret som  efter översättning godkändes utan erinran av 
Yohannes.

FÖRHÖR
Förhörsledaren gör, så som i flera tidigare förhör, en sammanfattning av den arbetshypotes 
som ligger till grund för utredningsläget:
 På övervakningsfilm från Göteborgs Spårvägar syns Yohannes kliva på spårvagnen klockan 
04.09 den 26 september 2010 vid Brunnsparken för färd mot Länsmansgården. 
På samma vagn finns då redan Elin. Båda verkar somna på vagnen och väcks av 
spårvagnschauffören då anlänt till ändhållplatsen Varmfrontsgatan klockan 04.30. På filmen 
syns Yohannes kliva av men går sedan tillbaka in på vagnen och sätter sig då bredvid Elin 
och börjar antasta henne. När så vagnen kommer fram till hållplatsen Temperaturgatan flyr 
Elin ifrån Yohannes genom att kliva av vagnen trots att de då befinner sig i ett område som 
Elin inte verkar ha någon knytning till och som hon anser vara farligt.
Yohannes går efter Elin på den gångväg som leder i riktning mot Yohannes bostadsområde. 
Vittnet, flera oberoende, har i förhör uppgivit att de hört en kvinna skrika högt vid tidpunkt 
efter att spårvagnen lämnat Temperaturgatans hållplats. Vittnen har befunnit sig inne i sina 
lägenheter då de hört skriken. Yohannes har i förhör uppgivit att han inte hört någon kvinna 
skrika.
Klockan 06.12 går Yohannes in genom porten på Temperaturgatan. Drygt en och en halv 
timma efter att vagnen anlänt till hållplatsen Temperaturgatan trots att de normalt enligt 
honom tar mellan fem och tio minuter att gå.



De kläder som Yohannes haft på sig under besöket i centrala Göteborg saknas. Hittas senare 
under omständigheter som uppenbarligen är för att försvåra finnandet. På de hittade jeansen 
hittas blod som kan härledas till Elin som hittats mördad – stryps i terrängen strax ovanför 
hållplatsen Temperaturgatan och strax bredvid gångvägen som leder mot Yohannes 
bostadsområde. Kläderna har senare i förhör känts igen på fotografi av Yohannes fru så som 
de kläder Yohannes hade på sig vid aktuellt tillfälle.
Delar av Elins tillhörigheter påträffas också i den geografiska närheten av platsen där 
kläderna hittats.
Porten till entrén på Temperaturgatan 60 öppnas åter igen klockan 07.37 med samma 
låsbricka som öppnade porten 06.12. Samma låsbricka påträffades på Yohannes då han greps 
den 28 september.

Yohannes tillfrågas om hur han ställer sig till ovan uppgifter. Yohannes svarade att han har 
hört uppgifterna tidigare och han har inga kommentarer till dem.

Yohannes får kännedom om att i samband med husrannsakan, den 29 september 2010,  i 
lägenheten på Temperaturgatan 60 så påträffades ett par kalsonger bland smutstvätten i skåpet 
i köket. (Förhörsledarens anteckning: beslag 2010-1400-BG12492-2) På kalsongen kunde 
det påvisas sekret/DNA kommande från Elin.

Tillfrågad om hur Yohannes ser på denna uppgift så svarade han att han inte har någon aning 
om hur detta DNA har kunna kommit på kalsongerna. Han vet helt enkelt inte.

Förhörsledarens anteckning: Advokat Claes Östlund begär att få en enskild samtal med sin 
klient Yohannes vilket beviljas. Det enskilda samtalet äger rum mellan klockan 14.14 och 
14.24 varpå förhöret återupptas klockan 14.27 genom att förhörsledaren läser upp förhöret, 
genom tolk, för Yohannes som godkänner det utan erinran
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix tolk.nr.1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord samt våldtäkt, alternativt  försök till grov våldtäkt, den 26 september 2010 vid Temperaturgatan i

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-12-13
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Polishuset,  Ernst Fontells plats, i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: På torsdagen den 9 december 2010 fick Ephrem Yohannes 
möjlighet att träffa sin fru Makeda Girma. Önskemål om denna träff hade Yohannes framför 
till sin försvarare Claes Östlund. Avsikten med mötet var att Yohannes skulle berätta något 
för sin fru och att han sedan hade något att berätta för polisen i förhör. Det var en krav från 
Yohannes att han först måste berätta för sin fru innan han hade för avsikt att berätta något för 
polisen. Vid mötet närvarade, förutom Yohannes och Girma, Kriminalinspektör Peter Thylén, 
Claes Nyström och Håkan Ohlson samt Advokat Claes Östlund. Vid mötet berättade 
Yohannes ny uppgifter, gällande vad som hände på söndagsmorgonen den 26 september 
2010, som tidigare inte hade framkommit i förhör. .Efter mötet mellan Yohannes och hans fru 
så gjordes en överenskommelsen att förhör med Yohannes skulle ske vid ett senare tillfälle.

Förhörsledarens anteckning: Innan förhöret tillfrågas Yohannes om han accepterar 
förhörsledarens förslag om att påbörja förhöret med händelsen då Yohannes blir väckt vid 
ändhållplatsen. Yohannes svarade att han accepterar att förhöret börjar vid tidpunkten för 
denna händelsen.

FÖRHÖR
Yohannes vaknade upp vid ändhållplatsen efter att ha blivit väck av spårvagnschauffören. 
Han vet inte om chauffören var en man eller kvinna.
När Yohannes blev väck så förstod han att han hade somnat och passerat hållplatsen, 
Temperaturgatan, som han skulle gå av vid. Det var inte första gången detta skedde att 
Yohannes somnat på vagnen på grund av berusning och passerat den hållplats där han brukar 
kliva av för att sedan ta sig hem till bostaden.



När Yohannes hade blivit väckt sade han till chauffören att han skulle åka tillbaka en 
hållplats. Avsikten var att gå av vid hållplatsen Temperaturgatan. Efter att ha blivit väckt av 
chauffören så somnade Yohannes till igen och vaknade med ett ryck. Han trodde då att han 
hade somnat och var på väg till stan igen men det visade sig att vagnen inte hade börjat köra 
utan var kvar vid ändhållplatsen. När Yohannes hade vaknat för andra gången gick han ut och 
sedan direkt tillbaka in på vagnen igen.

Väl på vagnen igen så såg Yohannes en kvinna som satt i vagnen. Han satte sig bredvid 
kvinnan och pratade med denna för att hålla sig vaken. 

Tillfrågad om Yohannes kan beskriva kvinnan så svarade Yohannes att han tror att hon var 
cirka  27 till 28 år. Hon hade blont, krulligt axellångt hår. Det var en vit kvinna. Eventuellt 
iklädd mörka kläder. 

När Yohannes satte sig bredvid kvinnan så såg han att hon hade en mobiltelefon som hon höll 
i sin hand. Yohannes frågade på engelska om hur kvinnan haft det under kvällen, om hon haft 
det bra. Under tiden som kvinnan blev tilltalad av Yohannes så tittade hon  inte upp på 
honom. Vid ett tillfälle svarade hon bara med något ord. På kvinnans mobil såg Yohannes att 
det fanns ett foto på en kille. Det var på mobilens första sida. Fotot var ett ansiktsfoto på en 
kille. Yohannes böjde sig ned och tittade på kvinnans mobil och på fotografiet på killen. 
Yohannes sade till kvinnan att killen inte såg dålig ut. Kvinnan vinklade då upp på mobilen 
så att Yohannes kunde se fotografiet på killen bättre. Yohannes frågade också kvinnan om det 
hennes pojkvän.

Tillfrågad om Yohannes kan lämna någon beskrivning av kvinnans mobil. Yohannes svarade 
att han inte kan beskriva mobiltelefonen.

En stund innan vagnen anlände till Temperaturgatans hållplats så reste sig kvinnan upp. 
Därefter reste sig också Yohannes upp för att förbereda sig för att kliva av.

Väl framme vid hållplatsen så klev kvinnan av och därefter också Yohannes. Yohannes gick 
sakna efter kvinnan då han mådde dåligt efter att ha dryckigt för mycket alkohol.

Vid de trappor som leder upp från hållplatsen gick kvinnan först och Yohannes sakta efter. 
Efter första trappan kom de fram till en trappavsats som sedan följs av ytterligare en trappa. 
Kvinnan gick före och Yohannes sakta efter. När de hade kommit upp för sista trappan gick 
kvinnan rakt fram på den gångväg som början vid trappans slut. Yohannes tog, efter att ha 
kommit upp för trapporna, ytterligare en trappa som går upp till vänster.
Förhörsledarens anteckning: På förhörsledarens förslag ritade Yohannes en skiss över platsen. 
Skissen bifogas förhöret.

Efter att ha gått upp för den sista trappan gick Yohannes till höger in på en gångbana som går 
utefter en gatan som Yohannes inte kan namnet på. Yohannes gick mot sin bostad. Den 
gångbanan som Yohannes gick på går parallellt med den gångbanan som kvinnan gått in på 
då hon kommit upp för trapporna från hållplatsen. 

Yohannes gick gångbanan fram och till en bänk som finns strax nedanför kyrkan. Yohannes 
satte sig på bänken för att han mådde dåligt .Yohannes höll på att kräkas flera gånger med 
lyckades låta bli. Han tyckte det kändes bättre i den kyliga luften. Yohannes tyckte att han var 
för varm och tog av sig sin jacka och lade den bredvid sig på bänken. 

Medan Yohannes satt på bänken hörde han en kvinna som skrek två gånger. Han hörde också 
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en mansröst som pratade. Yohannes tänkte gå från platsen men när han reste sig så höll han 
på att kräkas varpå han satte sig igen. Därefter somnade Yohannes sittande på bänken. 
Yohannes kan inte uppge hur länge han sov. Det kan vara allt från några minuter till någon 
timma. När Yohannes hade vaknat så tog han på sig sin jacka igen. När Yohannes skulle 
börja gå så hörde han mansröster varpå han började att gå mot det håll där han hörde rösterna. 
Han gick tillbaka på den gångväg som han gått på väg till bänken.

Efter att ha gått tillbaka en bit på gångbanan så såg Yohannes två män som han uppfattade 
som om de hade sex med en kvinna. Kvinnan stod upp men något böjd framåt så som att hon 
hade oralsex med en man som stod framför henne. Den andra mannen stod bakom kvinnan 
och Yohannes uppfattade det som att mannen hade sex med kvinnan bakifrån. Männen och 
kvinnan befann sig i en skogdunge som finns bortanför den gångväg som kvinnan som gick 
före Yohannes uppför trappan från hållplatsen hade gått rakt fram på. 
Tillfrågad om avståndet mellan männen och kvinnan och den gångväg som fanns närmast. 
Yohannes svarade att det var cirka två till tre meter mellan närmaste gångvägen och männen 
och kvinnan. Avståndet mellan Yohannes och männen och kvinnan uppskattar Yohannes till 
cirka tio meter.

Tillfrågad om vad som gjorde att Yohannes uppfattade att männen och kvinnan hade sex med 
varandra. Yohannes  svarade att han såg att kvinnan inte hade några kläder på sin underkropp 
och det samma gällde mannen som stod bakom kvinnan. Mannen som stod framför kvinnan 
hade byxor på sig men det såg ut som om kvinnan hade oralsex med honom. Mannen som 
stod framför kvinnan hade kanske sin byxor uppknäppta.

Yohannes hade vid något annat tillfälle sett något liknande och tyckte det han såg nu var 
roligt. Han hade för avsikt att fotografera vad som skedde med sin mobiltelefon men han 
upptäckte att hans mobiltelefon var borta. Vid tillfället när männen, såsom Yohannes 
upplevde det,  hade sex med kvinnan så skrattade en av männen medan den andra pratade. 
Yohannes hade ingen anledning att tro något annat än att sexet var frivilligt. Han kunde inte 
tro att det handlade om en våldtäkt. Yohannes såg inte till någon av männen som använde 
våld. Yohannes sade till männen – "Hi, good job" men männen sprang då in i skogen som 
fanns bakom dem. När männen sprang in i skogen förstod Yohannes att det handlade om en 
våldtäkt varpå han började att leta efter sin mobiltelefon igen för att ringa polisen. Yohannes 
hittade aldrig sin mobil.

Yohannes hade för avsikt att gå fram till kvinnan men på den del av gångbanan han befann 
sig så måste ha ta sig över ett staket. När Yohannes hoppade över staketet så råkade han 
ramla ned för den slänt som fanns nedanför staketet. När Yohannes kommit upp igen så gick 
han fram till kvinnan som låg på magen med ansiktet mot en sten. Yohannes frågade kvinnan 
på engelska att hon blivit våldtaget av männen. Kvinnan svarade inte. Yohannes frågade 
kvinnan om hon hade någon mobil så han kunde ringa till polisen men fick inget svar.  
Yohannes rörde vid kvinnans rygg men hon rörde sig inte. Yohannes tog tag i kvinnan och 
lyfte upp henne. När Yohannes hade lyft kvinnan så ramlade han. Yohannes lade ned kvinnan 
så att hon hamnade med ansiktet upp. Yohannes kände då igen kvinnan så som den som han 
åkte tillsammans med på spårvagnen och som samtidigt med honom hade klivit av vid 
Temperaturgatans hållplats. 

Yohannes letade över kvinnans kläder, samt runt om kvinnan,  efter den mobiltelefon som 
han visste att hon haft. Kvinnan var naken på underkroppen och Yohannes tyckte det var 
otrevligt så han tog av sig sin jacka och lade den över kvinnans underkropp. Cirka en och en 
halv meter från kvinnan såg Yohannes byxor, skor och väska. Detta låg ungefär mellan 
kvinnan och gångvägen. Yohannes uppskattar att kvinnan låg mellan två och fyra meter från 
gångvägen. På platsen fanns både träd och stenar men inte något mer som utmärkte just 
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denna plats. 

Yohannes hittade aldrig någon mobil på kvinnan.  Han hörde ljudet av spårvagnar men kunde 
inte uppfatta åt vilket håll spårvagnarna gick. Yohannes tryckte på kvinnans bröst för att få 
henne att vakna. Tillfrågad om Yohannes uppfattade kvinnans som död. Yohannes svarade att 
det trodde han inte men han ville försöka få henne att vakna. Yohannes tillfrågades om han 
kontrollerade kvinnans puls och andning. Yohannes svarade att det gjorde han inte.

Därefter hörde Yohannes att någon som promenerade närmade sig. De var de båda männen 
som han tidigare hade uppfattat hade sex med kvinnan som kom tillbaka. De kom tillbaka 
genom skogen samma väg som de hade sprungit då den lämnade kvinnan. När Yohannes såg 
männen som kom tillbaka så började han att springa varpå de båda männen började att 
springa efter Yohannes. Yohannes sprang under bilvägen och sprang så han tappade kepsen. 
Han lät kepsen ligga kvar. Yohannes sprang mot sin bostad. Han sprang över en gräsmatta 
och ramlade men reste sig upp igen.  Efter att sprungit ytterligare en bit, och korsat en bilväg, 
så tappade Yohannes sina båda skor.  De båda männen sprang då fortfarande efter honom. 
Yohannes började att springa fortare och då började de båda männen att springa saktare. 
Yohannes förstod att de började att bli trötta och efter en stund så slutade männen att springa 
efter Yohannes. 

Yohannes befann sig då vid garaget i närheten av hans bostad  och de båda männen befann 
sig vid parkeringsautomaten där gäster kan parkera.  Yohannes hade slutat att springa och 
börjat att gå och de båda männen gick efter honom.

Yohannes hörde att de båda männen  pratade med varandra och strax därpå vände en av 
männen och började att gå tillbaka samma väg som de tidigare hade sprungit. Yohannes såg 
att den som vänt tog upp Yohannes skor som han tappat.

Den andra mannen som inte vänt tillbaka stod vid en parkeringsautomat. Yohannes bad denne 
på engelska att få tillbaka sina skor samt keps och jacka. Yohannes sade till mannen att han 
inte sett något. Yohannes syftade då på att männen hade haft sex med kvinnan. 

Yohannes tillfrågas om denne man hade Yohannes kläder och skor. Yohannes svarade att just 
den man som han pratade med inte hade något av de som tillhörde Yohannes men att de båda 
männen ju var kompanjoner. 

Mannen som Yohannes pratade till svarade inte utan tog i stället upp en mobiltelefon och 
ringde någon. Yohannes gissar att mannen ringde den andra killen som vänt tillbaka. Därefter 
lämnade mannen platsen och Yohannes vågade att gå hem till sin lägenhet.

Yohannes tillfrågas om han hörde vad mannen sade då han pratade  i sin mobiltelefon. 
Yohannes svarade att han inte hörde vad som sades men det lät inte som svenska i alla fall. 
Det kan ha varit rumänska mannen pratade. Yohannes har kamrater som pratar rumänska och 
det lät så när mannen pratade.

Väl hemma i lägenheten så gick Yohannes in på toaletten där han spydde och bajsade. Han 
tvättade av sin händer som var smutsiga. Han tog också av sig sina byxor som var smutsiga.  

Tillfrågad om vad Yohannes hade på överkroppen så svarade Yohannes att han hade på sig 
den vita t-tröjan som han i förhör har blivit förevisad på fotografi.

Efter att ha varit inne på toaletten gick Yohannes in i sovrummet. Makeda låg och sov med 
huvudet mot väggen. Från garderoben i sovrummet tog Yohannes  ut en jacka, t-tröja och 
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byxor. Han ville inte väcka Makeda.  Yohannes trodde att han mobiltelefon var borta och 
började han att leta efter Makedas. Yohannes hade för avsikt att gå ut igen för att få möjlighet 
att hämta sina skor och kläder . Han ville inte vara kvar hemma. Han tog med sig sina kläder 
och gick till köket där han tog på sig de rena byxorna, t-tröjan och jackan. Han bytte också 
strumpor. 

I hallen tog Yohannes ned ett par skor från skohyllan. Därefter gick Yohannes till toaletten 
och tog upp byxorna som han tidigare tagit av sig. Avsikten med att gå ut igen var att återfå 
sina kläder. Yohannes lade T-tröjan, byxor och stumpor som han tidigare haft på sig i en 
påse. 

Yohannes hade också för avsikt att gripa de båda killarna och överlämna dem till polisen. 
Yohannes var rädd att om kvinnan vaknade så skulle hon kunna säga att det var Yohannes 
som hade våldtaget henne.

Med de smutsiga kläderna i påsen så gick Yohannes ned i källaren och låste upp 
källarutrymmet som finns till lägenheten. I källarutrymmet lade han påsen med de smutsiga 
kläderna. Yohannes gjorde detta för han var orolig att Makeda skulle kunna bli rädd om hon 
hitta den smutsiga kläderna i lägenheten och under vad som hänt.
 
Efter att ha varit i källaren så gick Yohannes ut. Med sig ut hade han en kniv. Yohannes gick 
snabbt. När Yohannes kom tillbaka till platsen där kvinnan hade legat så var hon borta. 
Likaså var Yohannes jacka borta.. På väg till platsen där kvinnan legat så gick Yohannes 
samma väg som han tidigare hade sprungit. Hans skor och keps var då också borta.

Tillfrågad om det fanns något kvar på platsen där kvinnan hade legat. Yohannes svarade att 
hennes skor, byxor samt en mindre väska fanns kvar.  Yohannes kan inte beskriva skorna 
annat än att var mörka. Byxorna kanske svarta tights. Väska var mindre men Yohannes kan 
inte lämna någon mer beskrivning på väskan. 

När Yohannes kom till platsen där kvinnan tidigare legat och hon var borta så trodde 
Yohannes  att hon kanske hade sprungit från platsen. Yohannes trodde att kvinnan hade tagit 
hans jacka med sig. 

För att inga av kvinnans kläder skulle kunna komma att användas som bevis mot Yohannes 
så tog han dem i sina händer och gick tillbaka till sitt bostadshus och ner till källaren där han 
lade dem i en påse som han tidigare haft kläder som han hade samlat ihop för att ge bort.
Vid uppläsning av förhöret så uppger Yohannes att det kan vara så att han lade kvinnans 
kläder i samma påse som han tidigare hade lagt sina egna smutsiga kläder i. Därefter lade han 
kvinnans kläder i en egen påse. I någon av påsarna med kläder lades sedan i den andra påsen 
med kläder. Yohannes vet inte vilken av påsarna med kläder som hamnade i den andra. När 
så Yohannes lämnade källaren och huset så bar han på en påse.

Yohannes visste att han inte kunde slänga kläderna i närheten av där han bor utan han gick till 
Friskväderstorget där han slängde dem i två olika soptunnor. Sådana som finns ute på gatan 
och som man slänger skräp i. Avsikten var inte att gå till Friskväderstorget utan det var mer 
en tillfällighet att det blev just där som Yohannes kastade sina smutsiga kläder samt kvinnas 
kläder, skor och väska.

Tillfrågad om Yohannes slängde påsarna med innehåll i var sin soptunna eller om han tog ut 
sak för sak ur påsarna. Yohannes svarade att han inte minns detta. 

Tillfrågad om Yohannes kan ge någon mer beskrivning av platsen där han slängde påsarna. 
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Yohannes svarade att det runt om fanns hus med lägenheter.

Yohannes tillfrågas om han kan försöka peka ut platsen på en karta där han kastade påsarna 
med innehåll. Yohannes svarade att han var villig att försöka.

Förhörsledaren anteckning: Yohannes pekade ut platsen där han kastade påsarna. Platsen 
finns öster om Sommarvädersgatan. I höjd med Friskvädertorget. Se karta som bifogas 
förhöret.

Yohannes tillfrågas om han med hjälp av kartan kan beskriva hur han togs sig från 
Temperaturgatan till platsen där han kastade sina och kvinnans kläder samt kvinnas väska. 
Yohannes svarade genom att peka hur han gick genom bostadsområdet väster om 
Sommarvädersgatan.

Tillfrågad om vad Yohannes gjorde efter att an kastat påsarna med innehåll. Yohannes 
svarade att han tog spårvagnen tillbaka till Temperaturgatan och sedan gick han hem till 
lägenheten.

Den 14 december 2010 lästes förhöret upp och godkändes efter att vissa justeringar gjordes 
enligt önskemål från Yohannes.
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Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Innan förhöret påbörjades blev Ephrem Yohannes information 
om att dagens förhör närmast är att betrakta som ett kompletterande med fördjupade frågor 
till gårdagens förhör.

FÖRHÖR

Yohannes tillfrågas om han kan beskriva situationen på spårvagnen då han väcks upp av 
spårvagnschauffören med tanke på hur många passagerare det fanns på vagnen och var dessa 
satt. Yohannes svarade att han inte såg något. Han hade bara vaknat till en kort stund för att 
därefter somnade igen och under denna korta tid som han var vaken såg han ingenting.
 
Tillfrågad om Yohannes kan berätta hur det såg ut på spårvagnen då han vaknade igen. 
Yohannes svarade att han inte lade märke till någon förrän han gått av vagnen en kort stund 
och därefter på igen. När han gick på vagnen igen såg Yohannes en  kvinnan som han satte 
sig bredvid. Yohannes kan också ha uppfattat någon annan passagerare som satt en bit ifrån 
den plats där Yohannes och kvinnan satt. Om det i så fall var en man eller kvinna vet inte 
Yohannes.

Tillfrågad om Yohannes skulle kunna rita en skiss över spårvagnen och hur han uppfattade att 
passagerarna satt. Yohannes accepterade förslaget. 
Förhörsledarens anteckning: Yohannes skiss bifogas förhöret. Yohannes accepterade att 
förhörsledaren skrev till bokstäverna A, B och C på skissen. A är den ensamma stol där 
Yohannes satte sig först och det var på denna plats Yohannes somnade. B är det plats där 
kvinnan satt och också platsen bredvid kvinnan som Yohannes satte sig efter att han varit ute 



och kommit in i  vagnen igen. C är den plats som det eventuellt det satt ytterligare en 
passagerare på. Tillfrågad så svarade Yohannes att på mitten av vagnen har Yohannes ritat in 
de dörrar som fanns på vagnen. Efter anvisning av Yohannes så skrev också förhörsledaren 
"Fram" på den del av vagnen som just var fram.

Tillfrågad om kvinnan sade något i samband med att hon reste sig upp efter att Yohannes 
hade satt sig bredvid henne. Yohannes svarade att kvinnan sade ingenting. I alla fall inget 
som Yohannes kommer ihåg.

Yohannes tillfrågas angående vad han uppgivit i gårdagens förhör när han och kvinnan gått 
av vagnen och så småningom skiljdes åt och gick åt var sitt håll, hur länge Yohannes såg till 
kvinnan. Yohannes svarade att han gick upp för sin sista trappan själv efter att kvinnan i 
stället gick rakt fram på gångvägen. Yohannes såg hur just denna kvinna strax därefter 
träffade på två män.  Yohannes såg bara mötet och inte varifrån männen kom. När kvinnan 
och männen sammanstrålade så hörde Yohannes röster från dem men han kan inte uppge hur 
många röster  men det var fler än en röst. Hörde inte vad som sades eller på vilket språk. De 
båda männen som kvinnan mötet kan Yohannes inte beskriva på något annat vis. Han kan 
inte uppge om det var barn eller äldre män. Han kan bara uppge att det var just män. 

Tillfrågad om hur långt ifrån Yohannes befann sig då kvinnan mötte de båda männen. 
Yohannes svarade att han tror att han befann sig på cirka sjuttio till åttio meters avstånd från 
kvinnan och männen.

Yohannes tillfrågades om varför han inte nämnde kvinnas möte med männen under 
gårdagens förhör. Yohannes svarade att han nämnde detta. Advokat Östlund bad 
förhörsledaren titta på Östlunds handskriva anteckningar från gårdagens förhör. 
Förhörsledarens anteckning: Förhörsledaren kunde konstatera att Östlund i sina handskriva 
anteckningar fanns en notering i den löpande texten om att Yohannes nämner att han iakttaget 
att kvinnan mötte två män.

Tillfrågad om ljusförhållandet på platsen där kvinnan möte männen. Yohannes uppger att det 
inte var så mörkt inte och inte heller så ljust. Yohannes kommer inte ihåg om det fanns någon 
belysning på platsen.

Tillfrågad om det stämmer att efter att kvinnan mötte de båda männen så såg Yohannes inte 
till henne något mer. Yohannes svarade att det stämmer. Han såg inte till kvinnan något mer.

Tillfrågad om hur lång tid det tog för Yohannes att gå till den bänk som han senare satte sig 
på. Yohannes svarade att det tog ett par, kanske en till två minuter beroende på hur snabbt 
man går. Yohannes poängterar att tidsuppfattningen är en gissning.

Tillfrågad om tillfället då Yohannes satt på bänken och senare somnade men innan dess så 
har han i förhör uppgivit att han hörde en kvinna skrika två gånger samt att han hörde en 
mans- röst. Yohannes tillfrågas om han kan berätta något mer om detta. Yohannes svarade 
att han inte kan berätta något mer om detta. Tillfrågad om Yohannes kan uppge i viken 
rikting som Yohannes hörde kvinnan skrika. Yohannes svarade att han uppfattade kvinnans 
skrik så som kommande från det håll där spårvagnshållplatsen ligger. 
Gällande den manliga rösten så hördes denna röst från, så som Yohannes uppfattade det, 
samma plats som där kvinna skrek. 
Tillfrågad om Yohannes kan uppge något avstånd ungefärligt avstånd mellan honom och 
kvinnan som skrik och mannens röst. Yohannes svarade att det lät som det inte var långt 
ifrån. Kanske 100 till 200 meters håll. 
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Tillfrågad om Yohannes kan beskriva mannens röst. Yohannes svarade att det lät som rösten 
sade något eller några ord men Yohannes hörde inte vad som sades eller på vilket språk.

Tillfrågad om Yohannes uppgifter från gårdagens förhör om att när han vaknade på bänken 
efter att ha somnat till så hörde han mansröster. Yohannes  svarade att det stämmer.
Tillfrågad om Yohannes kan berätta något mer om de röster som han hörde. Yohannes 
svarade de båda mansrösterna hördes som om de pratade med varandra men Yohannes hörde 
inte vad som sades eller på vilket språk. Han hörde rösterna i samma rikting som han tidigare 
hört den manliga rösten och kvinnans skrik innan han somnade på bänken. Yohannes tror 
också att de båda manliga rösterna kom från samma håll som tidigare hört kvinnans skrik och 
den manliga rösten. Han kan inte avgöra om den röst som han hörde tidigare kan vara samma 
som någon av de båda som an hörde då han vaknade på bänken.

Yohannes tillfrågad om varför han gick i rikting mot de mansröster som han hörde. Yohannes 
svarade att han gjorde detta för att ta reda på vad det var han hade hört. Vad som hände.

Förhöret avslutades genom uppläsning och efter översättning av tolk godkändes det av 
Yohannes.
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682

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix tolk nr. 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord samt grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, den 26 september vid Temperaturgatan i

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-12-17
Förhör påbörjat

09:14
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Yohannes tillfrågas om han på en hybridkarta kan peka ut var bänken finns som han somnade 
på. Vidare var han stod då han såg de båda männen som han uppfattade hade sex med 
kvinnan. Samt också var någonstans kvinnan från spårvagnen sammanstrålade med de båda 
männen då Yohannes och kvinnan hade gått skilda vägar. 

Förhörsledarens anteckning: Yohannes förevisades två stycken hybridkartor karta / flygfoto, 
från Internet – Eniro.se. som bifogad förhöret.
 På hybridkarta nummer ett (1) ritade Yohannes in tre områden, märkt A.  I någon av de tre 
områden fanns den bänk som Yohannes somnade sittande i. I någon av de två områden, 
märkt B, såg Yohannes de två männen och kvinnan som han uppfattade hade sex. 
Iakttagelsen av de båda männen och kvinnan gjorde Yohannes ifrån området som märkts med 
bokstaven C. 
Hybridkarta nummer två (2) har Yohannes ritat in området, märkt med bokstaven A, där 
kvinnan från spårvagnen sammanstrålade med de båda männen. Denna iakttagelsen gjorde 
Yohannes från området på kartan märkt med bokstaven B.

Med tanke på vad Yohannes tidigare beskrivit om att han uppfattade att de båda männen hade 
sex med kvinnan så tillfrågas Yohannes om hur de båda männen och kvinnan stod i 
förhållande till honom när han gjorde sin iakttagelse. Förhörsledarens anteckning: Yohannes 
accepterade förhörsledarens förlag att rita en skiss. Skissen bifogas förhöret. På skissen 
markerade Yohannes med ringar, märkt med bokstaven A , var männen stod och med ett 
streck, märkt B, var kvinnan stod. På skissen finns också tre ringar markerade var på 
gångvägen, vid staketet, som Yohannes stod när han gjorde sin iakttagelse. Yohannes 



accepterade att förhörsledaren skrev till bokstäverna som en förklaring till skissen.

Tillfrågad om Yohannes kan berätta något mer om hur kvinnan agerande medan de båda 
männen var kvar på platsen. Yohannes svarade medan kvinnan var i mitten och hennes huvud 
var mycket när den plats där mannen framför henne har sitt kön. Tillfrågad om Yohannes såg 
mannens kön. Yohannes svarade att han inte såg mannens kön. Yohannes kunde inte se något 
kön vilket kunde bero på avståndet, han egen berusning samt ljusförhållandet på platsen.

Förhörsledarens anteckning: Yohannes vill avbryta förhöret för ett enskilt samtal med sin 
advokat. Yohannes visar prov på uppenbar irritation över förhörsledarens frågor. Avbrottet är 
mellan klockan 09.42 till 09.47. Under samtalet befinner sig förhörsledaren i korridoren 
utanför förhörsrummet. Efter avbrottet har Yohannes lugnat ned sig.

Yohannes har i tidigare förhör berättat att han hörde en av männen skrattade medan den andra 
pratade. Med tanke på detta så tillfrågas Yohannes om han kan berätta vad mannen som 
pratade sade. Yohannes svarade att han inte hörde vad som sades. Yohannes kan inte uppge 
på vilket språk mannen pratade. Det skulle kunna ha varit svenska men Yohannes vet inte.

Yohannes tillfrågas om han kan beskriva männen. Yohannes svarade att den som stod 
framför kvinnan var 25 till 29 år. Han var cirka 173 till 175 centimeter lång.  Yohannes 
uppger att han själv är 169 till 170 centimeter lång. Mannen som stod framför kvinnan var 
normalt byggd. Mannen hade runt ansikte och hög panna. Tillfrågad så svarade Yohannes att 
han inte såg mannens hår då denne bar mössa. Mannen såg nordisk ut.
Mannen var iklädd mörk mössa samt mörk jacka. Spontant så uppger Yohannes att jackan 
kan ha varit en vinterjacka. Yohannes kan inte uppger vilket material jackan var i. Han kan 
inte heller uppger vad det var som gjorde att han tror att mannens jacka skulle kunna ha varit 
en vinterjacka. Vidare hade mannen på sig ett par blå jeans. Handskar eller vantar som var gul 
och blå så som de svenska färgerna.
Spontant så uppger Yohannes att mannen hade något i sin ena hand. Tillfrågad så svarade 
Yohannes att det var i mannens högra hand. Det som mannen höll i kan ha varit en sten eller 
något knivliknande som han gömde så att det inte skulle synas vad han hade i handen.
De bästa iakttagelserna på mannen gjorde Yohannes när han senare vädjade till mannen att 
han ville ha tillbaka sina kläder och skor. Det var också vid detta tillfället som Yohannes såg 
att mannen bar något i sin högra hand.
Tillfrågad så svarade Yohannes att han tror att han skulle känna igen mannen även om han 
fick se honom på ett fotografi. Yohannes har tidigare inte sett mannen.

Den man som stod bakom kvinnan var cirka 27 till 35 år. Yohannes upplevde att denne 
mannen var i samma längd som den andra mannen. Kanske han var något längre än mannen 
som stod framför kvinnan. Mannen bakom kvinnan var kraftigt byggd. Kanske något fet. 
Mannen hade lugg och kan ha varit blond.
Yohannes lade inte märke till hur mannen var klädd. Yohannes kan inte uppge om mannens 
kläder var mörka eller ljusa. Mannen bakom kvinnan kan ha varit europé. Yohannes tror inte 
att han skulle kunna känna igen mannen. 

Tillfrågade så svarade Yohannes att han inte kan uppge vem av de båda männen det var som 
skrattade och vem av de båda som pratade när Yohannes såg vad han uppfattade att männen 
hade sex med kvinnan.

Yohannes tillfrågas om han kan berätta något mer om vad som skedde när männen 
springande lämnade platsen. Yohannes svarade att han inte kan berätta något mer om detta. 
Det gick i alla fall mycket snabbt. Tillfrågad om mannen som stod bakom kvinnan och som 
Yohannes i tidigare förhör uppgivit inte hade byxor på sig. Yohannes svarade att han inte såg 
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hur det gick till när mannen fick på sig sina byxor. Allt gick väldigt snabbt.

Tillfrågad om hur kvinnan reagerade när männen började att springa så svarade Yohannes att 
han inte såg om hon reagerade på något vis.

Tillfrågad om Yohannes hur han upplevde kvinnan då han kom fram till henne. Yohannes 
svarade att han minns att hon låg ned med huvudet på en sten och han fick inte kontakt med 
henne. Yohannes trodde att kvinnan hade dryckigt för mycket.

Tillfrågad om när kvinnan tappade sitt medvetande så svarade Yohannes att han inte vet 
detta. När  han såg henne först så stod hon mellan männen och när han sedan kom fram till 
henne så var hon inte kontaktbar. Hur det skedde när hon inte blev kontaktbar vet inte 
Yohannes.

Tillfrågad om varför Yohannes ställe flera frågor till kvinnan så svarade Yohannes att han 
trodde att hon skulle svara. Det var när Yohannes inte fick svar på sina frågor som han 
uppfattade att hon inte var kontaktbar. Yohannes trodde att det var för att kvinnan druckit för 
mycket. 

Tillfrågad om Yohannes såg några skador på kvinnan så svarade han att han inte såg några 
skador på kvinnan.

Tillfrågad om Yohannes kan beskriva hur han bar sig åt då han lyfte kvinnan Yohannes 
svarade att från att kvinnan låg ned så reste han upp hennes överkropp varpå han bakifrån 
stoppade in sina armar i kvinnans armhålor varpå han sedan reste upp henne och upptäckte att 
hon inte kunde stå själv, hon hjälpte inte till.  Därefter ramlade Yohannes genom att sätta sig 
ned på knä. Yohannes minns inte exakt hur han ramlade men han blev sittande på knä på 
något vis.

Tillfrågad om varför han lyfte kvinnan så svarade Yohannes  att det var för att försöka dra 
henne till vägen. Han hade ingen telefon och kvinnan hade ingen telefon. Yohannes hade för 
avsikt att få kvinnan till vägen för att få hjälp.  Yohannes upplevde kvinnan som full och 
behövde hjälp. 

Tillfrågad om Yohannes innan han lyfte kvinnan hade sökt efter kvinnans mobiltelefon. 
Yohannes svarade att det var efter att han hade lyft kvinnan som Yohannes letade efter 
hennes telefon. När han hade lyft henne och ramlat så lade han ned kvinnan och först då såg 
Yohannes att det var samma kvinna som han tidigare hade åkt spårvagn tillsammans med.  
Efter detta började han att leta efter kvinnans mobil som han tidigare hade sett att hon haft.

Tillfrågad om hur kvinnans byxor, skor och väska låg i förhållande till varandra. Yohannes 
svarade att han inte minns hur de låg annat än att det låg i närheten. Yohannes rörde både 
byxor, skor och väska då han letade efter kvinnans mobil. 
Yohannes tillfrågads om han verkligen letade i kvinnans skor efter hennes mobil. Yohannes 
svarade att han letade över allt även i kvinnans skor.

Yohannes tillfrågades om han såg vad som fanns i kvinnans väska. Yohannes svarade att han 
letade efter kvinnans mobil i väskan. Han minns att det fanns saker i väskan men han minns 
inte vad. Någon mobil hittade han inte.

Tillfrågad om Yohannes också letade efter mobilen i kvinnas byxor. Yohannes svarade att 
han rörde alla hennes saker då han letade efter mobilen. Tillfrågad om han kan beskriva 
byxorna så svarade Yohannes att det var ett par mörka byxor. Tillfrågad om det fanns fickor 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix tok nr. 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord och grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, den 26 september 2010 vid

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2010-12-23
Förhör påbörjat

09:13
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, I Gbg.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren anteckning: förhörsledaren föreslog att påbörja dagens förhör där förra 
förhöret avslutades. Avsikten är att Yohannes skall ge en mer detaljerad berättelse om vad 
som hände efter att han lämnade bostaden. Yohannes accepterade förhörsledarens förslag.

FÖRHÖR
I tidigare förhör har Yohannes uppgivit att han hemma i bostaden lade ned de kläder som han 
tidigare haft på sig i en påse. Yohannes tillfrågad om varifrån han fick denna påse och om 
han kan lämna någon beskrivning på just denna påse. Yohannes svarade han tog påsen i 
köket. Påsarna förvaras i samma skåp som sopporna men bredvid dessa. Påsen var troligen en 
vanlig plastpåse. En sådan man får då man varit och handlat. Yohannes kan inte beskriva 
påsen någon mer än så.

Tillfrågad om vad Yohannes hade för avsikt att göra med sina kläder då han lade dem i en 
påse  och gick ned med påsen till källarutrymmet. Yohannes svarade att han inte ville att hans 
fru skulle hitta kläderna. Han ville inte heller lägga kläderna bland övrig smutstvätt då hans 
kläder var väldigt smutsiga. Någon mer tanke om vad han sedan skulle göra med kläderna 
hade han inte då. 

Förhörsledarens anteckning: Yohannes förevisad fotografi på beslag 2010-1400-BG 12798 
punkt 1 jeans punkt 2 t-tröja. De båda fotografierna bifogas förhöret.
Yohannes tillfrågas om han känner igen kläderna som sina. Yohannes svarade att han känner 
igen dem så som sina kläder.
Tillfrågad om var byxorna är köpta så svarade Yohannes att han köpte dem i USA men han 
kan inte berätta så mycket mer. Han vet inte i vilken affär han köpte jeansen. Det var just den 



här typen av byxor som Yohannes kastade.
Tillfrågad om t-tröjan så svarade Yohannes att han känner igen tröjan. Han har köpt en sådan 
tröja och han kastade denna tröjan med sina övriga kläder. Yohannes uppger att han tidigare i 
förhör berättat om var han köpte t-tröjan och dessa tidigare lämnade uppgifter stämmer.

Yohannes tillfrågas om han tog med sig någon mobil då han gick ut igen. Yohannes svarade 
att han hade ingen mobiltelefon med sig. Han hade däremot en kniv med sig ut.

Då Yohannes i tidigare förhör uppgivit att han gick ut i avsikt att få tillbaka sina kläder samt 
skor och i avsikt att gripa den båda män som han uppfattade hade våldtaget kvinnan så 
tillfrågas Yohannes om vad han skulle gjort om han lyckats gripa de båda. Yohannes svarade 
att det stämmer. Han skulle bråka med de båda om det behövdes och göra sitt bästa för att 
gripa dem. 

Tillfrågad om vad Yohannes skulle göra om han hade lycktas gripa de båda. Yohannes 
svarade att han då hade ringt polisen med hjälp av någon av männens mobiltelefoner. Kanske 
någon annan kunde komma till hans hjälp med att ringa polisen. Någon annan som såg vad 
som hände när Yohannes grep männen. Kniven hade Yohannes med sig för att skydda sig 
mot männen. Yohannes kände inte till vad männen kan ha haft på sig. Problemet var att 
Yohannes inte ville väcka och oroa sin fru och därför hade han ingen mobil med sig ut. Om 
det hade visat sig att Yohannes fick tillbaka sina kläder samt att kvinnan, som han uppfattade 
blev våldtagen, inte hade några problem så hade Yohannes inte behövt ingripa mot männen 
och då hade Yohannes inte behövt ringa till polisen.

Yohannes tillfrågas om han såg till någon människa då han gick vägen tillbaka som han 
tidigare hade sprungit då han var jagad. Yohannes svarade att han inte såg till någon. Det är i 
alla fall vad Yohannes tror.

Yohannes tillfrågas om han gick gångbanan genom gångtunnels, under gatan, fram till 
platsen där kvinnan legat i skogsdungen. Yohannes svarade att han tog just den vägen. 
Genom gångtunneln.

Yohannes tillfrågas om det stämmer, så som han i tidigare förhör uppgivit, att när han väl var 
framme där kvinnan legat och hon var borta så trodde Yohannes att hon lämnat platsen med 
hans jackan men lämnat kvar sin egen väska, skor och byxor. Yohannes svarade att det var en 
snabb tanke som Yohannes fick när han upptäckte att kvinnan var borta och också hans jacka.

Tillfrågad om det stämmer att Yohannes sedan tog med sig kvinnans byxor, skor och väska 
och bar dem till sin källare. Yohannes svarade att det stämmer. Det kan också ha funnits mer 
saker som tillhörde kvinnan och som han tog med sig från platsen. Yohannes tog med sig allt 
som han uppfattade tillhörde kvinnan. 

Tillfrågad om Yohannes såg till några trosor eller stumpor så svarade Yohannes att han inte 
kommer ihåg om han såg till detta.

Tillfrågad om hur han bar kvinnans byxor, skor och väskan så svarade Yohannes att han bar 
kvinnans saker i sina händer till källaren i huset där Yohannes har sin bostad.

I tidigare förhör har Yohannes uppgivit att han så småningom lade kvinnas byxor, skor och 
väska i en påse. Tillfrågad om detta stämmer så svarade Yohannes att det stämmer.

Tillfrågad om Yohannes kan beskriva just denna påsen så svarade Yohannes att han tror att 
det var en plastpåse men i övrigt kan Yohannes inte beskriva påsen något mer. Han vet inte 
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påsens färg.

Yohannes tillfrågas om han på en karta kan rita in hur han gående gick från bostaden till 
platsen där han kastade både sina kläder och kvinnans byxor, skor samt väska.  Yohannes 
svarade att han gick på en gångväg, ingen väg eller gata, mot Friskväderstorget. Yohannes 
han svår att rita ut på karta då han har svårt att känna igen sig. Gångvägen som Yohannes 
gick är naturligt att ta om man från hans bostad är på väg mot Friskväderstorget. Väl i vid 
Friskväderstorget, vid spårvagnshållplatsen, så gick han över den större gatan som 
förhörsledaren uppger heter Sommarvädersgatan. På andra sidan av den stora vägen så gick 
Yohannes i en cirkel, (Förhörsledarens anteckning Yohannes ritade på kartan ut en cirkeln). 
Vid de kryss, på kartan, som Yohannes ritat in är de platser där han tror att han kastade sina 
kläderna och kvinnans tillhörighet. Förhörsledarens anteckning: Kartan bifogas förhöret.

Tillfrågad om Yohannes kan beskriva de skräptunnor som han kastade i så svarade Yohannes 
att de stod en bit ovanför marken och storleken på dem var ungefär som den skrivare som 
förhörsledaren har på sitt skrivbordet. Någon färg kan Yohannes inte uppge.
Tillfrågad så svarade Yohannes att han tror att det var på två ställen som Yohannes kastade 
sina kläder och kvinnans tillhörigheter.

Yohannes tillfrågas om en kvinna som han för sin fru den 9 december uppgav sig ha hjälpt. 
Yohannes svarade att det var i mars eller april i år. Klockan var cirka 11.30 och Yohannes var 
på väg till skolan men skulle innan lämna in ansökan om fortsatt socialbidrag samt lämna 
närvarolista från sin skola. Detta skulle han lämna i receptionen vid Backaplan. Yohannes 
kan inte adressen men det är bredvid det brända huset.
Yohannes såg en kvinna falla och hon slog i bakhuvudet. Medan Yohannes höll kvinnan så 
lämnade han över sin mobil till någon annan som ringde till polisen. Medan Yohannes höll på 
att hjälpa kvinnan så passerade hans sociala kontaktperson och frågade vad Yohannes gjorde. 
Den sociala kontakt personen heter Helena.

Tillfrågad om Yohannes senare berättade detta för Makeda. Yohannes svarade att han ringde 
till Makeda och berättade vad som skett samma dag som de hade hänt. 

Tillfrågad om hur Makeda reagerade på detta. Yohannes svarade att han berättade för Makeda 
hur folk hade passerat utan att hjälpa kvinnan. Makeda förklarade för Yohannes att man gör 
så i Sverige. Man skall inte bry sig. Om man hjälper till så kan man själv bli anklagad för att 
ha skadat den som behöver hjälp.

Yohannes tillfrågas om varför han valde att ljuga för Makeda på söndagen, när han förklarade 
varför han kom hem sent, i stället för att just berätta för henne att han hjälpt en kvinna precis 
som han gjort tidigare. Yohannes svarade att han trodde att Makeda skulle bli nervös och 
lessen. Senare när Yohannes fick reda på att kvinnan var död så hade han för avsikt att berätta 
det för Makeda men han ville inte göra det på telefon. Det var Makeda som ringde till 
Yohannes på tisdagen, på morgonen eller på dagen, och berättade att en kvinna var död. 
Tillfrågad om Yohannes då uppfattade att det var den kvinna som hade försökt hjälpa och 
som han uppfattade så som våldtagen. Yohannes svarade att han trodde att det var just denna 
kvinna som var död. Spontant så uppger Yohannes att redan på måndagen när han och 
Makeda var och handlar tillsammans så såg Yohannes ett fotografi på samma kvinna som han 
uppfattade som våldtagen. Yohannes kände igen att det var samma kvinna. På fotografiet, 
som fanns utanför affären, stod det att kvinnan var försvunnen.

Tillfrågad om Yohannes då inte funderade på att kontakta polisen. Yohannes svarade – "Nej". 
Yohannes tillfrågas om varför han inte funderade över att kontakta polisen. Yohannes svarade 
att han för det första inte var 100 procent säker att det var samma person på fotografiet som 
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den som han uppfattade som våldtagen. Dessutom var Yohannes säker på att kvinnan inte var 
försvunnet utan hon fanns och skulle komma tillbaka.
 
Tillfrågad om hur Yohannes tänkte om han uppfattade kvinnan som att hon inte var 
försvunnen. Yohannes svarade att han inte har någon aning. Hon kanske har gått till sina 
kompisar.

Tillfrågad om Yohannes tidigare i förhör lämnade uppgift om att han tog kvinnans kläder, 
skor och väska och senare kastade dem för att tillse att det inte fanns bevis som skulle kunna 
användas emot honom.  Yohannes svarade att det stämmer. Han hade rört kvinnans 
tillhörigheter och skulle därför kunna bli misstänkt för våldtäkt.

Förhörsledaren ifrågasätter varför Yohannes fortsatte att berätta en osann historia under de 13 
förhör som genomfördes med honom under de 72 dagar som han satt frihetsberövad. 
Yohannes svarade att han fortsatte att berätta den osanna berättelsen för det inte skulle göra 
någon skillnad om han tidigare hade berättat sanningen. Han är fortfarande inte någon 
mördare. Vidare skulle de båda andra männen som våldtaget kvinnan kunnat skada Yohannes 
familj. Den tredje orsaken är att Yohannes väntade på att polisen skulle hitta sperma från 
någon av de båda männen eller deras fingeravtryck på kvinnans kropp.

Tillfrågad om vad det var som gjorde att Yohannes ändrade sin berättelse. Yohannes svarade 
att han valde att berätta sanningen för att hans fru Makeda inte skall tror att han är någon 
mördare. Vidare för att den döda kvinnans anhörigas skull. De skulle också få reda på 
sanningen. Yohannes ville också hjälpa polisen att hitta de rätta mördarna.

Tillfrågad så svarade Advokat Claes Östlund att han inte hade några kompletterande frågor.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix Tolk nr 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord och grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, den 26 september 2010 vid

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2011-01-19
Förhör påbörjat

14:14
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med tanke på att Ephrem Yohannes ändrat sin ursprungliga berättelse så tillfrågas han om 
han kan berätta vad som skedde i samband med att han lämnade Simba i centrala Göteborg 
för att åka mot bostaden.
Yohannes svarade att han lämnade Simba för att han höll på att kräkas. Han ville ha luft. 
Yohannes tyckte det varit varm inne och gick därför ut. På utsidan stod han vid någon 
byggnads hörn. Yohannes kan inte beskriva platsen något mer. Sedan gick han till hållplatsen 
där han somnade.

Yohannes får kännedom om att det finns uppgifter i förhör om att Yohannes och Makeda 
bråkade i samband med att Simba stängde. Tillfrågad om hur han ställer sig till denna uppgift 
så svarade Yohannes att han och Makeda bråkar som vanliga par någon gång ibland. Just vid 
detta tillfället då de tillsammans besökte Simba minns Yohannes att de inte bråkade med 
varandra. Yohannes är helt säker på detta. Kanske att någon har missuppfattat och trott att de 
båda bråkade med varandra.

Tillfrågad om Yohannes kan berätta hur han gick till hållplatsen så svarade Yohannes att han 
inte vet detta. Han visste inte vilken hållplats det var som han gick till. Inte förrän polisen 
berättade för honom att han gått till hållplatsen vid Brunnsparken så kom han ihåg att det var 
just denna hållplats som han gick till.

Yohannes tillfrågas om hur han ställer sig till uppgiften från Samuel Berhanmeskel, pojkvän 
till Makedas syster Lidia, som i förhör uppgivit att Yohannes, efter att ha lämnat Simba, gick 
in i Västra Nordstan. Yohannes svarade att han inte minns något om detta. Yohannes minns 
inget på grund av att han var berusad efter att ha druckit alkohol. Om Yohannes inte hade 



druckit så mycket så hade han kommit ihåg vad han gjorde.

Yohannes får också kännedom om att Samuel i förhör uppgivit att han ringde till Yohannes, 
efter att denne lämnat Simba, men inte fick något svar. Med tanke på detta så tillfrågas 
Yohannes om när han första gången kom att märka att han saknade sin mobiltelefon. 
Yohannes svarade att det gjorde han då de båda männen som han uppfattade hade sex med 
kvinnan försvann. Först var det när Yohannes såg när de båda männen, som han uppfattade 
hade sex med kvinnan, och Yohannes hade för avsikt att i smyg fotografera dem. Sedan, när 
männen hade försvunnit, så hade Yohannes ringt till polisen om han hade haft sin 
mobiltelefon.

Yohannes får kännedom om att Lidia Girmo, Makedas syster, i förhör uppgivit att Yohannes 
för henne sagt att han inte hade med sig sin mobil. Han hade glömt den hemma. Detta hade 
Yohannes sagt till Lidia på spårvagnen in till stan. Tillfrågad om hur Yohannes ställer sig till 
denna uppgift så svarade han att han inte minns detta. 

Förhörsledarens anteckning: Yohannes förevisas en så kallad hybridkarta, något mellan 
flygfoto och karta, som hämtas via Eniro.se på Internet. Kartan bifogas förhöret.

Yohannes tillfrågas om han på kartan, märkt med bokstaven A, kan rita ut platsen där 
kvinnan låg då han kom fram till henne och upplevde att hon var medvetslös. Yohannes 
svarade genom att rita ut den ungefärliga platsen dör kvinnan låg då han kom fram till henne.
Yohannes tillfrågas om denna plats där kvinnan låg medvetslös är samma plats där Yohannes 
uppfattade att männen hade sex med kvinnan. Yohannes svarade att det var samma plats.
Förhörsledarens anteckning: Yohannes ritade en rund ring på platsen där kvinnan hade legat. 
På uppmaning av förhörsledaren ritade Yohannes även ett kryss inne i den ritade ringen som 
ett förtydligande.

Vidare tillfrågas Yohannes om han på en annan karta kan rita ut den väg som han sprang 
medan han var jagad av de båda andra männen och därefter vidare vägen som Yohannes gick 
då han tog sig hem till bostaden.
Förhörsledarens anteckning:  Yohannes förevisades en hybridkarta över området och fick 
både Temperaturgatans hållplats, trappan och gångvägen därefter, samt hans bostad utpekad. 
Yohannes påbörjade att rita hur han sprang då han var jagad av de båda männen. Efter en kort 
bit (Passerade över Daggdroppegatan) så ritade Yohannes en svart prick där han uppgav att 
han hade ramlat. Därefter hade Yohannes stora svårigheter att orientera sig på kartan. Han 
visste inte var på kartan gästparkeringen fanns varpå förhörsledaren avbröt det hela. Kartan, 
med den korta bit som Yohannes ritat, bifogas förhöret.

Tillfrågad gällande gästparkeringen så uppger Yohannes att denna parkering finns under bar 
himmel. Yohannes tror att gästparkeringen är belägen cirka tre hundra meter från Yohannes 
bostad.

Det var just på denna gästparkering som Yohannes pratade till mannen som innan hade 
sprungit efter honom. Det var också vid detta tillfället, på denna plats, som Yohannes bad 
mannen att få tillbaka sina kläder och skor.

Tillfrågad om Yohannes åter kan lämna en beskrivning på just denna man. Yohannes svarade 
att mannen var vit. Han hade ett runt huvud. Mannen panna stack ut lite längre. Mannen såg 
annorlunda ut. Han såg speciell ut just med den pannan.
Mannen var iklädd mössa. Yohannes uppger spontant att han skulle känna igen mannen 
direkt på ett fotografi speciellt om mannen har mössa på sig.
Tillfrågad om mannens ålder så svarade Yohannes att mannen är cirka 22 till 27 år och cirka 

Förhör med Yohannes, Ephrem Tadele; 2011-01-19 14:14   diarienr: 1400-K160329-10

 700



175 centimeter lång. Mannen hade normal kroppsbyggnad.
Tillfrågad så svarade Yohannes att mannen mössa inte hade vare sig tofs, skärm eller något 
märke.
I övrigt hade mannen på sin en mörk jacka och blå jeans. Han hade också på sig ett par 
handskar son såg ut som svenska flaggan på ovansidan – handloven. På handsken ovansida 
fanns inget kors utan handsken var randig gul och blå. Yohannes kan inte uppge om ränderna 
var lika breda. Yohannes minns inte vad mannen hade för skor på sig.

Tillfrågad om hur ovan beskrivan mannen stod då han, som Yohannes uppfattade, hade sex 
med kvinnan.  Yohannes svarade att denne man stod då närmast kvinnans huvud. Denna 
uppfattning gäller bara om mannen hade sin mössa på sig. 
Spontant så uppger Yohannes att om polisen hade kommit till platsen strax efter att männen 
försvunnit så hade Yohannes bara kunna uppger att mannen som stod närmast kvinnans 
huvud hade mössa på sig.

Det mer detaljerade signalementet på mannen ovan kommer från tillfället då Yohannes 
pratade men mannen vid gästparkeringen och bad om att få tillbaka sina kläder och skor.

Tillfrågad om Yohannes kan beskriva den andra mannen som Yohannes uppfattade hade sex 
med kvinnan. Yohannes svarade att denne man var också vit och gissningsvis 28 till 35 år. 
Mannen hade lugg som gick ned i pannan. Håret var vitt. 
Tillfrågad om mannens kroppsstorlek så svarade Yohannes att mannen var stor men 
Yohannes kan inte i övrigt beskriva detta något närmre.
Denne man var i övrigt ungefär lika lång som den första mannen som Yohannes har beskrivit. 
Några detaljer i mannens ansikte minns inte Yohannes. Yohannes skulle eventuellt kunna 
känna ingen mannen men chansen är större gällande den första mannen som Yohannes har 
beskrivit. Någon klädsel på den andra mannen kan Yohannes inte lämna. Han har ingen 
uppfattning om mannens kläder var ljusa eller mörka.

Inga kompletterade frågor från Advokat Östlund.

Förhöret uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Västra Götaland
Enhet

LKP_GBR_UT
Diarienr

1400-K160329-10
Hörd person

Yohannes, Ephrem Tadele
Personnummer

19871219-6131
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Semantix. Tolk nr. 1514
Språk

Amarinja

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord och grov våldtäkt, alternativt försök till grov våldtäkt, den 26 september 2010 vid

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Claes Östlund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Håkan Ohlson
Förhörsdatum

2011-02-24
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:25
Förhörsplats

Polishuset, Ernst Fontells plats, i Gbg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ephrem Yohannes förevisas ett fotografi på ett par skor. Beslag 2011-1400-BG 2421-1.  Se 
bifogad fotografi.

Yohannes tillfrågas om han känner igen skorna på det förevisade fotografiet. Han svarade att 
han inte känner igen dessa. Det är inte hans skor. Yohannes är helt säker på att det inte är 
hans skor på fotografiet.

Yohannes tillfrågas om han minns tillfällen i rekonstruktionen då han påvisade de två 
platserna där tappande sina skor. Yohannes svarade att han minns detta.
Tillfrågad om det skall uppfattas som om Yohannes från platsen där han tappade sina båda 
skor därefter sprang och gick hem till bostaden struplästen. Yohannes svarade att det 
stämmer. Yohannes uppger spontant att de byxor som han hade på sig vid detta tillfället var 
mycket långa varpå byxbenen längs ned täckte ungefär halva fotbladet när han sprang och 
gick mot bostaden. 
Yohannes kan inte uppge exakt hur stor del av fotbladet som täcktes av byxbenet.

Tillfrågad om det är från hälen och framåt som varit täckt av byxbenet eller från tån och 
bakåt. Yohannes svarade att det är från hälen framåt som täcktes av byxbenet.

Yohannes förevisade fotografi på de stumpor som hittats tillsammans med hans övriga kläder 
och tillfrågas om han har något att tillägga spontant gällande strumporna. Yohannes svarade 
att han inte har något att tillägga gällande strumporna.
Förhörsledarens anteckning: Fotografier på ovan nämnda strumpor bifogas förhöret. 
Strumporna finns i beslag 2010-1400-BG 12798-3.



Tillfrågad om Advokat Östlund har några kompletterade frågor så svarade denne att an inte 
hade några frågor. 

Förhöret uppläst och godkänt
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