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Krantz, Anna Matilda Vittne
Kristjansson, Einar Vittne
Larsson, Eva Margareta Vittne
Larsson, Kajsa Veronika Vittne
Ljusberg, Maja Karolin Vittne
Lundholm, Nils Emil Vittne
Mill, Nils Roger Vittne
Nilsson, Karin Ann-Sofie Vittne
Nilsson, Pär Fredrik Andreas Målsägande
Nilsson, Sören Målsägande
Nilsson, Sören Vittne
Nilsson, Vanja Gunilla Målsägande
Nordström, Bente Synnøve Vittne
Nordström, Lars Michael Vittne
Norlin, Nils Ola Vittne
Olsson, Thor Marcus Vittne
Persson, Carola Maria Helen Vittne
Persson, Hans Einar Vittne
Persson, Sara Maria Gabriella Vittne
Persson, Signe Maria Helen Vittne
Persson, Simon Rolf Einar Misstänkt
Qvist, Carl Einar Vittne
Qvist, Jon Edvin Vittne
Raudonikiene, Giedre Vittne
Rosenqvist, Maria Charlotte Vittne
Rosvall, Lars Jimmy Vittne
Sjödin, Karl Oskar Vittne
Strindlund, John Filip Petrus Vittne
Sundström, Thomina Maria Walli Vittne
Svensson, Karl Olov Magnus Vittne
Termond, Jazzley Vittne
Terneborg, Britt Inger Vittne
Thurfjell, Lars Peter Vittne
Unge, Frida Cecilia Vittne

HEMLIG
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Aktör Roll
Westman, Erik Mikael Vittne
Westner, Ann-Carine Målsägande
Wexell, John Erik Henrik Vittne
Ytterström, Elvy Elisabeth Vittne
Ytterström, Karl Arne Vittne
Åstrand, Adam Ruben Vittne
Åström, Lars Tore Vittne
Östblom, Elisabeth Birgitta Vittne
Östblom, Mats Valentin Vittne
Östblom, Åke Valentin Vittne
Öster, Jan Magnus Vittne
Brottsbeskrivning
Mord

Brottskod
0311

Brottsplatsadress
NORRA RÅBOVÄGEN 2

Områdeskod
2105070084

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
2016-12-22 22:18

Händelse inträffad mellan
    -  -   -     -  -  

Aktör Roll
Bayramzadeh, Shapour Vittne
Berglin, Elsy Margareta Vittne
Blank, Pär Jon Vittne
Burman, Eva Marie Vittne
Bylin, Linda Viktoria Målsägande
Cedendahl, Wenche Carina Vittne
Engstrand, Karin Johanna Vittne
Febbo, Evelyn Vittne
Forslin, Alice Sofia Vittne
Forslöf, Inger Barbro Christina Vittne
Frisk, Per Johan Vittne
Granath, Anna Elsie Vittne
Juhl, Per Arne Olov Vittne
Jung, Eva Lena Madelene Vittne
Jung, Olaf Vittne
Lindström, Karin Angelica Vittne
List, Inger Viktoria Målsägande
List, Kjell Börje Vilgot Målsägande
List, Malin Viktoria Målsägande
List, Nina Viktoria Målsägande
Nilsson, Sören Vittne
Norlin, Eva Maria Vittne
Nyström, Elsa Marina Julia Vittne
Olsson, Pernilla Margareta Vittne
Persson, Hans Einar Vittne
Persson, Simon Rolf Einar Misstänkt
Qvist, Carl Einar Vittne
Qvist, Jon Edvin Vittne
Sjöström, Per Ola Vittne
Svensson, Karl Olov Magnus Vittne
Termond, Jazzley Vittne
Thorén, Anna Lina Maria Vittne
Westman, Erik Markus Vittne
Ytterström, Elvy Elisabeth Vittne
Ytterström, Karl Arne Vittne
Östblom, Erik Olov Vittne
Personal Funktion

Johansson E Thomas FU-ledare (RAR)

Johansson E Thomas Handläggare (RAR)

Thurfjell Peter L Uppgiftslämnare

Thurfjell Peter L Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

HEMLIG
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RB 26-5120 med Pinsp. Thurfjell/Einarsson och RB 26-5130 kallades till 

Råbovägen 2 med anledning av att en mansperson ringt in till 112 och 

säger sig haft en person som ringt på dörren och sagt att han tappat minnet 

och är förvirrad. Under samtalet så hör 112 operatören att det blir bråk och 

höga skrik i bakgrunden sedan blir allt tyst. 

BROTTET

När vi kommer fram till platsen anträffar vi två personer bragda om livet 

inomhus på adressen Råbovägen 2. 

HEMLIG
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2016-12-23 03.57
 RAR                                                           5000-K1588038-16
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1588038-16 
 Enhet: 520340IG6   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2016-12-22 kl: 22.39  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     Inspektör Peter L Thurfjell                                  
 Inskriven av:    Inspektör Peter L Thurfjell                                  
 Inskriven:       2016-12-23 kl: 03.13  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           520340IG6                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 AVLIDEN PERSON:                           MISSTÄNKT:                          
 LIST, KJELL                                                                   
 NILSSON, VANJA                                                                
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 PM, foton, Förhör.                                                            
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                     Brottskod  
 Mord                                                                     0310 
   NORRA RÅBOVÄGEN 2, HUDIKSVALL                                   Länskod: 21 
                                                            Omrkod: 2105070084 
   Torsdag 2016-12-22 kl 22.18                                                 
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 RB 26-5120 med Pinsp. Thurfjell/Einarsson och RB 26-5130 kallades till        
 Råbovägen 2 med anledning av att en mansperson ringt in till 112 och          
 säger sig haft en person som ringt på dörren och sagt att han tappat minnet   
 och är förvirrad. Under samtalet så hör 112 operatören att det blir bråk och  
 höga skrik i bakgrunden sedan blir allt tyst.                                 
                                                                               
 BROTTET                                                                       
                                                                               
 När vi kommer fram till platsen anträffar vi två personer bragda om livet     
 inomhus på adressen Råbovägen 2.                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Gävleborg                      Besöksadress: Södra Centralgatan 1          
 Box 625                                                                       
 801 26 GÄVLE                 Handl. enhet: Utredningssektion 1 PO Gävleborg   
 Tfn: 11414                   Handläggare: Kommissa. E Thomas Johansson        
 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2016-12-23 03.57

HEMLIG
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 RAR                                                           5000-K1588038-16
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 AVLIDEN PERSON                                                                
                                                                               
 LIST, KJELL BÖRJE VILGOT, 19540707-0332 Kön: M                                
 NORRA RÅBOVÄGEN 4, 824 92 HUDIKSVALL, SVERIGE                                 
 Tilltalsnamn:     KJELL                                                       
 Medborgarskap:    SVERIGE                                                     
 Tfn.bostad:                             Tfn.arbete:                           
 Tfn.mobil:                                                                    
 E-post:                                                                       
 Arbetsplats:                                                                  
 Övriga anteckningar:                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 AVLIDEN PERSON                                                                
                                                                               
 NILSSON, VANJA GUNILLA, 19450402-7725 Kön: K                                  
 NORRA RÅBOVÄGEN 2, 824 92 HUDIKSVALL, SVERIGE                                 
 Tilltalsnamn:     VANJA                                                       
 Medborgarskap:    SVERIGE                                                     
 Tfn.bostad:                             Tfn.arbete:                           
 Tfn.mobil:                                                                    
 E-post:                                                                       
 Arbetsplats:                                                                  
 Övriga anteckningar:                                                          
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2016-12-23   Beslut av: Inspektör Maria Legl                           
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Gävleborg                      Besöksadress: Södra Centralgatan 1          
 Box 625                                                                       
 801 26 GÄVLE                 Handl. enhet: Utredningssektion 1 PO Gävleborg   
 Tfn: 11414                   Handläggare: Kommissa. E Thomas Johansson        
 E-post:                                                                       

HEMLIG
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Översiktsbilder fotograferade av kriminaltekniker Per Ringqvist 

2017-01-12 
Sammanställt av Insp Jon Linälv 

 

Centrala Hudiksvall 

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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Pilen visar ingången till biograf Cinema 3 Drottninggatan 1, Hudiksvall 

 

Vy över Råbosjön. Pilen visar var Råbovägen 2-4 ligger 

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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Vy över Råbo. Vägen är NorraRåbovägen i riktning mot Råbo. Pilen visar taket på Norra 

Råbovägen 2. 

 

Visar infarten till Råbovägen 2-4 från Norra Råbovägen. 

Norra 

Råbovägen 2 

Norra 

Råbovägen 4 

Pb UML422 

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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Norra Råbovägen 2-4 

 

Norra 

Råbovägen 2 

Norra 

Råbovägen 4 

PB UML422 

Norra 

Råbovägen 2 

entré 

Nora 

Råbovägen4 

entré 

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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Visar norra änden av Norrtjärnen varifrån Simons blod säkrats. Vägen heter Tobergsvägarna.  

Simon har troligtvis rundat tjärnen och sedan gått österut. Simon har sedan förmodligen 

kommit fram på LV 759 som leder fram till E4 i höjd med Välsta. 

Norra 

Råbovägen 2 

Norra 

Råbovägen 1 

Norra 

Råbovägen 4 

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16   diarienr: 5000-K1588038-16

  22HEMLIG



 

Visar korsningen LV 759 / E4 i Välsta.  

 

Pilen visar busshållsplats i Välsta 

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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24

PM
Samtal till SOS alarm från List

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Hjelm, Karin
Datum

2016-12-28
Tid

10:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karin Hjelm

Uppgiften avser

Samtal mellan polisen och anmälare
Uppgift

OP = Operatör polisen 112

NN1 = Anmälare 1

NN2 = Anmälare 2

P1 = Polis 1

P2 = Polis 2
 

OP: Polisen 112, vad har inträffat?

NN1: Ja, vänta lite.

NN2: Hallå ja.

OP: Hallå.

NN2: Jo, vi ringer från ett ställe som heter Råbosjön utanför Hudiksvall.

OP: Okej.

NN2: Och det är ett sommarstugeområde.

OP: Mm.

NN2: Men vi är två stycken som bor permanent här, för vi är inte så många som 
bor runt sjön här.
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OP: Okej.

NN2: Och då knacka det på hos mig förstår du, en kille.

OP: Mm.

NN2: Som inte vet var han bor eller var han, var han, ja kommer ifrån eller 
nånting.

OP: Okej. Vad ville han för nånting då?

NN2: Va?

OP: Vad ville han för något?

NN2: Ja, han vet inte, han har minnesförlust säger han.

OP: Okej.

NN2: Han vet (ohörbart) 

OP: Vilken adress är det?

NN2: Nu hoppar han på mig här.

OP: Vad är det som händer?

NN2: Ge dig, vad håller du på med?

?: (ohörbart) 

OP: Hallå? Hallå?

?: (ohörbart) 

(Kvinna som skriker)

OP: Hallå?

?: (ohörbart) 

(Kvinna som skriker)

OP: Hör du mig? 

(Kvinna som skriker)

OP: Hör du mig?

?: (ohörbart) 

Samtal till SOS alarm från List, PM, 2016-12-28 10:35   diarienr: 5000-K1588038-16
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OP: Hallå?

?: (ohörbart) 

(Kvinna som skriker)

OP: Hallå?

(Kvinna som skriker)

OP: Dom har blivit överfallna, jag vet inte vart dom är.

(Kvinna som skriker)

OP: Helvete.

?: (ohörbart) 

(Kvinna som kvider)

OP: Hallå? Ja, jag håller på. Hallå? Kan du höra mig? Hallå?

(Tystnad) (Skrapande ljud) (Någon som andas tungt)

OP: Hallå?

(Någon som andas tungt) (Tystnad)

OP: Hallå? 

(Tystnad)

OP: Hallå?

(Tystnad)

OP: (ohörbart) 

(Tystnad)

OP: Hallå?

(Tystnad)

OP: Hallå?

(Tystnad)

OP: Hallå?

(Tystnad)
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OP: Hallå?

(Tystnad) 

OP: Hallå? Hallå?

(Tystnad)

OP: Hallå? (ohörbart) 

(Tystnad)

P1o2: Polisen.

P1: Polisen. Åh shit, där ligger en blodig man. Här ligger det en till.

P2: Jaa. (ohörbart) 

P1: (ohörbart) 

P2: (ohörbart) jaa, både kvinnan och mannen anträffas livlösa (ohörbart) två 
ambulanser (ohörbart) 

P1: Polisen.

P2: Du, vi.

P1: (ohörbart) 

P2: Jaa (ohörbart) 

P1: Jaa.

P2: Absolut, allt som går och få hit, tekniker, rubbet. Ser ut och vara nån form 
utav dubbelmord det här.

P1: Jag vet inte (ohörbart) skuren i halsen (ohörbart) 

P2: Vi backar undan.

P1: Jaa.

P2: (ohörbart) 

P1: (ohörbart) 

P2: (ohörbart) 

(Tystnad)
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PM
Samtal från Polisen till SOS alarm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Hjelm, Karin
Datum

2016-12-28
Tid

13:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karin Hjelm

Uppgiften avser

Samtal mellan SOS och polisen
Uppgift

OP = SOS-operatör Martin

NN = Någon från polisen

OP: SOS det är Martin.

NN: Hej, det är polisen.

OP: Hej.

NN: Hej. Ni har fått in ett samtal nyligen i norra Hälsingland, nyligen.

OP: Nu ska vi se, ja vi ska kolla på det.

NN: Ja, det är en kvinna som har blivit överfallen, hon bara skriker, vi har 
ingen adress.

OP: Vi ska se om jag får fram nåt.

NN: Vi behöver ett telefonnummer.

OP: Ja, jag förstår det

NN: Mm.

OP: Jag ska kolla vad jag kan hitta här. När kom det här in?

NN: Ähh, det kom in nyss, alltså inom dom, ja två minutrarna.
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OP: Ähh, då ska vi se, då har det bara kommit in ifrån Örnsköldsvik, äh, det är 
ju utanför där (ohörbart) 

NN: Nånstans (ohörbart) 

OP: Jag har bara Gävle.

NN: (ohörbart) 

OP: Vad sa du?

NN: Råbosjön.

OP: Råbosjön?

NN: Ja, Gävle.

OP: I Gävle kommun alltså?

NN: Ja, ja i Gävle. Kungsbäck kanske, neej Gävle nånstans.

OP: Nja, det senaste jag har, vi ska se vad som står på det då.

NN: Mm.

OP: Ähmm, ähh, vi ska se, där. Tydligen så har det ringts två gånger ifrån den 
adressen.

NN: Ja, det.

OP: (ohörbart) väg 5, en Emma Rickardsson.

NN: Är du säker på, var det nu, inom, alltså dom två senaste minutrarna?

OP: Äh, neej, alltså det här är ju, jaa 20 minuter.

NN: Jaa, det var dom två senaste minutrarna.

OP: Ja, det finns ingenting där.

NN: Ingenting? Vad har du för nånting där då?

OP: Neej, finns ingenting. Nej, men det finns inget. Alltså det senaste är sju 
minuter sen.

NN: Ja, och vad är det då då?

OP: Nej, det är uppe i Örnsköldsvik det, uppe i Sundsvall.

NN: Jaa, för, så ni har, du är säker på att ni inte har nånting?
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OP: Det finns ingen vidarekoppling (ohörbart) 

NN: (ohörbart) fem minuter kan det ha gått nu, inte mer.

OP: Okej. För det här kom in, vi fick in det och kopplade 22.14.

NN: 22.14.

OP: Det är sju, nej det är åtta minuter sen.

NN: Vad är det då? Är det (ohörbart) 

OP: Neej.

NN: Vad är det då?

OP: Nätragatan 11 i Bjästa, i Örnsköldsvik.

NN: Örnsköldsvik.

OP: En Paulina Abrahamsson.

NN: Jaa, neej. Och senaste samtalet är i Örnsköldsvik?

OP: Ja, det är det här du fick uppgifter på nu, Paulina Abrahamsson. 
Telefonnumret är 070-7850185 och det var Nätragatan 11, Bjästa, 
Örnsköldsviks kommun. Och det senaste i Gävle 20 minuter sen.

NN: Neej. Var är Råbosjön?

OP: Ska kolla. Var det nånting som dom sa i samtalet?

NN: Råbosjön, det är i Hudiksvall.

OP: Ja, det är ju liksom mitt i, mitt i det området så att, och därför, där har vi 
ingen vidarekoppling ifrån. Vi har inte kopplat nå samtal till er därifrån 
under, jaa, under den senaste timmen.

NN: Yes. Jaa, äh, jaa vi.

OP: Det enda jag kan, vi ska se, jag ska fortsätta kolla här. Kolla om det kan 
vara avslutat redan, det borde inte vara det, men jag kan kolla om det är 
det.

NN: Mm. För jag tänker om det är nån som bara ringer och så att ni bara har 
kopplat över det hit på en gång.

OP: Mm. Vi ska se.

NN: Mm.
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OP: Äh, jag ska ta fram det här. Du är säker på att det är inom dom senaste 
fem minutrarna där?

NN: Ta inom dom senaste tio minutrarna.

OP: Mm. Ja, jag kan gå tillbaks 25 minuter och det finns fortfarande ingenting 
där.

NN: Vad sa du för nånting?

OP: Jag kan gå tillbaka 25 minuter och det finns fortfarande ingenting, äh, i 
det området.

NN: Okej.

OP: Som har blivit vidarekopplat till er.

NN: Ingenting? Då vill jag bara dubbelkolla, ingenting i Hudik, ingenting i, 
ähh, i vad heter det Söderhamn och ingenting med Gävle som har blivit 
(ohörbart) inom dom senaste 10 minutrarna?

OP: Vänta kvar.

NN: Mm.

OP: Kan det vara Norra Råbovägen 2 i Hudiksvall?

NN: Ja.

OP: Vanja Nilsson.

NN: Vanja Nilsson. Har du nå nummer?

OP: 0650.

NN: 0650.

OP: 316.

NN: 316.

OP: 66.

NN: 66. Vänta. Vad sa du att adressen var? Norra?

OP: Norra Råbovägen 2 i Nordanstigs kommun.

NN: Yes.

OP: Och jag ska se här om jag får fram.
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NN: 0650-3166.

OP: Alltså 31666, 0650-31666. Och det här ligger ju, norra sidan av Råbosjön 
emot vattnet.

NN: Mm. (ohörbart) ligger norra, Råbosjön. Har du nå (ohörbart) neej, jag ska 
leta upp (ohörbart) Du vet inte, du har inga personuppgifter på hon Vanja 
Nilsson, neej.

OP: Neej, det har jag inte, det finns inte med här.

NN: Neej. Där har vi henne, hon är född 45.

OP: Ähh, det står här att jag ska kunna sända det här som meddelande också.

NN: Vad menas med det?

OP: Det vet jag inte. Men alltså det är ju kopplat som nätsamtal till er.

NN: Jaa.

OP: Och det är ju från Norra Råbovägen 2 där i Nordanstig, Hudiksvalls 
kommun då.

NN: Om du tittar där.

OP: Mm.

NN: Ser det ut som att det är två hus där, för det ska vara nå stugområde.

OP: Ja, det ska vara, det ser kanske till och med ut och vara tre hus där, njaee, 
det är två hus och sen är det nå mindre, typ förråd ute på gården. Och det 
är ju då, man åker in ähh, svänger av, ähh, svänger av stora vägen in där 
på Norra Råbovägen också följer man ju den och sen är det första avfarten 
till höger, som går som en metkrok och då kommer du in där och i slutet 
på vägen där ligger huset.

NN: Yes.

OP: Ska jag ringa på åt dig?

NN: Till henne?

OP: Mm.

NN: Vi håller på och försöker få kontakt på det här numret som du har skickat.

OP: Mm.

NN: Men du, jättetack, ursäkta att jag lät lite stressad och kanske lite störig 
men.
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OP: Ja. Ja, jag fick inte upp det heller först, det kom först upp nu.

NN: Neej. Norra Råbosjön eller Råbovägen då, vi är på väg dit.

OP: 2.

NN: Yes.

OP: Bra. Tack hej.

NN: Tack hej.
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Tjänsteanteckning
Undersökning av Vanjas fasta trådlösa telefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2017-02-01
Tid

14:19
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med att brottsplatsen visas av ansvarig kriminaltekniker Ulrika Linge så tas Vanjas 
trådlösa telefon i beslag för att kunna dokumentera hennes samtalshistorik.

Vanja har en äldre trådlös fast telefon. Det är en Siemens Gigaset AL14H. När jag plockar 
den från golvet hemma hos Vanja så är telefonen helt urladdad. Efter att ha laddat telefonen 
så hittar jag telefonens samtalslogg.

Det är en enklare variant av samtalslogg där man ser de 10 senaste slagna numren men inte 
när de är uppringda eller hur länge man pratat.

De senaste tio numren är

112 Sos112
742073 (0650-742073) går till Vanjas särbo Sören Nilsson.
070-348 88 80 Går till Vanjas dotter Ann-Carine Westner, Tjärnvägen 11, Hudiksvall
743104 (0650-743104) går till Lilian Eriksson Blom, Via 21, Hudiksvall
742191 (0650-742191) går till Tage och Astrid Eriksson, södra Råbovägen 8, Hudiksvall
070-284 15 05 går till Sylvia Gräsell, Kavelbrogatan 5, Hudiksvall
070-653 36 45 går till Camilla Jonsson Bergvägen 10, Ilsbo
22105 (0650-22105) går till Folkets hus Iggesund, Centralgatan 3, Iggesund
070-670 72 20 går till företaget Ilsbo Tools AB, Västtjär 28, Ilsbo

I tjänsten,
Insp Jon Linälv

HEMLIG



78

PM
520310

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 11 LPO Gästrikland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Jansson, Annica
Datum

2017-03-13
Tid

15:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annica Jansson

Uppgiften avser

Insatsredogörelse från PIC, dubbelmord i Råbo 22/12 2016.
Uppgift

Jag tjänstgjorde som yttre befäl i Gävleborgs län 2016-12-22, strax efter klockan 22 
beordrade RLC (r egionsledningscentralen) pågående nattpatrull i Hudiksvall (26-5120) på 
ett ärende i Råbo. 
Operatören på RLC lät meddela att de fått in ett samtal om att en man kommit till Norra 
Råbovägen 2 och uppträtt förvirrat, under samtalet skall mannen som ringde in samtalet 
uppgett att de blev överfallna på adressen och därefter fick inte operatören kontakt med 
mannen längre, en kvinna hördes skrika i bakgrunden. 

Avgående eftermiddagspatrull i Hudik (26-5130) följde med nattpatrullen till platsen.

Jag befann mig på polisstationen i Gävle och önskade en insatstalgrupp av RLC där jag 
initialt kunde finnas med tills vi visste vad vi hade för ärende att göra med. 

Peter Thurfjell som var utsedd förman av gruppchef i Hälsingland och alternativ PIC (
 polisinsatschef) för nattpasset i händelse om yttrebefäl skulle vara upptagen i en annan insats 
och ej kunna verka som PIC meddelade bland annat några initiala ideér om hur 
framryckningen skulle gå till väga.
Jag som YB bekräftade hans ideér och meddelade att Thurfjell var utsedd platschef.

En kort stund senare ropade Thurfjell att de var framme på platsen, att han hörde något som 
rörde på sig i skogen. Thurfjell med kollegan Einarsson påbörjade sök i stugan på Norra 
Råbovägen 2 vilka en kort stund senare meddelade att de anträffat två tillsynes livlösa 
kroppar. I detta skede började jag packa mina saker för att bege mig norrut mot Råbo för 
insatsledning.
Jag blev även uppringd av RLC-befälet som önskade mig till Råbo.

Jag fick med mig tjänstgörande gruppchef i Gästrikland, Mari-Louise Toris som ledningsstöd.
Under framryckningen till Råbo gick man upp i stab i Uppsala och inledde en särskild 
händelse där jag blev utsedd PIC.

Jag meddelade en kort insatsidé över radion till samtliga patruller innehållandes bland annat 
insatsens tre övergripande mål;

1. Säkra tredje man
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2. Säkra FU
3. Gripa gärningsman

I samråd med RVB (  regionsvakthavadebefäl) Emil Sundqvist koncentrerade vi insatsen i
och omkring närområdet av brottsplatsen.

När klockan var cirka 23:35 meddelade polisflyget att de hade cirka 50 minuter kvar till
Råbo.

Ledningsplats upprättades på Bergsjövägen vid infarten till Råbo.
Där kom även två ambulanser att finnas till vårt förfogande om så skulle behövas i
insatsen. Jag kom senare att meddelas att även räddningstjänsten fanns till förfogande med
bandvagn om så skulle behövas.

Arbetet fördelades som så att de två första patrullerna på plats i Råbo fick bedriva arbetet
med avspärrning, genomsök och dokumentation.

Ankommande patruller från Söderhamn 26-4120 och Bollnäs 26-3130 fick initialt börja med en
husrannsakan i Ilsbo hos den avlidne kvinnans man, Sören Nilsson. Detta med anledning av att
patrull på brottsplatsen meddelade att det verkade som att det saknades en bil från adressen.
Söderhamnspatrullen meddelade att de anträffat den aktuella bilen som befarades vara
saknad.

Jag som PIC meddelade en begränsning till Söderhamnspatrullen som bestod i att de
skulle invänta Bollnäspatrullen för att sedan agera tillsammans. 

Det stod klar att det en kvinna vid namn Vanja och en man vid namn Tommy som bragts om 
livet.

Tommy var granne till Norra Råbovägen 2.

Parallellt med att vi jobbade med motivet att det skulle vara den avlidne kvinnans man
som var gärningsman jobbade vi även på spåret att det var en okänd gärningsman vi sökte
efter. Detta med anledning av att varken mannen eller kvinnan uppgav mannen som
hemsökte dem som en bekant eller nämnde honom vid namn under larmsamtalet vilket de
borde ha gjort om de kände honom. Allt vi visste var att det rörde sig om minst en man
som var gärningsman.

Ganska snart meddelade Söderhamnspatrullen att de var färdiga med sin husrannsakan
och att vi kunde avskriva den avlidne kvinnans man som misstänkt. Mannen togs om hand
och meddelades dödsbudet gällande sin fru.

Söderhamnspatrullen blev lösgjorda från Ilsbo och anslöt till Råbo medan Bollnäspatrullen
ombesörjde hanteringen av mannen.

Patruller i Råbo meddelade att de såg blodspår på marken från brottplatsen till
grannfastigheten, Norra Råbovägen 4. Patrull sökte igenom stugan och meddelade att det
fanns blod i handfatet men att stugan var tom. 

Patrull meddelade även att det stod en bil på Norra Råbovägen 4 med nyckeln i
tändningslåset och en kniv på passagerarsätet. Även blod anträffades i bilen.
Beslut fattades av Fu-L Maria Legl att Norra Råbovägen 2 och 4 skulle spärras av för
teknisk undersökning.
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Prioriteringen blev att försöka lösa de två första patrullerna på plats så snabbt som möjligt
så de dels skulle få möjlighet att bli omhändertagen i det psykosociala samt så att de
kunde påbörja sin avrapportering.

Patruller kom in på övertid för att arbeta i insatsen. I och med att man anträffat blod på
andra platser än den initiala brottsplatsen påbörjade patrull 26-9730 och hundpatrull 
26-9630 spåra de blodspår som fanns som senare kom att ledde ut i skogen och upp på en
altan till en stuga och sedan vidare ut i skogen igen. Per Nyberg i 26-9630 blev utsedd
platschef för hundarna/söket.

Samtidigt som detta meddelade polisflyget att de hade cirka nio minuter kvar till Råbo.
Polisflyget kom senare att samarbeta med  hundpatrull 26-9630 och söka av området
runt Råbo.

I takt med att spårningen i skogen tilltog kändes det mer och mer troligt att
gärningsmannen var kvar i skogen. Frågan gällande förstärkt hundspår lyftes av 
RLC-befälet vilket jag som PIC önskade.
Jag kom senare att meddelas att NI (  nationella insatsstyrkan) rekvirerats från Stockholm
för att stärka upp i spårningen efter gärningsmannen.

I väntan på att NI skulle ansluta ställde jag frågan till mina hundpatruller då även
hundpatrull från Sundsvall och Jämtland anslutit om de hade ork och kände att de
hanterade arbetsuppgiften att fortsätta spåra efter en flyende gärningsman i skogen.
Samtliga svarade ja och spårningen fortsatte. Deras begränsning var att de skulle söka i par.

Under sökandet efter gärningsmannen meddelade polisflyget att de var tvungna att åka
och tanka på Midlanda innan de skulle stänga vid klockan 01 eller 02. De uppskattade att
de skulle vara borta från insatsen i cirka 50 minuter.

När ytterligare patruller anslöt till insatsen fick de i uppdrag att evakuera boende i Råbo.
Per Bergström i 26-6120 blev utsedd platschef för evakueringen.
Boende hänvisades ut till ledningsplatsen och där vidare ner till Hudiksvall där de initialt
skulle inackorderas på hotell, men då hotellet var nattstängt lyckades samtliga lösa sin
nattliga vistelse genom att bo hos anhöriga.

Efter att evakueringen var genomförd patrullerade polispatruller i bil och blåljus påslagna längs
skogsvägarna för att "trycka" gärningsmannen och på så vis underlätta för hundförarna att
spåra upp denne.

När helikoptern var tillbaka fortsatte de söka i området med värmekameran. 
Insatsledaren från NI hade etablerat kontakt med mig via telefon och fått en dragning om
ärendet och hur arbetet var planerat under den närmaste tiden. Jag fick information om att
de ej hade egna hundar med sig utan att de skulle stärka upp de hundförare som redan
fanns i insatsen.

Jag blev meddelad från staben i Uppsala att man jobbade för att få in ny personal som
kom att lösa nuvarande, man jobbade på nya hundar samt en ny PIC som skulle ta över
efter mig, allt för att vara uthålliga i insatsen. 

 
En bit in i helikopterns sökande efter deras tankning meddelade de att de funnit ett
jättestarkt värmeeko vid en rotvälta. Detta värmeeko var på nordöstra sidan av
Norrtjärnen.
De bedömde att värmeekot var så pass starkt att de inte ville släppa det. Hundförarna fick

520310, PM, 2017-03-13 15:05   diarienr: 5000-K1588038-16

  80HEMLIG



direktivet att invänta NI.

NI som anlände vid klockan 04 hade överhört informationen och fått aktuella koordinater.
De rustade på och beräknade vara stridsklara på cirka 5-10 minuter. Samtidigt som detta
meddelade helikoptern att de var i behov att tanka igen, denna gång var de tvungna att
flyga till Rörberg utanför Gävle för att tanka på Midlanda var stängt sedan någon timme
tillbaka. 

I princip samtidigt som NI gav sig ut för att söka var helikoptern tvungen att lämna och de
meddelade att de beräknade att vara åter om cirka 1 ½ timme. 

En hundpatrull lät meddela att vid norra sidan av Norrtjärnen hade det anträffats en mängd blod
på en björk, likt att någon hängt och vilat runt trädet. Sko spår syntes i kanten av tjärnen samt att
det såg ut som att någon hackat i isen och eventuellt kollat bärigheten. 

Den hundpatrull som tillsammans framryckt till rotvältan som helikoptern larmat om kunde inte
anträffa något på platsen mer än en rotvälta.
Spåren vid den blodiga björken på Norrtjärnens norra sida slutade en bit ut på isen som var intakt.
Därefter tog de heta spåren slut. 

På morgontimmarna kontakte ambulanspersonal polis med anledning av att de tyckte att de haft
en underlig körning. De hade kört en man till akuten på Hudiksvalls sjukhus med anledning av att
han uppgivit att han blivit påkörd av en bil vid 01-tiden. Mannen kvar skitig och hade skrubbsår.
Utredningspersonal tog sig till sjukhuset men kunde snabbt avfärda mannen från utredningen.

Övertagande PIC, Timo Rukanen, anlände till ledningsplatsen och en överlämning av ärendet
påbörjades.

Allt med att morgonen började gry inkom fler tips till polisen gällande den flyende
dubbelmördaren. 

Ett tips gällande en liftare vid Bälsta inkom till polisen på morgonen. Patrull 26-6110 med Stål
Halvarsson åkte till platsen för att kontrollera personen, men väl på plats var denne inte kvar. Man
anträffade däremot blod på platsen och det blev insatsens hetaste spår just då, hundförare Kristian
Dalsten genomförde spårning på och kring platsen. 

I samband med detta hade Timo tagit över som PIC och jag påbörjat min resa tillbaka till Gävle
för att avsluta.

Under resan tillbaka mot Gävle kunde jag överhöra på radion att sjukhuspersonal på Hudiksvalls
sjukhus kontaktat polisen med anledning av att det inkommit en man men skador i sin ena hand,
var blöt och kall och uppgivit att han blivit rånad och legat avsvimmad en längre stund. Polis åkte
till sjukhuset och detta tips kom senare att leda till ett gripande.
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Avrapporteringspm Signerad av

Peter L Thurfjell
Signerad datum

2016-12-23 06:00
Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 6 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Thurfjell, Peter L
Datum

2016-12-23
Tid

03:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2016-12-22 22:20

Sverige

och

2016-12-23 02:30

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter L Thurfjell

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Nilsson, Vanja Berörd person
Uppgiften avser

Omständigheter i samband  med första patrull på plats vid dubbelmordet på Norra Råbovägen 2

Hudiksvall. Den 22 December 2016
Uppgift

Rb 26-5120 med Pinsp. Thurfjell/Einarsson och Rb 26-5130 med Pa. Wexell/ A.Nilsson 
larmades via RLC kl. 22:28 till Norra Råbovägen 2 med anledning av att en mansperson på 
platsen ringt 112 och sagt att det kommit en okänd man och knackat på dörren och sagt att 
han fått minnesförlust. Under samtalet så säger mannen att han blir överfallen och sedan hör 
operatören att en man och en kvinna skriker. Det hörs även dunsar och slag sedan blir allt helt 
tyst.  

Rb 26-5120 kommer till platsen Kl. 22:39 vi stannar vid grannfastigheten där en Peugeot 
Partner med regnr UML422 står lite konstigt parkerad. När vi kliver ur så hör jag ljud som 
låter som glasflaskor som klirrar i skogsområdet Öster om Norra Råbovägen 4 sedan  hörs 
inga ljud i skogen. 

Vi tittar lite snabbt in i Peugeoten och ser att nycklarna sitter i och att ratten är blodig på 
passagerarsätet så ligger det även kniv. Vi tar med oss nyckeln för att säkra att ingen kan ta 
sig med bil från platsen. 

Vi går sista biten fram till Norra Råbovägen 2. När vi kommer fram till fastigheten så är 
ytterdörren stängd. När vi öppnar dörren och finner en mansperson liggande på vänster sida 
direkt till höger om dörröppningen jag ser att han har blött ur stora mängder och det ser ut 
som att han blött från halsen. 

Jag kontrollerar pulsen på halsen men kan inte hitta någon. Kökskranen står och spolar för 
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fullt och vi ser även att det ligger ytterligare en person längre in i köket. Einarsson söker 
livstecken på kvinnan, men hittar inga tecken på liv. 

Vad vi kan se så har det varit ett skärande våld som har riktats framför allt mot halsarna. 

Samtidigt som vi bildar oss en uppfattning om de attackerade så måste vi se till att platsen 
säkrad Rb 26-5130 kommer till platsen och vi känner att platsen är säkrad. Samtidigt så 
anländer första ambulansen till platsen och påbörjar HLR på platsen. Einarsson och Nilsson 
assisterar inne på brottsplatsen med HLR samt att dokumentera med video och fotografering. 

Med tanke på det inträffade så begär jag alla till buds stående medel till platsen. 

Vi undersöker även grannfastigheten och ser att det finns blod invid entren och fastigheten är 
tom. 

Det uppstår en stunds förvirring ända fram tills vi får klart för oss att det är mannen som bor i 
grannhuset som ligger  mördad i Norra Råbovägen 2. 

Under tiden som vi fanns på platsen så har vi inte genomfört någon avspärrning då vi inte 
ville förstöra för någon hund. 

Avrapporteringspm, 2016-12-23 03:56   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Förste polis på plats Peter Thurfjell

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Thurfjell, Peter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Jon Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör gällande två fall av mord Råbo 2016-12-22.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-27
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

11:04
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Peter förhörs på plats vid adressen Råbovägen 2. Peter var förste patrull på plats och han hörs 
om sina iakttagelser på plats samt vad han hörde på radion i samband med insatsen m.m.

FL: Insp Jon Linälv (I kursiv stil)
FL2: Insp Maria Lindgren (I kursiv stil)
Peter: Peter Thurfjell

 Jag vill att du berättar om händelsen från början?
Peter uppger att han minns att de inte körde med blåljus eller skrikor under framkörningen. 
Peter arbetade med Helene Einarsson. Denna kväll arbetade ytterligare en patrull med Albert 
Nilsson och Henrik Wexell. 

Peter hade precis börjat passet och satt framför datorn när han fick läsa att det var något som 
hänt i Råbo. Peter sa åt sina kollegor att de skulle åka dit och när de var i garaget på 
polisstationen så ropades jobbet ut av Regionsledningscentralen. Den andra patrullen kände 
inte till Råbo men Peter visste i alla fall vart det låg. Peter trodde att det gick att köra runt hela 
sjön så Peter skickade den andra patrullen med Alberg och Henrik att köra södra Råbovägen 
och runt sjön för att leta efter eventuell gärningsman. I det här läget visste ingen av dem vad 
som hänt men Peter sa till den andra patrullen att om de skulle möta någon så skulle denna 
kontrolleras upp. 

När Peter och Helene kom fram så såg de först den röda skåpbilen. Peter trodde först att bilen 
tillhörde en känd kriminell men efter att ha kontrollerat registreringsnumret så tillhörde den 
Kjell List. Peter reagerade på att bilen stod konstigt parkerad.

 Jag vill att du berättar så noga du kan från det att ni kom fram till Råbo?
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Peter uppger "när jag klev ut bilen så hörde jag ljud i skogen. Det lät som att någon ramlade i 
skogen. Det lät som att det klirrade från en väska men jag såg inget. Jag väljer att inte springa 
efter för jag tänkte på hundsök och sen ville vi kolla stugan först."

Peter uppger att han gick till den röda skåpbilen först. Det var blodigt i bilen och bilnycklarna 
satt i tändningslåset. Peter tog bil nycklarna för att undvika att någon körde därifrån med 
bilen. 

Sedan kom Albert och Henrik till platsen. Peter som blivit utsedd platschef gav Albert och 
Henrik i uppgift att säkra Henrik och Helene runt stugan när de gick in. 

Peter och Helene gick fram till ytterdörren. Dörren var olåst. När Peter öppnade dörren så 
reagerade Peter först på att kökskranen stod och rann. Sedan såg Peter att det låg en man på 
golvet till höger innanför ytterdörren. Mannen såg ut att vara utblödd. Peter kontrollerade 
puls på mannen men han hade ingen puls. Peter fortsatte in i huset och då upptäckte han en 
kvinna som låg i köket vid ingången till sovrummet. Peter såg att hon hade halsen avskuren. 
Hon låg på rygg. Peter såg också att mannen var skuren i halsen. Peter kontrollerade så att det 
inte fanns någon gärningsman kvar i huset. Han ropade också på radion att 
Regionsledningscentralen skulle skicka allt de har. Att det var ett dubbelmord. 

Peter uppger att han och Helen först trodde att det var Vanja och hennes särbo som låg 
mördade i huset. När räddningstjänsten sedan kom så kände de igen mannen som Kjell List. 
Då togs det beslut om att skicka patrull hem till Vanjas särbo Sören.

Peter uppger att först kom en ambulans, sedan räddningstjänst och sedan ytterligare en 
ambulans.

Peter gick ner till Kjell Lists hus och tittade. Där var tv:n påslagen och det var blodigt på 
yterdörren. Peter gick inte in eftersom han var ensam. Peter skickade istället dit kollegorna 
Albert och Henrik för att söka igenom huset efter gärningsmän.

Peter minns att hans kollega Helene filmade eller fotograferade upp i Vanjas hus. Kjell minns 
också att ambulanspersonalen drog ut Kjell närmare ytterdörren för att kunna arbeta med 
honom. 

 Vad gjorde du med iakttagelsen av ljudet i skogen?
Peter uppger att han direkt berättade det för sin kollega Helene men hon hörde inte ljudet i 
skogen. Peter berättade också det för kollegorna Henrik och Albert. Sedan när första 
hundpatrull Nyberg med sin tjänstehund Barro. Han sökte av med hunden i skogsområdet 
men fick inte upp något spår där. Peter hade parat ihop Nyberg med kollegan Kjell Häggqvist 
så de gick och sökte tillsammans. Kollegan Hans Lambertsson som gick med kollegan Emma 
hittade blod längst upp vid vändplanen på Norra Råbovägen.

Då sa Peter till att han ville ha alla hus evakuerade för han ville inte att någon mer skulle 
riskera att mördas. 

Peter uppger att han, via radion, fick höra att kollegan Hans Lambertsson hittat ett blodspår 
på en altan. Peter fick också, via radion höra att kollegorna Albert och Henrik hittade "en lega 
i skogen" i vilken det fanns mycket blod. Så mycket blod att Albert och Henrik inte trodde att 
gärningsmannen skulle överleva. 

Någonstans här kom Polisinsatschef Annika Jansson från Gävle fram till platsen. 

Förhör med Thurfjell, Peter; 2017-01-27 10:35   diarienr: 5000-K1588038-16
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Peter minns att helikoptern fick ett värmeeko under en rotvälta i skogen någonstans. I 
samband med detta anlände även Nationella Insatsstyrkan men de lyckades inte få ut sin 
personal i skogen i tid innan Helikoptern blev tvungen att lämna för att åka och tanka. 
Tidigare hade helikoptern tankat i sundsval men nu skulle den tanka i Gävle. När Helikoptern 
var i Gävle så tyckte de att det var lika bra att fortsätta ner till Stockholm och byta personal. 

Peter minna att han och hans kollega Helene hjälptes åt att dokumentera skomönster på de 
som gått in i Vanjas hus.

 Jag vill att du ställer dig på den plats där du klev ut ur bilen och sedan hörde ljudet från 
skogen. Jag vill också att du pekar i vilken riktning du hörde ljudet i skogen?
(Peter förevisar platsen. Se bifogade foton. FL:s anteckning)

Uppläst och godkänt

Förhör med Thurfjell, Peter; 2017-01-27 10:35   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kartbild som förtydligar i vilken riktning som Insp Peter Thurfjell hörde ett ljud i 

skogen  i samband med att han anlände som första patrull till Råbovägen 2. 

 

Sammanställt av Insp Jon Linälv 

 

 

Krysset visar Peters position då han hörde ljud i skogen. Pilen visar den riktning som Peter 

pekar att han hörde ljud ifrån. 

 

Karstskiss och bild, 2017-01-27 10:35   diarienr: 5000-K1588038-16
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Visar Peters position när han kliver ut från polisbilen. Peter pekar i den riktning som han 

hörde ljudet. 

 

Karstskiss och bild, 2017-01-27 10:35   diarienr: 5000-K1588038-16
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Erfarenhetsberättelse angående morden i Råbo 

 den 22 December 2016. Ärende 5000-K1588038-16. 

 

Händelseförlopp 

Vid det aktuella tillfället hade jag kommit till jobbet för att jobba nattpasset 22-07. Jag bildar 

patrull med Pa Einarsson och denna natten skall vi på tre patruller täcka de polisiära behoven i 

hela hälsingland. Turligt nog just denna kväll har eftermiddagspatrullen Wexell/Nilsson åkt 

på ett sent jobb och finns kvar på stationen.  

Jag sitter och läser de aktuella händelserapporterna och ser vad som är inskrivet. När jag läser 

det hela så känner jag på en gång att det här är något allvarligt som hänt. Jag säger därför åt 

mina kollegor att vi skall sätta oss i bilarna och åka mot Råbo.  

 

När vi åker ut från garaget så får vi jobbet och även från RLC så har man förstått allvaret i 

händelsen.  I och med att vi åker bägge bilarna så får vi en insatskanal och jag blir utsedd som 

PIC i inledningsskedet. Även yttre befäl i gävle finns med på kanalen. Dom initiala 

uppgifterna är att man fått ett samtal från Norra Råbovägen 2 om att man sett en person stryka 

omkring i området. När man pratat med mannen så säger han att han mår dåligt och att han 

har minnesförlust. Sedan säger inringaren att och nu går han till anfall. Därefter hör bara 

operatören skrik och dunsar och sedan blir allt tyst trots att samtalet är uppkopplat.  

Då jag aldrig under mina 20 år som polis i området har varit på ett enda jobb vid Råbosjön så 

förstår jag att de här är ingenting normalt och att vi står inför ett allvarligt läge.  

 

Min minnesbild av området vid Råbo är att det är en väg in i området och att man sedan kan 

åka runt sjön från olika håll.  På  vägen fram till platsen säger jag åt Wexell/Nilsson att dom 

tar vägen runt sjön och att vi åker direkt mot den aktuella adressen. Vi bestämmer oss också 

för att om vi ser någon person i området så skall denne beordras ned på marken och beläggas 

med handfängsel tills vi har kontrollerat upp vad som hänt på Norra Råbovägen 2. 

 

På RLC så börjar man att skriva på HR Kl. 22:18.  Kl. 22:39 kommer Jag och Pa Einarsson 

till platsen. Vi stannar fordonet utanför Norra Råbovägen 4 där en bil står tillsynes halvt 

utbackad från parkeringen vid fastigheten. Då det rör sig om en röd skåpbil typ Citroen 

Berlingo så tror vi först att det är en känd kriminellnarkoman som finns på platsen då han 

nyttjat en sådan bil i närtid. Detta visar sig inte stämma då det är ett annat 

registreringsnummer på bilen. Vi tittar in i bilen och ser att nyckeln sitter i tändningslåset 
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samt att det är blod på ratten. Vi tar ur nyckeln för att ingen skall få någon möjlighet att ta sig 

från platsen. 

Direkt när vi kliver ur bilen på plats så hör jag ljud från skogen Öster om Råbovägen 4 i 

riktning österut. Det låter som att någon ramlat i skogen med en bag med saker som ger ett 

klirrande ljud.  

Vi går sedan fram mot Råbovägen 2 där dörren är stängd men inte låst.  

Direkt in till Höger om dörren så ligger det en mansperson på vänster sida i en stor blodpöl 

och lite längre in gränsande mot ett sovrum ligger det en kvinna på rygg. Ingen av dem visar 

några som helst livstecken jag känner efter puls på mannen men kan inte hitta tillstymmelse 

till puls. Vad vi kan se har gärningsmannen dödat bägge med ett skärande våld riktat mot 

halsen. Vi noterar också att vattenkranen i köket står och spolar för fullt.  

Vi säkrar snabbt av huset och påbörjar livräddande åtgärder.  Samtidigt som vi meddelar RLC 

att skicka allt man har i resursväg.  

Vi och framförallt jag står nu i en mycket komplicerad situation med många bollar i luften 

med två förmodat avlidna där vi tillsammans med ambulans måste utföra livräddande åtgärder 

på samt att vi förmodligen har en gärningsman ute i skogen som kan utgöra en fara för sig 

själv och annan. Vi skall också tänka på att förstöra så lite spår som möjligt och påbörja 

dokumentation av brottsplatsen.  Samt att jag skall leda insatsen i avvaktan på att yttre befäl 

kommer upp från Gävle.  

Ganska snabbt efter att vi hittat de avlidna så kommer Pa Wexell/Nilsson till platsen och deras 

uppgift blir att kontrollera grannfastigheten N.  Råbovägen 4. Där det visar sig att fastigheten 

är tom men tv:n står på och det är blod på dörren samt inne i huset fram till handfatet på 

toaletten.  

På Norra Råbovägen 2 är en kvinna skriven och denna kvinna är gift med en man som är 

skriven i Ilsbo.   Initialt så råder det oklarhet om vem den döde mannen är däremot kvinnan är 

känd av Pa Einarsson.  Av räddningstjänstpersonal som kommer till platsen så får vi veta att 

dom känner igen mannen som Kjell List en kollega till dem. Kjell List är även skriven på 

Norra Råbovägen 4 och är alltså närmaste granne med Nr. 2.  

Efter ca en halvtimme så avslutar man försöken att rädda liv och under räddningsarbetet har 

Pa Einarsson fått i uppgift att dokumentera  brottsplatsen med kamera.  

Pa Nilsson får till uppgift att fotografera skomönster samt ta personuppgifter på alla personer 

som varit inne på brottsplatsen. 

Under tiden som vi står på platsen så kommer ytterligare resurser till platsen. Söderhamn och 

Bollnäspatrullen får till uppgift att undersöka den avlidna kvinnans makes adress.  Det visar 

sig att man på ett tidigt skede kan avföra honom från utredningen. 

När det gäller Kjells hustru så har vi tidigare varit i kontakt med henne då vi inte vet vem den 

avlidna mannen är samt att det är tomt på folk i Lists hus.  Det visar sig att Kjells hustru 
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jobbar natt och hon säger att Kjell skall finnas hemma. Ul underrättar senare under natten 

henne om det inträffade.  

 

Under tiden som vi har stått och säkrat brottsplatsen har vi fått ytterligare polisresurser till 

platsen. En hundförare kommer från Gävle och han parar jag ihop med Pa Häggqvist som 

kommit in på övertid.  

Hundföraren påbörjar spårupptag i närområdet och jag beordrar även Pa Lambertsson/Hamren 

att åka runt i området för att blåa i syfte att hålla ned en gärningsman.  I ett ganska tidigt 

skede så hittar  Pa Lambertsson blodspår vid vändplanen längst in på Norra Råbovägen vi blir 

då säkra på att gärningsmannen finns kvar i närområdet. 

Till platsen kommer även Pa Puonti och Pa Bergström som jag i samråd med yttre befäl ger 

till uppgift att evakuera samtliga boende i området för att förhindra att ytterligare 

civilpersoner kommer till skada.  

Patrullerna Wexell/Nilsson. Lambertsson/Hamren. Puonti/Bergström samt Hundförare 

Nyberg/Häggqvist  har i detta läget hittat på blodspår  och andra spår i terrängen norr om 

Råbosjön.  Man hittar också en lega i skogen där det fanns mycket blod man har också hittat 

batterier i spåret.  

Yttre befäl har nu också kommit till platsen och upprättat en brytpunkt i korsningen 

Bergsjövägen-Råbovägen  jag frågar yttre befäl om det inte är dags att ta in resurser som är 

experter på Manhunting. Dvs att jaga en motiverad gärningsman i terräng.  Det visade sig att 

man ringde om detta redan. Vid brytpunkten  så står även två ambulanser stationerade under 

hela natten.  

Vidare så kom helikopter i ett tidigt skede till platsen och vad jag hörde så hade man hittat en 

värmesignatur i skogen. Hundresurser från Västernorrland och Jämtland kommer också till 

platsen.  Vidare så kommer resurser från NI till platsen samtidigt som vi lämnar för att åka in 

och skriva.  

Hudiksvall 2017-01-08 

Pinsp. Peter Thurfjell 
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PM
Uppgifter från polispatrull 26-5120

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Einarsson, Helen
Datum

2016-12-23
Tid

05:14
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helen Einarsson

Uppgiften avser

Uppgifter från första polispatrull, Mord, Råbovägen
Uppgift

Polispatrull 26-5120 med Polisinspektör Peter Thurfjell och jag Polisassistent Helen 
Einarsson blev av RLC beordrade att åka till Råbovägen 2 med anledning av att en man ringt 
och sagt att det dykt upp en man som sagt att han tappat minnet och under samtalet säger 
anmälaren att han attackerar dem.

Jag satt på förarplats och kollegan Thurfjell som blev utsedd till platschef satt på radioplats 
under resan dit som gick i hög hastighet, blåljusen slog jag av någon kilometer innan vi kom 
fram till adressen för att undvika att en eventuell gärningsman skulle ta en annan flyktväg.

När vi kom fram till platsen ser jag två hus som inte ligger så långt ifrån varandra, det finns 
också garage och några bodar/gäststugor och jag observerar att det står en röd Peugeot 
utanför det första huset vilket vi antog kunde vara en eventuell gärningsmans bil. Då jag inte 
såg någon rörelse från något håll sprang jag först till bilen som var olåst och det visade sig att 
det inte satt någon människa i den, men det låg en bilnyckel på förarsätet och det såg ut som 
att det var blod på bilnyckeln samt att ratten såg blodig ut. På passagerarsätet fram i bilen låg 
också en kniv inuti ett knivfodral. Jag rörde inte kniven och tittade inte heller om den var 
blodig, däremot stoppade jag bilnyckeln i min jackficka för att försvåra för en eventuell 
gärningsman att lämna platsen. 

Min kollega Thurfjell sade att han tyckte han hörde något i skogen till vänster om där jag 
ställde vår polisbil. Men det var helt mörkt ute och massa skog och vi såg ingen. Både jag och 
Thurfjell sprang till huset till höger på Råbovägen 2 eftersom det var den andressen mannen 
larmat ifrån. Jag såg genast att det var blod på utsidan av ytterdörren som ledde till någon 
form av uterum som låg innan ytterdörren, blodliknande fläcken var ovanför dörrhandtaget. 
Även ytterdörren som ledde till huset hade blodliknande fläckar vid ytterdörrens fönster. Jag 
tog upp mitt tjänstevapen och ropade polis, och när jag kommer in i huset ser jag genast en 
man ligga tillsynes livlös på golvet precis innanför ytterdörren uppskattningsvis ca en meter 
till höger. Mannen låg med huvudet mot dörrens håll och han låg på sin vänstra sida. Mannen 
hade blött väldigt mycket och det såg ut som att han var skuren i halsen och i ansiktet.

Jag hittade också en kvinna som låg lite lägre in i huset. Kvinnan låg över tröskeln till 
sovrummet med sitt huvud mot sovrummets håll, kvinnan verkade helt livlös och det såg ut 
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som att hon hade blivit skuren i halsen, det var mycket blod även vid kvinnan. Det var 
blodliknande fläckar på båda sidor av kvinnan, framförallt på väggen på västra sidan om 
kvinnan, det ser ut som blodstänk.

Kökskranen sprutade vatten för fullt när vi kom dit och min personliga tanke är att 
gärningsmannen kanske tvättat av sig eller möjligtvis tvättat av en blodig kniv eller något 
eftersom det såg ut som blod på diskbänken.

Innan ambulansen kom till platsen vilket de gjorde ganska snabbt kollade jag av husets rum 
så att det inte skulle finnas någon gärningsman kvar. När ambulansen kom in i huset hjälpte 
jag en ur ambulanspersonalen att utföra HLR på kvinnan, medan den andra 
ambulanspersonalen gjorde HLR på mannen.
Det visade sig att det inte gick att återuppliva någon av personerna.

ANGÅENDE BILEN
Efteråt visade det sig att den röda Peugeoten som jag tog bilnyckeln från tillhörde Kjell List 
som visade sig vara en av de två livlösa personer som låg i huset till höger. Den röda 
Peugeoten stod parkerad framför Kjell Lists hus, och min personliga tanke är att 
gärningsmannen kanske var in till Kjells hus och fick med sig bilnyckeln eftersom det var 
blod även inne i Kjells hus samt att gärningsmannen kanske har försökt lämna platsen med 
Kjells bil eftersom det är blod i den och eventuellt blivit bortskrämd om han såg våra 
billyktor, alternativt om gärningsmannen ej var kapabel på att få igång bilen. Men detta är 
mina personliga funderingar.

ANGÅENDE IDENTITET PÅ OFFREN
Ambulanssjuksköterskan Maria Vesterlund som var första ambulansen på plats berättade att 
den avlidne mannen heter Kjell List och hon kände igen honom eftersom han jobbat på 
räddningstjänsten, Kjell List är skriven på huset som ligger bredvid huset där mordet skett.
Den kvinna som är skriven på adressen där mordet ägde rum heter Vanja Nilsson och jag har 
träffat henne för många år sedan då vi kommer från samma by. Det var svårt att se exakt hur 
hon såg ut pga. skador och det var många år sedan jag såg henne, men det liknar Vanja 
Nilsson.

Uppgifter från polispatrull 26-5120, PM, 2016-12-23 05:14   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
PM kompletterat av första polispatrull

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Einarsson, Helen
Datum

2016-12-29
Tid

09:07
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helen Einarsson

Uppgiften avser

Kompletterat PM angående dubbelmordet i Råbo
Uppgift

Jag polisassistent Helen Einarsson skrev 2016-12-23 vid ca klockan fem på morgonen ett 
avrapporterings PM med iakttagelser som jag gjorde som första polispatrull som kom till 
brottsplatsen i Råbo. Med anledning av att jag var ledig flera dagar efteråt så valde jag när jag 
började jobba igen 2016-12-28 att gå in och kontrolläsa mitt PM så jag skrivit ned allt som 
kan vara av vikt. Jag förtydligade några meningar samt lade till två detaljer som jag upptäckte 
att jag inte hade kommit ihåg att skriva. Det jag skrev till var att den röda Peugoten stod 
utanför Kjells hus och att det på passagerarsätet i den bilen låg en kniv inuti ett fodral.
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 6 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Wexell, Henrik
Datum

2016-12-23
Tid

02:28
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Henrik Wexell

Uppgiften avser

Initiala åtgärder av 26-5130 på brottsplatsen tillsammans med 26-5120
Uppgift

Patrull 26-5130, pa H.Wexell och pa A.Nilsson åkte tillsammans med 26-5120, insp 
P.Thurfjell och pa H.Einarsson till Norra råbovägen 2. När patrullerna anländer på platsen ca 
22:40 så går 5120 fram till adressen medan 5130 kvarstannar strax utanför Norra råbovägen 4 
(grannhuset) med anledning av att insp P.Thurfjell hör någon eller något som rör sig inne i 
skogen.

Patrull 26-5120 ropar strax därefter ut på radion att två människor har anträffats livlösa i huset 
på N.Råbovägen 2.

Strax därefter anländer Ambulans 26-9410 med 680608-7596 Rune Andersson och 
750109-0067 Maria Westerlund som påbörjar HLR tillsammans med polispatrull 5120. 

Strax efter dem anländer Räddningstjänst patrull 26-4080 med 880506-7587 Anna schönning 
och 810529-7611 Erik Lofors. Ytterligare kommer ambulans 26-9460 med 850708-7818 
Dan Olsson och 780509-0524 Helena Löfgren.  

Alla personer som nämns i PM har pa A.Nilsson fotat av skoskulor, se foton. Samtliga har 
befunnit sig inne eller intill huset där de avlidna anträffades.

26-5130 söker av längs skogskanten där ljudet kom ifrån och runt fastigheten på nr 4 i väntan 
på hundpatrullen. Patrullen ser att det finns blod på handtaget till N.Råbovägen 4 och att tv:n 
är på inne i huset. Patrull 5130 går in i huset som är öppet och söker av hela huset samt 
tillhörande förråd utan att anträffa någon. Inne i huset observeras även blod på handfatet på 
toaletten. Utanför huset står en personbil UML422 som tillhör ägaren i nr 4, i den observeras 
även blod på växellåda samt tändning.

Vidare åker 26-5130 och blåar på Norra råbovägen tillsammans med 26-9730. Í samband 
med detta anträffas blodspår nere i änden på Norra Råbovägen som båda patrullerna följer 
tillsammans med hundpatrull. Se vidare i PM skrivet av 26-9730.
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Förhör
Andra patrull på plats i samband med mord.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Wexell, Henrik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iakttagelser i arbetet som Polisman på mordplatsen i Råbo. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-02-08
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

Polishuset Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Henrik Wexell jobbade kväll den aktuella kvällen 22 december 2016. Han jobbade med 
kollegan Albert i RB 5130.

Henrik uppger att han satt inne och avrapporterade. Egentligen var det dags att gå hem då en 
annan kollega, Peter uppmärksammade ett HR där det stod att det kommit in nåt jobb från 
Råbo. Innan de fick jobbet via RLC så sade Peter att han ville att Albert och Henrik skulle åka 
med på det jobbet. Peter sade angående HR.et " det känns inte bra". De gick därför mot 
bilarna. Då fick de också via RLC och radion larm om att åka mot Råbo där det gick ut på 
radion som att en man kommit till en adress och uppgett att han tappat minnet. Därefter hördes 
dunsar och skrik och därefter tystnad. 
Peter och Helen åkte före Henrik och Albert eftersom de var osäker på vägen. Då de anlände 
till Råbo så fick Albert och Henrik uppgiften att åka södra Råbovägen och runt sjön. RLC 
meddelade dock att det inte gick att åka runt, varvid Henrik vände och körde mot Norra 
Råbovägen. De anlände till N Råbovägen 2 och 4 ca 1 minut efter Peter och Helen.
Den andra patrullen med Peter och Helen stod fortfarande kvar vid bilen då de kom. Peter 
nämnde då att han hört nåt i skogen som lät som kvistar och nåt "klonkande" ljud som att man 
bar något i en väska. Peter pekade mot en skogsdunge till vänster om Lists hus. Henrik gick då 
ner på en skogsväg mot sjön och Albert tog vägen så de hade skogsdungen i mellan sig. Peter 
och Helen gick mot huset där Vanja Nilsson bor. 
Strax därefter ropade Peter på radion att de hade två livlösa kroppar i huset och att det såg ut 
som ett dubbelmord. Han ville ha ambulans omgående. Henrik och Albert backade då tillbaka 
och drog sina vapen. De träffades på vägen och gick sedan gemensamt ner mot stugan 
Råbovägen 6 där de kollade om det fanns tecken på inbrott, vilket de inte gjorde. De hörde 
också hur det drogs igång resurser på radion. 

De gick sedan åter mot Kjell Lists hus och de kollade in i gästhus och öppnade förråd och 
genomsökte dessa. De såg att tv:n var på i huset och att det lyste. Därefter uppmärksammade 
de att det var blod på handtaget in till själva huset och de gick då in och sökte av för att se om 
någon person fanns där inne. De talade först om på radion att de gick in i huset. Inne gick de 
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igenom alla rum och garderober, sängar mm. På toaletten inne till vänster hittade de blod i 
tvättstället. 
Därefter gick de tillbaka mot bilarna och observerade en Berlingo som stod parkerad. Då de 
tittade in i den såg de att det var blod på växelspaken och tändningslåset. Henriks stod sedan 
kvar bakom Lists hus tills ambulans och räddningstjänst kom. Då trodde det att de två 
personer som var bragda om livet var Vanja och hennes man. När räddningspersonalen var 
klara med sina insatser så talade de från räddningstjänsten om att mannen var Kjell List. En fd 
kollega till dem som låg död där inne. 

Medan Henrik stod kvar vid Lists hus så var Albert och fotade av alla skosulor på personalen 
som varit in i huset. Det var kollegor från Söderhamn som fick uppdraget att åka till Vanjas 
man Sören i Ilsbo för att kontrollera honom. Därefter kom hundföraren Nyberg och Kjell 
Häggkvist till platsen. Nyberg började att spåra med hund och Albert och Henrik fick i 
uppdrag att åka längs norra Råbo vägen och köra med blåljus. De åkte mellan vändplanen och 
mordplatsen. De stannade till och kontrollerade en BMW som stod parkerad vid vägen, vid 
hus 9. 

Samtidigt anländer kollegorna Emma Hamrén och Hans Lambertsson. De kliver alla ur bilen 
och ser då blodfläckar på isen vid vändplatsen. De börjar följa dessa till N Råbovägen 10 och 
fryser sedan läget och inväntar hundförare Nyberg med hund. Därifrån spårade sedan 
hundföraren mot vändplatsen på S Råbovägen genom skogen. De övriga följde efter en bit, 
men hundföraren drog ifrån och Albert och Henrik följde istället blodspåren längs sjökanten 
mot en annan stuga som låg mot vattnet mot stuga nr 25. Där tappade de bort spåret och vände 
och gick tillbaka och hamnade då vid stuga nr 25, där de såg blodspår. 

Blodspåren ledde sedan upp i skogen och där hittade de den sk " blodlegan" Det var droppar 
hela vägen, men där "blodlegan" var var blodet utsmetat som att någon legat där och rullat 
runt. Det var även en större mängd droppar intill legan,  vid en sten, som att någon stått still en 
stund och blodet droppat. De fick gå långsamt då det bara delvis var snö och ibland svårt att se 
blodet. Samtidigt måste de ha fokus på en eventuell gärningsman som var ute i skogen och 
kunde attackera dem. Det var också " kolsvart" i skogen och de syntes väl då de gick med 
ficklampa.

 Därefter hittade de en droppe till i riktning mot Norrtjärnen, men sedan upphörde blodspåren. 
De sökte kring blodlegan och försökte hitta vidare spår, men såg inget. Därefter kom även 
hundföraren, Nyberg med hunden som då tappat det spår han hade haft från början. De blev 
kvar på platsen en bra stund och letade runt och försökte hitta nya spår, men hittade inget. På 
stenen intill blodlegan hittade de dock ett platkort/ film som brukar ligga i mobilplånböcker i 
fodralet när man köper dem. De fotade detta, men lämnade allt som det var. Då de stod där så 
hade helikoptern också anlänt en stund tidigare och låg och hovrade över skogen. 

Förhöret relaterat och godkänt i anteckningsform. 

Därefter gick de ner tillbaka mot mordplatsen och träffade Peter som var platschef. De åkte 
sedan in och skrev PM. Henrik tror att klockan kan ha varit ca 02.30-03.00-tiden. 

Förhöret relaterat och godkänt. 

Förhör med Wexell, Henrik; 2017-02-08 10:55   diarienr: 5000-K1588038-16
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 7 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Hamrén, Emma
Datum

2017-01-26
Tid

14:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Emma Hamrén

Uppgiften avser

Avrapporteringspm från 26-9730.
Uppgift

INLEDNING
Jag, Pa Hamrén, bildade patrull 26-9730 med Pa Lambertsson den aktuella natten. Vi hade 
båda svarat på övertidssmset som gick ut klockan 23:05. Vi var på mordplatsen vid ungefär 
23:50. När vi kommer till platsen så befinner sig patrull 26-5120 med Insp Thurfjell och Pa 
Einarsson utanför adressen, tillsammans med dem står även ambulanspersonalen. De har då 
ganska precis avbrutit upplivningsförsöken på offren.

De patruller som finns på plats då är 26-5130 med Pa Wexell och Pa Nilsson som kör fram 
och tillbaka längst Norra Råbovägen med blåljus och hundbil 26-9630 med Pa Nyberg och 
26-5610 med Insp Häggqvist som letar i skogen.

Jag pratar med Insp Thurfjell och Pa Einarsson och de säger då att Pa Nyberg letar med sin 
hund i skogspartiet direkt till vänster innan Kjell List hus. Insp Thurfjell berättar att när han 
kommer till platsen först av alla och kliver ur bilen så hör han ett ljud som kommer från det 
skogspartiet, Insp Thurfjell beskriver ljudet som att man drar en påse pantflaskor längst 
backen.

Vid det här tillfället vet vi inte vem vi letar efter eller om vi letar efter någon. Det enda vi får 
som tyder på att vi letar efter någon är de larmsamtalet som Pa Einarsson återger samt att Insp 
Thurfjell har hört ljud från skogen.

Vi 26-9730 får i uppgift av Insp Thurfjell att tillsammans med 26-5130 åka fram och tillbaka 
längst Norra Råbovägen och blåa, så att Pa Nyberg kan söka med sin hund. 

 HÄNDELSE
Efter ett tag, kanske vid klockan 00:10, så kliver jag och Pa Lambertsson ur vårt fordon och 
pratar med 26-5130 som också klivit ur sitt fordon. Platsen för samtalet finns markerat på 
kartan som nr 3. Efter ett tag när vi stått och pratat så upptäcker Pa Lambertsson att det är 
blodspår på marken. Vi börjar då följa blodspåren som leder in till en fastighet. Blodspåren är 
tydliga och färska och varje droppe är kanske 30-50 cm ifrån varandra. 

Vi ropar upp till Pa Nyberg och Insp Häggqvist som kommer och ansluter. Vi är då 6 st 
personer som börjar följa spåren: Hamrén, Lambertsson, Nilsson, Wexell, Nyberg och 
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Häggqvist. Spåren går fram till fastigheten som vi söker av. Ingenting tyder på att någon varit 
in i fastigheten då dörrarna är låst och alla fönster är hel. Vi fortsätter förbi fastigheten då vi 
hittar ännu mer blodspår. Vid det här laget har redan Pa Nyberg med hund gått i förväg 
tillsammans med Insp Häggqvist. 

Vi följer blodspåren som går åt samma håll som Pa Nyberg och Insp Häggqvist gick. 
Spåren går upp till en stuga och vid den stugan finns det massa blod på bron. Vi får känslan 
av att någon har försökt tagit sig in i stugan, eller alla fall känt på handtaget. Dörren är 
fortfarande låst och alla fönster är hel. Efter ett tag ser vi blodspår som leder upp i skogen, då 
är klockan exakt 00:25. Där blir vi stående en stund och avvaktar efter order av 26-9100, 
medan vi står där så ansluter också helikoptern. 

Efter ett tag så börjar vi följa blodspåren igen och hittar till slut ett ställe vid en sten där vi 
kan konstatera att den som blöder måste ha legat. Det är en större ansamling blod och snön är 
nedtryckt som att någon har legat och gömt sig. Den här legan hittar vi vid klockan 00:48. 
När vi hittar den här legan så ropar vi upp Pa Nyberg och Insp Häggqvist som befinner sig i 
skogen och de ansluter till platsen.

Pa Nyberg börjar sedan spåra från den här legan tillsammans med Insp Häggqvist. Jag, Pa 
Hamrén, Pa Lambertsson, Pa Nilsson och Pa Wexell stannar kvar vid legan. Vi söker kring 
legan för att försöka hitta några utgående blodspår från den, vilket vi inte hittar. 

Vår egen teori är att den som har blött måste ha stannat i legan en stund och använt någonting 
för att lägga om det sår som blöder. Varför vi tror det är på grund av mängden blod fram till 
legan och att vi sedan inte hittar någonting runt omkring. Vi söker rätt noga i en radie på 3-4 
meter från legan och ser inga fler spår. Vi stannar vid legan tills det kommer en annan 
hundpatrull och byter av, den hundpatrullen tror jag var från Sundsvall.

Vi sätter oss sedan och bevakar brottsplatsen tills teknikerna kommer. 
Vid 04:30 lämnar vi Råbo.

 I tjänsten
Pa Emma Hamrén

Avrapporteringspm, 2017-01-26 14:10   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 8 LPO Gästrikland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Lambertsson, Hans
Datum

2016-12-23
Tid

05:03
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hans Lambertsson

Uppgiften avser

Avseende spår i form av blod. 

Fortsättnings på 26-5130s PM.
Uppgift

INLEDNING/HÄNDELSE
Patrull 26-9730 med Pa Lambertsson och undertecknad Pa Hamrén befinner sig på Norra 
Råbovägen. Längst uppe på vändplanen möter vi upp 26-5130 och kliver ur bilen för att 
samtala med dom. 

Mitt på vändplanen observerar vi blodspår på backen. Blodspåren ser färska ut och leder in 
till en fastighet som heter Norra Råbovägen 10. Vi kan följa blodspåren en bit in i skogen till 
en annan fastighet som visar sig vara Södra Råbovägen 25.  På altanen där syns tydliga 
blodspår, vi upplever det som att någon har gått upp på altanen och känt på ytterdörren och 
sedan gått ner igen. 

Blodspåren leder sedan rätt upp i skogen och där tar hundförare Nygren vid. 

 I tjänsten
Pa Emma Hamrén 
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Avrapporteringspm
Avrapporterings PM PA J. Puonti

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 7 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Puonti, Joel
Datum

2017-02-12
Tid

23:43
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Joel Puonti

Uppgiften avser

Avrapporterings PM angående dubbelmordet i Råbo.
Uppgift

Jag, PA Joel Puonti åkte in på övertid när Stationsbefälet SMS.at ut behovet av personal. 
Jag tog en egen radiobil, 26-5140, från polisstationen i Hudiksvall och begav mig ut mot 
Råbo. Jag kontaktade platschefen Thurfjell som var på brottsplatsen och fick till svar att jag 
skulle åka fram dit. 
 När jag kom fram till brottsplatsen var det två ambulanser på plats samt poliserna Thurfjell 
och Einarsson. Ingen personal var inne i husen vid brottsplatsen. Området runt brottsplatsen 
var inte säkrad och uthusen på fastigheten var inte genomsökta. Vid den tidpunkten var det 
Pinsp. Thurfjell som styrde insatsen operativt från brottsplatsen medan 26-9100 med PIC 
Jansson var på väg till Råbo. Initialt stöttade jag patrullen Thurfjell/Einarsson med att bevaka 
brottsplatsen. 
 En stund senare anlände Pa Bergström från Ljusdal i radiobil 26-6120 så vi bildade patrull 
och fick i uppdrag att söka efter folk i stugorna på östra sidan av Råbosjön, Södra Råbovägen, 
då spår antydde att gärningsmannen rört sig däråt från brottsplatsen. Vi började söka längst in 
på Södra Råbovägen då blodspår hittats vid stuga nummer 25 och upp i skogen österut från 
den. Vi träffade en man boende i stuga nummer 24 på Södra Råbovägen, mannen 
evakuerades genom att han körde egen bil ut från området till brytpunkten. Mannen i stuga 24 
visste om att det fanns boende i stuga nummer 8 varpå vi åkte direkt till den stugan och 
evakuerade det par som bodde där och även de körde egen bil till brytpunkten. Sedan började 
vi söka i resten av stugorna längs med Södra Råbovägen. Jag och Bergström kontrollerade 
samtliga stugor längs Råbosjöns Östra strand utmed Södra Råbovägen. Inga fler boende 
anträffades. De första stugorna längs Södra Råbovägen på södra sidan av Råbosjön 
kontrollerades av en Söderhamnspatrull. 
 När evakueringen av boende var genomförd fick vi i 26-6120 i uppdrag att åka och Blåa 
längs med Råbovägen, som går i nord-sydlig riktning söder om Norrtjärnen då spår antydde 
att gärningsmannen tagit sig vidare österut från Råbosjön mot Norrtjärnen. Ganska snart 
därefter fick vi omgruppera till att åka och Blåa längs med Tobergsvägen nord och nord/väst 
om Norrtjärnen då nya spår hittats vid den vägen. Detta vägavsnitt åkte vi sedan flera timmar 
under morgontimmarna medan insatsen fortsatte med helikopter, hundpatruller och Nationella 
Insatsstyrkan i närområdet runt Norrtjärnen och då främst dess norra strand och skogspartiet 
öster om tjärnen. Öster om Norrtjärnen hittade helikoptern ett värmeeko som de ej kunde 
avfärda som annat. Jag och Pa Bergström spenderade resten av passet längs med 
Tobergsvägen tills vi strax före klockan 8 på fredagsmorgonen blev avlösta av en annan 
patrull och kunde åka åt varsitt håll och ställa in.
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I Tjänsten PA J. Puonti 522

Avrapporterings PM PA J. Puonti, Avrapporteringspm, 2017-02-12 23:43   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Uppgift under insatsen

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 3 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Bergström, Per
Datum

2017-02-09
Tid

22:31
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Bergström

Uppgiften avser

Uppgift under insatsen
Uppgift

Jag kom in i ett senare skede i pågående insats. Min uppgift var att bilda patrull med Joel och 
vår uppgift var att blåa för att trycka ned eventuell gärningsman medan hundarna spårade. Vi 
fick även uppgiften att kontrollera ett antal fastigheter då det skulle evakueras boenden i 
området. Vi fick träff på ett antal fastigheter och även information av de vi påträffade att 
andra fastigheter var tomma vid tillfället då de som ägde dessa inte bodde där permanent eller 
var borta.

Under den tiden jag jobbade i insatsen så kan jag inte säga att jag lade märke till något 
speciellt som kan kopplas till själva brottet eller till en misstänkt gärningsman. Såg inga spår 
eller liknande som är av vikt för utredningen om man ser till den arbetsuppgift jag hade under 
den tiden jag var på plats.

Vi var hela tiden bilburna förutom då vi klev ur bilen för att knacka på dörren till de hus som 
vi kontrollerade. Jag kommer inte ihåg namnet på vägarna som vi körde den aktuella kvällen 
så hänvisar till Joels PM då han kanske har specificerat upp detta då han jobbar i den 
kommunen och har bättre lokalkännedom.

I slutet av passet så blåade vi en skogsväg som gick i riktning mot E4:an. På samma väg så 
var det hela tiden en hundpatrull samt att även NI kom dit och uppehöll sig efter den vägen.
Vi fick information från hundpatrullen att de hade hittat blodspår efter just denna väg.
Vi klev aldrig ur bilen och såg aldrig dessa blodspår eftersom vi inte ville försvåra eller 
förstöra spår för hunden i sitt arbete med att söka efter misstänkt gärningsman.

I tjänsten
Pa Per Bergström
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Tjänsteanteckning
Redogörelse för husrannsakan Kyrkvägen 3A

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Söderblom, Anders
Datum

2016-12-25
Tid

23:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Söderblom

Uppgiften avser

Omständigheter kring husrannsakan samt Häfö Kyrkvägen 3A och Sören Nilsson.
Uppgift

Patrull 26-4120 med Insp Fredrik Hagelin samt undertecknad, Pa Anders Söderblom blev vid 
22:30 den 22/12 beordrade till Hudiksvall med anledning av dubbelmordet.

Eftersom vi utgick från Söderhamn hade vi en stunds framkörningstid och under denna 
framkörning framkom det att den mördade kvinnans man, Sören Nilsson, inte fanns i 
närheten av bostaden där kvinnan samt mannen påträffats avlidna. 

Sörens bil fanns heller inte i närheten av bostaden där de två avlidna personerna påträffats. 
Detta gjorde att Sören Nilsson blev intressant som en tänkbar gärningsman. Via slagningar 
visade det sig att han var skriven på en adress i Ilsbo (Kyrkvägen 3A) och det beslutades att 
den adressen skulle kontrolleras.

Eftersom vår patrull låg bra till blev vi beordrade att åka till Kyrkvägen 3A för att kontrollera 
om Sörens bil, PLC 997, fanns intill hans bostad.

Vid ankomst till Kyrkvägen 3A noterade vi att Sörens bil, PLC997, stod parkerad utanför 
bostadshuset. Vi blev då beordrade att hålla diagonalen, frysa läget samt invänta förstärkning.

Patrull 26-3110 med Pa Elin Renöfält samt Pa Axel Vikman anslöt till Kyrkvägen 3A och 
det beslutades om personell husrannsakan samt hämtning till förhör av Sören Nilsson.

Patrullerna beslutade att Insp Hagelin, Pa Söderblom samt Pa Vikman skulle knacka på hos 
Sören och Pa Renöfält skulle stå utanför Sörens lägenhet och hålla uppsikt över lägenhetens 
fönster så att han inte flydde via fönstren.

Innan vi ska gå in i lägenheten noterade Pa Renöfält en mansfigur i ett av de fönster som såg 
ut att tillhöra Sörens lägenhet, vi i patrullen fick en känsla av att Sören väntade på att vi 
skulle komma.

Vid dörren så stod undertecknad närmast dörren och ringde på med framtagen OC-spray, 
Insp Hagelin snett bakom mig till höger med vapen samt Pa Vikman bortanför Insp Hagelin.

Anledningen till att vi hade OC-spray samt vapen framme var att vi hade flera indikationer 
på att Sören kunde vara gärningsman i detta skede.
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När jag ringde på dörren så hörde vi hur någon på insidan av dörren låste upp dörren och 
öppnade dörren ungefär en decimeter. Jag tar då tag i dörren och skriker "Polis, visa 
händerna". Mannen på insidan försöker då stänga dörren men lyckas inte eftersom jag håller 
emot. 

När mannen på insidan tar tag i dörren med sin andra hand så ser Insp Hagelin att mannen är 
obeväpnad och vapenväxlar därför från vapen till batong. Insp Hagelin skriker då "Polis, 
släpp dörren" men mannen på insidan av dörren fortsätter att försöka stänga dörren. 

Vid detta tillfälle slår Insp Hagelin ett slag med batongen mot mannens händer i syfte om att 
få mannen att släppa taget om dörren vilket får effekt och mannen släpper dörren och vi kan 
öppna dörren helt.

Mannen på insidan visar sig vara Sören Nilsson. Sören blöder på ovansidan på handen men 
säger att han inte har ont i handen. Vi hjälper Sören att plåstra om hans hand för att stoppa 
blödningen. 

Efter detta hålls det förhör med Sören, förhöret hålls av Pa Renöfält och Pa Vikman medans 
Insp Hagelin samt undertecknad genomför reell husrannsakan i Sörens bostad samt i Sörens 
bil (PLC997). 

Efter förhör samt husrannsakan släpper vi de tidigare indikationerna på att Sören kunde vara 
gärningsman. Sören skjutsades till sjukhus för att se över sin hand.

I tjänsten,
Pa Anders Söderblom

Redogörelse för husrannsakan Kyrkvägen 3A, Tjänsteanteckning, 2016-12-25 23:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 5 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Hagelin, Fredrik
Datum

2016-12-23
Tid

08:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Hagelin

Uppgiften avser

Våldsanvändning vid hämtning till förhör
Uppgift

Vid verkställande av beslutad hämtning till förhör samt personell husrannsakan på Kyrkvägen 
3 A i Ilsbo så använde undertecknad våld mot person i samband med att vi beredde oss 
tillträde till aktuell bostadsadress. 

Vår lägesbild var att denne person som skulle hämtas till förhör mycket väl kunde vara 
förövare i ett nyss begånget dubbelmord. När vi knackar på lägenhetsdörren så öppnas dörren 
lite på glänt och vi uppmärksammar personen verbalt på att vi är poliser. Denne håller emot 
dörren från insidan när kollega Anders Söderblom står på andra sidan dörrbladet och försöker 
att öppna dörren kontrollerat. Jag och Axel Vikman är säkringsfunktion och ytterligare en 
kollega finns på utsidan av fastigheten för att ha kontroll därifrån samt för att vi snabbt ska 
kunna ta oss in fönstervägen vid hastigt uppkommet behov. När det står klart för mig att 
personen ej vill släppa in oss trots att vi meddelat att det är polisen så vapenväxlar jag snabbt 
till batong när jag ser mannens bägge händer fatta om handtaget på dörrbladets insida, som 
för att försöka att stänga dörren. Jag kliver fram och ger mannen ett lättare rapp över 
händerna vilket resulterar i att denne släpper greppet och vi får kontroll på situationen och 
bereder oss tillträde till bostaden. Slaget föranleder påtaglig smärta samt att mannen blöder 
från den ena handens ovansida (handryggen i höjd med knogarna). Mannen plåstras om på 
plats och han kan röra sina fingrar. Han får senare följa med en annan patrull till 
sjukvårdsinrättning för att se om sin skada.  

//Inspektör Fredrik Hagelin
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Vikman, Axel
Datum

2017-02-21
Tid

02:23
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Axel Vikman

Uppgiften avser

Uppgift

Jag, Pa Axel Vikman åker tillsammans med Pa Elin Renöfelt Kvarnäs i patrullbil 26-3130.

Vi blir beordrade upp till Råbosjön utanför Hudiksvall strax innan kl 23.

När vi nästan är i höjd med Hudiksvall på E4an får vi av 26-9100 arbetsupgiften att åka och 
bistå Söderhamnspatrullen med en husrannsakan i Ilsbo. Söderhamnspatrullen är redan på 
plats och håller diagonalen tills vi anländer.

Vi genomför husrannsakan hemma hos Sören Nilsson. I samband med att vi genomför 
husrannsakan får Sören ett batongslag på handen då han i det initiala skedet inte vill släppa 
dörrhandtaget så att vi kan komma in i lägenheten.

Jag håller ett förhör med en granne till Sören som han uppger att han har varit hos under 
kvällen.

Efter förhör med Sören och kontakt med FU-jour får jag och Elin i uppgift meddela dödsbud 
till Sören. 

Eftersom Sören fick en liten sårskada på handen av batongslaget skjutsar vi in honom till 
Hudiksvall sjukhus där han får sy några stygn i handen.

Sören berättar att hans son bor en liten bit ifrån honom men att han inte vill fara dit själv. Vi 
följer med Sören till hans son där vi då också meddelar dödsbud till sonen.

När vi är klara och lämnar Sören och hans son får vi arbetsuppgiften att avlösa en patrull som 
stått och vaktat brottsplatsen. Vi står på brottsplatsen till 06.30-tiden innan vi åker åter mot 
Bollnäs och avrapporterar.

 I tjänsten Pa Axel Vikman. 
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PM
Lämnande av dödsbud

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Renöfält Kvarnäs, Elin
Datum

2016-12-23
Tid

07:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elin Renöfält Kvarnäs

Uppgiften avser

Lämnande av dödsbud.
Uppgift

Patrull 26-3130 med Pa Renöfält Kvarnäs och Pa Vikman var på Kyrkvägen i Ilsbo med 
anledning av förhör med Sören Nilsson. 
Efter avslutat förhör så kontaktas jour FU-ledare Legel och hon beslutar om att mannen skall 
underrättas om dödsfallet på sin fru. 
Vid tidigare ingripande mot Sören så fick han ett slag av batong på handen så att en sårskada 
uppstod. Sören fördes efter förhöret till Hudiksvalls sjukhus för kontroll av skadan. Såret 
syddes med tre stygn.
Efter avslutat besök på sjukhuset så kontaktades jour FU-ledare Legel och beslut togs om att 
kontakta Sörens son Andreas för att meddela dödsbudet. Efter detta gjorts lämnades Sören 
hos sin son.

I tjänsten

Pa Renöfält Kvarnäs
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PM
Meddelande av dödsbud

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Ung, Kristin
Datum

2016-12-23
Tid

10:08
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Kristin Ung

Uppgiften avser

Meddelande av dödsbud till avlidne Lists fru.
Uppgift

Insp. Kristin Ung och Insp. Mattias Fredlund åkte 2016-12-23 till den avlidne Kjell Lists 
fru, Inger Fohlin, på hennes jobb på Fjällstigen 1. Inger meddelas att Kjell anträffats avliden, 
att identitieten ej är helt fastställd, men att personal från räddningstjänsten uppgett att dom 
kände igen Kjell så som Kjell List.

Patrullen hjälper Inger att ringa in den personal som har beredskap, som sedan tar över efter 
henne, och patrullen skjutsar sedan Inger till hennes dotter Nina. Ninas sambo kommer då ut 
och patrullen pratar med honom och kommer överens om att dom kommer att ombesörja att 
resterande familjemedlemmar meddelas dödsbudet.

Insp. Kristin Ung
Hudiksvall, 2016-12-23

HEMLIG



111

PM
Väderförhållanden den 22-23 december 2016

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Lindgren, Maria
Datum

2017-03-07
Tid

09:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maria Lindgren

Uppgiften avser

Väderförhållanden i Råbo
Uppgift

Enligt Hans Bengtsson SMHI som tagit fram en mesoskalig analys av väderförhållanden i 
Råbo den 22-23 december så rapporterade stationen i Hudiksvall barmark Råbo hade 
förmodligen några få centimeter snötäcke, eller fläckvis med snö under tidpunkten. Enligt 
rapporten som bifogas var det uppehåll och plussgrader.
Enligt rapporten var det 3,6 grader den 22 december runt kl. 22.00 och runt 1.7 grader på 
morgonen den 23 december kl. 08:00 
Det var inte minusgrader under någon del av natten. 
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PM
Spårsök initialt 2016-12-22

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Häggqvist, Kjell
Datum

2017-01-30
Tid

12:28
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2016-12-22 23:20

Sverige

och

2016-12-23 02:00

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Kjell Häggqvist

Uppgiften avser

Uppgift

Detta är uppbyggt på min minnesbild hur vi rörde oss vid söket. Vi hade GPS med oss och 
jag kunde även kontrollera mot kartan i min iPhone.

Jag (Häggqvist) anlände till brottsplatsen ca 23:20.
Samtidigt anslöt Per Nyberg med hund.
Efter att ha samtalat med den patrull som var först på brottsplatsen ( 1) dvs Thurfjell & 
Einarsson, så beslutades det att Nyberg skulle börja söka. Han behövde en kollega och jag 
följde med honom.
Hela spårningen gick till så att Nyberg hade hunden i långt koppel och gick efter, jag gick 
bredvid Nyberg.
Söket med hund började nedanför Lists stuga ut på bryggan, därefter i dungen mellan 
bryggan och byvägen, över vägen och i skogen på norra sidan om byvägen ca 100 m västerut.
anledningen till att vi började ner mot bryggan var att i dungen bredvid hade Thurfjell när han 
anlände till platsen hört något okänt ljud.
Sedan gick vi ut på byvägen och skulle fortsätta västerut mot Bergsjövägen.
Vi kontaktades då via radion av Lambertsson. Han var tillsammans med Hamrén, Wexell & 
Nilsson till fots vid vändplanen som låg öster om brottsplatsen ( 2).
Där hade de sett blodspår på den isbelagda vägen.
Vi begav oss snabbt dit och började spåra. Jag och Nyberg tog täten, de övriga följde efter en 
bit bakom oss.
Spåret ledde från vändplanen, parallellt med Råbosjön, in på en mindre väg till en stuga ( 3), 
förbiden på en stig till nästa stuga ( 4). 
Hunden höll ett mycket högt tempo och vi halvsprang med. Spåret rundade stugan ( 4) på 
dess framsida, pga av att hunden hade tempo så stannade inte jag och kontrollerade stuga 
närmare, än att jag kunde se att dörrar och fönster var intakta.
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Spåret ledde från stugan tvärt uppför en slänt mot skogen, i nordlig riktning.
Det var blandade markförhållanden i skogen, fläckvis var det skarsnö, fläckvis var det 
barmark. Det var mörkt, dock månljus. Vi hade var sin pannlampa som belysning.
När vi hade kommit ca 150-200 m (  5), efter att slänten blivit en liten höjd så höll jag på att 
trampa på ett föremål. Det var en batteriförpackning (se foto, finns även i beslag) som låg i 
snön. Jag tog ett snabbt foto och lade det i fickan.
Jag kunde sedan se på kameran i min mobil att jag tog det fotot  2016-12-23 kl 00:08 .
Hunden fortsatte i högt tempo i rak riktning mot Norrtjärnen ( 6).
Strax innan vi kom fram till Norrtjärnen ( 6) så uppfattade vi det som att hunden tappade 
spåret.
Vi gick fram till Norrtjärnen och valde att inte gå ut på isen pga den inte såg säker ut.
På radion ropade då Lambertssons med sällskap att de hade hittat blodspår uppe på höjden, 
där vi nyss hade passerat.
Vi gick tillbaka till dom och kunde konstatera att precis där vi nyss passerat (vi kontrollerade 
vår GPS) så var det en lega dvs det såg ut som om någon legat i snön. Det var tydliga 
blodspår i legan ( 7).
Vi spårade på nytt i området från legan men hunden kunde inte hitta någon tydlig riktning.
Vi rörde oss sedan även i riktning tillbaka till stugan ( 4) men kunde inte hitta något annat 
spår än det vi hade från början.
Där blev vi avlösta av en hundpatrull från Sundsvall. Jag kan inte ange vilka det var eller 
exakt tidpunkt, det borde framgå av HR.
Vad jag minns så anslöt helikopter till söket ca kl 00. Den var ovanför oss ett antal gånger 
vad jag minns. Inget annat speciellt minns jag av det samarbetet.
Jag minns att jag åkte hemåt till  Hudikvalls Polisstation efter kl 02. 

Spårsök initialt 2016-12-22, PM, 2017-01-30 12:28   diarienr: 5000-K1588038-16
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1. Brottsplatsen. 

2. Vändplanen, N:a Råbovägen 9. 

3. Stugan N:a Råbovägen 10. 

4. Stugan S:a Råbovägen 25. 

5. Uppskattad fyndplats beslaget av batterier. 

6. Uppskattad spårslut Norrtjärnen. 

7. Uppskattad plats för ”legan”. 

 

Som tillägg bör nämnas att vi sökte av i området mellan punkt 4 & 6 ett antal gånger i 

olika riktningar innan avlösningen utan att hitta annat spår. 

Karta hundspårning, 2017-01-30 12:28   diarienr: 5000-K1588038-16
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Karta
Översiktskarta, spårning dubbelmordet i Råbo

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 8 LPO Gästrikland
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-01-16
Tid

10:56
Involverad personal Funktion

Christoffer Stiernborg Uppgiftslämnare
Berättelse

Inledande spår hundförare Per Nyberg
Saksök/utröna flyktväg hundförare Christoffer Stiernborg.

Per Nyberg med tjänstehund Barro var på plats i Råbo ca 90 minuter efter dådet.

Jag påbörjade ett spårsök runt brottsplatsen och fick upp ett spår som till en början gick längs 
med vägen österut, då jag kom till en vändplats upptäcktes de första bloddropparna på marken. 

Spåret gick vidare in på en tomt med en byggnad. I efterhand upptäcktes det att det var blod på 
dörrhandtaget till den byggnaden.
Vidare därifrån gick spåret in i skogen österut mot Norrtjärnen.

I spåret passerade vi en plats med mycket blod på marken, jag fick uppfattningen att 
gärningsmannen legat och vilat eller motsvarande på den platsen.

Vid Norrtjärnens mitt tappade Barro spåret. Två stycken frächa hundförare hade då anlänt till 
ledningplatsen. Jag fick en ledningsfunktion över att kordinera dessa hundförare.

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

Pa Stiernborg med tjänstehunden Wasp beordrades till platsen morgonen efter händelsen, då i 
syfte att fortsätta försöket att kartlägga flyktvägen från Norrtjärnen ner mot Silja, där den 
misstänkte troligen varit synlig.

Sök gjordes längs vägar från brottsplats ner mot Silja. (VG se karta med lila spårmarkering).

Första bloddroppe anträffades av ekipaget enligt markering i slutet av lila spårmarkering.

Annat ekipage Pa Dahlsten med tjänstehunden Yxa gick från Silja i riktning mot brottsplatsen 
och anträffade blodfläckar längs stor del av sträckan, fram till den punkten på kartan.  
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Karta Översiktskarta, spårning dubbelmordet i Råbo, 2017-01-16 10:56   diarienr: 5000-K1588038-16
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Hundinsats Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 4 LPO Medelpad
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Hellsberg, Dan M
Datum

2017-01-17
Tid

15:57
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Dan M Hellsberg

Uppgiften avser

Pm till tidigare karta över hundinsats av Pa Dan Hellsberg och tjänstehund Greiff.
Uppgift

Hundpatrull med Dan Hellsberg och Stefan Svensk ligger och lyssnar på insats 62. 
Anledningen var ett grovt våldsbrott i Ilsbo. Efter ca en timme så framgår det att en polishund 
från Gävle blir beordrad dit. Det framgår inte då anledningen. Men efter ytterligare ett tag så 
förstår vi att ingripande patrull på brottsplatsen har hittat blodspår som leder bort från 
brottsplatsen. 

På insatskanalen så framgår det att hundpatrullen från Gävle efterfrågar mer hundresurser. Jag 
anmäler då på kanalen att jag kan ansluta till insatsen. 

På väg ner mot Ilsbo har jag kontakt med PIC:en och Hundpatrullen från Gävle. Får då 
information att jag ska ta mig till en stuga som hade positionen X6857138 Y1565899. När 
anländer till aktuell stuga så möts vi upp av hundföraren från Gävle. Han gav då direktiv att 
vi skulle söka utgående spår i området från stugan och riktning ner mot Norrtjärnen.   Vi spår 
och Tjänstehunden hittade massor av olika spår. Både fyra kollegor från Hudiksvall samt 
hundpatrullen från Gävle hade rört sig i området. 

Vi sökte sedan spår runt Norrtjärnen men hittade inget. Vi kom ut på en väg som gick norr 
om Norrtjärnen. Vi följde då den västerut. Efter ett tag så mötte vi skospår. Dom gick österut. 
Vi vände och följde dom till en vändplats. Vid vändplatsen så sökte jag spår med hunden. Jag 
uppfattar att hunden tar ett spår. Spåret går från vändplatsen och forsätter ut på en stig som 
går i vägens riktning österut. Efter ett tag så kommer vi ut på en väg. Där fortsätter hunden att 
spåra österut. Då vi inte visuellt ser några skospår så avbryter jag spårningen och vi går 
tillbaka samma väg. När vi har kommit tillbaka till Norrtjärnen så fortsätter vi vägen 
Västerut. Efter ett tag så upptäcker vi blodspår på vägen. Vi ser också till höger om 
blodspåren, skospår. Vi vänder och följer dessa österut, i spårets riktning. Efter några hundra 
meter så ser vi på vägen en större blodansamling. Spåret fortsätter ut i terrängen, mot 
Norrtjärnen. Nere vid strandkanten så ser vi blod på en björk och mera blod på backen. Vi 
blir då beordrad att avvakta vidare spårning tills det att nationella insatsstyrkan anländer. 

Efter drygt en timme så fortsätter vi söka spår med hunden vid aktuell björk. Hunden börjar 
då att söka sig norrut längs strandkanten på Norrtjärnen. Men vi avbryter och söker sedan 
spår österut. 

HEMLIG



Vi avslutar med att konstatera att blodspåren på vägen kom ut från skogen öster om 
Norrtjärnen. Spåren kom i riktning från stugan där vi började att söka spår. 

Pa Dan Hellsberg

Hundinsats, 2017-01-17 15:57   diarienr: 5000-K1588038-16
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Karta över hundinsats. Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 4 LPO Medelpad
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2016-12-31
Tid

10:15
Involverad personal Funktion

Dan M Hellsberg Uppgiftslämnare
Berättelse

Patrull 13-9720 med hf Dan Hellsberg och pa Stefan Svensk. Karta som visar hur vi har sökt 
och spårat i aktuellt område. 

Pa Dan Hellsberg 
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Karta över hundinsats. , 2016-12-31 10:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Hundspårning Råbosjön

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 1 LPO Medelpad
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Svensk, Stefan
Datum

2017-01-26
Tid

13:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Svensk

Uppgiften avser

Uppgift

INLEDNING
Hundpatrull från Sundsvall med hundförare Dan Hellsberg samt undertecknad Pa Stefan 
Svensk  blev av RLC Nord beordrade till Råbosjön för att spåra misstänkt gärningsman.

OMSTÄNDIGHETER
När vi anlände till platsen möttes vi upp av hundförare från Gävleborg som hade spårat 
gärningsmannen från den s.k "blodlegan" på åsen vid Norrtjärnens västra sida ner till 
sjökanten. Hundföraren från Gävleborg hade där fått tapp vid sjökanten och vi skulle försökte 
få ett upptag.

Det var Hellsbeg och hundföraren från Gävleborg som utbytte mest information och min roll 
var att följa med Hellsberg som säkringsfunktion. 

Vi sökte spår runt hela sjön och upptäckte senare blodspår på en skogsbilväg som gick längs 
Norrtjärnens norra sida.

Blodspåren gick där ner till sjökanten och på en björk vid sjökanten fanns blod på stammen 
och en blodansamling nedanför. Det fanns även blod ute på isen.

Dessa platser markerades med gps och vidarebefordrades till PIC.

/ Pa Stefan Svensk
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Hundinsats
K1588038-16

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 10 LPO Uppsala/Knivsta
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Sandahl, Anders
Datum

2016-12-23
Tid

14:22
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Sandahl

Uppgiften avser

Mord, Norra Råbovägen, 2016-12-23.
Uppgift

Rb 21-9710, insp Anders Sandahl, beordrades till Norra Råbovägen utanför Hudiksvall med 
anledning av mord.

Saksök med tjänstehunden, Rocko, har utförts runt omkring de fastigheter där brottet begicks. 
Inget av intresse anträffat.

Vid busshållplats "Silja" anträffades blodspår, samt vittnesuppgifter sa att den man med 
sårskador stått och liftat där på morgonen, 2016-12-23. Jag fick till uppgift att söka 
eventuella spår efter gärningsmannen längs med den grusväg som går upp till Silja. 
Bloddroppar syntes längs med grusvägen och tekniker säkrade blod och skospår.

Saksök gjordes även kring den busshållplats, "Silja", där gärningsmannen troligen fått lift 
från. Inget av intresse anträffat.

/I tjänsten
Anders Sandahl, insp
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Hundinsats Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 8 LPO Gästrikland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Stiernborg, Christoffer
Datum

2016-12-23
Tid

14:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christoffer Stiernborg

Uppgiften avser

Hundinsats från tjänstehunden Wasp i ärendet.
Uppgift

Hundföraren Stiernborg med tjänstehunden Wasp beordrades till Norra Råbovägen 2 med 
anledning av mord.

När vi anlände till platsen fick vi uppgiften att följa upp eventuella spår från Norrttjärnen där 
den senaste positionen av gärningsmannen var och sedan vidare längs vägen mot Hällorna och 
sedan vägen vidare ner mot busshållplasen Silja, där gärningsmannen varit synlig.

Hundekipaget sökte längs vägen för att finna utgående spår eller annat av vikt för utredningen, 
medan annan hundförare gjorde detsamma från motsatt håll, med start vid busshållplatsen Silja.

Inget anträffades längs vägen förrän vid positionen några 100 meter innan Hästaberget (V.G. 
se karta), där blodfläckar längs vägen anträffades.

Hundförare Dahlsten kom då från motsatt håll och hade följt blod en längre sträcka. (Ta del av 
detta i hans avrapportering).

I övrigt anträffades inget av vikt för utredningen.
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Siernborgs hundsök, 2016-12-23 14:21   diarienr: 5000-K1588038-16
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Hundinsats
Fynd av blod, Silja bhpl

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 8 LPO Gästrikland
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Dalsten, Kristian
Datum

2016-12-23
Tid

14:32
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Kristian Dalsten

Uppgiften avser

Patrullhund markerade blod
Uppgift

En allmänhet hade från sin bil sett en man som stått och liftat vid södergående busshållplats, 
Silja i Välsta (se händelserapport). När patruller som jobbade med ärendet åkte dit för att 
kontrollera denne var han försvunnen.
Undertecknad samt patrullhund Yxa engagerades då i uppgiften att söka spår samt föremål 
vid Silja bhpl.

Initialt gjordes spårsök med busshållsplats för södergående trafik som utgångspunkt.
Inget spårupptag. 

Jag sökte även spår från busshållplatsen på motsatt sida (norrgående trafik)
 Vi fick inte upp något spår men däremot markerade Yxa något som sannolikt är blod intill 
hållplatsskylten.

Tekniker beordrades till platsen och vi samt 2 ytterligare hundpatruller satte då igång med 
att söka blod/föremål tillbaka mot brottsplatsen från Välsta/Silja.

Utefter grusvägen ,länsväg 759, genom Silja och västerut påträffade vi (hundpatrullerna) flera 
blodavlämningar. Härrör blodet från misstänkt kan man sannolikt få en bild av hur den 
misstänkte rört sig efter brottet fram till Silja bhpl.

 Blodet vid Silja samt blodfynd utmed lv 759 säkrades och dokumenterades av tekniker.

 I tjänsten / pa Kristian Dalsten
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PM
Hundinsats/kriminalsök.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Specialsökhund 1 Rgn Mitt
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Norberg, Hans
Datum

2016-12-23
Tid

14:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Ja

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hans Norberg

Uppgiften avser

Sök med kriminalsökhund i Rabo, Hudiksvall, 2016-12-23.
Uppgift

Dag som ovan utförde undertecknad sök med kriminalsökhund med anledning av mord på två 
personer vid Rabovägen utanför Hudiksvall.

Åtgärden initierad av polisinsatschef Timo Rukanen och hundinsatschef Staffan Olsson. 

Syftet med åtgärden var i första hand att finna biologiska spår i form av blod, för att med 
ledning av dessa kunna fastslå den sannolikt blödande gärningsmannens flyktväg.

Vid söket användes tjänstehunden Cross. Hunden är utbildad och godkänd/kvalitetssäkrad i 
kriminalsök. Detta innebär att den söker och markerar blod, sperma samt doft från avliden 
människa.

Närvarande under söket var personal ur Nationella Insatsstyrkan. 

Söket påbörjades klockan 08.20 och avslutades klockan 10.20.

Söket utfördes vid Norrtjärnens norra sida, där blod på en trädstam (björk) tidigare anträffats 
av patrullhundförare under spårning. Hunden markerar på ett flertal platser, bland annat 
någon meter ut på sjöisen. I anslutning till blodmarkeringen syns två skador i isen, där det ser 
ut som att man slagit med en hammare i isen. Ytterligare ett fåtal meter ut på isen markerar 
hunden på ytterligare en blodbesudling. Söket utökades längre ut på isen, ca 30 meter ut från 
land och i en halvmåneformad sektor, men ingen ytterligare markering. 

På land markerade hunden tydligt på den tidigare kända björken, men även på ytterligare tre 
platser i markvegetationen mellan strandkanten och vägen. Även i vägkanten markerade 
hunden, och på de flesta ställen kunde man med blotta ögat se vad som såg ut som droppar av 
blod. 

Forensiker från Gävle som kallats till platsen fotodokumenterade och säkrade de spår som 
bedömdes intressanta.

Hudiksvall dag som ovan
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Hans Norberg, Pinsp/Hundförare 

Hundinsats/kriminalsök., PM, 2016-12-23 14:45   diarienr: 5000-K1588038-16
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Promemoria Insatsbeskrivning från NI , 2017-02-21 07:43   diarienr: 5000-K1588038-16
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Promemoria Insatsbeskrivning från NI , 2017-02-21 07:43   diarienr: 5000-K1588038-16
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Avrapporteringspm
Iakttagelse av hkp.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Flygbas Sthlm 1 Polisflyg NOA
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Sundberg, Daniel
Datum

2017-02-21
Tid

09:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2016-12-23 00:01
och

2016-12-23 06:00
Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniel Sundberg

Uppgiften avser

Helikopter 71-5460:s iakttagelser under natten mellan 22-23 december kring Råbo.
Uppgift

Jag arbetade under natten som pilot i 71-5460 tillsammans med P-A Lindahl som arbetar som 
operatör i helikoptern. Under natten blev vi beordrade till skogarna kring Råbo med anledning 
av ett befarat dubbelmord som hade skett under sen kväll den 22/12. Syftet var att leta efter en 
gm som man trodde hade tagit sin tillflykt i kringliggande skogsområden. Vi hade bra 
förhållanden för att söka med värmekamera ( inga varma vattenpölar eller varma stenar som 
ger "falska ekon). 
Vi följde utvecklingen på radiotalgruppen och anpassade sökningen av gärningsmannen 
utefter vad som rapporterades på talgruppen. Strax efter kl 04:00 på morgonen den 23/12 
anträffade vi ett värmeeko som vi inte kunde avfärda (djur, vattenpöl, sten). Vi kunde inte 
heller bekräfta ekot som en människa då vi inte kunde få fram uppenbara mänskliga 
signaturer. Att vi inte kunde få fram uppenbara mänskliga signaturer kan bero på ett flertal 
orsaker exempelvis att värmen från en kropp "flutit ut" i omgivande terräng om kroppen legat 
på samma plats en stund, begränsningar i kameran beroende på väder och fuktighet samt att 
det helt enkelt inte var en människokropp. 

Värmeekot anträffades i en rotvälta strax öster om Norrtjärnen. Vi såg en hundförare och en 
radiobil vid en vändplats ca 150-200 m bort. Vi ropade upp PIC och berättade att vi hade ett 
värmeeko som vi inte kunde avfärda och att vi hade bränsle för maximalt 20 minuter kvar på 
platsen. Vi upptäckte ekot på ca 800 meters avstånd och valde att stanna kvar på det avståndet 
för att inte visa den ev gm att vi hade upptäckt denne. PIC ville att NI som nyligen kommit till 
brytpunkten skulle vara de som kontrollerade värmeekot. Vi rapporterade sedan i tur och 
ordning när vi hade 15 resp 10 samt 5 minuter bränsle kvar över platsen. När vi rapporterade 
att vi hade 10 min bränsle kvar ropade hundföraren upp att han kunde tänka sig att kontrollera 
ekot med tanke på tidsaspekten för vårt bränsle. PIC godkände att hundföraren kunde röra sig 
något närmare.

När vi hade någon minut bränsletid kvar flög vi rakt över värmeekot för att kunna lämna en 
exakt kordinat på detsamma, sedan var vi tvungna att lämna området ner mot Gävle för att 
tanka. När vi lämnade hade platsen för värmeekot inte blivit kontrollerad och närmaste polis 
tillika hundförare befann sig då uppskattningsvis 100 meter bort vad vi kunde se i kameran.
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I örigt fram till denna beskrivna tidpunkt anträffade vi inga intressanta värmeekon.

Filmen med värmeekot bifogas fysiskt till utredningen.

// Daniel Sundberg

Iakttagelse av hkp., Avrapporteringspm, 2017-02-21 09:05   diarienr: 5000-K1588038-16
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Utrednings-
sektion 1 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Batteri i samband med hundspårning

2016-5000-BG127552

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Plats för verkställan

Se PM ,  NORRA RÅBOVÄGEN ,  HU-
DIKSVALL

Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 00:08

Beslutat av

Häggqvist, Kjell, Inspektör
Verkställt av

Häggqvist, Kjell, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2016-5000-BG127552-1
Batteri ( 1 st)

Platsbeskrivning

Ovanpå snön på marken i skogen. Hittat
i samband med hundspårning i närheten
av blodspår. Se foto + PM.

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Tronic Modell : AA

Anteckningar: 4 st i en förpackning
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Bilaga
Batterier

Bilaga till Beslag i brottmål 2016-12-23 00:08, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning

HEMLIG



 

Fyndplatsen i skogen vid hundspårningen. Foto taget 2016-12-23 kl 00:08. 

Batterier, 2016-12-23 00:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Foto taget innan överlämnat till tekniker. 4 st AA-batterier. 

Batterier, 2016-12-23 00:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förpackningens baksida. 

Batterier, 2016-12-23 00:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förpackningen ovanifrån. Ser ut att vara avklipp och lite öppen. 

Batterier, 2016-12-23 00:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bilaga
Karta och beskrivning av fyndplats

Bilaga till Beslag i brottmål 2016-12-23 00:08, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning
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Jag insp Häggqvist biträdde hundpatrull pa Per Nyberg. 

Hundspårningen gick från brottsplatsen och utefter vägen (se rödmarkerad linje). 

Detta var det första hundspårningen som gjordes. 

I skogen riktning mot Norrtjärnen hittades batterierna. Enligt mitt foto som jag tog innan 

beslaget var tidpunkten 2016-12-23 00:08. 

Detta var i närheten av en plats där det var mycket blod i en snöfläck. 

Kartan i enkelt format, bör kompletteras med den GPS-dokumentation som finns från 

hundenheten. 

Karta och beskrivning av fyndplats, 2016-12-23 00:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bilaga
TekPro

Bilaga till Beslag i brottmål 2016-12-23 00:08, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning
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Begäran om kriminalteknisk undersökning TekNr

FÖRTUR
5200: Mitt; 5203: Gävleborg
Lokus, Forensikgrupp 2, Hudiksvall

Ärendeuppgifter
Inskickad datum Myndighetskod Referensnummer

2016-12-23 5000 K1588038-16
Datum för brottet/händelsen Adress och ort för brottet/händelsen

2016-12-22 Norra Råbovägen 2, Hudiksvall
Brottskod Brottsrubricering

0310 Mord
Förtur Anledning till förtur

Spaningsärende Mord!

Kontaktuppgifter
Begäran upprättad av, enhet Telefonanknytning

Kjell Häggqvist, BF Hudiksvall 114 14
Förundersökningsledare/uppdragsgivare, enhet Telefonanknytning

Christer Sammens, Gävle Åkl 11414
Utredare, enhet Telefonanknytning

Undersökningar
Undersökningstyp Undersökningsförklaring

Övrig undersökning Fingeravtryck / DNA

Godsförteckning
Beslagsnr/Beskrivning/Platsbeskrivning Säkrat av/datum/klockslag Hantering Önskad undersökning

2016-5000-BG127552-1
Förpackning med batterier
I skogen nära brotssplatsen, ev
flyktväg

insp Häggqvist
2016-12-23
00:08

Övrigt,
beskriv i
fritext

Övrig undersökning

Materialet skickas/lämnas
Inlämningsställe

Annan plats, Blå skåp avrapp Hudik

Syftet med undersökningen
Syftet med undersökningen

Fingeravtryck / DNA om möjligt på beslaget.

Inskickad: 2016-12-23 11:41 1 (1) kjell.haggqvist@polisen.se

TekPro, 2016-12-23 00:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Undersökningsprotokoll
Sök efter kniv intill brottsplats

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-01-02
Tid

10:11
Involverad personal Funktion

Thomas Lindholm Uppgiftslämnare
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5203/65889-16 1 (2) K1588038-16 

 

 

Region Mitt 
Forensiska sektionen, Gävleborg 

Box 43 

826 21 SÖDERHAMN 

Datum 
2017-01-01 

Diarienummer 
K1588038-16 

5203/65889-16 

Protokoll över övrig undersökning

Inledande uppgifter 

Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mord. Sökning efter kniv på Norra Råbovägen 2 och 
Norra Råbovägen 4. 

  
Handläggare: Lokal brottsplatsundersökare Thomas Lindholm 
Medundersökare: Lokal brottsplatsundersökare Jörgen Lundgren 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Norra Råbovägen 2 och 4, Hudiksvall. Undersökningen påbörjades 
den 1 januari 2017 kl. 10:00 

  
Avspärrning: Ja  
  
Bevakning: Nej 
  
Övrig information: Syftet med undersökningen var att eftersöka föremål som kan ha 

betydelse för utredningen av brottet innan eventuell snö faller i 
området.  

 

Platsbeskrivning/sökområden 

· Sökning okulärt samt med metalldetektor skedde utomhus inom det avspärrade 
området kring Norra Råbovägen 2 och Norra Råbovägen 4.  

 
· Ett skogsparti/ledningsgata mellan Norra Råbovägen 4 samt Norra Råbovägen 1 

söktes av okulärt. 
 

· Tomten samt närområdet kring Råbovägen 1 söktes av okulärt. 
 
 
När sökningen startade vid 10:00-tiden den 1 januari 2017 var marken mestadels bar, på 
några områden fanns mindre ansamlingar med snö. Vid klockan 13:00-tiden började snö 
falla och lägga sig på marken varpå sökningen avslutades.  

Iakttagelser och undersökningar 

I områden med ris och annan högre vegetation samt snöhögar användes metalldetektor 
som sökmetod. På öppna ytor samt under altaner, hus, tak och andra dolda platser 
användes okulär sökmetod.    
 

Undersökningsprotokoll Sök efter kniv intill brottsplats, 2017-01-02 10:11   diarienr: 5000-K1588038-16
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5203/65889-16 2 (2) K1588038-16 

 
Bild 1: Sökområden markerade på flygfoto. (hitta.se) 

Sammanställningar av undersökningar och resultat 

Ingen kniv eller andra fynd intressanta för utredningen anträffades vid undersökningen. 

 

Materialförteckning 

Gods 

Inga gods förtecknade. 
 
Spår 

Inga spår förtecknade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Lindholm 
Lokal brottsplatsundersökare 

Norra Råbovägen 2 Norra Råbovägen 4 Norra Råbovägen 1 

Undersökningsprotokoll Sök efter kniv intill brottsplats, 2017-01-02 10:11   diarienr: 5000-K1588038-16
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Platsundersökning/saksök med

patrullhund 20170103

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 8 LPO Gästrikland
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-01-04
Tid

15:24
Involverad personal Funktion

Kristian Dalsten Uppgiftslämnare
Berättelse

Pm med kartbild över genomsökt område.
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Platsundersökning (saksök) med patrullhund 20170103 – inget anträffat 

Dag som ovan genomförde undertecknad (26-9730) platsundersökning med 

patrullhund Yxa. Syftet var att försöka anträffa en kniv som använts vid brottet. 

Vi sökte i de rödmarkerade områdena i totalt cirka 6 timmar. Brottsplatsen är 

markerad med ett rött X i det vänstra sökområdet.  

Vi anträffade ingenting. 

 

 

I tjänsten / pa Kristian Dalsten, Hundförare 

 

Platsundersökning/saksök med patrullhund 20170103 , 2017-01-04 15:24   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Hundinsats/kriminalsök.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Specialsökhund 1 Rgn Mitt
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Norberg, Hans
Datum

2016-12-25
Tid

17:12
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hans Norberg

Uppgiften avser

Sök med kriminalsökhund, Råbo, 2016-12-25.
Uppgift

Dag som ovan utförde undertecknad sök med kriminalsökhund i Råbo, Hudiksvall, detta med 
anledning av dubbelmord 2016-12-22.

Söket initierat av spaningsledningen, Mattias Fredlund och Rickard Eriksson, och företogs 
efter samråd med forensikerna Per Lindqvist och Ulrika Linge.

Syftet med åtgärden var främst att eftersöka eventuellt blodbesudlat föremål.

Vid söket användes tjänstehunden Cross. Hunden är utbildad och godkänd/kvalitetssäkrad i 
kriminalsök. Detta innebär att hunden söker och markerar blod, sperma samt doft från avliden 
människa.

Söket påbörjades klockan 12.50 och avslutades klockan 15.50. 

Avsökta ytor:

-Runt de två aktuella fastigheterna nr 2 och 4 samt terrängen i anslutning till dessa inom en 
radie av ca 20 meter från "tomtgräns". Avsökta ytor är både innanför och strax utanför 
avspärrningarna.

-Vid "vattenbrynet" vid Norrtjärnens norra strand. Detta i anslutning till den plats där spår av 
hammarslag säkrats i isen. Söket utfördes främst på land, i anslutning till platsen för 
"hammarslagen". Mitt i sökområdet finns den björk där rikligt med vad som ser ut som blod 
avsatts och runnit. Det avsökta området är ca 30X30 meter.

-Vid Välsta busshållplats. Skogsbrynen i anslutning till busshållplatserna (både den norra 
och den södra sidan av Strömsbruksvägen). Med utgångspunkt från själva 
busshållplatsskyltarna söktes halvcirkelformade områden med en radie på ca 20 meter av. 

Söken innefattade ej invändiga sök i förråd, vedbodar, skjul osv. Hustak och liknande platser 
måste även dessa sökas manuellt. 

Försvårande under söken var vinden, som var tämligen kraftig och ideligen växlade riktning. 
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Inget anträffat. De markeringar som erhölls var på redan kända och säkrade blodbesudlingar.

Övrigt: Innan söket påbörjades så spärrades tomten till ett närliggande fritidshus av. Detta 
sedan fastighetsägaren Ytterström konstaterat att inbrott förövats i fritidshuset och att rikligt 
med blodspår fanns på platsen. Undertecknad gick efter samråd med forensikerna Per 
Lindqvist och Ulrika Linge in i fastigheten för att kontrollera så att ingen människa fanns i 
fastigheten. Skyddsoverall/skoskydd/andningsskydd samt handskar användes. Inget föremål 
vidrördes. 

Reservnycklar till fastigheten som Ytterström "lånade ut" lades i kuvert på polisstationen i 
Hudiksvall och märktes "Ytterströms stuga, Råbo".

Hudiksvall dag som ovan

Hans Norberg, Pinsp/Hundförare. 

Hundinsats/kriminalsök., PM, 2016-12-25 17:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Hundinsats/kriminalsök.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Specialsökhund 1 Rgn Mitt
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Norberg, Hans
Datum

2017-01-30
Tid

16:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hans Norberg

Uppgiften avser

Sök med kriminalsökhund, Norrtjärnen-Hällorna-Råbo 2017-01-30.
Uppgift

Dag som ovan utförde undertecknad sök med kriminalsökhud i terrängen kring Norrtjärnen, 
Hällorna och Råbo, Hudiksvall.

Söket utfört i samråd med brottsutredarna Jon Linälv och Maria Eriksson samt forensiker 
Ernst Lindberg.

Syftet med åtgärden var att söka efter eventuellt blodbesudlad kniv eller liknande eggvasst 
föremål i terrängen, samt rekognosera inför fortsatta sök med exempelvis metalldetektorer. 

Med under söket var Pkom Staffan Ohlsson, C hundenheten Gävleborg.

Vid söket användes tjänstehunden Cross. Hunden är utbildad och godkänd/kvalitetssäkrad i 
kriminalsök. Detta innebär att den söker och markerar blod, sperma samt doft från avliden 
människa.

Söket påbörjades klockan 10.00 och avslutades 12.05.

I utredningen har uppgifter lämnats som gör gällande att helikoptern under natten efter 
morden fått utslag på sin värmekamera. Platsen skulle vara en rotvälta. Det föreföll oklart 
huruvida denna rotvälta undersökts, varför detta nu var det primära syftet med söket.

Det visade sig finnas 2 olika koordinatangivelser. 

Den första i RT90; X6857496 Y1566741.
Den andra i SWEREF, omvandlat till RT90; X6857351 Y1567126.

Dessa två angivelser ligger ca 500 m ifrån varandra. 

Vi utgick från vändplanen vid Norrtjärnens norra spets och gick med ledning av GPS till 
platsen för den första koordinatangivelsen. På denna plats fanns ingen rotvälta inom en radie 
av 75 meter. En större sten som möjligen på håll skulle kunna tas för en rotvälta fanns i 
anslutning. Denna plats avsöktes med hund och manuellt. 

Vi gick därefter till den andra koordinatangivelsen. Denna låg i kanten av ett kalhygge och 
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där fanns flera rotvältor. De som låg inom en radie av 50 m avsöktes även de manuellt och 
med hund. 

Under marschen genom terrängen från Norrtjärnen och mot koordinatangivelserna syntes hela 
tiden den höga masten på höjden vid Hällorna tydligt. Denna mast är belyst och kan med 
fördel användas som ledning i mörker. Går man från Norrtjärnen mot masten kommer man ut 
på den väg som leder till Silja och där blod säkrats.

Då vi fortsatt mot masten kom vi ut på den nämnda vägen, och gick i vänstervarv åter till 
Norrtjärnen och bilen.

Ytterligare ett sök utfördes mellan klockan 15.00 och 16.00. Detta sök utfördes i snåren 
mellan List bostad och vägen, i riktning mot sommarstugan på höjden där inbrott förövats och 
blod säkrats. 

Ingen markering/inget anträffat.

Övrigt:

Marken var under söket täckt av ett decimetertjockt lager av hårt packad, isig snö. Denna 
nederbörd har fallit efter brottstillfället. Detta är en för hunden försvårande omständighet, 
liksom de stora ytor som är aktuella. Ju mindre mängd vittring som blir tillgänglig för 
hunden, desto närmare (sannolikt precis på decimetern) måste hunden komma för att kunna 
känna vittringen.

På bifogad kartbild är de två koordinatangivelserna benämnda rotvälta 1 respektive 2. Spåret 
markerar vår väg genom terrängen.

Hudiksvall dag som ovan

Hans Norberg, Pinsp/Hundförare

Hundinsats/kriminalsök., PM, 2017-01-30 16:47   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bilaga
Kartbild.

Bilaga till PM 2017-01-30 16:47, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning

Spårlogg Garmin Astro. Visar vårt spår genom terrängen. Rotvälta 1 resp 2 är waypoints skapade efter

de koordinater som tillhandahölls genom Ernst Lindberg. Masten märkt "mast vid väg".
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Kartbild., 2017-01-30 16:47   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Hundinsats/kriminalsök mm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Specialsökhund 1 Rgn Mitt
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Norberg, Hans
Datum

2017-02-08
Tid

13:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Ja

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hans Norberg

Uppgiften avser

Utpekande av plats (blodlega) i terräng samt sök med kriminalsökhund, Råbo 2017-02-08.
Uppgift

Dag som ovan utfördes utredningsåtgärder i terrängen väster om Råbosjön, Hudiksvall.

Arbetet påbörjades klockan 09.30 och avslutades klockan 10.45. 

Med under arbetet var Jon Linälv och Maria Eriksson från grova brott, Henrik Wexell från 
IGV samt undertecknad från specialsökhund.

Syften med åtgärden;

Att Wexell skulle påvisa platsen där han observerat en "blodlega" strax efter brottstillfället. 
Att eftersöka kniv eller jämförbart eggvasst föremål.

Hunden som användes vid söket var tjänstehunden Cross. Hunden är utbildad och 
godkänd/kvalitetssäkrad i kriminalsök. Detta innebär att hunden söker och markerar blod, 
sperma samt doft från avliden människa.

Wexell anvisade träffsäkert "blodlegan" efter en stunds promenad. Koordinaterna angivna på 
bifogad kartbild (bilaga).

Sök med hund utfördes kring denna plats. Hunden "fastnade" efter en stund på en specifik 
plats i snön. Han frilade (krafsade bort snö) på en plats bakom en sten. Efter en kort stund 
blev underliggande snölager frilagt av hunden och där kunde man se något som såg ut som 
utspätt och fruset blod komma i dagen. Hunden markerade sedermera på detta. Wexell 
vidimerade att man observerat blod på denna plats efter brottstillfället.

Sök efter kniv eller liknande utfördes utan resultat kring denna plats, både manuellt och med 
hund.

Inget förutom det förmodade blodet anträffat.

Terrängen var vid tillfället täckt med snö.

Hudiksvall dag som ovan
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Hans Norberg, Pinsp/Hundförare

 

Hundinsats/kriminalsök mm, PM, 2017-02-08 13:34   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bilaga
Blodlega

Bilaga till PM 2017-02-08 13:34, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning

"Blodlega" samt koordinater för denna.
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Förhör
Åkte buss med Simon in till Hudik

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Olsson, Marcus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser i samband med dubbelmord.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2016-12-28
Förhör påbörjat

09:52
Förhör avslutat

10:46
Förhörsplats

Polisstation i Hudik
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Marcus Olsson har varit kompis med Simon sedan dagistiden. Marcus är en av Simons bästa 
kompisar. De umgicks mer under högstadiet. De umgicks även under Gymnasietiden och 
fram till nu men mest via sociala medier. Där umgicks de mer eller mindre varje dag. 
Facebook men mest via snapshot. Marcus åkte med samma buss som Simon in till Hudik den 
22/12. De hade åkt med buss 34 in till Hudik. Marcus tror att det var runt 14.00 - 15.00 – 
tiden som de åkt in till Hudik. 

De satt bredvid varandra i bussen. Simon hade klivit på tidigare och Marcus klev på i Bergsjö 
där han bor. De hade pratat om vad de skulle göra. Simon hade sagt att han skulle till 
försäkringskassan. Marcus skulle in och fika med en tjejkompis, Hanna Fyhr. Hon skulle 
handla julklappar och Marcus följde med henne. Marcus och Hanna hade bestämt att de 
skulle gå på bio senare på kvällen. Marcus hade frågat Simon om denne ville följa med dem 
på bio. Simon hade sagt att han skulle gå till bion men han ville inte gå med dem och se den 
film de skulle titta på. Marcus och Hanna skulle gå på Star Wars Rogue One. Simon ville inte 
gå på den för han hade redan sett den. Marcus och Hanna hade gått på den sista 
föreställningen av Rogue One. Den slutade så sent att Marcus inte kunde ta den sista bussen 
hem vilken gick 22.15.
Filmen är på 2 timmar och 13 minuter. Marcus hade bestämt att han skulle sova hos sin pappa 
vilken bor i Hudik. 

Marcus skiljdes från Simon vid Försäkringskassan. De hade hoppat av bussen vid 
Bromansparken och gått förbi bion och till försäkringskassan. Sedan hade de delat på sig. De 
hade pratat med varandra lite via snapshot efter det. Det sista sparade Snapshotmeddelandet 
från Simon var 161222, kl. 16.08 Hälsa Hanna. Marcus uppgav att man måste hålla in själva 
texten för att den ska sparas. Gör man inte det försvinner den. 
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Rätt snart efter att de skiljts vid försäkringskassan hade Marcus fått en Snapshotmeddelande 
från Simon om att denne inte fått några pengar från försäkringskassan och att han inte skulle 
få några heller. Simon hade då även skrivit att man får väl råna några äldre. Marcus hade 
svarat ironiskt att det låter som ett bra förslag. Simon hade frågat om Marcus ville vara med. 
Marcus hade svarat nej för han skulle vara med Hanna. Marcus hade tagit allt som ironiska 
skämt. Marcus har kvar slutet på deras konversation, sista raden, där Simon skriver kl. 15.53 
Aja, får.gö det själv då ;(
16.08 Hälsa Hanna.
Konversationen uppvisades för förhörsledaren.

Marcus uppgav att Snapshotkonversationen kanske kan finnas kvar på Simons mobil om han 
har sparat konversationen men då måste han ha tryckt in en knapp för att behålla det.

De sista Marcus hörde från Simon var när denne skickade ett Snapshotfoto när Marcus satt på 
bion. Marcus hade tittat väldigt snabbt och sparade inte bilden. Det var en bild på Simon. Det 
såg ut som att Simon satt på en buss med lampor och annat. Marcus hade fått uppfattningen 
att han suttit på en buss. Marcus tittade väldigt kort på bilden men han fick känslan av att det 
var på en buss. Marcus kan inte precisera men det hade varit en bit in i filmen. Marcus är 
osäker på när filmen började men det hade varit sista föreställningen och filmen hade slutat 
efter 22.15.

Marcus uppgav att Simon när han var yngre var blyg och snäll. Inget anmärkningsvärt. Under 
gymnasietiden blev han mer utåtriktad. Vågade prata med folk och ta för sig mer. Strålade ut 
mer. Marcus har ändå uppfattat att Simon var inåtvänd. Inåt sluten. Marcus hade inte märkt 
att han har haft psykiska besvär. Det hade kommit som en chock när Simon i somras blev 
inlagd på psyket. Simon hade sagt att han hade problem med psyket. Marcus hade trott att 
Simon ironiserat. Simon hade sagt att han gick hos en kurator och pratade. Marcus hade 
erbjudit sig att prata med Simon. Simon hade uttryckt att han tyckte det var bra. Efter att 
Marcus erbjudit sig att prata med Simon hade Marcus fått uppfattningen att han blivit bättre 
efter att han börjat prata med kurator. Marcus har inte sett några tecken på att Simon skulle 
må psykiskt dåligt sista tiden. Marcus uppgav att även om Simon skulle ha mått dåligt så har 
han inte visat det. Det är inte den Simon Marcus känner. Simon har inte visat sådana tecken 
inför Marcus. Det kan vara så att Simon är duktig på att dölja att han mår dåligt.

Marcus har inte hört att Simon sagt att han ska göra någon illa. 

Marcus har ingen anknytning till området runt Råbosjön. Marcus vet knappt var det ligger. 
Marcus har ingen vetskap om Simon känner till området. 
Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Olsson, Marcus; 2016-12-28 09:52   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Simons besök vid Försäkringskassan den 22/12

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Andersson, Bo
Datum

2017-01-03
Tid

10:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bo Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Utredningsman tog kontakt med Försäkringskassan för att se vilka kontakter Simon Persson 
har haft med dem. Simon har varit i kontakt med dem. Jennifer Nordén 010-111 81 00, sitter 
i Bollnäs, skickade den 15/12 ut information och blanketter som han skulle fylla i om han vill 
ha ersättning. Det finns inget ärende på Simon. Han har inte gjort någon sjukanmälan och inte 
ansökt om sjukpenning. De har ingen ansökan på honom. De har den 27/12 fått meddelande 
om att han är omhändertagen och kommer därför att avsluta handläggningen av honom.

Med anledning av att det i utredningen finns uppgifter på att han varit in på Försäkringskassa 
i Hudiksvall på eftermiddagen den 22/12 togs kontakt med dem. Utredningsman pratade med 
Ulla Nordling vilken arbetade den 22/12. Ulla reagerar inte på namnet Simon Persson. Hon 
uppgav att alla som kommer in vill ha pengar så hon reagerade inget särskilt på det. De 
registrerar ej heller de som kommer in. Hon hade inte reagerat på något särskilt den dagen. 

Helena Tynér arbetade även hon den 22/12. Telefonkontakt med henne togs med anledning 
av att hon var ledig denna dag. Helena känner inte till någon Simon Persson och hon har inget 
minne av att hon reagerat på något avvikande beteende. Helena uppgav att alla som kommer 
in vill ha pengar så det är inget ovanligt. Helena uppgav även hon att de inte registrerar de 
som kommer in så hon kan inte säga om Simon var in eller inte. Hon kanske skulle kunna 
peka ut honom på bild men hon är osäker.
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PM
Försäkringskassan utskick 161215

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Andersson, Bo
Datum

2017-01-09
Tid

15:57
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bo Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Försäkringskassan genom Jennifer Nordén skickade 161215 ut ett standard kundbrev till 
Simon om vad han behöver göra för att få sjukpenning. Det gjordes efter att det kommit in ett 
läkarintyg från psykiatrisk mottagning i Hudiksvall, STläk Frida Unge. Sjukanmälan har 
kommit in. Simon är sjukanmäld från den 16/12 2016. Enligt Jennifer så ska sjukanmälan 
kommit in antigen genom telefonsamtal eller genom mina sidor och varit gjord av Simon själv. 
Inte via Försäkringskassan. Ett tredje steg måste göras för Simon för att få ersättning och det 
är att ansöka om sjukpenning vilket han inte har gjort. När de fick papper på att han var 
omhändertagen avslutades handläggningen enligt Jennifer Nordén. 
Kundbrev och läkarintyg bifogas detta PM.
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Förhör
Förhör personal på Bion

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Engstrand, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Nationellt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser i ärendet, K1588038-16.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Kristin Ung
Förhörsdatum

2016-12-25
Förhör påbörjat

11:33
Förhör avslutat

12:28
Förhörsplats

Polisstationen, Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johanna tillfrågas om hon vet varför polisen vill prata med henne.
Johanna säger då "ja självklart, jag tror att det var jag och Michelle som pratade med honom 
sist".

Johanna säger sedan att han, Simon Persson, brukar hänga på bion väldigt ofta eftersom hans 
bästa kompis Einar jobbar där. Johanna säger att han tror att Simon kom vid 15.30-tiden på 
eftermiddagen på torsdagen och han var sedan där med dom tills att han åkte vid 20-tiden på 
kvällen. Johanna säger att hon tror att det var strax efter 20 som Simon åkte eftersom hon 
själv slutade 21.00 och Simon hade gått cirka en halvtimme före sista filmstart, vilket blir då 
borde bli 20.15, eftersom sista filmen började 20.45.

Johanna säger att Simon kom dit med en kompis, Marcus Olsson, som han varit med på 
dagen och Marcus skulle då köpa julklappar/presentkort på bion. Johanna säger att Marcus 
bara var där i 5-10 minuter och att när han sedan gick så följde Simon med honom ut, men 
Simon kom sedan tillbaka direkt igen. Johanna säger att Simon då var borta i cirka 20 
minuter. Johanna säger att Simon efter det var kvar med dom hela kvällen till dess att han 
gick vid 20.15-tiden.

Johanna säger att eftersom Simon känner Einar så bra så har Simon tagit sig den friheten att 
han kan komma och kolla på bio och äta popcorn när han vill. Johanna säger att hon inte vet 
om det bara är hon som känner så, men säger att hon fått dom vibbarna att ingen riktigt törs 
säga till Simon om detta heller.

Johanna säger att hon frågat Michelle om vad det är med Simon eftersom Simon kan bete sig 
lite konstigt och "droppa konstiga kommentarer", och Michelle har då sagt att han inte mår så 
bra.
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 När Johanna ombeds att berätta mer om detta med att Simon kan bete sig konstigt så säger 
hon att hon hade suttit själv och pratat med Simon en stund på torsdagen, när Michelle hade 
gått ner för att tvätta 3D-glasögonen, och Johanna hade då frågat honom om julen och Simon 
hade då sagt att han hatade julen och att han hellre skulle dö än att fira jul. Johanna säger att 
dom även pratat om jobb och om varför hon hade tre jobb. Johanna säger att när hon sedan 
frågat Simon om han hade jobb så hade han sagt att han var sjukskriven och Johanna hade då 
sagt att det kanske inte var något han ville prata om, men Simon hade då sagt att "ja men det 
är lugnt, jag är psykiskt sjuk och jag brukar ligga inne". Johanna säger att det var vid kanske 
17-tiden som hon satt och pratade själv med Simon och Michelle hade då varit borta ganska 
länge, kanske 30-40 minuter.

Johanna säger att Simon sedan hade gått in på en bio vid 18.30 tiden och han hade sedan 
kommit ut när den var klar strax efter 20. Johanna säger att Simon ju gick in när det var en 
massa folk där redan så det inte märktes att han gick in.  På fråga om vilken film Simon såg så 
säger Johanna att det var nya "Star Wars" filmen. Johanna säger att det var sedan, när han 
kom ut från den som han "droppade värsta kommentaren" och  på fråga vad han sa då så 
säger Johanna att han sa att "nu ska jag gå och göra något riktigt illa" och Michelle hade då 
lite skämtsamt sagt att "Nä det ska du väl inte" och han hade då sagt "jo" och när Michelle då 
frågat "ja men var ska du då" så hade han inte svarat på det utan sagt "antagligen kommer jag 
att dö eller så kommer ni att se något om mig i tidningen imorgon". Johanna säger att hon 
frågat Michelle om han varit allvarlig och Michelle hade då sagt att "nä, så där säger han 
jämt". 

Johanna säger att Michelle efter detta frågat Johanna om Simon varit ner i källaren, men 
Johanna hade då svarat att han inte varit det och Michelle hade då berättat att han brukar 
kunna gå ner i källaren och sitta där i mörkret. Michelle hade även sagt han har kunnat låsa 
upp dörrarna där. Johanna säger att hon förstått det som att man kollar om dörrarna är låsta 
efter att Simon varit där. Johanna hade sagt att Simon ju inte varit ner i källaren men att dom 
kunde kolla i alla fall. Johanna säger att hon sedan aldrig var ner och kollade, men att hon är 
osäker på om Michelle var ner och kollade. Johanna säger att hon inte tror att Michelle var 
ner och kollade eftersom Johanna sagt att Simon varit uppe med henne hela tiden. 

Johanna säger att dagen efter så hade hon läst om detta i tidningen och sagt till sin mamma att 
"tänk om det var Simon som var hos oss igår" och hennes mamma hade sagt att "när det kan 
det väl inte ha varit".
 
Johanna säger att det var hon och Michelle som jobbade på torsdagen och att det var med 
dom två Simon var när han var där.  På fråga om Einar var där vid detta tillfälle så säger 
Johanna att Einar inte jobbade eller var där vid detta tillfälle.

Johanna säger att Simon hade varit där på tisdagen också, men att Michelle då hade sagt till 
honom att "jag är inte Einar, nu får du betala", men Simon hade gått in i alla fall och Johanna 
säger att hon får känslan av att Simon är en kille som man inte riktigt vill säga åt.

 På fråga hur Johanna menar med det så säger hon att det räcker med hans blick för att man 
hellre ska låta bli att säga till honom än att man säger till honom. Johanna säger att hon själv 
alltid haft en obehagskänsla gällande Simon och hon säger att hon varit på gemensamma 
fester med honom tidigare och då sagt till sin kille att "fy vilken obehaglig kille, han är ingen 
man skulle vilja ha efter sig när man går hem" och hennes kille som är släkt med Simon, 
vilket Johanna inte visste då, hade då sagt att "ja men det där är ju bara Simon, han är lite 
konstigt". Johanna säger att det är så Simon beskrivs oftast, som att "han är lite konstig" eller 
"han mår inte så bra".

Förhör med Engstrand, Johanna; 2016-12-25 11:33   diarienr: 5000-K1588038-16
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 På fråga hur länge Johanna känt Simon eller vetat vem han varit så säger hon att hon vet att 
han alltid varit kompis med Marcus, men att hon vetat vem han varit sedan Halloween i år.

 På fråga hur det kommer sig att Johanna säger att hon vet vem han är sedan Halloween så 
säger hon att dom var på en gemensam fest på Bygdegården i Enånger då. Johanna beskriver 
det som att Simon då hade svart tejp över munnen och när hon frågade honom vad han var, så 
hade han svarat "psykiskt sjuk, för det är jag annars också".

Johanna säger att hennes kille, John Strindlund, är släkt med Simon men inte nära släkt utan 
att det är Johns kusins kusin typ. Johanna säger dock att när man kommer från Bergsjö så 
"känner alla alla" och hennes pojkvän har ju växt upp med Simon.

Johanna säger att hennes pojkvän frågat henne om Simon var uppe i varv när han var hos 
dom på torsdagen, eftersom det kan betyda att han inte tagit sin medicin, men Johanna säger 
att så var han ju inte, utan han var lugn och som vanligt när han var hos dom.

 På fråga hur ofta Johanna träffat Simon så säger hon att hon bara jobbat på bion i cirka 3-4 
veckor, men att under dom veckorna så har Simon varit in kanske 4-7 gånger. Johanna säger 
att hon mest jobbar med Michelle och att Simon ju kan ha varit in när någon annan jobbat 
också. Johanna säger att Einar jobbat mest med Carina, som är Michelles mamma.

 På fråga säger Johanna att Einar heter Östlund Qvist i efternamn och Carina heter Cedendahl 
i efternamn precis som Michelle.

 På fråga vilka Johanna pratat med efter detta så säger hon att det var hennes kompis 
Nathalie som berättat för henne att det var Simon som gjort det här, men hur hon visste det 
vet inte Johanna.

Johanna säger dock att Hudiksvall ju är litet och att sådant här kommer ut och hon säger att 
hon pratat med sina kompisar om det hela efteråt. Johanna säger att hon vet att Marcus, som 
var med Simon den dagen, är helt förstörd nu och hon säger att hon vet det eftersom hon 
skrivit med honom igår. Han hade då skrivit att han bara ville smälta detta och att han sedan 
kanske skulle höra av sig.

Johanna säger att hon ju även pratat med sin kille och han är mest upprörd över det som 
skrivs på internet och att familjen blir påhoppad om detta. Johanna säger att hennes killes 
familj pratat om att detta inte är Simon, utan att han måste ha fått någon psykos eller så. 
Johanna säger att det är hennes kille som berättat för henne att dom pratat om detta. Johanna 
säger att ingen riktigt förstår detta utan bara vill ha svar på varför.

Förhöret är uppläst och godkänt.
Förhöret avslutas kl. 12.28.
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Förhör
Förhör 2 med vittnet Johanna.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Engstrand, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande vart Simon gick efter att han lämnade bion.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-02
Förhör påbörjat

13:51
Förhör avslutat

13:56
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt vittnet Johanna 
Engstrand. Förhöret hålls via telefon.

Johanna informeras om anledningen till förhöret.

Då Johanna ombeds att berätta vart Simon gick efter det att han hade pratat färdigt med 
henne och Michelle inne på bion så berättar hon att han aldrig sa vart han skulle gå. Det var 
Michelle som frågade vad han skulle göra efter att han hade varit där och det var då som 
Simon sa att han antingen skulle dö och att dom skulle få läsa om det i tidningen efteråt.

 Då Johanna ombeds att berätta om hon såg vart Simon gick då han lämnade biografen så 
berättar hon att om man står inne i bion så gick hanut och åt höger. Vart han gick sen vet inte 
Johanna men eftersom han har hört att Simon tog bussen efteråt så drar hon slutsatsen att han 
måste ha gått till busstationen och tagit en buss därifrån.

 Förhöret uppläst och godkänt i sin helhet 170102 klockan 13:57.
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Förhör
Vittnet Johanna Engstrand

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Engstrand, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

registerslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående iakttagelser i samband med Simons besök på Bion 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-04
Förhör påbörjat

13:04
Förhör avslutat

13:27
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv stil)
Johanna: Johanna Engstrand

 Jag har några kompletterande frågor till dig. Berätta hur det var med Simons besök på bion?
Johanna uppger "han kom först vid kl. 15 med sin kompis Marcus Olsson för Marcus köpte 
presentkort på bion. Sen gick de tillsammans därifrån. De sa att de skulle gå på stan en sväng. 
Simon kom sen tillbaka vid kl. 16 ungefär. När han kom tillbaka så frågade jag varför han 
inte var med Marcus. Då sa han att Marcus skulle fika med någon och han sa att han inte 
tyckte om att fika."

 Vad hände sedan?
Johanna  uppger "Han hade ju varit med oss från 16-tiden fram tills han gick in på 
Starwars-filmen. Är osäker på när filmen började. Filmen började nog kl. 18 eftersom den 
slutade kring kl. 20. Jag vet att han såg klart filmen eftersom han kom ut när alla andra kom 
ut. Är helt säker på att han kom ut med alla andra. Han väntade tills alla hade gått och 
stannade sen med oss några minuter. Vi pratade om filmen lite. Sen sa han antingen kommer 
jag att dö eller så kommer ni läsa om mig i tidningen imorgon. Vi pratade inte så länge efter 
bion. Han gick nästan direkt. Vi hann fråga hur filmen var och sen så skulle han gå. Han sa 
att han tyckte filmen var bra. Han pratade om någon skådis på filmen med Michelle också. 
Jag är inte så intresserad av Starwars." Johanna uppger att det är lite olika när filmerna börjar 
så hon kan inte säga exakt när filmen började.

 Vet du om Simon såg filmen från början? 
Johanna uppger att Simon förmodligen gick in efter att filmen hade börjat. Johanna uppger 
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"han gick in när vi inte hade koll i alla fall. Vi hade andra kunder och det var någon annan 
film som skulle börja också. Han kanske gick in vid 18:10 typ. Jag kan inte säga exakt. Han 
vet ju om att filmen börjar efter reklamen. Han går ju ofta på bio så han vet det. Tror han gick 
precis när filmen började efter reklamen men jag vet inte."

 Du berättar att Simon, när han kom ut från filmen, pratade med er om filmen. Pratade han 
om något annat innan han gick?
Han sa ju nu ska jag gå och göra något riktigt illa. Vi skämtade bort det. Michelle frågade då 
men var ska du då och då hade han sagt antagligen kommer jag dö eller så kommer ni att se 
något om mig i tidningen i morgon. Jag har ju bara träffat honom någon gång. Michelle 
känner ju honom bättre men jag har ju ändå pratat med honom och så. Han är här ofta."

 Jag vill att du beskriver Simon när han kom till bion 22/12?
Johanna uppger "Simon hade blå jacka, klarblå. Eventuellt midjelång, med luva tror jag, inte 
helt säker. Mörka jeans. Långärmad svart tröja på sig för han hängde av sig jackan ett tag. 
Hade en väska som man hänger över axeln eller ryggsäck, tror den var svart eller så. Han 
hade 3 rubiks kub i väskan och jackfickan. Han hade mobilladdare i väskan för han tog fram 
och laddade telefonen bakom kassan. Det verkade vara fler saker i väskan. Några tyngre 
föremål kanske. Den såg lite tyngre ut när han ställde ner den på golvet i samband med att 
han hängde av sig jackan.  Minns också att han hade ett svart mobilskal. Vet inte vilka skor 
han hade. Tror det var mörka skor men minns inte vilken typ av skor. Jag tror inte han hade 
mössa och handskar. Det är inget jag såg. Han brukar ofta använda jackans luva. Han har 
alltid haft den där blå jackan. Den har han ofta. Den har jag sett flera gånger."

 Vad pratade du och Simon om där mellan kl. 16-18?
Johanna uppger "jag pratade ju mycket med Simon där mellan 16-18. Jag frågade om han 
jobbade. Han sa att han var sjukskriven. Jag sa att jag också hade varit sjukskriven och att jag 
var sjukskriven för depression för att få han att känna sig bekväm. Han sa jag är psykiskt 
störd. Jag brukar ligga inne hela tiden. Jag bytte direkt samtalsämne för det kändes 
obehagligt. Jag har känt att han varit obehaglig för att det är obekvämt att prata med honom 
liksom."

Johanna uppger "första gången jag träffade honom var vid Halloween-Fest på Enångers 
bygdegård. Då hade han tejp på munnen. Han sa jag är psykiskt störd som jag är i vanliga 
fall. Jag har många kompisar som bor i Ilsbo."

 Känner du till om det var någon ungdomsfest i Råbo ca en vecka innan den 22/12?
Johanna uppger "jag känner inte till Råbo. Vet vart det ligger och så men jag tror inte det 
stämmer för det är ju bara sommarstugor eller äldre som bor där."

 Minns du om Simon träffade några andra i samband med besöket på bion 22/12? 
Johanna uppger "han träffade några kompisar där på bion vid kl.17-tiden. Det var Einars bror 
och hans flickvän. Simon sa till dom att han skulle hem efter bion. Ta Ilsbobussen och något 
om Bergsjö eller liknande. Jag bara överhörde deras samtal.

Uppläst och godkänt

Förhör med Engstrand, Johanna; 2017-01-04 13:04   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Förhör med vittnet Michelle.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Cedendahl, Michelle
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt nationellt ID.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med vittnet Michelle gällande sina iaktagelser på biografen i Hudiksvall den 22/12.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2016-12-25
Förhör påbörjat

11:28
Förhör avslutat

12:21
Förhörsplats

I besöksrum på Hudiksvalls polisstation.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, vittnet, 
Hanna Michelle Cedendahl som benämns som Michelle i förhöret.

Förhöret hålls på polisstationen i Hudiksvall.

Michelle berättar inledningsvis att hon arbetar på bion "Cinema 3" i Hudiksvall. Hon arbetade 
den aktuella dagen den 22/12 tillsammans med hennes kollega Johanna. Det var bara 
Michelle och Johanna som arbetade på bion den aktuella dagen. Dom startade sitt arbetspass 
vid 14-tiden. Johanna skulle jobba till klockan 21 och Michelle skulle jobba till stängningen 
strax efter klockan 23.

 Då Michelle ombeds att berätta om hon vet varför hon är hos polisen idag så berättar hon att 
hon antar att hon är hos polisen eftersom hon träffade Simon Persson den 22 december, innan 
han åkte iväg. Hon träffade honom på bion som hon jobbar på i Hudiksvall innan han gick 
därifrån för att åka hemåt. Michelle har i efterhand fått höra att Simon nu är misstänkt för 
mord.

Michelle berättar vidare att Simon hade hängt med henne och Johanna ett tag innan han gick 
och Simon är väldigt bra kompis med en av Michelles arbetskamrater, Karl Einar Östlund 
Kvist. Det var genom Einar som Michelle träffade Simon på jobbet. Simon brukar komma 
och hänga på bion och det är inte ovanligt att han är på bion. Den 22 december så kom Simon 
och hängde med henne och Johanna och bland annat så löste han en rubiks kub och så kollade 
han på filmen "Rouge one".
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Strax efter klockan 20:00, vid 20:10, så slutade filmen och Simon kom ut och pratade lite 
med Michelle och Johanna. Under tiden som han stod och pratade så behövde Michelle gå 
ner och hämta några 3D glasögon i källaren. När hon kom tillbaks så var Simon fortfarande 
kvar. Någon gång strax efter 20:30, när Simon skulle gå till bussen så sa han att han skulle 
göra något dumt och något som skulle göra att han antingen skulle dö eller hamna hos 
polisen. Michelle berättar att hon frågade Simon vad han menade att han skulle göra och då 
svarade han att det skulle hon få läsa om i tidningen. Innan Simon gick så tog han upp en 
tennisboll ur väskan, höll den i sin hand och tittade på den och sen lade han tillbaks 
tennisbollen i väskan och gick.

 Då Michelle ombeds att berätta vad hon och Simon pratade om så berättar hon att Simon 
berättade om hur illa han tyckte om julen och han berättade att han skulle fira jul hos sina 
släktingar i Gävle. Simon berättade att han var taggad på att åka iväg till Skottland. Dom 
pratade bara allmänt om jul och nyår och om vilka planer dom hade och så.

 Då Michelle ombeds att beskriva hur hon upplevde Simon när han sa dom här sakerna innan 
han lämnade bion så berättar hon att hon upplevde honom som vanligt. Han var inte 
anorlunda utan han var som han alltid var. Han var lugn som han alltid var och det var därför 
som Michelle trodde att Simon drev med henne och det var därför som hon inte tog det som 
han sade på allvar.

 Då Michelle ombeds att beskriva Simon så berättar hon att Simon är väldigt filmintresserad 
och serieintresserad. Han gillar rollspel som "Dungeons and dragons" och han har ganska rå 
humor. Han gillar att prata snabbt och han är öppen med sina psykiska problem. Han är snäll 
och han ger ett snällt intryck.

 Då Michelle tillfrågas hur länge hon har känt till Simon så berättar hon att hon har känt 
honom sedan slutet av augusti i år, det var då som Michelle började jobba på bion.

 Då Michelle ombeds att beskriva sin relation till Simon så berättar hon att han är en relativt 
ny vän till henne. Han är något mellan en bekant och vän till henne.

 Då Michelle ombeds att utveckla det hon berättade om att Simon har en ganska rå humor så 
berättar hon att han gillar att skämta om saker som andra personer kanske skulle vara känslig 
för. Det är skämt om allt möjligt och mycket om at han tycker illa om sitt liv och att han 
tycker illa om människor i stort. Man kan kalla det för undergångshumor och som exempel så 
har Simon sagt att han gillade att Donald Trump vann valet eftersom världen då kommer 
närmare ett tredje världskrig och närmare ett kärnvapenkrig. Simon tyckte att det skulle vara 
bra för planeten om alla människor försvann. Simon har också sagt till henne att det vore bra 
om det inte fanns några människor på planeten.

 Då Michelle ombeds att utveckla det som hon sa om att Simon var öppen med sina psykiska 
problem så berättar hon att han har berättar för henne att han mår dåligt psykiskt. För någon 
månad sedan så kom Simon med ett sjukhusband kvar runt armen. Michelle frågade Simon 
vad som hade hänt och han sa att han hade varit inlagd i en vecka på psyk. Han berättade inga 
fler detaljer förutom att han hade blivit medicinerad och han har i efterhand berättat att han 
fortfarande går och pratar med en psykolog och han brukar visa upp sina kallelser när han ska 
till psykologen när han är på bion.

Michelle berättar vidare att Simon ibland kan fråga om hon skulle bli ledsen om hennes 
kompisar dog. Hon svarar att hon självklart skulle bli ledsen och då har Simon sagt att det 
inte alls är självklart. 
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Vidare berättar Michelle att Simon inte behöver berätta att han mår dåligt heller eftersom det 
märks på hans sätt när han skämtar om sitt eget liv. Sen vet inte Michelle om det är rätt att 
berätta det här eftersom det är saker som hon inte har hört direkt från Simon men hon har fått 
höra saker från vänner till henne. 

En vän till Michelle som heter Nathalie Lättman berättade att hon och Simon hade pratat 
ensamma på bion och Simon hade då berättat om biverkningarna som han får från sina 
mediciner. Simon berättade att en biverkning var att han hade problem med sexlysten och att 
han inte kunde få upp den. Sen berättade Simon vidare att när han var på stan så kunde han få 
en bild av sig själv ståendes bakom folk som han såg på stan. Simon såg sig själv stå bakom 
personerna och skära halsen av dom. Nathalie slutade jobba på bion i oktober och flyttade sen 
till USA. Nathalie berättade det här för Michelle någon gång i september.

Michelle berättar vidare att Emil, som är pojkvän till en kompis till hennes syster, har berättat 
att Simon hade stått och pratat med honom och några andra och Simon berättade då att han 
hade en fantasi om hur det skulle kännas att strypa någon. Simon har inte berättat om några 
sådana fantasier för Michelle utan han har bara berättat för henne om att han inte är nöjd med 
psykvården här.

 Då Michelle tillfrågas vad var klockan var när Simon gick ut från bion så berättar hon att 
klockan var någonstans mellan 20:30- 20:45. Johanna skulle jobba till 21 den dagen och hon 
var fortfarande kvar när Simon gick därifrån.

 Då Michelle ombeds att berätta om vad Simon sa att han skulle efter att han hade varit på 
bion så berättar hon att han inte sa något om det. Simon berättade inga fler detaljer förutom 
att han skulle ta bussen hemåt.

 Då Michelle ombeds att berätta när Simon kom till bion så berättar hon att han kom dit kring 
16:00-17:00 tiden. 

 Då Michelle ombeds att beskriva vad Simon gjorde till dess att bion började så berättar hon 
att han pratade mycket med henne och Johanna och löste rubiks kub. Simon brukar komma 
förbi bion när han inte har så mycket att göra och Michelle har fått känslan av att Simon inte 
har så många andra ställen att ta vägen till förutom till bion.

 Då Michelle ombeds att berätta hur ofta Simon brukar vistas på bion så berättar hon att han 
är där flera gånger i veckan. Han kommer som mest när Einar jobbar men nu när han har lärt 
känna Michelle och Johanna mer och mer så kommer han allt mer ofta när dom jobbar också.

 Då Michelle har sagt att hon inte tog Simon på allvar eftersom han var lugn som han alltid 
var när han uttalade de saker som han sa så ombeds hon att berätta om vad Simon har 
uttalat vid andra tillfällen.
På frågan så berättar Michelle att han inte exakt har sagt något sådant som han sa den 22 
december. Simon brukar inte dra in polisen när han har sagt andra saker. Simon ska alltid 
överdriva saker och om hon och Simon pratar om något så kan han säga att "det är lika bra att 
spränga bort det" det är sådana saker som han kan säga men han brukar säga sådant med 
glimten i ögat precis som han hade när han sa att han skulle göra något dumt och antingen dö 
eller hamna hos polisen.

 Då Michelle ombeds att, så exakt som möjligt, återberätta det som Simon sa till henne strax 
innan han lämnade bion så berättar hon att Simon sa "nu kommer jag göra något som jag 
antingen kommer dö av eller bli tagen av polisen för". Michelle frågade "var är det du ska 
göra" och Simon sa "det får du läsa om i tidningen". Hon frågade vad han menade men hon 
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fick inte ur honom mer. Efter det gick han efter att han hade tagit upp tennisbollen och tittat 
på den. Simon tog upp bollen ur sin lilla bag som han hade med sig. 

 Då Michelle ombeds att beskriva bagen som Simon hade med sig så berättar hon att det inte 
var någon jättestor bag utan en mindre rektangulär bag. Ungefär som en mindre version av en 
sportbag. Hon har för sig att största färgen på bagen var grå och kanske hade den några blå 
detaljer. Sen hade Simon på sig sin vanliga blåa tjockare jacka. Hon vet inte om det är en 
täckjacka eller dunjacka men den är lite fluffigare med sydda ränder i. Hon minns inte vad 
han hade för byxor men han hade inga handskar, ingen mössa eller någon halsduk på sig. Han 
hade en mörkare t-shirt på sig.

 Då Michelle tillfrågas om hon vet vart Simon bor så berättar hon att han bor mot 
Bergsjö-hållet. Hon vet att Einar bor i "Älgered" och Simon brukar få skjuts av Einar. Simon 
brukar stanna på biografen till stängning ibland och dom gångerna så har han fått skjuts hem 
av Einar. Hon vet inte om Simon bor i "Älgered" eller om Einar släpper av honom tidigare.

 Då Michelle ombeds att berätta om hon vet hur man tar a sig ut mot Bergsjö-hållet om man 
inte har bil så berättar hon att man tar 34:ans buss. Hon vet inte om det går någon annan buss. 
Hon vet att hennes kompisar som bor åt det hållet pratar om 34:ans buss. Hon vet inte om det 
finns några andra bussar som går åt det hållet.

 Uppläst och godkänt ur anteckningar 161225 klockan 12:21
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Förhör
Förhör 2 med vittnet Michelle.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Cedendahl, Michelle
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs gällande Simons färdväg efter att han lämnade bion.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-02
Förhör påbörjat

13:42
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt vittnet, Michelle 
Cedendal. Förhöret genomförs via telefon.

Michelle informeras om anledningen till förhöret.

Då Michelle tillfrågas om vad Simon gjorde efter det att hon och han hade pratat klart efter 
att han hade kommit ut från bion så berättar hon att han gick ut från bion och gick åt höger. 

Då Michelle ombeds att berätta hur hon kan vara säker på att Simon gick åt höger så berättar 
hon att från där hon stod så såg hon några meter i varje riktning utanför biografen. Hon såg, 
då Simon hade gått ut, att han svängde höger ner mot ån. Vart Simon gick sen vet inte 
Michelle.

Förhöret uppläst och godkänt i sin helhet 170102 klockan 13:45
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Cedendahl, Michelle
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kompletterande med anledning av Simons biografbesök den 22 december 2016. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-04
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Michelle (M) 
Förhörledaren (FL)

 FL: Kommer du ihåg när Star Wars filmen började?
M: det är lite olika från dag till dag. Men den började antingen 17.30 eller 18.00. Filmen är 
ganska lång och med reklamen så blir det ca 2 timmar och 30 minuter. 
 

 FL: Kommer du ihåg när Simon kom och när han gick från biografen?
M: Han kom någon gång mellan 16 och 17.00. Då pratade han med en kollegas lillebror och 
hans tjej. De heter Edvin och Matilda. 
M uppger att hon inte vet vad de pratade om. 
Filmen slutade någon gång vid 20.00-tiden och Simon stannade till någon gång mellan 
20.30-20.45. M kommer ihåg det för att de inte hade stängt kassan då han gick och det 
brukar de göra före 21.50 och kassan var öppen då han gick. 

 FL: Kommer du ihåg om Simon hade något med sig och i övrigt hur han var klädd?
M: Simon hade sin vanliga jacka en ljusblå fluffig jacka med sömmar typ dunjacka eller 
liknande. Han hade också sin sportbag med sig. Den såg inte fullpackad ut. Jag har ingen 
aning om vad den innehöll, men kommer ihåg att han i vart fall hade en tennisboll, för det 
plockade han upp ur väska och visade innan han gick. Det var en sån där gul/grön tennisboll. 

 FL: verkade väskan lätt eller tung?
M: Den var i vart fall inte fullpackad för den var inte spänd, utan hängde lite. 

 FL: Pratade Simon med dig om filmen?
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M: det kanske han gjorde, inget jag specifikt kommer ihåg, men han har ju sett filmen 
tidigare också. Vi kan ha pratat om den tidigare. Jag kommer inte ihåg när,  men filmen 
började att gå den 14 december då den hade premiär så någon gång därefter kan han ha sett 
den. 

M uppger vidare att hon inte jobbat varje föreställning. 

 FL: Är det nåt annat som du har kommit på efteråt som vi inte frågat om?
M: Nä, jag berättade ju tidigare om att Simon sade att han skulle göra nåt som han skulle dö 
av eller bli tagen av polisen för. När jag frågad vad han menade sade han att jag skulle få läsa 
om det i tidningen. 

 FL:Sa Simon nåt om vad han skulle göra innan han gick?
M: nej.

Relaterat och godkänt.
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Förhör
Förhör busschaufför

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Bayramzadeh, Shapour
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser i samband med att han körde linje 34 2016-12-22.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Kristin Ung
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

11:43
Förhör avslutat

11:59
Förhörsplats

Polisstationen, Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sapur säger att det stämmer att han körde linje 34 under gårdagskvällen. Sapur säger att han 
körde andra linjer också, men bara en gång med linje 34 och det var den med avgångstid 
21.10 från Hudiksvall.

Sapur säger att det var mest ungdomar under 19 år på bussen och  på fråga hur han vet att 
dom var under 19 år så säger han att dom såg unga ut och dom flesta hade busskort.

Sapur säger att den enda som avvek var en kille i 20-25 årsåldern som var av utländsk 
härkomst. Sapur säger att den killen klev på bussen vid busstationen i Hudiksvall, att han bara 
hade 33 kronor i svenska kronor och att resten av hans pengar var i euro. Sapur säger att 
killen sagt att han hade blivit av med sitt kort och att det skulle komma någon och möta 
honom när dom kom fram till Bergsjö. Sapur säger att killen var afghan och att Sapur vet det 
eftersom han kunde killens språk, persiska.

Sapur säger att det förutom den utländska killen var 5 stycken ungdomar som var i samma 
gäng. Sapur säger att det var 3 killar och 2 tjejer och att det definitivt var skolungdomar. 
Sapur säger att även dessa 5 klev på bussen på busstationen i Hudiksvall.

Sapur säger att den ena killen, som var i 15-16 årsåldern, klev av bussen strax efter Ilsbo. 
Sapur säger att det var mörkt och att han inte vet exakt var han klev av, men att det var vid 
något vägarbete längs Bergsjövägen.

Sapur beskriver killen som att han var cirka 165-170 cm lång, smal, klädd i mörka byxor, 
keps och mörk lång jacka. Sapur säger även att killen hade mörkt rakt hår. På fråga om killen 
bar på något så säger Sapur att han inte gjorde det och att han inte hade någon väska eller så. 
Sapur säger att killen använde kort och att det därför säkert går att spåra det. 
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Sapur säger att dom 2 tjejerna klev av bussen lite längre bort, efter vattrång, och att han inte 
vet vad busshållsplatsen hette mer än att det är något med "arv".

Sapur säger att dom 2 andra killarna hade utländskt/thailändskt utseende och Sapur säger att 
det såg ut som att dom var hälften svenska och hälften thailändska. Sapur säger att dessa 2 
killar hoppade av i Bergsjö tillsammans med den afghanska killen.

Sapur tillfrågas om vad han såg längs vägen och han säger då att han inte såg så mycket 
eftersom det var mörkt ute och han säger att han inte såg några människor längs vägen.

Förhöret är uppläst och godkänt.
Förhöret avslutas kl. 11.59.
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Förhör
Förhör med vittnet Sharpour.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Bayramzadeh, Shapour
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

RES-bild och kontrollfrågor.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompleterande förhör med bussföraren på linje 34. Förhöret gäller körningen med linje 34 som

påbörjades klockan 21:10 den 22 december från Hudiksvalls centralstation.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2016-12-27
Förhör påbörjat

11:02
Förhör avslutat

12:37
Förhörsplats

Besöksrum på Hudiksvalls polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, vittnet, 
Shapour Bayramzadeh som benämns som Shapour under förhöret.

Shapour arbetar som bussförare åt Mohlins bussar. Den 22 december körde Shapour 
busslinjerna 30 och 34. Linje 30 kör mellan Hudiksvall och Harmånger och linje 34 kör 
mellan Hudiksvall och Bergsjö. Den aktuella dagen så började Shapour sitt pass klockan 
13:50 och slutade klockan 22:25. Shapour minns att han körde minst tre körningar den 
aktuella dagen. Första körningen var med linje 30 som skulle avgå från Hudiksvall klockan 
19:10. Efter det så körde han linje 34 som skulle avgå klockan 21:10 från Hudiksvall. När 
han kom tillbaks till centralstationen i Hudiksvall klockan 22:25 så genomförde han en till 
körning med busslinje 30 och körde då till Harmånger som avgick 22:25. 

Efter att han hade kommit fram till Hamrånge så avslutade han sitt pass och körde tillbaks 
till Hudiksvall slutade för kvällen.

Då Shapour ombeds att, så utförligt som möjligt gällande vart längs med vägen som 
passagerare klev på och av bussen, berätta om den körning som han genomförde med 34:ans 
buss den 22/12 och som avgick 21:10 från Hudiksvall så berättar han att körningen började 
som vanligt klocka 21:10. Han hade lagt någon minuts försening på biljettautomaten så att 
dom som kanske var försenade till andra busshållsplatser skulle hinna med bussen. Alla som 
åkte med bussen mot Bergsjö klev på på centralstationen i Hudiksvall. På bussen så klev det 
bland annat på fem ungdomar där två av dom var tjejer och tre killar. En av tjejerna hade 
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svenskt utseende och en med thailändskt utseende. Två av dom tre killarna hade 
halvsvenskt/halvthailändskt utseende och den tredje killen i gänget såg ut att härstamma från 
Sverige. Den tredje killen var mörkhårig, ungefär lika lång som Sharpour alltså 170-175 cm 
lång. 

Han kommer även ihåg killen som smal och mager. Killen hade på sig en lite puffig jacka. 
Jackan var tillverkad i något glansigt tyg och den var mörkblå till färgen. Killen hade en tröja 
på sig under jackan som han inte kommer ihåg färgen på. Dom tre killarna satt i bussen och 
skojade med varandra och Sarpour uppfattade det som att dom fem ungdomarna hörde ihop. 
Sharpour drog den slutsatsen eftersom de fem klev på tillsammans och eftersom dom två 
thailändska killarna satte sig bredvid varandra och killen med blå jacka satte sig bakom 
killarna. Dom två thailändka killarna pratade sen med killen med blå jacka under resan. 

Sharpour berättar vidare att de två tjejerna klev av vid hållplatsen Ingesarven som ligger strax 
norr om Vattlång och dom två killarna som såg ut att vara halvsvenska och såg ut att komma 
från Thailand klev av på Bergsjö busstation. Sharpour hade chans att gå runt i bussen när han 
stannade i Bergsjö och i samband med att han gick runt i bussen så upptäckte han att de två 
unga killarna hade skräpat ner så han gav dom en utskällning. Den tredje killen med blå jacka 
klev av tidigare än tjejerna, bara en eller två hållplatser innan Ingesarven där tjejerna klev av. 

Sharpour berättar vidare att det var han hade en kille till på bussen som brukar åka med 
honom och han klev av efter Ilsbo någonstans och den killen brukar också åka åt det hållet. 
Den killen hade mörkt axellångt hår. Håret var rakt och det såg ut att vara otvättat eller om 
det var gelé i håret. Tröjan som killen hade under sin jacka var blandad färg, både mörk och 
ljus färg men han kommer inte ihåg exakt vilken färg. Killen var smal och i han var i 
Sharpours höjd, max 170-175 cm lång. Den killen brukar Sharpour se på linje 34. Han 
kommer inte ihåg vad den killen hade för jacka på sig men han kommer ihåg att den killen 
hade en ryggsäck i händerna. Det var någon slags väska som han bar över sin axel. Killen 
hade ett busskort som han använde. Den killen var någonstans mellan 18-22 år och Sharpour 
skulle förmodligen känna igen killen om han fick se en bild på honom. Den killen klev av vid 
Bloms busshållplats strax söder om Bergsjö.

Sharpour berättar vidare att en afghansk man och en svensk tjej klev på bussen på 
Hudiksvalls centralstation. Tjejen klev av vid bowlinghallen. Förutom dom så var det en kille 
till som klev på bussen på Hudiksvalls busstation och som klev av vid rådjursfarmen.

Sharpour berättar att den afghanske mannen hade en lång svart jacka på sig. Jackan var av 
trench coat typ och han hade även svarta handskar på sig. Han pratade flytande engelska och 
han hade inte något kort att betala med. Han hade kontanter men för lite svenska kontanter. 
Han utländska pengar och det tog Sharpour inte emot. Killen påstod att han hade blivit av 
med sin plånbok och pengar och alla sina id-kort men trotts att han sa det så tog han upp en 
plånbok som han hade kontanter i.

Vidare berättar Sharpour att det inte var något stopp som var ovanligt. Eftersom han kände 
igen ansiktena på alla som satt på bussen förutom killen från Afghanistan så vet han när 
någon brukar plinga på att bussen ska stanna till. Ofta när det är vardag och så pass sent så 
brukar det inte kliva på så mycket folk på andra stationer än på centralstationen i Hudiksvall.

När Sharpour var på väg tillbaks från Bergsjö så var det en kille klev på på busstationen i 
Bergsjö och han klev av på sista busshållsplatsen i Ilsbo där en tjej som klev på och hon klev 
av på busstationen i Hudiksvall. 

På frågan om vart den tredje killen i gänget med fem ungdomar klev av så berättar han att 
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han är osäker men det kan ha varit en eller två busshållsplatser före den hållplats där tjejerna 
klev av.  (FL anteckning. Sharpour visar på en karta från eniro.se och pekar då ut 
hållplatserna Kittesjön och Yttre)

Sharpour berättar vidare att det finns en sak som han inte nämnde under det första förhöret 
med honom och som han kom på efter att polisen ringde honom första gången. Han är inte 
helt säker på exakt vart det inträffade men han körde nästan på en ungdom. Han kommer inte 
ihåg om det var på Bergsjövägen eller om det var på vägen ifrån Harmånger mot stocka när 
han körde linje 30. Han såg inte ungdomen trotts att han hade helljusen på på bussen. 
Ungdomen gick i diket och mot trafiken när Sharpour kom körandes och ungdomen var 
mörklädd och väldigt lätt klädd med tanke på vädret. Med tanke på vädret så borde den unga 
killen haft en större jacka eller mössa på sig,

Då Sharpour ombeds att beskriva den unga killen som gick i diket så berättar han att killen 
hade ett runt ansikte och kort hår i en rund frisyr. Killen hade en sportjacka på sig och det såg 
ut att vara en lätt sportjacka och i det ljuset som bussen lämnade ifrån sig så såg jackan ut att 
vara mörkblå. Sharpour uppfattade det som att killen var någonstans mellan 165-170 cm lång 
men eftersom killen gick i diket så det var svårt att avgöra.

Då Sharpour ombeds att berätta vilken tid det här inträffade så berättar han att han inte är 
helt säker. Om han såg killen när han körde buss 34 så skulle killen ha gått på Bergsjövägen i 
riktning mot Bergsjö och då skulle det vara någon gång mellan 21:50-22:15 som han såg 
honom. Detta eftersom att han åker från Bergsjö 21:50 och den kvällen så kom han tillbaks 
till Hudiksvall precis i tid till klockan 22:25

Om Sharpour såg killen på den andra vägen då han körde linje 30 så hade han sett honom 
tidigare. Då skulle det ha varit någonstans mellan 19:20 och 19:30 som han såg killen. 

Sharpour berättar vidare att anledningen till att han inte är säker är på grund av att båda 
sträckorna, linje 30 och linje 34, inte är belysta och på grund av att han genomförde 
körningarna tätt efter varandra med bara ett litet uppehåll mellan varandra.

Då Sharpour tillfrågas om han har något ytterligare som han vill lägga till och som han 
tycker är viktigt för polisen att veta så berättar han att det enda som han tyckte var märkligt 
var den unga killen som gick längs med vägen.

Då Sharopur underrättas om att det florerar ett rykte på flashback om att en person blev 
avslängd från buss nummer 34 på kvällen den 22 december så berättar han att det inte 
stämmer. Ingen blev avslängd från hans buss och om han hade slängt av någon så hade han 
varit ålagd att rapportera händelsen.

Då Sharpour tillfrågas om han gjorde några stop med buss nummer 34 mellan hållplatserna 
Sörbytjärnen strax söder om Ilsbo och Skogsta strax nord väst om Hudiksvall så berättar han 
att det är en kille som brukar kliva av i det området. Han kommer ihåg att även den killen 
klev på på centralstationen i Hudiksvall på kvällen den 22 december. Killen brukar kliva av 
på en hållplats mitt emot Rådjursfarmen där man kan äta vilt om man vill. 

Då Sharpour ombeds att beskriva killen så berättar han att killen är mellan 20-25 år gammal, 
han har lite skägg och han har ljusbrunt hår och om han inte missminner sig så hade killen en 
ljusbrun eller beige jacka som var lite längre och slutade mitt på låret. Killen brukar alltid ha 
den där jackan när det är kallt och han är stammis på linje 34. 90 procent av Sharpours 
körningar under kvällspassen på linje 34 har killen åkt med. Killen var väldigt lugn den här 
kvällen och han satt med en hörlur i örat och med sin telefon. 
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Sharpour berättar vidare att killen brukar ha en lampa med sig eller om han lyser med sin 
telefon när han kliver av bussen. Han vet inte åt vilket håll som killen går åt efter att han har 
klivit av men killen väntar alltid på att bussen åker ifrån busshållsplatsen innan han går ifrån 
busshållsplatsen.

Då Sharpour ombeds att beskriva killen närmare så berättar han att han inte vet om killen 
hade med sig något övrigt. Det enda han noterade förutom killens klädsel var att killen 
började syssla med sin telefon och lyssnade på musik. Killen brukar alltid sitta på bussen med 
öronsnäckan i och han har alltid varit trevlig och så.

Då Sharpour ombeds att berätta när i tid som killen klev av bussen vid Rådjursfarmen så 
berättar han att körningen från Hudiksvalls centralstation till Rådjursfarmen tog högst 10 
minuter. Eftersom att han med flit hade åkt två minuter sent från centralstationen i Hudiksvall 
så bör han ha kommit till Rådjursfarmen mellan 21:20 och 21:30.

Då Sharpour ombeds att berätta vart Rådjursfarmen ligger så berättar han att det ligger strax 
nord väst om Hudiksvall längs med vägen mot Ilsbo. Han berättar vidare att hållplatsen ligger 
precis vid två större fastigheter varav en av dom är Rådjursfarmen. Han har varit där själv en 
gång för cirka 15 år sedan.  (FL anteckning. Förhörsledaren visar en kartbild för Sharpour. 
Kartbilden inhämtas från Eniro och visar de busshållsplatser som finns i området. Sharpour 
pekar ut den plats där busshållsplatsen ligger. Kartbild med busshållsplatsen vid 
Rådjursfarmen finns bifogad till förhöret).

Då Sharpour tillfrågas om han skulle känna igen killen som hoppade av vid Rådjursfarmen 
så berättar han att han tror att han skulle göra det.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 161227 klockan 12:37.

Förhör med Bayramzadeh, Shapour; 2016-12-27 11:02   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Burman, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iakttagelser under bussresa mellan Hudiksvall och Bergsjö den 22

december 2016 vid 21.10- tiden. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-03
Förhör påbörjat

10:43
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Eva Burman är Kurator och jobbar på vuxenpsykriatiska mottagningen plan 7 på hudiksvalls 
sjukhus. 
Eva uppger att på plan 8 ligger en psykriatisk vårdavdelning där hon ibland har patienter 
inlagda. Tidigare i år hade hon en kvinnlig patient som låg på avdelningen. Hon orkade inte 
med några kontakter med andra och hade nämnt att Simon Persson som också befann sig där 
sökt kontakt med henne. Eva kom därför i kontakt med Simon genom sitt jobb, trots att han 
inte var någon patient till henne. Då hon pratade med honom så ville han ha någon att prata 
med och Eva sade att hon skulle gå och hämta personal på avdelningen. Eva känner också igen 
Simon genom att hon bor i Bergsjö och där känner alla igen alla. Hon uppger att Simon 
kommer från Älgered som ligger bortom Bergsjö. 
Evas uppfattning om Simon var att han var kontaktsökande och ödmjuk och inte alls 
utåtagerande. 

Den 22 december åkte Eva bussen från hudiksvall mot Bergsjö. Hon åkte bussen som går kl. 
21.10. Då Eva åker buss sitter hon oftast några rader bakom bakdörren och använder sin 
telefon och hörlurar. Så gjorde hon även denna gång. Hon noterade dock att hon kände igen 
Simon Persson på bussen. Eva satt sedan försjunken i telefon, men tittade upp då bussen 
stannade till efter Bergsjövägen, på ett ställe som den normalt inte brukar stanna på. Eva tror 
att det är en busshållsplats, men vet ej vad den heter. Det var väldigt mörkt där och det låg före 
Råbokorsningen. Eva såg då att Simon Persson klev av bussen.   

Den 23 december åkte Eva in till stan med en brorsdotter vid 14.30-tiden från Bergsjö. Då de 
passerade Råbokorsningen vid kanske 14:45-tiden ser hon att det står poliser i korsningen. 
Eva tänkte att det måste ha hänt något. Eva hade då inte läst i någon tidning om att det varit ett 
dubbelmord där. Senare fick hon höra att så var fallet.

Den 27 december åkte hon med bussen från Hudiksvall mot Bergsjö igen. Hon fick då en 
"flashback" när hon passerade det ställe där Simon tidigare klivit av. Hon erinrade sig att det 
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låg före Råbo och tänkte att han klev av där samma kväll som dubbelmordet skedde i Råbo. 
Eva ringde då till Polisen och lämnade tips om det. Eva hade då inte hört att Simon kunde ha 
något med det att göra. Hon har senare hört att han gripits för det. Eva uppger att hon 
reagerade på det ställe där Simon klev av eftersom det är beckmörkt där. 
Ev kan Eva peka ut på karta vart Simon klev av. 
Hon är dock säker på att det var innan Råbosjön och att det var Simon Persson hon såg. Detta 
eftersom hon känner igen honom både genom jobbet och även privat. 

Förhöret relaterat och godkänt. 

Förhör med Burman, Eva; 2017-01-03 10:43   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittnet Olaf. Iakttagelse av gående person

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Jung, Olaf
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

KOntrollfrågor

registerslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående 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

Jon Linälv
Förhörsdatum

2016-12-24
Förhör påbörjat

10:39
Förhör avslutat

10:59
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv text)
Olaf: Olaf Ljung

 Jag pratade med din fru igår och hon berättade att ni gjorde en iakttagelse av en person 
längs vägen när ni körde från Hudiksvall mot Bergsjö i förrgår kväll 2016-12-22, berätta?
Olaf uppger att han, tillsammans med frun och dottern var på väg hem från Hudiksvall till 
Bergsjö efter en julkonsert. Klockan var mellan 21:30-22:00. Olaf uppskattar att konserten 
slutade 21:30. När Olaf kört förbi flygplatsen hade han en taxi framför sig. När han kom upp 
mot bromsvallen där det är en raksträcka så bromsade taxin framför hårt. Samtidigt såg Olaf 
en person på vänster sida av vägen gåendes i riktning mot Ilsbo. Olaf tänkte att det kanske var 
en ungdom som hans barn kanske känner. Personen kändes som en man. Han hade blå/grön 
jacka med luvan uppfälld. Olaf fick uppfattningen att det var en kortare person.. Taxin 
stannade hastigt och knäppte på varningsblinkers så Olaf fick också bromsa hastigt. Olaf 
passerade taxin utan att stanna helt. Olaf uppger " oj tänkte jag undrar om den personen ringt 
efter taxin. Flera bilar kom efter oss och såg det hela. Vi tänkte inte mer på det sen".

Olaf uppger att sen när han fick reda på att morden hände vid Råbosjön så kom han att tänka 
på personen som gick längs vägen. Olaf uppger att det finns en stor parkeringsficka vid 
Bromsvallen. Efter den fickan kommer en väg till vänster om man åker från Hudiksvall. Det 
är cirka 2 km söder om infarten till Råbo. Det var efter den korsningen till vänster som taxin 
bromsade, stannade och satte på varningsblinkersen.

Du har beskrivit den här personen med jackan en del. Berätta mer om vad du minns av 
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personen?
Olav uppger "han hade en grön/blå bulligare jacka med luva. Händerna i fickan. Gick 
framåtböjd. Kuvad framåtböjd liksom. Jag såg inte så mycket mer av personen. Jag 
koncentrerade mig sen på taxin och bromsade. Personen knatade liksom på på vänster sida av 
vägen. Han reagerade inte på att det var bilar som kom. Det tänkte jag på i efterhand. Om han 
hade beställt taxi så borde han ju ha reagerat och tittat på bilar som kom."

Är det något du minns som jag inte frågat dig om?
Olav uppger att han inte minns något mer av händelsen.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Jung, Olaf; 2016-12-24 10:39   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittnet Olaf Bergsjövägen förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Jung, Olaf
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser av gående man längs Bergsjövägen 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-03
Förhör påbörjat

09:23
Förhör avslutat

09:46
Förhörsplats

Polisstationen Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv stil)
Olaf: Olaf Ljung

 Anledningen till detta förhör är att jag vill att du ska markera på en karta var du gjorde dina 
iakttagelser. Innan det så undrar jag om det är något du vill komplettera det titdigare 
förhöret med?
Olaf uppger att han har installerat en färdskrivare i sin bil eftersom det är en företagsbil. Olaf 
har skrivit ut en kartskiss som visar hur Olaf körde från Hudiksvall till hemadressen. Olaf 
uppger att det grönmarkerade fältet efter flygplatsen visar när Olaf kom ikapp taxin och 
därför höll en lägre hastighet. Olaf uppger att det gulmarkerade fälten visar när Olaf låg lite 
över gällande hastighetsbegränsning och det gröna visar när Olaf höll sig under gällande 
hastighetsbegränsning. Olaf minns att han saktade in när han kom ikapp taxibilen. Olaf 
uppger att han också skrivit ut en lista från sin körjournal där man ser att han körde från 
Surbrunnsgatan i Hudiksvall kl. 21:13 och att han var hemma i Älgered kl. 21:52 den aktuella 
kvällen.

Jag vill att du markerar på den här kartbilden var du iakttog mannen som gick norrut?
Olaf uppger att han iakttog mannen efter infarten till Bromsvallen. Olaf uppger att han 
upptäckte den gående mannen innan han såg att taxin framför började bromsa och stanna. 
Olaf ritar ett kryss där taxin stannade. Olaf uppger att det var efter den stora parkeringsfickan 
på höger sida.

Olaf uppger att det också finns en busshållsplats vid Bromsvallen. 

Försök att minnas tillbaka till händelsen när du körde. Berätta allt du minns av personen som 
gick?
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Olaf uppger att det var en man som gick framåtböjd, hade händerna i fickan. Mannen hade en 
blå-grön bulligare jacka med sydda större fack, ungefär som en dunjacka. Mannen reagerade 
inte på de bilar som kom körande utan han bara fortsatte framåt. 

Beskriv den bil du körde?
Olaf uppger att det var en guldfärgad Passat alltrack med registreringsnummer GMC914.

Beskriv Taxibilen?
Olaf uppger "det var en vit, lite högre personbil, typ 7-sitsig minivan" som hade ett rakt 
bakparti. Olaf uppger att den såg ut som en av de lokala taxibilarna.

Beskriv hur du körde från hudiksvall tills att du såg manspersonen längs Bergsjövägen?
Olaf uppger att han hade parkerat på Surbrunnsgatan vid Gamla teatern. När de åkte därifrån 
så åkte de först till sin lägenhet på Hudikvägen 7 i området Solbacka. Olaf uppger att han 
bara stannade till där snabbt och släppte av två av sina döttrar och att de sedan fortsatte att 
köra hemåt. Olaf och hans fru satt kvar i bilen så Olaf bara stannade och släppte av två av 
döttrarna. Olaf uppger att de åkte norrut och sedan svängde de av på Bergsjövägen.

Uppläst och godkänt från anteckningar.

Förhör med Jung, Olaf; 2017-01-03 09:23   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittnet Lena i bil

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Jung, Lena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

registerslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående mord Råbo 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:27
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv stil)
Lena: Lena Jung

 Lena, du hade ringt oss i morse angående en iaktagelse av en person längs väg 307 igår 
kväll. Berätta vad du såg?
Lena uppger "det var vid raksträckan efter infart till Råbo. Det var kolsvart. Helt plötsligt ser 
vi på vänster sida av vägen en persons ryggtavla. Gående norrut. Han hade typ dunjacka. 
Mörk". Lena kan inte säga mer än så gällande platsen. Lena uppger att hennes man Olaf har 
bättre koll på var exakt de såg mannen som var ute och gick.

Lena uppger att hon hade varit i Hudksvall på en konsert och att det var hennes man Ola som 
körde. Konserten slutade kl. 21:30. De såg en man längs vägen gående norrut på vänster sida 
i riktning mot Bergsjö. Lena uppskattar att klockan då var ca 21:45. Lena tittar inte på någon 
klocka utan den tiden är en uppskattning utifrån hur lång tid det tar att köra från hudiksvall. 
När de såg mannen så saktade de in. Lena tänkte om det var en ensamkommande flykting 
som hade kommit fel eftersom Lena arbetar med ensamkommande barn. Lena såg sen en 
taxibil från Hudiktaxi. En vit större bilmodell. Bilen stod på höger sida av vägen i närheten av 
personen som gick. Taxin hade stannat. Lena uppger "kan inte säga om personen var på väg 
till taxin. Taxin stod norr om personen. Taxin står still på höger sida. Jag tänker att personen 
har ringt efter taxi, men jag spekulerar bara". 

 Vad minns du av personen som gick längs vägen?
Lena uppger "han hade mörka kläder. Inte ett barn. En större människa. Ingen som är 165 
lång o väger 65 kg som de ensamkommande från Afghanistan. Uppfattar det som att det är en 
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man. Mörk fluffig jacka eller så var han överviktig. Mörka byxor. Luvan eventuellt 
uppdragen. Ser inte ut som en vanlig spatserande människa. Ser inte ut som en städad 
människa. Såg inte ut som en som är ute med hunden. Tror han gick sakta kanske, att det var 
därför jag reagerade. Ser aldrig något ansikte".
 
 Beskriv hur han rörde sig?
Lena uppger "han gick sakta och var lite slafsig. Inte att han slängde med armarna utan att 
personen kanske var full eller en luffare.

 Hur rörde han armarna?
Vet inte om han hade händerna framme eller i fickan. Vet inte om han hade något i händerna.

 Hur reagerade han på att ni kom åkande och saktade in?
Lena uppger "tycker inte att han vände sig och tittade på oss. Jag reagerar på att han gick 
ganska långt in på vägen med tanke på att det var så mörkt".

 Hur många var ni i bilen?
Min man körde och vår dotter var i baksätet men hon såg inget. Men min man såg det. 

Såg du något annat där såsom bilar eller personer?
Lena uppger "ser inga andra bilar eller personer."

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Jung, Lena; 2016-12-23 10:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittne Bergsjövägen Lena Jung

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Jung, Lena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Vittnet Lena angående hennes iakttagaler längs Bergsjövägen 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-03
Förhör påbörjat

14:01
Förhör avslutat

Förhörsplats

Alvägen 4 Bergsjö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv stil)
Lena: Lena Jung

 Du har ju tidigare blivit förhörd via telefon. Jag vill att du igen berättar vad du minns från 
kvällen?
Lena uppger att hon varit på Arbetarteatern i Hudiksvall tillsammans med sin man Olaf. Efter 
Teatern så satte sig Lena på passagerarplats fram i bilen. Hennes man Olaf körde och i 
baksätet satt alla 3 barnen. De åkte från Teatern och sedan till Hudikvägen 7 där de har en 
lägenhet. Där släppte de av två av barnen och sedan åkte de direkt vidare mot Hemadressen i 
Älgered. När de åkte längs Lv 307 Bergsjövägen så iakttog Lena snabbt en person som gick 
norrut. Sedan såg Lena en Taxi som stod stilla till höger om vägen i riktning norrut. 

 Jag vill att du tittar på denna kartbild och på den placerar ut var killen och taxin befann sig 
när du iakttog dem?
Lena ritar ett streck norr om infarten till Råbo och ett streck söder om infarten till Råbo. Lena 
uppger "antingen så såg jag personen och Taxin före infarten, alltså nedanför det nedre 
strecket, eller så såg jag dem ovanför det övre strecket. Jag tror det var nedanför det nedre 
strecket".
Lena ritar ett kryss där hon tror hon såg personen komma gående och skriver Taxi där hon 
tror taxin stod parkerad. Lena skriver "VI" där hon och hennes man Olaf befann sig när Lena 
iakttog personen och Taxin.

 Jag vill att du berättar vad du minns av personen som gick längs vägen norrut?
Lena uppger att det har pratats mycket i byn Älgered där de bor. Det pratas mycket om att det 
är deras granne Simon Persson som ska ha begått morden. Lena uppger att hennes 
mellandotter gått i samma klass som Simon i Grundskolan och att hon hälsar på Simon men 
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inte känner honom mer än så. Ingen av Lenas barn har någon kontakt med Simon. Lena 
brukar också prata med Simons föräldrar när hon träffar dem i byn men ingen mer kontakt än 
så.

Lena tror att hon kan ha påverkats av ryktena om att det skulle vara Simon. Lena uppger "jag 
kan i alla fall inte säga att personen, som jag tror var en man, hade samma kläder som Simon 
brukar ha för det var länge sedan jag såg Simon liksom".

Lena uppger att personen som gick längs vägen hade en mörkare större "bylsigare" jacka. 
Lena tror att jackan hade luva och att personen hade luvan uppfälld. Personen hade mörka 
byxor och gick ganska långt in på vägen. 

 Vilken bil åkte ni i?
Lena uppger att de åkte i sin guldfärgade Volkswagen Passat Alltrackmed 
registreringsnummer GMC914.

 Kan du beskriva Taxibilen?
Lena uppger att det var en vit Hudiktaxi osm var lite högre än en vanlig personbil.

Kartskissen som Lena ritat på bifogas förhöret (FL:s anteckning)

Uppläst och godkänt 

Förhör med Jung, Lena; 2017-01-03 14:01   diarienr: 5000-K1588038-16
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Lenas skiss, 2017-01-03 14:01   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittne, bilist Bergsjövägen.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Juhl, Per
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser kvällen den 24/12 på Bergsjövägen. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Emma Hamrén
Förhörsdatum

2016-12-24
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Polisstationen Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Lambertsson, Hans

Berättelse

Juhl berättar att han körde på Bergsjövägen kl 21:20 i torsdags. Han kör från Hudiksvall i 
riktning mot Bergsjö. Juhl berättar att han just har passerat Gia och kommit ut på en 
raksträcka. Framför honom ligger två bilar. 

Juhl berättar att den första bilen börjar bromsa och slår på varningsblinkers. Bilen framför 
Juhl och Juhl själv gör detsamma. Juhl observerar att det går en kille på vänster sida av vägen 
i riktning mot Bergsjö. Juhl kommer närmare och ser då att den första bilen är en taxibil. 
Taxibilen stannar på högersida av vägen och lägger i backen, Juhl vet inte om han börjar 
backa utan ser bara att backljusen tänds. Juhl och bilen framför honom kör då om taxin. 

Juhl säger att när taxin stannar så är han kanske 200 meter framför killen som går på vänster 
sida, så taxin fick nog backa för att komma fram till killen. 

Juhl säger att han reagerade på att någon var ute och gick på den där vägen så sent, och att 
han var mörkklädd och inte syntes så bra. 

Juhl ser inte om killen kliver in i taxin eller inte. 

Juhl körde själv en vit tvådörrars skåpbil, Renault Kangoo. 

 SIGNALEMENT KILLEN:
Blå dunjacka i modell tjock som var sydd i rutmönster, lite längre än midjekort. 
Mörka byxor.
Ingen mössa.
Lite längre hår som såg ut som page i ljusaktig färg.
20-25 års åldern. 
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 SIGNALEMENT TAXIN:
Vit.
Kanske en Kia, någon form av jeepmodell. 
"Huddig" i bakrutan. 

Uppläst och godkänt från anteckningar.

Förhör med Juhl, Per; 2016-12-24 12:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittne Bergsjövägen Per Juhl

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Juhl, Per
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående mord i två fall Råbo 2016-12-22.

Kompletterande förhör angående iakttagelser längs LV 307 Bergsjövägen 2016-12-22.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-03
Förhör påbörjat

12:04
Förhör avslutat

12:17
Förhörsplats

Polishuset hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv stil)
Per: Per Juhl

 Du blev ju förhörd på julaftonen om dina iakttagelser. Jag vill att du igen berättar vad du 
minns från när du körde hem på kvällen den 22 december?
Per uppger att han minns att han kom körande norrut längs Bergsjövägen. Han passerade Gia 
och sedan en kurva. Efter det kom en raksträcka. Per låg efter en vanlig personbil. Per kan 
inte beskriva den närmare. Längs raksträckan såg Per en bil några hundra meter längre fram. 
Per såg att den bromsade in. Per och bilen framför Per kommer ikapp bilen som bromsar 
längre fram. När Per närmande sig längs raksträckan så såg Per en kille komma gående 
norrut. Per iakttog killen snett bakifrån i profil. När Per iakttog killen så hade han passerat en 
större parkeringsficka på höger sida där det brukar stå timmerbilar. Per uppger "killen bara 
går". Per såg sedan att bilen längst fram stannat och att backljuset lyste. Per tänkte att det var 
djur på vägen eller något liknande och att det var därför som bilen hade stannat. Per såg att 
bilen längst fram var en Taxi. Bilen fram för Per och Per passerar både killen och Taxin i låg 
hastighet.

Per uppskattar att avståndet mellan den gående killen och den stillastående Taxin var 
100-120 meter. 

 Berätta allt du minns av killen som gick längs vägen?
Per uppger att han har fotominne. Per beskriver killen enligt följande:
Killen hade en blå täckjacka i dun med stora rutor. Jackan gick över rumpan och var stor. Per 
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uppger "killen hade mörka byxor, inga reflexer och ingen mössa. Han var inte klädd för att gå 
där. Han hade långt stripigt hår som page. Ovårdad page. Håret var ljusaktigt".

 Beskriv bilen du körde?
Per uppger att det var en vit Renault Kangoo som Per nyligen köpt. Per kan inte 
registreringsnumret.

 Beskriv Taxibilen?
Per uppger att det var en suv. Per tror att det var en Kia eller en Chevrolet. Taxin var vit och 
från Hudiktaxi. Taxin hade två backlampor som tändes.

Per uppger "min känsla var att killen inte hade beställt Taxin för då skulle han inte bara gå 
sådär. Då skulle han stå och vänta någonstans, typ vid en busshållsplats. Jag tror att Taxin var 
snäll och stannade för att plocka upp killen. Det såg ut som det. Jag tror Taxin tänkte backa 
mot killen.

 Har du någon uppfattning om vilken tid du såg detta?
Per uppger att han i tidigare förhöret uppgav kl. 21:20. Per uppger att han pratade med sin 
kompis Johan Arbman i samband med att han passerade killen och Taxin och att Per sa där 
var det en som gick.

Kan du titta på samtalslistan i din telefon så vi får fram tiden då du pratade med Johan?
Per öppnar sin samtalslista men det visar sig att den bara sparade till och med 2016-12-23 
och inte längre bakåt i tiden. Per ringer då till sin kompis Johan och ber att han kontrollerar 
sin samtalslista. Per uppger att Johan sa att det inte fanns samtalslista sparad så lång tid 
tillbaka. Per uppger att den tid han sagt är en uppskattning.

 Här är kartbilder på vägen mellan Hudiksvall och Bergsjö. Det blir mer och mer inzoomat 
för varje bild. Jag vill att du väljer lämplig bild och där ritar in var du såg killen och var du 
såg Taxin?
Per uppger att han ritar ett kryss där killen gick och att han skriver Taxi där Taxin stod 
prakerad.

Kartbilden bifogas förhöret (FL:s anteckning).

Uppläst och godkänt.

Förhör med Juhl, Per; 2017-01-03 12:04   diarienr: 5000-K1588038-16
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Juhls kartskiss, 2017-01-03 12:04   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Taxichauffören Sjödin.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Sjödin, Oskar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

diverse frågor.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres om en txikörning.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pettersson
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

16:37
Förhör avslutat

Förhörsplats

Hudiksvalls polishus.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Oskar informerades om att han ska höras med anledning av att han körde taxi igår kväll, 
torsdagen den 22 december 2016, och då plockade upp en person.

Oskar uppgav att han jobbat som taxichaufför sedan 2006. I går torsdagen den 22 december 
så började han sitt arbetspass kl 20.00. Han körde en Citroen Picasso C 4 vit sådan detta pass 
med anropsnummer 2204.

Efter en stund så fick han en körning på taxametern att han skulle hämta folk i Bergsjö som 
ligger ca 3 mil norr om Hudiksvall. Oskar vet inte exakta tidpunkten han började åka men han 
uppskattar att han åkte från Hudiksvall   ca 21.15 för han tror att han fick körningen kl 21. 
Detta går dock att kontrollera via taxis dator. Företaget som Oskar kör åt heter Hudiksvalls 
taxi. 

När han börjat färden mot Bergsjö och var någonstans mellan Gia och Råbosjöns så såg 
Oskar att det gick en person på vänster sida av vägen . Personen gick mot Ilsbohållet.

Oskar saktade ner farten,  släppte förbi bakomvarande bilar,  det var tre st personbilar av 
okänt märke som Oskar släppte förbi sig och de bör ha sett killen som gick på vägen de med 
sade Oskar.

När bilarna passerat Oskar så backade han tillbaka  tills han var i jämnhöjd med den gående 
personen.

Anledningen till att Oskar stannade var att han var rädd att personen ifråga skulle bli 
överkörd eftersom han saknade reflexer. 
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Oskar sade åt kille att hoppa in i bilen. Killen hoppade in i framsätet bredvid Oskar.

Killen sade att han klivit av en zon för tidigt. Oskar tänkte att killen hade klivit av bussen en  
zon för tidigt.

Oskar sade åt killen att sätta på sig bältet  och sen åkte de vidare. Killen sade att han skulle 
kliva av vid nästa zon och Oskar släppte av killen vid en busshållsplats som Oskar tror heter 
Råbosjön. Killen åkte högst ett par kilometer med Oskar innan Oskar släppte av killen. 

Oskar såg inte vad killen tog vägen när Oskar släppte av honom. Oskar tog för givet att killen 
skulle ner mot sommarstugeområdet som han vet ligger där. Det finns ingen annanstans att ta 
vägen sade Oskar.

På fråga om Oskar kan beskriva killen så beskriver han som följer: 
Ca 18 – 25 år,  ca 180 - 185 cm lång,  hängande ljusbrunt rak hår   , håret nådde inte fullt ut 
ner till axlarna.
Han var klädd i en blågrön midjekort täckjacka, vågräta sömmar på täckjackan. ingen 
huvudbonad. Mörka byxor okänt vad för sorts skor han hade. Han bar på en ryggsäck som 
han hade i sitt knä under den korta färd han åkte med Oskar.

Han pratade svenska utan brytning.

Ryggsäcken såg utan att innehålla något bylsigt för det såg ut som en rund matkassa. Det var 
runda konturer sade Oskar. Ryggsäcken  var ca 50 cm hög med svarta och ljusgrå inslag.
Oskar såg inget fabrikat på ryggsäcken.

Oskars uppfattning var att killen var nykter, det grundar Oskar på att det luktade inget alkohol 
av killen..

Oskar tror sig känna igen killen om han fick se han igen även om det är mest från sidan som 
Oskar såg killen.   

Killen behövde inte betala för resan sade Oskar.

Oskar vaknade idag vid 15-tide och då pratade han med en släkting som frågade om Oskar 
hade hört vad som hänt. Oskar kom då på den killen som han kört en kort bit under 
torsdagskvällen. Oskar ringde då polisen på 114 14.      

Förhöret genomläst och godkänt.

Förhöret avslutat kl 17.28

Förhör med Sjödin, Oskar; 2016-12-23 16:37   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Sjödin, Oskar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kompletterande med anledning av taxiresa till busshållsplats vid Råbo.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-02
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Oskar tillfrågas om den person han skjutsade sade något om VART han var på väg?

Oskar uppger att Killen alldrig nämnde ordet "Råbo" utan att han sade att han klivit av en zon 
för tidigt. Då oskar först plockade upp honom tänkte han att killen var på väg till Ilsbo, 
eftersom det inte finns någonting som man kan besöka efter vägen. 
Då han släppte av killen så var det vid nästa Zon. De hamnde då vid busshållsplatsen vid 
Råbosjön. Oskar uppger att han tog för givet att han skulle besöka något där inne på området 
eftersom det är det enda som finns att gå till. Dock så ligger det en bit in kanske en kilometer 
från vägen. Så här efteråt så har Oskar funderat på om killen skulle göra nåt inbrott eller så. 
Oskar tyckte att det var märkligt att åka dit. killen betedde sig också skyggt. Tanken var om 
det var ett inbrott som gått snett. 

Förhöret relaterat och godkänt. 
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Förhör
Utpekande av Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Sjödin, Oskar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med dubbelmord.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2016-12-26
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

Förhörsplats

Bostaden, Näsviken.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Anette S Noren Biträdande förhörsledare
Berättelse

Taxischaufför Oskar Sjödin förevisades foto på Simon Persson för att se om det var denne 
han skjutsat till Råbo. 

Oskar uppgav att han sett honom mest från sidan. Han kan inte till 100 % peka ut honom men 
uppgav att han ser ut som den han plockade upp. Oskar tror att det är han.
Förhöret uppläst och godkänt.
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Bild Simon Persson, 2016-12-26 10:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Taxichaufför Oskar Sjödin, tillägg utpekande av MT

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Andersson, Bo
Datum

2016-12-29
Tid

14:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bo Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Utredningsman tog kontakt med Oskar Sjödin för att denne skulle peka ut på karta var 
misstänkt exakt klev på och av. Oskar uppgav i samband med detta att han var yrvaken efter 
en natts körning när vi förevisade fotot och att han har tänkt på det efteråt. Han kom då på att 
gärningsmannen hade längre hår än den på bilden. Gärningsmannen hade längre hår som 
hängde fram på sidan. Gärningsmannen hade haft någon form av huva på sig. I övrigt var 
fotot likt den som åkte med i bilen.

HEMLIG



208

PM
Märka ut på karta över taxiresan.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Pettersson, L Kåge
Datum

2016-12-30
Tid

11:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

L Kåge Pettersson

Uppgiften avser

Uppgift

Taxichauffören Oscar kom in till polisstation i Hudiksvall och fick märka ut med X från vart 
han plockade upp personen han skjutsade och vart personen klev av.

Kartan scannades sedan in av Kåge Pettersson i ärendet.
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, 2016-12-30 11:10   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Person sittande vid avfart mot Strömsbruk efter E4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Frisk, Per
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

iakttagelser i samband med dubbelmord i Råbo
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2016-12-27
Förhör påbörjat

13:03
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Polisstation i Hudik
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Per Frisk uppgav att han arbetat natt vid sjukhuset i Hudik. Per hade slutat vid 07.30 på 
morgonen. Per hade under natten hört att det hänt någonting i området runt Råbosjön. Per har 
bekanta vid Råbosjön så han hade läst extra noga vad som hänt. Per tror han hittat uppgifter 
på polisens hemsida och ev. från någon tidning. Från sjukhuset hade Per åkt ut på E4:an 
norrut och svängt av mot Strömsbruk. 
Ca 50 meter in på avfarten mot Strömsbruk ser Per en person sittande på backen ihopsjunken. 
Per hade reagerat på han satt på marken. Samtidigt pratade Per med sin fru Kristin Frisk. Per 
hade sagt till henne att det sitter en person på marken och det ser väldigt konstigt ut. Per hade 
tänkt vända med tanke på vad han läst. Men det gjorde samtidigt att han tvekade att åka 
tillbaks för det kunde vara farligt så han gjorde inte det.

Per uppfattade som att personen hade nästan axellångt hår. Det var mörkt men Per hade saktat 
in och försökt att se. Personen hade mörka kläder. Per kan inte uttala sig om ålder. Per hade 
inte sett ansiktet. Per fick uppfattningen om att personen satt och tittade ner på marken. Per 
hade först tänkt att personen kanske väntade på bussen fast det såg konstigt ut. Per mötte 
sedan bussen och tänkte att det var den han satt och väntade på. Per har nu i efterhand åkt 
förbi och tittat och kommit fram till att personen troligen satt lutad mot en tall strax före 
busshållplatsen. 
Per hade passerat den sittande personen strax efter kl. 08.00. Frun hade ringt upp Per kl.08.06 
så någon minut innan dess hade Per passerat personen, Det var på morgonen 161222.
Per pekade ut på karta var personen satt. Karta bifogas förhöret.
Förhöret uppläst och godkänt. 
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Förhör
Vittne Bente Nordström, Välsta HPL

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Nordström, Bente Synnøve
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter /

registerkontroll

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser och uppgifter kring liftande man vid Välsta HPL. 

Detta med anledning av intresse för mordutredningen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Kjell Häggqvist
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Nordström, Michael Berörd person
Berättelse

Bente och hennes man Michael och deras två barn skulle åka hemifrån Stocka till Arlanda.
De åkte Strömsbruksvägen ut mot E4 Välsta.
Michael körde och Bente satt bredvid. De åkte i sin gråa Volvo S80.

När de kom till korsningen, där de skulle svänga vänster på E4 söderut, så stod det en man på 
busshållplatsen som är precis innan E4.
Han stod på höger sida om Strömsbruksvägen, som om han ville ut på E4 och inte in mot 
Strömsbruk.

 Signalement
Man, under 30 år "alla gånger".
Mörkt page-liknande, inte lockigt hår.
Kanske lite skägg.
Ingen huvudbonad.
Axelremsväska/skulderväska.
Mörka byxor.
Svart jacka med lite tjocklek.
Såg relativt fräsch ut.

Bente kontrollerar sin telefon. Hon ringde in sitt samtal till polisen  2016-12-23 kl 08:27 .
Hon ringde och tipsade eftersom hon hade läst på Hela Hälsingland om dubbelmordet.
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Bente och hennes familj reser till Norge en vecka. Åter efter nyår.

Förhör med Nordström, Bente Synnøve; 2016-12-23 12:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bilaga
Vittnets eget fordon

Bilaga till Förhör 2016-12-23 12:30, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning
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Vittnets eget fordon, 2016-12-23 12:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittne Peter Carlsson, Välsta HPL

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Carlsson, Peter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter /

registerkontroll

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser vid Välsta HPL med anledning av utredningen kring dubbelmordet.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Kjell Häggqvist
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Peter var på väg från Hudiksvall till sin hemadress som inte är långt från observationsplatsen. 
Körde sin Volvo XC701.
Detta innebar att han färdades E4 norrut och svängde höger in på Strömsbruksvägen vid 
Välsta-korsningen.

På busshållplatsen som är på vänster sida (från Peters håll sett) står en man.
När mannen ser Peter så sätter mannen ut sin högra näve och tumme som om han vill lifta.
Detta skulle inneburit att Peter skulle ha vänt för att plocka upp mannen.
Liftar han i den riktningen så skulle han ju ut mor korsningen och antingen norrut eller 
söderut på E4 och inte in riktning Strömsbruk, den riktning som Peter åkte.

 Signalement
Mörka kläder, ev mörkblåa.
Ung man, oklar ålder.
Mustasch eller smuts i ansiktet, oklart.
Mörkt hår, ev page eller hockeyfrilla.
Ingen huvudbonad.
Axelremsväska som vilade på magen.
Vitt märke, kanske ett Adidasmärke på väskan.

Peter uppger efter kontroll av sin telefon att han ringde till polisen  2016-12-23 kl 08:33 .
Peter tillägger att han hade väntat någon minut med att bestämma sig om att ringa så 
observationen av mannen bör ha varit ca  08:30.
Han blev också kopplad och kom i kontakt med en polispatrull, en kille och en tjej som efter 
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hans beskrivning kontrollerade busshållplatsen.

Förhör med Carlsson, Peter; 2016-12-23 13:05   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bilaga
Vittnets egna fordon

Bilaga till Förhör 2016-12-23 13:05, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning
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Vittnets egna fordon, 2016-12-23 13:05   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
iakttagelser Silja avfart E4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Rosenqvist, Charlotte
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med dubbelmord i Råbo
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2016-12-30
Förhör påbörjat

12:49
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Charlotte uppgav att hon bor i själva byn Silja. Charlotte hade varit hos en bekant över natten. 
Charlotte hade på morgonen hört vad som hänt och hon ville då åka hem och se om huset. 
Charlotte hade tagit med sin mor på vägen. Charlotte ville inte vara själv med tanke på vad 
som hänt. Charlotte hade varit hemma på sin gårdsplan hemma i Silja ca 07.30. Hon hade inte 
mött någon på väg hem. Charlotte hade ringt till sin mor kl. 07:05 23/12 och hämtat henne på 
vägen. Efter att hon tittat till sitt hus hade Charlotte åkt till sitt arbete som hon börjat kl. 
08.00. Kl. 07.40 passerade Charlotte och hennes mor avfarten upp på E4:an. Det ligger en 
skrot efter vägen från Silja, Välsta bildemontering, 30 - 40 meter före avfarten till 
bildemonteringen, ca 80 meter från avfarten till E4:an såg Charlotte en person gående mot E 
4an. 
Charlotte kom från Silja ner mot korsningen vid E4 an som ligger mitt emot avfarten till 
Välsta.
Personen hade gått mot E 4an. Gick sakta, tittade neråt, bar en ljusblå dunjacka. Ljus jacka. 
det var mörkt på morgonen, Annan nyans på väskan vilken han hade diagonalt över axeln. 
Bandet på vänstra axeln och väskan på höger sidan. Väskan var ljusare än jackan. Charlotte 
har för sig att jackan var ljusblå. Det hade varit ljusa färger. Hon kan inte uttala sig om ålder. 
Charlotte vet inte om personen hade mössa eller luva. Det är inte vanligt att det går folk efter 
vägen. Runt 170 cm lång, smal. 
Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör
Maja tog uppliftare.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ljusberg, Maja
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

div frågor.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höres om sina iaktagelser när hon tog upp en liftare.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Pettersson
Förhörsdatum

2016-12-24
Förhör påbörjat

12:11
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polishuset Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Maja informerades om att polisen utreder ett misstänkt dubbelmord och det har inkommit 
uppgifter till polisen att Maja under bilkörning tagit upp en liftare på E 4 vid Silja.  

Maja  uppgav att hon bor i Strömsbruk och brukar åka bil till sitt arbete. Hon åkte hemifrån 
08.20 . Hon tittar alltid på klockan när hon åker till jobbet. Det tar exakt 20 minuter till 
hennes jobb. Först 10 minuter från bostaden till E 4 och sedan 10 minuter på E4an. 
Anledningen till att hon tittar på klockan varje morgon hon åker är att hennes första kund 
kommer kl 09.00 och hon vill inte komma för sent. När hon har kommit upp på påfarten till 
E4an så är det en busshållsplats som heter  Silja.

Där stod det en kille och vinkade och Maja tänkte att det var någon som hade bommat bussen 
så hon stannade och frågade om killen hade bommat bussen.

Killen svarade att han bommat bussen och Maja erbjöd killen skjuts. När de hade kört upp på 
E4an så frågade Maja killen vart han skulle . Killen svarade att han skulle till akuten.

Killen satte sig i framsätet i Majas bil som är en vinröd Citroen C3. Han hade med sig  en 
väska som hon tyckte såg ut som en sportbag. Hon beskriver väskan som grön/brun/beige och 
handtagen gick runt själva väskan.  

Han satte väskan i sitt knä och Maja såg att det var något i väskan men hon kan inte säga vad.
Hon noterade även att han har sin högra arm tätt intill kroppen och väskan över högerarmen 
och vänsterarmen runt väskan. 

Maja noterade att killen inte hade  någon jacka på sig, inte heller mössa eller vantar. Det såg 
hon först när killen satt sig i bilen.
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Hon tyckte inte att det var så konstigt för dagens ungdomar är klädd så ibland sade hon. Hon 
tänkte att han bodde i huset som ligger alldeles nära hållplatsen. 
 
Maja sade att hon jobbade vid ÖB så det skulle inte vara någon större omväg för henne att 
köra till akuten med han. 
Maja hajade då till för hon hade läst tidningen om vad som hade hänt i Hudiksvall under 
natten. 

Hon tänkte då att det gällde att prata mycket med killen utifall det var han som utfört 
dubbelmordet som hon läst om i tidningen.

Maja frågade killen vad han skulle göra i jul och han svarade att han skulle hälsa på sin 
faster/moster i Gävle och på måndag skulle han åka till Skottland, Edinburgh eller Glasgow.

Han sade att han varit i  Glasgow eller Edinburg  i en månad för inte så länge sedan  och nu 
skulle han besöka den andra staden. Maja har blandat ihop vilken han skulle besöka nu och 
vilken det var han hade besökt. Det var dock Glasgow och Edinburgh han pratade om sade 
Maja.    Killen sade att han hade en kompis han skulle hälsa på i Skottland och han skulle åka 
nu på måndag. Killen sade även att han tyckte bättre om Skottland än England.

Maja uppskattar att hon hade killen i bilen ca 15 – 20 minuter.  

Maja stannade vid akuten och släppte av killen. Hon är ganska säker på att hon släppte av 
killen  08.42 -08.46. Anledningen till att hon är säker på den tiden är att hon börjar sitt arbete 
kl 09.00 och hennes första kund skulle komma kl 09.00 och den kunden till sade när Maja 
kom att han var lite tidig för han skulle julhandla sen. Maja uppskattar att det tar 5 minuter att 
köra från akuten till ÖB där hon jobbar.     Hon stannade kvar och såg att han gick in genom 
entrén till sjukhuset och då åkte hon vidare. Tanken slog henne att det kunde vara 
gärningsmannen från natten men hon slog bort tanken för hon vet att Råbo ligger långt ifrån 
platsen som hon plockade upp killen på.

Maja såg inga skador på killen, hon tycker att han rörde sig smidigt både in i bilen och  ur i 
bilen.  Hon tyckte dock att han satt blick stilla i bilen.

När han lämnade bilen så böjde han sig in i bilen och tackade så mycket för skjutsen och 
önskade god jul.

Maja beskriver killen som följer:
Kille 17-18, Maja kallar det för gymnasieålder,  ca  180 cm lång. Maja grundar det på att hon 
är 178 cm lång och de var ungefär lika höga när de satt i bilen.   Hår nästan ner till axlarna 
pageliknande.  Mörk cendréfärgad.  Några dagars skäggstubb, mörkt skägg. Inte jättetätt 
skägg sade Maja.

Ganska mörka tjocka ögonbryn som Maja såg tydligt i profil. 
Normalt bygg varken vältränad eller spinkig,    

Pratade tyst  nästan mumlande, Maja gissar att han bor i någon by runt  om i Hudiksvall, det 
grundar hon på dialekten. Han är definitivt inte från Hudiksvalls stad det hörde hon på 
dialekten. Han är inte från Hassela och inte Bergsjö eller Enånger det hörs när folk kommer 
från dessa byar sade Maja.
Slutligt uppgav Maja att han är från Hudiksvalls trakten men inte från själva staden.

Förhör med Ljusberg, Maja; 2016-12-24 12:11   diarienr: 5000-K1588038-16
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Inga tatueringar eller andra kännetecken som Maja kunde se.

Han hade en speciell lukt/doft sade Maja. Hon kan inte precisera lukten. Det var dock inte 
svett eller ohygien som luktade. 

Maja har aldrig sett killen förut hon är dock säker på att hon skulle känna igen han om hon 
fick se han igen. 

Förhöret genomläst från utskrivet skick och godkänt.
Förhöret avslutat l 3.37

Förhör med Ljusberg, Maja; 2016-12-24 12:11   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Ljusbergs identifiering av sin passagerare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ljusberg, Maja
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Identifiering av misstänkt 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Lena I-M Estebring
Förhörsdatum

2016-12-25
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Civil polisbil, Njutånger
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Efter beslut av Kå Christer Sammens har Maja Ljusberg förevisats ett foto av den misstänkte 
Simon Persson. Fotot bilagt förhöret. 

Ljusberg uppger omgående att "det är han". 

Ljusberg tillägger att han "nu hade lite längre hår, till axlarna, och att han nu också hade cirka 
fyra-fem millimeter skäggstubb". Hon säger också att "det är samma ögon, och samma 
ögonbryn", vilket hon försökt beskriva i tidigare förhör.

Innan Ljusberg får se bilden tillfrågas hon om hon har tagit del av någon skrift i social 
medier, där det förekommit namn eller bild uppgifter på den misstänkte. Hon har inte läst 
eller sett något sådant, hon har enbart läst i lokaltidningen om händelsen. Ljusberg känner 
inte till någonting identitet på den misstänkte.  

Ljusberg uppger att "hon är till hundra procent säker på att det var han på bilden som hon 
skjutsade till akuten".   

Lena Estebring, insp.
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Bilaga

Bilaga till Förhör 2016-12-25 14:05, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning

Fotografiet/bild som vittnet fick ta del av.
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Avrapporteringspm
Samtal med Simon Persson på akuten Hudiksvall

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Wiik, Roger
Datum

2016-12-23
Tid

09:45
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Roger Wiik

Uppgiften avser

Samtal med Simon Persson på akuten Hudiksvall
Uppgift

Rb 26-5650 med Insp R Wiik och Insp T Wiik åker till akuten Hudiksvall för att kontrollera 
upp en uppgift om en rånad och knivskuren man som inkommit till akuten.

På plats sammanträffar vi med 26-5120 med Pa V Kollin och Pa A Löfgren.

Löfgren informerar oss att Simon är inkörd på röntgen och att Löfgren har kontrollerat hans 
väska där hon anträffat en blodig hammare samt blodiga kläder. När Simon kommer tillbaka 
till rummet frågar jag honom om vad som har hänt.

Simon svara att han har varit på Håsta i Hudiksvall och där blivit rånad och knivskuren av en 
för honom okänd person. Simon säger därefter att han svimmade av och vaknade upp efter 
några timmar.

Simon kan inte redogöra i samtalet med honom vart på Håsta han varit, Simon nämner en stor 
parkeringsplats men han vet inte vilken parkeringsplats.
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5000-K1588038-16  [Skriv text] [Skriv text] 

POLISMYNDIGHETEN 

Bilddokument 
Fotografier tagna på misstänk i samband med sitt 

besök på Hudiksvalls sjukhus 161223 
 

Fredrik Norberg 

2016-12-26 

 

 
 
  

 

Fotografi(er) Foton på mt kläder vid vårdtillfälle 161223, 2016-12-26 10:02   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2016-12-26 1 (3) 

Grova brott 2, Region mitt. 5000-K1588038-16 
 

 

 
Fotona visar den misstänkte vid dennes besök på Hudiksvalls sjukhus. 

Fotona är tagna av -, Pa., 2016-12-23 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Pa. 
 

 
Bild 1 

Bildens mening är att dokumentera den tröja som den misstänkte hade på sig i samband med sitt besökt på Hudiksvalls sjuk-

hus den 23/12 2016. 

 
 
Bild 2 

 
Bildens mening är att dokumentera den tröja och det paret byxor som den misstänkte hade på sig i samband med sitt besökt 

på Hudiksvalls sjukhus den 23/12 2016. 

 

Fotografi(er) Foton på mt kläder vid vårdtillfälle 161223, 2016-12-26 10:02   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2016-12-26 2 (3) 

Grova brott 2, Region mitt. 5000-K1588038-16 
 

 

 
Fotona visar den misstänkte vid dennes besök på Hudiksvalls sjukhus. 

Fotona är tagna av -, Pa., 2016-12-23 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Pa. 
 

Bild 3 

Bildens mening är att dokumentera det paret byxor och det paret skor som den misstänkte hade på sig i samband med sitt 

besökt på Hudiksvalls sjukhus den 23/12 2016. 

 
 
Bild 4 

 
Bildens mening är att dokumentera det paret byxor och det paret skor som den misstänkte hade på sig i samband med sitt 

besökt på Hudiksvalls sjukhus den 23/12 2016. 

 

Fotografi(er) Foton på mt kläder vid vårdtillfälle 161223, 2016-12-26 10:02   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2016-12-26 3 (3) 

Grova brott 2, Region mitt. 5000-K1588038-16 
 

 

 
Fotona visar den misstänkte vid dennes besök på Hudiksvalls sjukhus. 

Fotona är tagna av -, Pa., 2016-12-23 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Pa. 
 

Bild 5 

Bildens mening är att dokumentera det paret skor som den misstänkte hade på sig i samband med sitt besökt på Hudiksvalls 

sjukhus den 23/12 2016. 

 
 
Bild 6 

 
Bildens mening är att dokumentera skosulans mönster på det paret skor som den misstänkte hade på sig i samband med sitt 

besökt på Hudiksvalls sjukhus den 23/12 2016. 

 
 

Fotografi(er) Foton på mt kläder vid vårdtillfälle 161223, 2016-12-26 10:02   diarienr: 5000-K1588038-16
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

Akutmottagningen Hudiksvalls sjukhus ,  KUNGS-
GATAN ,  HUDIKSVALL

Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 11:00

Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Lindholm, Thomas, Inspektör
Englin, Elisabeth, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt
• Kan antagas vara på grund av brott förverkat

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Persson, Simon Rolf Einar

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-1
Väska ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Kayoba Typ : Bag

Färg : Svart med grå detaljer
Anteckningar: Blodbesudlad invändigt och utvändigt

2016-5000-BG127650-2
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Okänt Typ : Dunjacka
Storlek : XL Färg : Blå utsida svart insida

Anteckningar: Blodbesudlad utsida och insida
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-3
Handling ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
Efternamn : Persson Förnamn : Simon

Utfärdat av : Försäkringskassan
Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-4
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
Typ av handling : Kvitto på köp Utfärdat av : Xtrafik

Anteckningar: Datum på kvitto 2016-12-22 kl 14:22:39 summa 20 kronor (Mastercard nr 8839)
Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-5
Manual ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
Titel : Rubiks kub

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-6
Avtal ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
Efternamn : Persson Förnamn : Simon

Typ av handling : Anställningsavtal Utfärdat av : Nordanstigs Kommun
Anteckningar: Blodbesudlad - tidsbegränsad obehörig lärare på Bergsjö skola

2016-5000-BG127650-7
Boll ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Studsboll

Anteckningar: Basketbollsliknande liten
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-8
Tuggummi ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Extra White Totalmängd/Vikt : 35gram

2016-5000-BG127650-9
Nyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 2
I fodral : Nej Typ av nyckel : Cylinderlåsnyckel

Anteckningar: Vitt band (Together we grow) svart spänne

2016-5000-BG127650-10
Kontanter ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 2
Anspråkstagare

1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Valör : 20

Summa : 20

2016-5000-BG127650-11
Handduk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Lindad runt misstänkts skadade
högerhand, omhändertagen av
sjukhuspersonal.

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Okänt Typ : Kökshandduk
Material : Linne Storlek /längd i cm : 50

Storlek /bredd i cm : 40
Anteckningar: Helt täckt av blod (barr och mossa finns även på handduken)
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-12
Hammare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Miki Typ : Hammare
Modell : Snickarhammare Färg : Svart handtag

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-13
Pass ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Efternamn : Persson Förnamn : Simon

Personnummer : 199610248818 Utfärdat i (land) : Sverige
Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-14
Leksak ( 3 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Rubik kub

Anteckningar: Tre olika svårighetsgrader

2016-5000-BG127650-15
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i den misstänktes vänstra främre
byxficka

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Samsung Modell : Okänt

Färg : Svart
Anteckningar: Blodbesudlad - i fodral
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-16
Mastercard ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 15
Anspråkstagare

1 st.
Efternamn : Persson Förnamn : Simon

Utfärdat av : Swedbank Kortnummer : 5168152332708839
Anteckningar: Satt i mobiltelefonskal

2016-5000-BG127650-17
Mobiltelefonladdare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Samsung Färg : Vit

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-18
Kortlek ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Carl Larsson Typ : Spelkort

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-19
Tennisboll ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Gul

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-20
Anteckningsblock ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Blodbesudlad - Spiralblock i A6 storlek
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-21
Tång ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Hard Head Typ : Tång

Färg : Lila / svart
Anteckningar: Blodbesudlad - ett hårstrå sitter fast på tången

2016-5000-BG127650-22
Skruvmejsel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Hard Head Färg : Svart / Lila

Anteckningar: Blodbesudlad - Bitmejsel inklusive 10 stycken bits.

2016-5000-BG127650-23
Tång ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Tång Modell : Vinklad spetstång
Färg : Svart

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-24
Skiftnyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Skiftnyckel Färg : Rött skaft

Anteckningar: Blodbesudlad - hårstrån sitter fast på verktyget

2016-5000-BG127650-25
Kam ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Plastkam Färg : Svart

Anteckningar: Blodbesudlad - med hårstrån
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-26
Penna ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Blyertspenna Färg : Blå

Anteckningar: Blodbesudlad - ett hårstrå sitter fast på pennan

2016-5000-BG127650-27
Penna ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Blyertspenna Färg : Träfärgad

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-28
Penna ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Bläckpenna Färg : Rosa

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-29
Penna ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Artline Typ : Tuschpenna

Färg : Gul/svart
Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-30
Penna ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Tuschpenna Färg : Svart/vit

Anteckningar: Blodbesudlad
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-31
Tändare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Hemmakväll Material : Plast

Färg : Svart
Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-32
Smink ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : ACO Typ : Cover stick

Färg : Vit

2016-5000-BG127650-33
Batteri ( 2 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Tronic Typ : AA

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-34
Pincett ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Metall

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-35
Nässpray ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Preparat : Otrivin comp

Anteckningar: Blodbesudlad
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-36
Superlim ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Ctit Typ : Superlim på tub

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-37
Hårsnodd ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Vit

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-38
Smink ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Axe Typ : Rollon

Färg : Vit
Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-39
Tång ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Tång Modell : Spetstång
Färg : Svart handtag

Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG127650-40
Tuggummi ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Extra White Totalmängd/Vikt : 35 gram

Anteckningar: Blodbesudlad
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Gods från misstänkt

på Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127650

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127650-41
Kondom ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från misstänkt på
akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus

Status

Hävd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Knottrig

Anteckningar: Blodbesudlad
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Tjänsteanteckning
Svar från BABS kortköp Helsinge jakt och fritid

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2017-01-30
Tid

13:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Uppgift

Simon har i förhör uppgivit att han besökt helsinge jakt och fritid och där köpt sulor till sin 
pappa i julklapp. Det har sålts en jaktkniv en minut efter att sulorna sålts. Båda dessa köp är 
kontantköp. I syfte att undersöka om det är Simon som köpt en jaktkniv inhämtas 
kortuppgifter på de kortköp som gjorts vid samma tid som Simon varit i butiken. 

Efter att ha mailat företaget BABS och efterfrågat kortuppgifter på köp gjorda 2016-12-21 
mellan kl 15:20-16:20 så fick jag svar enligt bilagan.

I tjänsten,
Insp Jon Linälv
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Det är två köp som är intressanta. Dels köpet kl. 15:49, dels köpet kl. 15:52. Efter att ha 

kontaktat berörda banker får jag följande svar på vilka kortägarna är: 

 

 

 

 

 

Var god se förhör med dessa. 

Kortuppgifter BABS m.m., 2017-01-30 13:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Gällande köpt på Helsinge Jakt & Fritid 161221

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Norberg, Fredrik
Datum

2017-01-18
Tid

10:30
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum

2017-01-18
Tid

10:32
Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon
Upprättad av

Fredrik Norberg

Uppgiften avser

Avser kontakt med Helsinge jakt och fritid
Uppgift

Undertecknad har idag, 170118, varit i kontakt med butiken Helsinge Jakt och Fritid i 
Hudiksvall. Kontakten med butiken beror på ett köp av filtsulor som gjordes hos dom 161221.

Undertecknad talar med Magnus på Helsinge Jakt och Fritid som hjälper till med att 
kontrollera kvittona från 161221. Magnus berättar att butiken har 35 kvitton från den aktuella 
dagen och att det bara har sålts ett par filtsulor under den här dagen.

Det par filtsulor som såldes var av storlek 43 och kostade 35 kronor. På kvittot för filtsulorna 
så framgår det att butiken sålde sulorna klockan 15:52, 161221. Köpet betalades kontant och 
det var Magnus chef, Emma, som tog betalt för sulorna.

Enligt Magnus så har det även sålts en kniv den aktuella dagen. Det var en jaktkniv som 
kostade 695 kronor. Det är en speciell kniv som egentligen inte har något annat syfte än att 
användas under jakt och det är i allmänhet bara jägare som köper kniven enligt Magnus.

Kniven köptes tillsammans med en grillpinne klockan 15:53.

Magnus kommer att skicka bilder på kvittona till undertecknad. Kvittona bifogas sedan detta 
PM.

Uppdatering 170118 klockan 11:18.

Magnus inkommer till undertecknad med uppgift om att ytterligare en kniv av samma modell 
som tidigare såldes den aktuella dagen. Bild på kniv samt kvitto på det köpet bifogas detta PM

I tjänsten.

Pa. Fredrik Norberg.

HEMLIG



Polismyndigheten 2017-01-18 1 (4) 

Grova brott 2, Region mitt 5000-K1588038-17 
 

 

 
Fotona visar bilder på kvitton från Helsinge Jakt och Fiske gällande de två knivar som inhandlades 161221 

Fotona är tagna av Fredrik Norberg, Polisassistent, 2017-01-18 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 1 

 
Bild från Helsinge Jakt och Fiskes kassasystem. Tidsangivelsen 15:52 är den korrekta tiden för köpet. 

 

 
Bild 2 

 
Bild från Helsinge Jakt och Fiskes kassasystem med korrekt tidsangivelse. 

, 2017-01-18 10:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2017-01-18 2 (4) 

Grova brott 2, Region mitt 5000-K1588038-17 
 

 

 
Fotona visar bilder på kvitton från Helsinge Jakt och Fiske gällande de två knivar som inhandlades 161221 

Fotona är tagna av Fredrik Norberg, Polisassistent, 2017-01-18 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 3 

Kvittokopior. Kvittot till vänster avser köpet klockan 15:53 då det köptes en kniv samt grillpinne. Kvittot till höger avser 

köpet av filtsulor klockan 15:52. Notera att tidsangivelsen på kvittona inte stämmer, tiden på kvittona avser tiden då dom 

skrev ut. 

  
Bild 4 

 
Bild på kniven ”EKA Swingblade G3 Svart”. Bilden föreställer samma modell av kniv som inhandlades klockan 15:53 

 

, 2017-01-18 10:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2017-01-18 3 (4) 

Grova brott 2, Region mitt 5000-K1588038-17 
 

 

 
Fotona visar bilder på kvitton från Helsinge Jakt och Fiske gällande de två knivar som inhandlades 161221 

Fotona är tagna av Fredrik Norberg, Polisassistent, 2017-01-18 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 5 

 
Bild från Helsinge Jakt och Fiskes kassasystem. Tidsangivelsen 16:22 är den korrekta tiden för köpet. Köpet avser den andra 

och sista kniven som köptes i butiken 161221. 

 
 
Bild 6 <Bildplats>

 

Kvitto från köpet som avser den andra kniven som köptes klockan 16:22. Tidsangivelsen på kvittot avser tidpunkten för ut-

skriften av kvittokopian ovan. 

, 2017-01-18 10:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2017-01-18 4 (4) 

Grova brott 2, Region mitt 5000-K1588038-17 
 

 

 
Fotona visar bilder på kvitton från Helsinge Jakt och Fiske gällande de två knivar som inhandlades 161221 

Fotona är tagna av Fredrik Norberg, Polisassistent, 2017-01-18 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 7 <Bildplats>

Bilden föreställer samma modell av kniv som köptes i butiken 161221 klockan 16:22. Kniven är av modellen ”Wildtech Bla-

ze buköppnare”. 

 
 

, 2017-01-18 10:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittnet Anna Granath

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Granath, Anna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

regsiterslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande relation till Simon samt deras förehavanden 2016-12-21 m.m.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-23
Förhör påbörjat

09:05
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv stil)
Anna: Anna Granath

Hur kommer det sig att du känner Simon Persson?
Anna uppger att hon har en del gemensamma vänner med Simon. Anna träffade Simon i 
våras hos sin kompis Sofia Forslin i Hudiskvall. De började prata lite då och det slutade med 
att Simon "addade" Anna på Snap chat den kvällen. Senare samma kväll hörde Simon av sig 
och de har sedan dess haft daglig kontakt via snap chat.

 Beskriv Simon?
Anna uppger "han är ju lite annorlunda Lite udda men väldigt trevlig ändå. Både han och jag 
gillar spel. Det var lite det vi började snacka om. Han gillar mer multiplayer onlinespel. Jag 
gillar mer solospel. Vi kunde ju ända prata om spel och så. AJg kollar mycket på gamers på 
youtube också. Vet att han också följde någon gamer på youtube. Han gillar World Of 
Warcraft och Leage of legend. Sedan gillar han spelet Overwatch. Han skickade flera videos 
på karaktärerna i det spelet till mig. Sen minns jag att första gången vi skulle träffas så var det 
att vi skulle käka pizza. Vi gillade pizza båda två. Han har ju lite konstigare humor än vissa. 
Han skämtar men det låter seriöst. Han kan skämta om nazimärket och så. Lite konstiga 
skämt. "

Är det något med Simon du reagerat på?
Anna uppger "vissa tankar han haft, som han sagt. Har hänt någon gång. En gång reagerade 
jag. Visste inte vad jag skulle säga. Jag tänkte att det måste vara skämt. Var under höstlovet 
när jag var hemma. Vi hängde på bion en hel dag. Var i källaren på bion och pratade. Vi 

HEMLIG



byggde en soffa av gamla biostolar. Var att det hängde några krokar i taket. Då började han 
prata om att man kunde hänga en hängmatta här. Eller människor and skin them. Alltså flå 
dem. Vi det här laget visste jag att han hade en depression och att han varit inne på psyket. 
Tänkte mer att det var tankar han haft. Han hade berättat att han varit på psyket. Han sa inte 
varför. Det kom fram senare att han hade en depression."
Anna uppger "vi snap-chatade när han var på psyket. Jag skickade några mattetal till honom 
när jag hade matte. Han är riktigt smart. Han brukar räkna svåra mattetal i huvudet. Snapchat 
är ju 10 sekunders bilder. Han sparade inte bilderna utan tittade på dem på 10 sekunder och 
sen hade han svar. Jag har ju en släkting som varit på psyk så jag vet att det inte är kul där. 
Simon skrev att han inte hade något att göra och att han inte hade internet till sin dator. Jag 
skulle åka hem och fira min födelsedag i slutet av september. Jag sa att jag kunde komma och 
hälsa på och ta med någon internetgrej. Jag sa det mer för att stödja honom. Han sa att han 
inte fick åka hem och hämta någon internetgrej. men han sa "om jag är kvar då". Jag frågade 
hur länge han skulle vara där. Han sa en vecka, en månad, ett år. Han sa att han inte visste. 
När jag kom hem så var han inte kvar på psyk. Vi pratade om att träffas men det blev inte av 
för han blev förkyld så han orkade inte."

 Berätta om senaste gången du hade kontakt med Simon?
Anna uppger "vi har haft daglig kontakt med varandra fast bara via snap chat. Tror det var två 
dagar innan mordet som jag träffade honom. I Hudiksvall. Varje gång jag åker upp brukar jag 
träffa honom. Tror det var onsdagen före jul jag träffade honom. Jag åkte in till stan. Vi gick 
runt på stan ett varv sen gick vi på bio. Vi känner Einar på bion så vi fick se bio gratis. Sen 
åkte vi buss hem. Vi kollade på Sing. Tror det var vid 16-tiden. Vi åkte hem vid 19-tiden. 
Jag åkte till mina föräldrar och han åkte hem till sig. 
 Vi gick ett varv på stan och kollade på saker. Vi var in på Clas Ohlsson o kollade runt lite. 
Ingen av oss handlade något tror jag. 

 Vilka fler butiker besökte ni?
Anna uppger "kan inte riktigt minnas det".
 Simon har i förhör berättat att han köpte julklapp till sin pappa den här dagen?
Anna uppger "det stämmer att vi var in i en butik. Kommer inte riktigt ihåg".

 Simon har berättat att ni var in i en Jakt och fiskebutik?
Anna uppger " ja, just det. Det var fotunderlägg, nu minns jag. Tror att det bara var det. Han 
sa att han inte tänkte lägga ner mer pengar än så på julklappar. Så jag tror inte han köpte mer. 
Jag var med honom in i butiken. Jag köpte inget där. Vi gick på stan för att han skulle köpa 
någon julklapp. Han sa att det var till sin pappa. Jag tror det. "
 Berätta hur det gick till när ni träffades den här dagen 21 december?
Anna uppger "vi träffades vid 15-tiden. Det borde ha varit vid 15-tiden. Min buss var inne 
lite innan kl.15 och hans buss var inne lite efter kl.15. Jag satt och väntade på busstationen en 
stund. Jag hörde av mig till honom via Snap chat. Jag skrev att jag var inne i stan. Han skrev 
är strax framme och så skrev han ska till banken först. Jag skrev var möts vi. Han svarade att 
han skulle till banken och att jag skulle vänta lite. Jag skrev var möts vi. Han skrev på bion så 
klart. När jag kom till bion så var han där. Det var ca 20 minuter efter att jag kommit till stan.  
Han skulle till banken. Vi gick till banken. Han lämnade in lite småmynt och sedlar som han 
satte in. Sen gick vi ner på stan. Jag minns att jag nämnde den här statyn på han som var i 
Gladahudik-teatern. Statyn ska vara varm om man kramar den. Den som de satt upp i Hudik. 
Jag har en kompis här nere som jag ville visa kort på den för. Sen gick vi till Clas Ohlson. Jag 
och Simon kollade vid, el, bygg, och klockorna. Tror det var det vi gjorde. Han skulle köpa 
nåt till sin pappa. Han sa inte vad han skulle köpa eller vad hans pappa önskade sig. Han sa 
bara att han skulle kolla runt lite efter en julklapp. Jag tror att han köpte något men jag kan 
inte minnas vad. Det var inget stort utan något litet. Jag kan inte komma ihåg var han 
plockade på sig det eller vad det var. Tror att han köpte något där på Clas Ohlsson. Han stod 
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vid kassan och betalade. Han betalde med kort som jag minns det. Jag tror jag skulle ha 
reagerat om han inte betalade med kort eftersom han satte in pengar på banken innan så han 
hade ju pengar på kortet liksom. Jag får den känslan i alla fall.

 Vad gjorde ni efter Clas Ohlson?
Anna uppger "tror vi pratade om att gå in på Boa som är en second hand-butik med dataspel 
och så. På väg dit såg Simon fiske-affären. Han sa vi kan väl gå in här. Här måste jag hitta 
något. Vi gick längst in och kollade lite. Kläder och skor. Någon kom fram o frågade om vi 
behövde hjälp. Tipsade om typ någon jacka eller skor. Men Simon tyckte det var dyrt. Han sa 
inte det till han som jobbade i butiken. Det var en man som jobbade där. Lite mörkare hår tror 
jag. Kanske skägg. 30-40 år kanske.  Simon kollar på fotinläggen. Han väljer ett par väldigt 
basic. Det var en av de billigare. Han säger det här blir bra så ställer vi oss i kön. Jag kollar 
lite på en tv. Det är en kvinna framför oss. Antingen så skulle hon lämna tillbaka något eller 
så kände hon dom i butiken. Sen kom vi fram till kassan. Han betalade. Det var en kvinna i 
kassan. Tror hon var blond. Hon frågade om Simon ville ha en kasse men Simon tog de i 
väskan." 
 Jag vill att du tänker dig tillbaka till butiken och berättar allt du minns när ni stod där i kön 
till kassan?
Anna uppger "Simon och jag stod tyst. Jag kommenterade lite från tv:n som fanns där och jag 
går fram, står lite vid sidan av. Så betalar han. Sen säger vi hejdå och så går vi. Jag tror att jag 
såg när Simon betalde men det är inget jag riktigt tänker på. Jag står till höger om Simon. 
Kan inte säga hur han betalade. Jag står ca en meter ifrån honom". 

 Köpte han något mer?
Anna uppger "det är inget jag såg eller minns. Vad jag minns är att han bara lade ner 
fotinläggen i väskan. Tror inte han köpte något mer vad jag såg."

 Var det någon efter er i kön?
Minns att jag kollade på någon julblomma eller nåt i kassan. Så, nej det är inget jag minns. 
Det kan ha varit någon men det vågar jag inte säga att det var. Har ett svagt minne av att jag 
rundade någon när vi gick ut därifrån."
 Såg du vad Simon stoppade ner i sin väska?
Anna uppger "jag såg att han stoppade ner fotinläggen. Om han köpt något mer så måste han 
lagt det bakom dem. Jag såg att han lade ner fotinläggen. Det var allt.

 Kan det vara så att Simon gjorde två köp där i kassan?
Anna uppger "det kan eventuellt vara möjligt. Minns att den andra kom fram och hjälpte till 
med något i kassan när Simon betalade. Alltså mannen som visade kläder för Simon tidigare. 
Minns inte att Simon köpte fler saker men det kan han ha gjort. Det var inget jag märkte. Jag 
tänkte liksom inte på att han köpte två saker. Jag märkte det inte i alla fall." 
 berätta vad du hörde i samband med att Simon stod i kassan?
Anna uppger "jag kan inte komma ihåg vad de säger till varandra". 
 Minns du att de pratar?
Anna uppger "jag tänker att det är det vanliga. Minns dock att det var något problem och att 
hon fick hjälp med Simon av mannen i kassan men jag vet inte med vad. Han kom fram och 
jag lyssnade liksom inte." 

 Såg du om mannen hade någon vara med sig när han kom fram till kassan ?
Annan uppger "nej det såg jag inte."
 Kan du beskriv hur samtalet gick i kassan, det vill säga om det var mellan Simon och 
kvinnan eller mannen och kvinnan etcetera?
Anna uppger "det vet jag inte."
 Vad hände sedan?
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Anna uppger "vi gick bara därifrån. Tror vi gick till bion först och sen till hemköp. Så var det. 
Direkt till bion efter fiskeaffären. Vi kollade vilka filmer och vilka tider. Vi gick till hemköp 
efter att vi kollat på filmen. Då köpte han en Billys pizza. Vi stod vid drickorna länge utan 
anledning. Han pekade på en dricka med tranbär och bredvid var en dryck med granatäpple. 
Jag heter ju Granat så det var på skämt. Sen köpte han en Billys pizza. Han gick och betalade. 
Sen gick vi till busstationen. Våra bussar skulle gå samtidigt. Hans buss var inne men vi satt o 
pratade tills min buss kom. Sen klev vi på våra bussar." 
 Hade Simon något med sig när ni träffades på bion?
Anna uppger "bara en väska. En bag. Inte en jättejättestor. Lite mindre. Svart var den, tror 
jag. Det var i den han stoppade fotinläggen." 

Är det något du vill berätta som jag inte frågat dig om?
Anna uppger "när vi pratade vid bussen när jag skulle gå till min buss så sa han till mig du 
ska få en kram. Jag vet att han inte gillar att krama folk. Han är introvert liksom. Är lite 
känslan jag har av honom. Det var nog för att jag gav honom en julklapp. Jag sa det behövs 
inte. Han berättade att han skulle först iväg med familjen under julhelgen och sen till 
Skottland på annandagen. Han sa jag kommer hem den 3/1. Har för mig att han sa vi syns den 
5/1 till mig. Tyckte det var konstigt att han sa just 5/1. Han skulle ju komma hem den 3/1. 
Sen snapchattade vi lite på bussen. Tror vi hade lite kontakt under 22/12 på förmiddagen. 
Minns att han inte svarade under kvällen den 22/12.  Han brukar alltid svara. Vi hade en 
snapchat-streak där det står hur många dagar man haft kontakt och haft chatten igång. Det 
räcker bara med en bild för att hålla den igång. I början så märkte jag när han var introvert för 
då skickade han bara någon bild för att hålla streaken igång. Vi har bara haft kontakt via 
snapchat, messenger , skype. Vi hade ju hållit igång streaken i 260 dagar så jag reagerade på 
att han inte svarade. Han har ju streak med flera. Jag skickade både 23/12 o på julaftonen. 
Fick inget svar. Jag tänkte att han var bortrest eller att han kanske inte mådde bra o att han 
inte fick ha sin mobil." 
Anna uppger "jag läste om mordet o då sa min pappa att det var en 20 åring från det här 
området. Jag tänkte Simon är bortrest så det är därför han inte svarar. 25/12 var jag på fest. 
Vaknade upp sen på måndagen av att Sofia Forslin ringde. Hon sa att det var Simon som satt 
för det här. Sofia är nära Einar liksom. Inte lika nära Simon men hon känner Simon. Sofia bor 
i Hudiksvall med en kompis. Hon har tidigare bott i Harmånger."

 Hur tänker du kring att Simon är misstänkt för det här?
Anna uppger "just att han mått sämre på sista tiden. Trodde aldrig att han skulle göra nåt sånt 
här medvetet. Att han skulle planerat detta. Jag skulle aldrig kunna se det. För mig är det 
ofattbart. Han kanske fått en tillfällig psykos eller något". 
 Har han pratat om Pykos?
Anna uppger "nej, aldrig. Det var Sofia som sa hoppas det var en psykos eller något. När jag 
fick höra att det var en 20-åring och att han inte svarade. Jag är inte förvånad på ett sätt men 
det är ändå ofattbart."
Anna uppger "han fick ju nya mediciner på psyk. Jag tycker det var konstigt att de släppte 
honom så tidigt efter att han fått nya mediciner. Han har ju haft konstig brutal humor men han 
har aldrig skämtat om något sånt här. "

 Har han pratat om att han fått minnesluckor?
Anna uppger att han aldrig sagt något om det.

Har han pratat något om att han har röster i sitt huvud?
Anna uppger att han aldrig sagt något om det.

 Har du någon konversation sparad från 22/12?
Anna uppger "nej den sista jag har sparad var från 13/12".
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Uppläst och godkänt efter hand
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Förhör
Förhör 1 med butiksbiträdet Jan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Öster, Jan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne om sina iaktagelser från butiken Helsinge Jakt och Fritid 161221.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-23
Förhör påbörjat

11:12
Förhör avslutat

11:36
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, vittnet, 
Jan Magnus Öster som vidare i förhöret benämns Jan.

Förhöret hålls på telefon.

FL Då Jan informeras om att förhöret gäller hans observationer som han gjort i sin 
anställning som butiksbiträde på Helsinge Jakt och Fritid den 21 december så berättar han att 
dom som jobbar där har pratat om det här eftersom polisen var i kontakt med butiken under 
förra veckan. Jan berättar att hans sambo, Emma, var den som tog emot kunden som ville 
köpa filtsulor.

 FL Var har du för minnen från den 21 december?
Jan berättar han att han inte kommer ihåg något speciellt men att Emma minns killen som 
ville köpa filtsulor. Jan kommer inte ihåg något alls från den dagen.

 FL Kan försöka att minnas tillbaks till den 21 och berätta om dom kunder som du hjälpte 
den dagen?
Jan berättar att det var under julhandeln och att det var mycket rörelse i butiken under den 
perioden. Jan kommer inte ihåg något som har fastnat i minnet men han vet att Emma lade 
filtsulorna på minnet eftersom det är en produkt som säljs väldigt sällan.

 FL Vilka var ni som jobbade i butiken den 21 december?
Jan berättar att det var han, Magnus, hans sambo Emma och en annan som heter Anna.
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 FL Är det något annat som du har anmärkt på och som du vill berätta?
Jan berättar att han inte har något annat att tillägga.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170123 klockan 11:36

Förhör med Öster, Jan; 2017-01-23 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Förhör 2 med Jan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Öster, Jan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor och

dataslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompleterande förhör med Jan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-23
Förhör påbörjat

12:07
Förhör avslutat

12:39
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, vittnet, 
Jan Magnus Öster som vidare benämns Jan i förhöret.

FL Din kollega Emma berättade för oss om att du hjälpt en yngre kille med att köpa en 
julklapp till sin pappa den 21 december. Kan du berätta om den händelsen? 
Jan berättar att han själv är osäker på om det var samma dag men eftersom Emma tittat på 
kvittokopiorna från dagen så är det klart att det var samma dag som det hände. Jan kommer 
ihåg att det var en grabb som kom in i butiken tillsammans med, vad Jan tolkade det som, 
grabbens flickvän. Han kommer ihåg att det var en "EKA Swingblade"-kniv som han sålde 
tillgrabben men han är osäker på om det var en orange eller svart kniv.

 FL Jag skulle vilja att du berättar om den unga grabben som köpte kniven.
Jan berättar att killen hade en grönaktig jacka på sig och tjejen hade Jan noll koll på. Killen 
och tjejen kom in och dom såg ut som att dom inte visste vad dom letade efter och Jan 
bestämde sig för att hjälpa dom. Jan gick fram till dom och killen sa att han ville ha hjälp med 
att köpa en julklapp till sin pappa och killen sa att hans pappa jagade. 

När Jan får kunder som jagar så brukar han visa dom knivarna som dom har. Jan visade EKA 
"Swingblade"-knivarna för killen och Jan har för sig att killen sa att hans pappa inte hade en 
sådan kniv.

Jan berättar vidare att han har tittat på kvittot i efterhand och han kan inte minnas att killen 
köpte någon grillpinne i samband med kniven men så måste det förstås vara eftersom det står 
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på kvittot. Efter köpet så brukar butikspersonalen hjälpa till att slå in det som kunderna köper, 
om personalen slog in kniven kommer Jan inte ihåg och det är Emma eller Anna som brukar 
slå in paket.

Jan kommer inte ihåg om han följde med kilen ända till kassan och lät den som stod i kassan 
slutföra köpet. I kassaloggen står det att det är Emma som har genomfört köpet men chansen 
är stor att Jan har lämnat över kunden till Emma som har slutfört köpet med kunden. 
Eftersom köpet gjordes vid 16-tiden så kan det ha varit mycket folk i butiken och på grund 
av det så lämnade Jan över kunden till den som stod i kassan. Det är så Jan brukar göra men 
han vågar inte säga det var exakt så det gick till. Om Jan hade genomfört köpet med kunden 
så hade han inte brytt sig om någon annan var inloggad i kassan. Det kan ha varit Emma eller 
han som genomförde köpet med kunden men det kommer Jan inte ihåg.

 FL Kan du beskriva killen?
Jan berättar att det inte var någon stamkund eftersom Jan inte kände igen killen. Det kan ha 
varit så att killen var nere två gånger och först köpte filtsulorna och sen kniven. Det räcker 
med att Emma hjälpte killen med filtsulorna och sen gick iväg för att slå in paket och att det 
gjorde att Emma och den som tog betalt av killen gick om varandra. Jan såg inte killen något 
mer den här dagen.

 FL Kan du berätta hur killen såg ut?
Jan berättar att killen inte hade skägg. Jan har för sig att killen hade en grönaktig och lite 
kortare jacka på sig. Killen hade lite halvljust hår och håret var lite längre och räckte till 
öronen. Jan har för sig att killen var propert klädd och med det så menar Jan att killen verkade 
modemedveten.

 FL Visade du några kläder för killen som köpte kniven?
Jan berättar att han är 98 procent säker på att han inte visade killen några kläder. Eftersom 
dom säljer jaktkläder som ofta är väldigt dyra så säljer dom väldigt lite jaktläder som 
julklappar eller presenter och på grund av det så brukar dom inte ens visa dessa när någon ber 
om hjälp för att köpa en julklapp.

 FL Har ni övervakningskameror i butiken?
Jan berättar att dom inte har några kameror i butiken.

 FL Är det något annat som du vill lägga till?
Jan berättar att han uppfattade tjejen som tystlåten och lite blyg. Killen var inte heller 
framfusig av sig och Jan upplevde killen som att det var ett nödvändigt ont att köpa julklapp. 
Det sprudlade inte av glädje varken från killen eller tjejen. Jan kommer ihåg att tjejen var 
liten och smal och kanske 160 centimeter lång.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170123 klockan 12:39

Förhör med Öster, Jan; 2017-01-23 12:07   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vittnet Jan kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Öster, Jan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

godkänt id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör gällande två fall av mord Råbo 2016-12-22.

hörs om sina iakttagelser som anställd i butiken Helsinge jakt och fritid 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-24
Förhör påbörjat

11:12
Förhör avslutat

11:47
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv stil)
FL2: insp Maria Eriksson
Jan: Jan Öster

 Jan, jag vill att du tar oss runt i butiken och samtidigt berättar om vad du minns av paret 
som du berättade om i det tidigare förhöret?
Jan uppger att han upptäckte ett yngre par som stod och tittade mitt i butiken. Jan gick från 
kassa och fram till paret. Jan uppger "jag frågade om de ville ha hjälp och om de var ute efter 
julklappar. Killen svarade ja och jag frågade om det är till någon som jagar eller fiskar. Han 
sa att det var till hans pappa som jagar."

Jan uppger att när det gäller jaktrelaterade saker och julklappar så brukar Jan ofta 
rekommendera en viss jaktkniv. Det gjorde Jan denna gång också. 

Jan uppger "jag visade en EKA swingblade för killen. Jag sa att den var bra vi älgjakt och att 
det är två knivar i en. Han sa en sån tror jag inte pappa har. Han frågade vad den kostade och 
jag minns att jag vände på förpackningen och berättade vad den kostade. Killen sa direkt vi 
kör på den eller den tar vi."

Jan uppger "jag stod i hörnet vid knivhyllan och killen stod till vänster om mig. Han hade 
händerna i jackfickan hela tiden."

 Berätta, vad händer sedan?
Jan uppger att han sedan inte riktigt minns men Jan uppger att det var han som höll i 
knivförpackningen hela tiden och att han där vid hyllan frågade om killen ville ha kniven 
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inslagen. Detta minns inte Jan men eftersom han alltid brukar fråga detta när han står med 
kunden ute i butiken så gjorde han nog det nu också. Jan minns inte om killen ville ha kniven 
inslagen.

Jan uppger "jag vet att det såldes en grillpinne samtidigt som den här kniven men jag minns 
inte att killen tittade på en sån eller att han tog en sån."

Jan uppger "jag tror att det var jag som bar kniven fram till kassan. Det är så jag alltid gör. 
Jag minns inte säkert att det var så här. Det kan vara så att det var jag som slog in köpet i 
kassaapparaten."

 Hur länge uppskattar du att killen och tjejen befann sig i butiken?
Jan uppger att han inte kan säga mer än att Jan pratade med dem vid knivhyllan i ca 2-3 
minuter. Jan uppger att det kan vara så att de fick köa innan de fick betala och att jan lämnade 
över köpet till någon annan i kassan. Jan minns inte detta. Jan uppger "Jag tror att någon 
annan tog betalt. Enda gången jag ställer mig där är om det inte står någon där. Nu var det 
före jul så jag tror att Emma stod i kassan. Jag tror att hon tog över köpet."

 När du stod där vid knivhyllan med killen, minns du om han hade något i händerna som en 
kasse eller en väska?
Jan uppger "jag vet att han inte hade något i händerna när han stod vid knivarna. Merkan jag 
inte säga". Jag kan inte säga om tjejen hade något i sina händer.

 Kan du beskriva hur killen var?
Jan uppger "när jag ser honom så fick jag känslan att han inte var intresserad av vad vi säljer i 
butiken. Han pratade lågmält men inte långsamt. Han hade ingen utmärkande dialekt. Jag 
tyckte han var lite modemedveten. Fick känslan att han var en kille från landet som flyttat till 
stan och nu var tillbaka. Jag minns att han hade svarta läderskor och ingen mössa. Jag kan 
egentligen inte säga något om kasse eller väska men jag har för mig att han inte hade något i 
händerna. 

Var befann sig tjejen när ni stod vid knivhyllan?
Jan uppger att hon stod snett bakom killen. Tjejen tittade runt och fanns i närheten av killen. 

 Beskriv tjejen?
Jan uppger jag minns henne som ljushårig. Kan hända att hon hade en mörk mössa och 
axellångt hår. Jag minns att det var en tunn kortare tjej. 

 Hur väl kan du precisera den här minnesbilden i tid?
Jan uppger "jag kan inte säga vilket datum det var mer än att det var någon gång före jul. Jag 
är säker på att det var på eftermiddagen i alla fall och jag vet att vi sålde 3 knivar den veckan. 
Det har vi kollat upp. Det är bara en såld på eftermiddagen och det är den här." 
Jan uppger att därför måste det aktuella köpet vara 22/12 på eftermiddagen.

Uppläst och godkänt efter hand.

Förhör med Öster, Jan; 2017-01-24 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 261HEMLIG



Bilder och skiss ifrån butiken Helsinge Jakt och fritid 

 

Fotograferade av Insp Maria Eriksson. Sammanställt av Insp Jon Linälv 

 

Skiss över butiken gjord av butikschef  Emma Fernlund 

 

2 

3 

1 

Bilder och skiss från butiken, 2017-01-24 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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Visar väggen med blisterförsedda knivar (1 på skissen) 

Bilder och skiss från butiken, 2017-01-24 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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Visar närbild på EKA swingblade. Notera att grillpinnen hänger bredvid. 

Bilder och skiss från butiken, 2017-01-24 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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På det vita spöstativet fanns också grillpinnarna före jul (2 på skissen) 

Bilder och skiss från butiken, 2017-01-24 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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Visar ingången till rummet innanför hyllan med blisterförsedda knivar. På väggen längst in 

till vänster ligger sulorna som Simon köpte (nr 3på skissen). 

Bilder och skiss från butiken, 2017-01-24 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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Visar hyllan med strumpor och sulor (nr 3 på skissen). 

 

Bilder och skiss från butiken, 2017-01-24 11:12   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Förhör 1 med butiksbiträdet Emma.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Fernlund, Emma
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne i sin roll som butiksbiträde på Helsine Jakt och Fiske. Hörs specifikt om sina

iaktagelser i butiken 161221.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-23
Förhör påbörjat

11:38
Förhör avslutat

12:05
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, vittnet, 
Emma Kristina Fernlund som vidare i förhöret kommer benämnas Emma.

Förhöret hålls på telefon.

FL Kan du berätta det som du minns från då du jobbade den 21 december förra året.
Emma berättar att det var mitt under julruschen. Det var hektiska dagar men trotts det så har 
Emma jobbat så pass länge så hon lägger vissa händelser på minnet. När Emma hade fått reda 
på av personal i butiken att polisen var intresserade av en person som hade köpt filtsulor hos 
dom den 21 december så visste hon exakt vem det var. Emma fick direkt upp en klar bild av 
personen och hela händelsen.

Emma berättar vidare att filtsulorna som killen köpte ligger längst ner i butiken och man 
måste veta vart dom finns. Det kom fram en kille till Emma och killen hade ett paket filtsulor 
med sig. Killen hade en tjej med sig. Killen kom fram till kassan och tjejen ställde sig bakom 
honom. Killen betalade med en knölig 50-kornorssedel och han fick tillbaks växel och kvitto 
av Emma. Efter det så frågade Emma om killen ville ha en påse men killen tackade nej och 
lade ner filtsulorna i sin svarta ryggsäck.

 FL Hur såg killen ut?
Emma berättar att killen hade en huvtröja på sig och över huvtröjan så hade han en blå jacka 
med mönster på. Killen var inte smal utan mer satt. Killen hade mittbena och halvlångt hår, 
håret var lite flottigt. Killens hy var finnig och han såg otvättad ut. Killen hade med sig en 
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svart ryggsäck som Emma kommer ihåg mycket väl.

 FL Kan du berätta om köpet efter killen med filtsulorna. Köpet som ägde rum klockan 15:53?
Emma berättar att hon är säker på att det var Jan som genomförde det köpet. Det kan ha varit 
så att Emma fortfarande var inloggad i kassan men det var Jan eller Magnus som genomförde 
köpet tillsammans med kunden.

Det kan även ha varit så att Emma tog betalt från kunden men hon kan inte säga om hon såg 
den här killen som köpte filtsulorna något mer under dagen.

 FL Kan du berätta vart knivarna som ni säljer är placerade i butiken?
Emma berättar att dom knivar som säljs öppet i butiken är förpackade i stora förpackningar 
och således svåra att stjäla. Dom andra knivarna som dom har är inlåsta i en monter i butiken. 
Emma berättar att ser man från kassan så är entrén till butiken till vänster och till höger så 
finns en 90 graders vinkel där jaktsaker och de knivar som säljs i butiken finns.
 (FL Anteckning. Anna kommer att rita en skiss som bifogas förhöret).

FL Är det något med du vill tillägga innan vi avslutar?
Emma berättar att Jan har berättat för henne om en yngre kille som sa till Jan att han ville 
köpa en kniv till sin pappa som jagade. Emma kommer ihåg att Jan stod rätt länge vid 
montern för knivar. Emma har inte sett det här utan fått det återberättat för sig av Jan. Jan 
berättade för Emma att det var en "ESA Swingblade" som han sålde till den yngre killen.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170123 klockan 12:05

Förhör med Fernlund, Emma; 2017-01-23 11:38   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2017-01-23 1 (4) 

Grova brott 2 5000-K1588038-16 
 

 

 
Fotona visar bilder innifrån Helsinge Jakt och Fritid. 

Fotona är tagna av Emma Fernlund, butiksbiträde, 2017-01-23 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 1 

 
Bild tagen från ingången. Kassa till höger. 

 

 
Bild 2 

 
Bild mot kassa. 

, 2017-01-23 11:38   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2017-01-23 2 (4) 

Grova brott 2 5000-K1588038-16 
 

 

 
Fotona visar bilder innifrån Helsinge Jakt och Fritid. 

Fotona är tagna av Emma Fernlund, butiksbiträde, 2017-01-23 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 3 

 

Bild på glasmonter med knivar. Montern placerad bredvid kassan. 

 

 
Bild 4 

 
Bild in mot skorummet. Notera ”EKA SWINGBLADE” knivarna till vänster i bild. I skorummet finns filtsulorna. 

, 2017-01-23 11:38   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2017-01-23 3 (4) 

Grova brott 2 5000-K1588038-16 
 

 

 
Fotona visar bilder innifrån Helsinge Jakt och Fritid. 

Fotona är tagna av Emma Fernlund, butiksbiträde, 2017-01-23 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 5 

 
Knivvägg 

 
Bild 6 

 
Skorummet. 

 

, 2017-01-23 11:38   diarienr: 5000-K1588038-16
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Polismyndigheten 2017-01-23 4 (4) 

Grova brott 2 5000-K1588038-16 
 

 

 
Fotona visar bilder innifrån Helsinge Jakt och Fritid. 

Fotona är tagna av Emma Fernlund, butiksbiträde, 2017-01-23 

Fotona är redigerade och inlagda av Fredrik Norberg, Polisassistent 
 

Bild 7 

 
Filtsulor 

 

 
  

 

 

, 2017-01-23 11:38   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bilaga

Bilaga till Förhör 2017-01-23 11:38, diarienr 5000-K1588038-16
Beskrivning

Skiss på butiken. Knivarnas placering samt filtsulornas placering är utmarkerade.


HEMLIG



, 2017-01-23 11:38   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Fernlund, Emma
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av inköp av filtsulor onsdagen den 21 december 2016.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-24
Förhör påbörjat

11:50
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret sitter Jon Linälv som biträdande förhörsledare. 

Emma benämns E
Förhörsledaren benämns FL

FL: Du har sagt i tidigare förhör att du tagit betalt av en ung kille som köpte filtsulor som 
också hade en tjej med sig, stämmer det?
E: Ja

 FL: Kommer du ihåg om det stod någon bakom dem då de betalade?
E: -Nej

 FL: Om det hade stått någon bakom dem, hade du hunnit tagit betalt av både den som köpte 
filtsulor och den kunden som köpte en EKA kniv med en minuts mellanrum?
E: -Ja, om man scannar in varan direkt efter man expedierat den första så.

 FL: Kan den kunden som köpte EKA kniven ha blivit betjänad av någon annan i butiken, 
trots att du var inloggad?
 E: -Ja så kan det ha varit. Det kan även vara någon annan som tex slog in kniven som ett 
paket, men jag som tog betalt. Jag kommer inte ihåg. Jag kan ha varit inloggad i kassan, men 
någon annan kan ha tagit betalt på min inloggning. 
Det kan gå någon minut innan man loggas ut om kassan är overksam. 

 FL: Men du kommer ihåg filtsulorna?
E: -Ja det fastnade för att vi bara säljer ca 5 st sådana per år. Vidare så såg paret inte ut som 
varken jägare eller fiskare. Normalt så kanske man inte går till en nischad jaktbutik för att 
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köpa sulor. De kan de ju köpa på intersport eller någon sådan butik. 

 FL: Kan det ha varit samma kund som köpte både filtsulorna och sedan minuten efter även 
en kniv?
E: -Nej det borde jag ha reagerat på och kommit ihåg.

 FL: Ser du om killen och tjejen lämnar butiken efteråt?
E: -Ja, jag ser att killen lämnar butiken med tjejen då han betalat. Då ska killen ha gått ut och 
kommit tillbaka och jag gått från kassan och in bakom butiken och någon annan tagit betalt 
inom den minuten. 
Jag kommer ihåg att han betalade med en femtiokronorssedel. Han kommer fram till kassan, 
lägger fram filtsulorna och tar fram en knölig femtiokronorssedel som jag får släta ut. Sedan 
ger jag tillbaka växeln på femtio kronor och lägger kvittot  på filtsulorna och frågar killen om 
han vill ha en påse, vilket han tackar nej till. Killen stoppar sedan ner filtsulorna i en svart 
ryggsäck. 

 FL:Känner du igen killen som handlar filtsulorna?
E: Nej, ingen som jag känner igen. Runt 15.52 då köpet skedde var det lite lugnare med folk. 
Mest med kunder brukar det vara som regel mellan 11-14.00 på dagarna. Den här dagen var 
det mycket folk i butiken, men även i perioder någon lugnare.

 FL: finns det någon annan som kan ha betjänat honom?
E: Anna kan ha jobbat i kassan under dagen vid något tillfälle. Hon finns dock mycket i ett 
rum intill butiken där man slår in paket och så. 

 FL: Kan du beskriva tjejen och killen som köpte filtsulorna?
E: Tjejen var smal och svartklädd. Hon hade en svart stor stickad mössa. Hon var kortare än 
killen men lång för att vara tjej. Hon stod snett bakom honom. Hon ser ointresserad ut. 

Killen hade mittbena halvstripit hängande halvlågt hår som såg otvättat ut. Lite röd, finnig hy. 
Varken smal eller tjock, men lite "satt". Han var "stabbig" utan att vara överviktig.
Han hade huvtröja och en blå jacka med nåt mönster. Han hade en svart ryggsäck med sig. 
Jag såg inget av innehållet i ryggsäcken. 

 FL: hur pratade han?
E: han sade inte så mycket.

 FL:Har ni någon tv i butiken, som kunder kan titta på?
E: Ja, mest visar vi jaktfilmer på dem. En vid kassan och en på väggen. Förmodligen istter 
samma jaktfilm i nu som då. 

 Om vi kollar på kvittot så ser vi att köpet av filttofflorna är genomförda kl 15:52- kontant. 
Vidare så ser vi att man 15:53 sålt en EKA kniv samt en grillpinne också det kontant. 
Kommer du ihåg om ni sålde någon EKA kniv dagen efter?

E: 13:00 den 22 december såldes en orange EKA kniv på kort. Vidare såldes det en 
buköppnare för 399 kr kl. 18:03 samma dag. En buköppnare är en billigare variant av en 
EKA kniv. Det är som en fällkniv med olika blad. 

Emma tillfrågas om hon är säker på att hon såg att kunden som köpte filtsulor lämna butiken. 
Emma uppger att hon såg att både killen och tjejen gick ut.

Förhör med Fernlund, Emma; 2017-01-24 11:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhöret relaterat och godkänt.  

Förhör med Fernlund, Emma; 2017-01-24 11:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Nils Ola Norlin kund Helsinge jakt och fritid

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Norlin, Nils Ola
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

reigsterslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående två fall av mord.

Hörs om sina iakttagelser i samband med sitt beök på Helsinge jakt och fritid 2016-12-21
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-30
Förhör påbörjat

15:53
Förhör avslutat

16:14
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv text)
Nils Ola: Nils Ola Norlin

 Nils Ola tillfrågas om vad han minns från sitt besök på Helsinge jakt och fritid 2016-12-21?
Nils Ola uppger att han var där tillsammans med sin fru Eva. De var där för att Eva skulle 
köpa en julklapp åt Nils Ola och Nils Ola skulle peka ut vad han ville ha. Nils Ola uppger 
"jag minns att butiksinnehavaren i butiken han visade upp det här pimpelspöet men jag tyckte 
det var för dyrt men det tyckte inte Eva så hon köpte det". Nils Ola uppger att de besökte 
butiken ca en vecka tidigare också men då köpte de inget spö. 

Nils Ola minns att det inte var mycket folk i butiken när han var där vi det andra tillfället. 
Nils Ola minns ett yngre par som kom in i butiken. Nils Ola uppger "de kom in och gick sen 
rakt fram och in i butiken. Jag tror det var den gången när vi köpte spöet men jag kan ha 
blandat ihop det med första. Men jag tror det är gången då vi köpte spöet. Jag och min fru vi 
stod vid spöna och det var till höger när man kommer in i butiken, alltså mot kassan. Jag 
minns att killen som hade butiken tog hand om oss och tog betalt när min fru köpte spöet."

 Minns du något mer av det yngre paret?
Nils Ola uppger "kan inte säga mer om dem än att de var yngre än 30 år gamla."

 Såg du det yngre paret något mer?
Nils Ola uppger att de gick direkt till kassan där de fick hjälp med betalning och att slå in 
spöet i ett paket. Det var ingen före dem i kassan och de hade helleringen efter sig när de stod 
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i kassan. Nils Ola har inget minne av att han såg det yngre paret något mer i butiken.

Nils Ola kan inte beskriva det yngre paret närmare.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Norlin, Nils Ola; 2017-01-30 15:53   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Eva Norlin kund Helsinge jakt och fritid

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Norlin, Eva
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

registerslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående två fall av mord.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-30
Förhör påbörjat

14:52
Förhör avslutat

15:11
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv text)
Eva: Eva Norlin

 Eva tillfrågas om det kan vara så att Eva besökte Helsinge jakt och fritid 2016-12-21och 
där betalade med sitt kort?
Eva uppger att hon besökte butiken med sin man Nils-Ola Norlin för att hon skulle köpa en 
julklapp åt honom. 

 Berätta allt du minns från besöket i affären?
Eva uppger "de slog in spöet åt oss. Jag stod och pratade med hon som rår om affären. De 
hade en trevlig tavla med fint budskap som jag pratade med henne om. Det var ganska många 
människor i butiken. Jag kan inte säga mer än så.

 Försök minnas vad du såg i butiken?
Eva uppger att det är hennes man Nils-Ola som brukar lägga märke till saker. Eva minns att 
hon och Ola stod och pratade ganska länge med killen som sålde spöet. Det är det Eva minns. 
 Eva uppger "jag kan inte säga något om några andra kunder eller så." 

 Fanns det folk efter er i kassan eller i kö?
Kan inte säga om det var kö eller om det var folk som fanns i butiken som gick runt och 
tittade. Det är möjligt att någon blev expedierad när jag väntade på paketet.

 Var det någon framför er i kassan?
Eva uppger "tror att vi fick hjälp direkt när vi kom in i butiken. Sedan när vi kom till kassan 
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så lämnade killen i butiken in spöet till tjejen som skulle slå in det. Både killen som jobbar 
där och tjejen var bakom disken sen. Killen hjälpte henne bakom kassan. Det var tjejen som 
tog betalt sedan gick tjejen in bakom kassan och slog in spöet som paket. 

 Minns du något mer från besöket i butiken?
Eva uppger att det var lite krångel med priset för dem. Eva minns att killen som hjälpt dem i 
butiken sedan hjälpte tjejen i kassan med det. Eva tror dock att det var tjejen som slog in 
beloppen i kassaaparaten. 

Uppläst och godkänt

Förhör med Norlin, Eva; 2017-01-30 14:52   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Kund helsinge Jakt och fritid Ann-Sofie Nilsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Mickelsson Nilsson, Ann-Sofie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

registerslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående två fall av mord Råbo 2016-12-22.

Ann-sofie hörs om sina iakttagelser i butiken Helsinge Jakt och Fritid 2016-12-21
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-02
Förhör påbörjat

15:49
Förhör avslutat

13:17
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ann-Sofie förhörs eftersom det finns en betalning med hennes bankkort i butiken 
2016-12-21 kl 15:49

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv stil)
Ann-Sofie: Ann-Sofie Mickelsson Nilsson
 Jag vill att du berättar allt du minns från ditt besök på Helsinge jakt och fritid 2016-12-21 
på eftermiddagen?
"Jag minns att jag gick dit och att jag gick direkt till kassan. Jag ställde mig och väntade på 
expediten. Köpte sen två presentkort för 100 kr var. Sen när jag hade gjort det så gick jag 
därifrån. Jag var inte där länge, gick inte runt och tittade utan gick direkt fram till kassan." 

 Vad minns du från när du klev in i butiken?
"Det var fler personer i butiken men kan inte säga vilka eller hur många det var. Under tiden 
expediten hjälpte mig så minns att någon fick hjälp i butiken. Jag hörde en mansröst som 
frågade om något. Lät som en kille som frågade expediten om någonting. Till 80% tror jag att 
det var en kniv han pratade om. Killen var rakt fram in i butiken liksom. Några meter bakom 
mig. Jag minns att det var en ljushårig tjej som var Expediten som skrev presentkorten till 
mig. Tror det var en kille som var hennes kollega i butiken. "

 Jag vill att du försöker precisera när i händelsen som du hör mansrösten prata om en kniv?
"Det var när jag stod i kassan och väntade en liten stund på expediten, då hörde jag 
mansrösten som ville ha hjälp med en kniv. 
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Jag vill att du försöker tänka dig tillbaka nu tills när du kom fram till butiken. Berätta allt du 
minns därifrån?
"Det var ett par som gick in samtidigt som mig. Jag stannade upp framför dörren och de gick 
före in i butiken. Sen i butiken så gick jag mot kassan. Jag tror att de pratade men jag minns 
inte om vad. Jag är säker på att det var en kille. Tror att det var en tjej han hade med sig. Tror 
killen var i min längd typ 175. Kan inte säga så mycket mer. Har för mig att det var något 
rutigt i klädesväg upptill och mörkt hår. Den andra personen som jag tror var en tjej kan jag 
inte säga så mycket om. Är inte säker på att det var de som sen ville köpa kniv men det kan 
vara så. Tycker det var något han sa att han skulle ha den till. Han frågade expediten.

 Jag vill att du försöker minnas hur rösten lät?
"Det jag minns från rösten är att det inte var en gubbe. Därför tror jag att det kan ha varit 
killen som gick in i butiken som sa det. 

Uppläst och godkänt.

Förhör med Mickelsson Nilsson, Ann-Sofie; 2017-02-02 15:49   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Christoffersson Olsson, Pernilla
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av iakttagelser i samband med Simons besök på ungdomsmottagningen någon

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

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-10
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Hudiksvalls polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Pernilla uppger att hon jobbar som barnmorska på ungdomsmottagningen i Hudiksvall. 

Hon uppger att när Simon var där någon gång efter sommaren -16 så var även hans mamma 
där. Pernilla uppger att hon såg Simons mamma i väntrummet och kände ingen henne 
eftersom de båda är från Bergsjö. Simon såg hon inte då. Simon besökte Veronica och när 
Veronica sedan berättade om besöket så blev Pernilla Chockad. Veronica berättade att Simon 
hade konkreta ideér om hur han skulle döda Veronica under besöket. Bla hade han tagit ett 
exempel på att han kunde använda en lampsladd eller liknande för att döda henne. Simon 
hade även berättat om sina tvångstankar att döda sina föräldrar. 

Då Veronica berättade om detta så sade hon också att hon sagt åt honom att skriva en 
egenvårdsbegäran till psykriatrin. En annan barnmorska som heter Lena sade dock att 
Veronica måste ringa själv till Psykiatrin och berätta. Pernilla förstod direkt när hon hörde om 
dubbelmordet att det kunde vara Simon. Hon fick det även berkäftat via Magnus, en bonus 
son som också är äldre bror till Marcus Olsson som är vän till Simon. Pernilla försökte då 
ringa till Veronica på julaftonen, men fick inte tag på henne utan skickade istället SMS till 
henne att hon skulle kontakta polisen. På annandagen fick hon kontakt med Veronica som 
själv redan tidigt anat att det kunde vara Simon som var gripen för dubbelmordet i och med 
att det stod att det var en tjugoåring med som hade kontakt med psykiatrin. 

Pernillas man är pappa till Marcus Olsson som umgås med Simons kusiner och även Simon. 
Han berättade för Pernilla att de nästan hade daglig kontakt med varandra. Vidare så 
berättade Marcus att Simon sagt något om att han behövde pengar och att han kanske skulle 
råna någon äldre.  Pernilla vet ej när i tid Simon hade sagt detta till Marcus. 
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Marcus bor ej med Pernilla och hennes man, men hälsar ofta på hos sin pappa och Pernilla. 

Förhöret relaterat och godkänt. 

Förhör med Christoffersson Olsson, Pernilla; 2017-01-10 13:05   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Larsson, Eva
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av Simons besök på ungdomsmottagningen i slutet av augusti 2016.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-10
Förhör påbörjat

10:30
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Ungdomsmottagningen Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Eva Larsson jobbar som mottagningssköterska på Ungdomsmottagningen i Hudiksvall.

Eva jobbar med Veronica som är kurator på mottagningen. Någon gång efter Evas semester 
som varade till mitten av augusti så hade Veronica ett besök av Simon Persson. Eva uppger att 
hon och en barnmorska vid namn Pernilla satt i fikarummet då Veronica kommer in och 
berättar att hon pratat med en pojke som sagt att han ville mörda / döda någon eller liknande 
uttryck. Veronica var påtagligt påverkad av samtalet och de diskutterade hur Veronica skulle 
göra. De sade bl a till Veronica att hon måste ringa deras verksamhetschef Maud Ramsby och 
berätta det. Eva tänkte på säkerheten på jobbet med lösa föremål, utrymningsvägar och sådant 
som de även senare disktutterat. 
Eva såg alldrig denne Simon då han var där. 
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Förhör
Kurator ungdomsmott. Veronika Larsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Larsson, Veronika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild i RES
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående två fall av mord Råbo 2016-12-22.

Veronika hörs om den kontakt Simon haft med henne.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-31
Förhör påbörjat

11:01
Förhör avslutat

12:30
Förhörsplats

ungdomsmottagningen hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Veronika var den kurator som Simon besökte på ungdomsmottagninen i Hudiksvall i höstas 
innan han blev inlagd på psyk.
 FL: Insp Jon Linälv (kursiv stil)
FL2 Pa Fredrik Norberg
Veronika: Veronika Larsson

 Berätta hur det var när Simon besökte dig här?
Veronika uppger "han ringde in 19 augusti till Eva, sköterska. Hon frågade vad hans problem 
var och jag fick en lapp sen från sköterskan.  Det stod att "hjärnan var i kaos". Minns inte om 
det var jag eller sköterskan som bokade in honom på möte. 29 augusti. 29 augusti, alltså 10 
dagar senare, kom han och hans mamma satt i väntrummet. Har funderat efter mötet på hur 
man placerar klienter. Det var ju ett vanligt samtal men om väldigt konstiga ämnen. Nu i 
efterhand så funderar jag kring samtalsämnena.  Jag frågade bland annat hur han kände för 
Breivik och andra dominanta personer. Jag ville känna honom på pulsen men han brydde sig 
inte om Breivik." 

Veronika uppger "jag har jobbat inom psykiatrin tidigare. Jag var behärskad trots hans 
åsikter. När jag frågade hur han tänkte och kände efter vårt samtal så sa han att han hade 
funderat på bästa sättet att ta livet av mig. Då hade han suttit och tittat runt i rummet. Han 
tittade bland annat på en sladd som satt i väggen. Jag reflekterade efteråt att han hade suttit 
och tittat runt i rummet. Jag sa att jag inte kunde hjälpa honom med hans problem just här och 
nu och jag rekommenderade att han skulleta kontakt med vuxenpsyk."
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Veronika uppger att hon direkt, under tiden som Simon satt i hennes rum, ville att Simon 
skulle kontakta psykiatrin. Veronika fick honom att ringa själv.
Veronika uppger "han ringde in men kom till en telefonsvarare, kommer inte exakt ihåg vad 
han sa men det var något om att han behövde hjälp."

Veronika lovade Simon att prata med psykiatrin dagen efter för att se om de fått kontakt med 
Simon. Efter samtalet med Simon så följde Veronika med Simon ut och hälsade på Simons 
mamma. Veronika uppger "jag såg på hans blick när vi gick ut att säg ingenting när han 
tittade på mig."
Veronika fick en känsla av att Simon och hans mamma satt kvar en stund innan de lämnade 
ungdomsmottagningen. Veronika uppger "när dom hade gått så tänkte jag på vad Simon 
verkligen hade uttryckt. Vad han tänkte att han ville göra med mig".
"Jag tänkte då att jag skulle ringa psyk och kolla hur det blev med allt. Jag pratade med dom 
och då hade han precis varit hos dom och inte var kvar. Jag frågade vad Simon hade skrivit 
och han hade skrivit att han hade problem med sin ilska. Jag återberättade mitt samtal med 
Simon för psyk och sa att dom behövde kalla in honom och att han behövde prata med en 
psykiatriker för ett samtal. Dom skulle ringa in honom på en gång. Jag ringde igen dagen 
efter och då hade han fått samtalet från dom och han hade blivit inlagd. Han hade blivit 
inlagd dagen innan."

 Jag vill att du berättar allt du minns om samtalet du hade med Simon 29/8?
Veronika uppger "jag gick ut och hämtade honom och hälsade och kallade in honom och då 
frågade jag vad är problemet, vad är ditt bekymmer. Då började han beskriva sitt hat och sitt 
människovärde och han sa att han tyckte om när folk gjorde sig illa. Har för mig att vi pratade 
om krig och han berörde sig inte av det. Han sa att han hade haft tvångstankar om att han 
skulle skada eller döda mamman och pappan. Han var så oberörd av dom tankarna och man 
tänkte att han var en enstöring. Då berättade han att han hade mycket kompisar, var omtyckt 
av kompisarna och han gick i skolan och vikarierade i skolan. Han sa att han hade haft sådana 
här tankar i ett par år och att han hade en kompis som han hade berättat om tankarna för."

Veronika uppger "enligt honom så var jag den andra personen som fick reda på dom här 
tankarna på om att han skulle tänka sig att döda. Vi pratade även om konsekvenser om vad 
han skulle få för konsekvenser om han gjorde som han tänkte. Han sa att han ville sköta det 
på ett sätt så att ingen kom på honom. Han ville inte hamna i fängelse eller hos psyk. Sen 
pratade vi om filmer för jag ville se om han var attraherad av våld. Tänkte att han kanske njöt 
av att se våldsfilmer men han tittade inte på någon typ av våld och det var inget som han 
beskrev närmare. Han var väldigt oberörd och när han sa det som han sa till mig så var han 
också oberörd. Helt kall och avstängd."

 Minns du har han formulerade sig när han berättade att han tänkte på hur han skulle kunna 
ta livet av dig?
Veronika uppger "inte ordagrant men innebörden. Han sa ungefär jag har funderat på 
lättaste/enklaste sättet att ta livet av dig under samtalet. Det var en bra konversation vi hade. 
Jag kände att jag fick bra kontakt. Ett givande och tagande på något vis. Det var ett 
respektlöst ärende men samtalet var respektfullt. Vill man verkligen berätta om det här så vill 
man nog komma till någon som lyssnar och ställer rätt frågor."

 Vad sa du när han berättade att han satt och funderade på enklaste sättet att ta livet av dig?
Veronika uppger "det var då jag sa att, som jag minns, det låter som att du är väldigt sjuk eller 
mår väldigt dåligt och det låter inte som att jag kan hjälpa dig med dom här tankarna och du 
behöver prata med vuxenpsyk."

 Du var inne på det tidigare, att han sa att han tyckte om när människor gjorde sig illa. Var 
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det något mer som han sa i samband med det?
Veronika uppger "ja att han mådde bra när människor lider".

 Utvecklades det till något mer specifikt i samtalet, utvecklade han det eller gav han något 
exempel?
Veronika uppger "jag har haft flera stycken under ett halvår/år så ibland kanske jag blandar 
ihop. Jag undrar om det var den här som jag frågade vad det skulle det innebära om du blev 
skadad och fick svar att det inte spelade någon roll. Jag tror det var Simon. i efterhand så vill 
jag att jag skulle ha frågat honom mer."

 Du säger att han berättade för dig om att den här önskan att göra illa människor och dom 
här tvångstankarna?
Veronika uppger "ja och om att han hade haft funderingar om att döda sin mamma och pappa. 
Just att döda och tvångstankarna om det hade han sagt till någon annan."

 Vem hade han berättat det för?
Veronika uppger "det sa han inte. Vet att jag frågade om han hade berättat om det här för 
någon och han sa att en kompis hade han berättat det för."

 Utvecklade han sina tvångstankar kring att döda?
Veronika uppger "inte hur. Inte vad jag kan erinra mig. Kommer inte ihåg om det var han 
eller någon annan som sa, att när han höll på med kniv hemma så skulle det vara lätt att göra 
illa sin mamma eller pappa. Jag kan inte styrka att det var han eller någon annan."

 Sen var du inne lite på det här med att han vill göra det här men att han ville komma undan?
Veronika uppger "ja han ville inte hamna inom psyk och han ville inte bli tagen. Han ville att 
det skulle vara oupptäckt. Jag frågade om hans idéer och då kom han in på det. Frågade om 
konsekvenser och jag kanske la fram fängelse eller psyk och då sa han att han inte ville bli 
påkommen. Jag tänkte att han kanske har följt olika serier med våld och därför frågade jag 
honom om filmer och dataspel men det var inget kring det."

 Var ni inne något i samtalet om det har hänt något tidigare, tidigare händelser eller om att 
han har varit nära att göra något?
Veronika uppger att hon trodde att Simon varit med om något trauma. Veronika uppger "jag 
tänkte trauma och frågade om familjen och skolan. Allt var bra men han var lite förtretad. 
Hans relation med pappan var att han inte var självbestämmande och han kunde inte säga 
ifrån till pappa. Han berättade att han aldrig blev tillfrågad om moped utan han bara fick en 
moped och tvingades att ta körkort. Han sa att han följde sin pappa. Att han måste vara med 
och renovera lada och att han inte kunde säga ifrån till pappa.

 Var ni inne något på tidigare, att han hade varit nära att göra något tidigare?
Veronika uppger "nej han hade haft dom här tankarna i flera år sa han men jag upplevde inte 
att han hade några konkreta tankar. Jag frågade om han hade pratat med någon och jag 
upplevde att han inte hade haft någon kontakt med sjukvården. Jag frågade honom inte om 
vad det var som hade gjort att mamman tog med honom hit. Det var nog hon som fick honom 
att komma hit. Osäker på om det var mamman eller han själv som ringde till oss. Osäker 
eftersom det var Eva som tog emot samtalet. Jag kan tänka mig att han uttryckte till mamman 
att han mådde väldigt dåligt. Han kanske bar på allt själv och inte berättat för någon om sitt 
mående."

 Var ni inne något i samtalet på om han hörde röster?
Veronika uppger "nej, inte något sådant. Det framkom inte något om att han hörde röster. Det 
är sällan sådana samtal här, mer sånt inom psyk. "
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 Pratade han om några minnesförluster?
Veronika uppger "nej inte vad jag minns. Han sa att han jobbade på Bergsjöskolan och där 
trivdes han bra, bland ungdomar och lärare. Jag minns att han sa att han trivdes bra där."

 Gick ni in mer på det om det fanns några tankar kring skolan?
Veronika uppger "nej det gjorde jag inte."

 Hur bedömde du det han sa, det om att han satt och funderade på att han skulle skada dig. 
Hur bedömde du det?
Veronika uppger "just då tog jag inte åt mig så mycket, jag reflekterade på vad han sa och att 
han behövde vård. Jag blev inte rädd för honom så när vi satt och pratade. Jag har en viss 
erfarenhet inom psyk och från att folk säger att dom vill döda folk. Jag tänkte att får han vård 
så får han rätt medicinering. Sen vet inte jag hur mycket vård han fick, vet att han fick en 
vecka men inte hur mycket eftervård som han fick."

 Du sa att han är sjuk. Kan du utveckla din känsla gällande det.
Veronika uppger "att han är psykiskt instabil, att han behövder hjälp och medicinering. Just 
för att det är så djupt att han vill skada och ta ihjäl människor och att han har haft dom här 
tankarna i flera år. Måste ha varit oerhört jobbigt att bära på sådana här tankar och 
funderingar. Vissa kan säga att dom inte vill ha dom här tankarna men jag fick inte den 
uppfattningen här. "

 Sa han något om att han tyckte att dom här tankarna var jobbiga?
Veronika uppger jag "uppfattade inte det som det men jag uppfattade heller inte motsatsen. 
Varken det ena eller andra. Han kom ju hit för att han ville ha hjälp och en förändring annars 
hade han aldrig kommit hit. Tydligt tecken på att han inte vill fungera så här."

 Hur beskrev han sig själv och sin egen diagnos? Vad sa han om sig själv?
Veronika uppger "han sa att han var så missnöjd med samhället, på hur vi levde våra liv. Jag 
frågade varför han inte flyttade till ett annat land om han nu var så missnöjd här. Då nämnde 
han Japan och att han skulle tänka sig att flytta dit. Vi pratade inte mer om det. Jag pratade 
om Breivik och tänkte att han skulle försköna det med honom men jag fick ingen reaktion."

 Berättade han något om det var några specifika människor som han hade svårare för än 
andra?
Veronika uppger "nej inte vad jag minns".

 Hur gick det till i samtalet när han ringde till psyk?
Veronika uppger "jag gav honom jobbmobilen och sa att nu får du ringa psykiatrin."

Är det vanligt att du gör så?
Veronika uppger "har aldrig gjort så förut."

 Hur kommer det sig att du gjorde det den här gången?
Veronika uppger "det var så uppenbart att jag inte kunde hjälpa honom och jag ansåg att han 
skulle ringa psyk där och då så att jag fick vetskap om att han fick medkoppling och snabb 
hjälp. Han ville ju också ha hjälp."

 Berätta hur det gick till när han ringde?
Veronika uppger "ibland är det telefonsvarare och ofta är det en mottagningssköterska. Den 
här gången var det telefonsvarare. Jag kommer inte ihåg vad han sa, om han sa att han 
behövde hjälp eller kontakt eller tid. Jag kan inte säga det."
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 Efter det här vad hände då?
Veronika uppger "dom skulle ringa upp honom. Jag sa att om dom inte har hört av sig innan 
tio dagen efter så tar jag själv kontakt med dom dagen efter."

Vem sa du det till?
Veronika uppger "till honom."

 Hur reagerade han på det?
Veronika uppger "minns inte vad han sa. Vet inte om han sa något."

Vad hände sedan?
Veronika uppger "jag gick till kollegorna och dom tyckte att jag skulle ha polisanmält det. 
Jag uppfattade det inte som så allvarligt. Inte som ett hot.  Någon bad mig att ringa psyk på en 
gång. Det tar ett tag innan man förstår vad man har upplevt. Sen smälte det lite och då ringde 
jag mottagningssköterskan på psyk och då sa hon att han redan hade skrivit in sig. När jag 
pratade med sköterskan så fick jag reda på vad Simon själv hade skrivit och då fick dom reda 
på det som jag hade skrivit om honom och min upplevelse om honom. Jag sa att det är värre 
med honom än ilska och jag berättade vad han hade sagt om mig. Sköterskan sa att hon skulle 
kalla in honom igen. Jag ringde senare och då berättade hon att han hade blivit inlagd på avd. 
10a. Skönt eftersom då kändes det som att han hade fått hjälp. I efterhand så kan man fundera 
på vad som hänt om jag hade polisanmält. Just där och då så gick tankarna men någon vecka 
efter kändes det bra att jag inte polisanmälde eftersom att han kanske hade gett sig på mig om 
jag anmält honom. Jag upplevde inte att han hotade mig när han berättade om sina tankar. På 
onsdagen samma vecka på APT här så berättade jag för min chef om samtalet och att det var 
väldigt speciellt och att jag blev påverkad."

 Påverkad? 
Veronika uppger "självklart påverkad av ett sådant samtal. Sen när jag hörde på nyheterna att 
det var en 20-21 årig man i Ilsbo som var misstänkt för det här så fick jag på en gång en 
tanke på att det var Simon. Han bodde ju i dom trakterna och var i den åldern. Tänkte på 
psykiatrin och vad dom hade gjort och bistått med och att många egentligen skulle behöva bo 
på institution och ha längre vårdtider under en längre tid. Det finns ju brister i vården idag."

 Du berättade att du efter Simons besök funderat på klienters placering i ditt rum i samband 
med besök. Hur kommer det sig?
Veronika uppger "mest på grund av mina kollegor och att dom är mest oroliga eftersom att 
jag har haft flera stycken med jobbiga tankar. Dom ska placera larm här nu och då var dom 
runt i rummen. Det är något som kommer till en lite då och då. Efter den här gången så blev 
det lite mer direkt och han satt faktiskt och observerade i rummet och han tittade faktiskt på 
lampsladden."

 Du var inne lite på tvångstankar. Är det något som han har uttryckt eller något som du har 
bedömt att han har?
Veronika uppger "just nu vet jag inte. Vet inte om jag använde mig av det ordet och jag vet 
inte om det var det som jag skrev i journalen."

 När han satt här och tittade på dig och sa att han tänkte på hur han skulle döda dig. Vad var 
din känsla där? Vad var anledningen till att han sa det? uppfattade du att han ville se en 
reaktion på dig eller var det för att han verkligen ville det?
Veronika uppger "han var ju öppen och ärlig, just att han beskrev vad han hade tänkt. Jag 
uppfattade det inte som något hot mot mig utan iså fall mer som att få ut en reaktion av mig. 
Just den meningen var helt annorlunda mot förhållandet mellan oss under samtalet. Blev så 
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paff eftersom vi hade haft en sådan bra kontakt. Det var så skiljt mot den upplevelsen som jag 
hade. Vet inte hans syfte och mening. Jag tror på hans ord att han hade tänkt på det. 
Alternativet till att han uttalade det kanske var att han hade flugit på mig och huggit en penna 
i mig. Såg det som positivt att han uttalade det här för mig. Det här kom upp efter samtalet 
när jag frågade honom hur han hade upplevt samtalet. Eftersom jag fick en sådan bra kontakt 
så upplevde jag aldrig det som ett hot utan mer som ett förtroende."

Är det något som vi har missat att fråga dig om som du vill att vi får med?
Veronika uppger "att han hade varit på försäkringskassan samma dag som morden hände och 
fått negativt besked. Det var hans syster Signe som berättade det för mig och hon hade pratat 
med en väninna till sin Simon. Signe sa inte vem väninnan var. Hon sa att han hade fått ett 
negativt besked om ersättning och att han var arg. Han var missnöjd över sitt besök hos 
försäkringskassan. "

Uppläst och godkänt efter hand.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Raudonikiene, Giedre
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av Simons inskrivning vid vuxenpsykriatiska avdelniningen i Hudiksvall. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-17
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

09:45
Förhörsplats

Hudiksvalls sjukhus psykriatimottagninge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret finns Biträdande förhörsledare Jon Linälv.

Giedre (G) är psykriatriker och jobbar vid Hudiksvalls sjukhus på Vuxenpsyk. 

G uppger att hon med hjälp av journalanteckningar kommer ihåg Simon Persson och hans 
inskrivning på avdelning 10 i augusti 2016. 

G uppger att Simon kom till Vuxenpsyk via ungdomsmottagningen som tog kontakt med 
mottagningssköterskan Tanja Eriksson på Psykriatiska mottagningen vid Hudiksvalls sjukhus. 
Simon kom via egen vårdbegäran. Då han kom till G hade han Homosuicidiala tankar, vilket 
innebär att man har tankar på att döda andra människor. 
G hade dagbakjour och Simon hamnade som ett ärende hos henne den 29 augusti. Antingen så 
hade dagjouren fullt upp eller så var det för svårt för dem så G var den som fick ta hand om 
Simon. G uppger att Simon kom med en önskan om att få hjälp av dem. G beslutade att lägga 
in honom, fast det var frivilligt från Simons sida. Om Simon inte själv lagt in sig hade G 
tvångsinlagt honom. 
Vad G vet var det första gången som Simon kom i kontakt med psykiatrin. I vart fall fanns det 
ingen notering i någon journal att Simon tidigare sökt vård inom pyskiatrin. Dock kan han ha 
sökt vård i annan landsting som G inte ser. 

Simon gick med på att lägga in sig själv. G: s uppfattning var att Simon led av en allvarlig 
psykisk störning.  Detta på grund av hans tankar på att döda. Simon beskrev för G att han haft 
sådana tankar sedan barndomen. Han uppgav dock att han hade kunnat hantera dessa tankar 
fram tills för någon eller några veckor sedan då han kände att han inte längre kunde hantera 
dessa tankar. Bedömningen efter samtal var att han led av en allvarlig psykisk störning och G 
diagnostiserade Simon  med diagnosen " tvångssyndrom" Simon uppgav att han under augusti 
månad hade haft svårt att motstå sina tankar. G ansåg att Simon var hjälpsökande  och 
vårdmotiverad. Simon ville ha medicin för sömnsvårigheter och ångest. 
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G frågade också Simon om han kunde uppge vem han ville "döda" Men Simon uppgav att det 
var vem som helst.

G uppger att det inte är vanligt med homosuicidiala tankar hos patienter och kommer ihåg 
Simon just av den anledningen. G uppger också att det är den enda patienten hon haft med 
Homosuicidala tankar sedan hon kom till Sverige och började jobba för tre år sedan. 
G uppger att det annars är vanligt med självmordstankar, men inte med tankar att döda andra.
G noterade också att han jobbade på en skola i Bergsjö och  G frågade hur han hanterade det 
när det gällde dessa tankar. Simon uppgav till G att det inte var lätt att hantera tankarna. Simon 
sade också att det var nåt fel på hans tankar och huvud. 

FL2: Beskrev Simon tankarna närmare?
G: Simon uppgav bara att han ville döda folk, spelade ingen roll vem. Han försökte också 
mota bort tankarna genom att sysselsätta sig med annat som titta på tv, springa till skogs, surfa 
på nätet mm.  Han beskrev det också som sina egna tankar ej som något annat eller något 
psykosliknande. Enligt G så hade Simon inte kunnat diagonstiseras med tvångstankar om det 
inte varit hans egna tankar. G fortsätter vidare med att hade det varit en psykos så hade det 
INTE varit hans egna tankar. 

FL2: Pratade Simon nåt om att han hade röster i huvudet?
G: -Nej, det gjorde han inte. Det är psykotiska drag. 

FL2: Minnesförlust?
G: Nej, inget sånt.  
G uppger  Vidare att varje patient prövas under vårdtiden av alla i teamet. 

G säger vidare att Simon hade sjukdomsinsikt. Han förstod själv att det var fel. 

G ombeds beskriva hur en inskrivning går till
G uppger att att hon lägger in en patient och sätter in en medicin om så behövs dag 1. Dag 2 
görs en ny bedömning av en specialist läkare på tex avdelningen om vidare behandling. 

G tillfrågas om Simon sade nåoot om varför han ville döda någon? G uppger att han inte visste 
varför. 

Förhör med Raudonikiene, Giedre; 2017-01-17 09:00   diarienr: 5000-K1588038-16

 295HEMLIG



296

Förhör
Psyk Hudik Skötare Mikaela Andersson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Andersson, Mikaela
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Godkänt id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs gällande sina iakttagelser i samband med  att Simon låg inlagd på avdelning 10A och Mikaela var

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

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-17
Förhör påbörjat

10:53
Förhör avslutat

11:18
Förhörsplats

hudiksvalls sjukhus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv
FL2: Maria Lindgren
Mikaela: Mikaela Andersson

Mikaela ombeds berätta om vad hon minns av de dagar då Simon Persson låg inlagd på 
Psykiatriska kliniken i Hudiksvall?
Mikaela uppger att hon var kontakperson åt Simon och att det var Einar, en hyrläkare som var 
här i 2 veckor, som träffade Simon. Mikaela uppger att arbetet kan bli lite svårare eftersom 
hyrläkare och den övriga personalen inte känner varandra. Mikaela tycker i alla fall att Einar 
gjorde ett jättebra jobb med Simon till slut eftersom Einar gjorde extra utredningar på Simon. 

Mikaela uppger "förstod direkt att Simon var sjuk, jättesjuk. Någon hade signalerat att han 
var en fara för samhället. Tror det var en psykolog eller så. Jag tyckte Simon verkade störd, 
farlig. Både hur han uttryckte sig och hur han var. Fick en känsla att han hade en 
presonlighetsstörning åt psykopathållet. Det skrämmande var inte att han ville döda folk och 
hur han skulle göra det utan på vilket sätt han berättade det här att han ville döda folk. Han lät 
så övertygad och att han inte tyckte det var konstigt att berätta det. Han skämdes inte. Det var 
inte ångestfyllt för honom. Det händer att andra har såna tankar men de ligger och skriker i 
fosterställning av sina tankar. De lider och plågas av sina tankar. Det gjorde inte Simon. 
Simon verkade nonchalant kring andras reaktioner på hans tankar. Han tyckte inte att hans 
tankar var konstiga. Han förväntade sig inte en bestört reaktion av oss".  

Mikaela uppger att Simon hade skrivit en egen vårdbergäran för han hade tankar att döda 
andra människor. Mikaela minns att en anledning till att det blev så mycket kring Simon var 
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att han jobbade på en skola. Mikaela, som har egna barn, blev rädd. Dagen efter att Simon 
blivit inlagd satt han i samtal med Einar, Ida Hansdotter och Mikaela. Mikaela uppger "då 
fick han berätta om sina tankar som han hade. Han ville verkligen döda andra människor. Det 
spelade ingen roll vem. Vem som helst. Han ville döda alla helst. Jag minns att jag satt och 
tittade rätt ner i bordet för det var det sjukaste samtalet jag någonsin haft. Visste inte var jag 
skulle titta. Minns att jag tyckte Einar var så lugn i samtalet. Simon fick frågan om det var 
röster. Han svarade är inte alla tankar röster? Han visade inga psykotiska tecken. Det var mer 
som att det skulle vara tångstankar. Han sattes in på Cipralex. Under samtalet frågade Einar 
hur Simon skulle döda någon. Simon sa att han ville bryta nacken eller strypa någon. När 
Simon berättade så märktes det att han hade ett begär. Han blev liksom ivrig. Han hade också 
lite en översittarattityd i samtalet".
 
Mikaela uppger att Einar frågade Simon om det här med att jobba med barn och om Simon 
kände så när han var med dem. Simon svarade att han inte brydde sig om barnen. De störde 
honom inte. De gjorde honom inget. Mikaela uppger "Han sa att helst så ville han döda 
gamla, äldre människor för de är onödiga sa han." 

Mikaela minns också att hon satt själv med Simon i hans rum. Mikaela uppger "han hade en 
fåtölj längst in i rummet och jag skulle prata med honom. Simon satt på sängen och jag satt 
längst in. Jag kände varför gjorde jag det här. Vi pratade om det här med att döda. Han ville 
inte gå ut på avdelningen för då blev det för mycket det här med att han ville döda andra 
patienter. Han stördes av de andra patienterna. Han satt med sin dator på sitt rum mest. Han 
sa att han hade tankar på att strypa någon med datorsladdar. Han märktes inte så mycket på 
avdelningen. Han hade besök av många tjejer minns jag. Han hade också en dagpermission 
då han gick på bio."

Mikaela uppger "jag skrek rakt ut när de satte in Cipralex, tyckte inte att han var depressiv. 
Jag tyckte inte att han hade några lätta tvångstankar. Jag blev arg på Einar, tyckte han var en 
värdelös Doktor som gjorde så här. Jag gick till Rolf Lindström enhetschef på avdelningen 
då. Jag berättade för honom om mina farhågor om Simon och då blev det en fördjupad 
anamnes/farlighetsbedömning på Simon. Det är inget man brukar göra. Jeg vet inte om det 
var Rolf Linfdström eller Einar som såg till att det gjordes en fördjupad anamnes. Jag tyckte 
bra om Einar efter att det gjordes. Jag gjorde en familjeanamnes tillsammans med Simons 
mamma. Einar hade ju sen tagit fram det han behövde för att kunna bedöma det Simon var 
här för."
 
Mikaela förstår att det var svårt kunna hålla Simon kvar på psykavdelningen. Mikaela uppger 
"Simon hade ju aldrig gjort något. Simon uppvisade inget aggressivt beteende här heller. Det 
var bara vi i personalen som pratade med honom som liksom såg honom. Det var nog många 
av personalen som inte ville ha med honom att göra för de visste vad han var här för. Den 
fördjupade anamnesen visade ingen fördjupad risk och Simon ville inte stanna kvar. Simon 
tyckte nog aldrig att han behövde hjälp. Han ville ju göra det här.  Han ville döda folk.
Jag var med på Simons samtal. Han hade ett samtal när han kom men det var jag inte med på, 
sen ett med mig, Ida och Einar. Sedan anamnesen som Einar hade med honom. Jag satt ju 
själv med honom och upprättade en vårdplan där vi pratade om att han skulle medicinera med 
Cipralex. 
Jag tyckte redan då att han skulle till rättspssyk. Mitt Skyddsombud Elisabet Lundin läste ju 
om Simon. Hon tyckte också att Simon verkade vara en rättspsykspatient. 
Jag uppfattade Simon som farlig. Jag gjorde allt för att Einar skulle fatta att Simon var farlig. 
Einar förstod ju till slut och det gjordes en fördjupad anamnes."

 Mikaela tillfrågas om hon tror Simon försökte dölja något eller manipulera personalen för 
att komma ut?
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Mikaela uppger "han gjorde ju inte det under de samtal jag hade med honom. Han var inte 
manipulativ. Vet inte hur det var vid utskrivningssamtalet för jag var inte med på det. Simon 
var här bara en vecka. Är en kort vårdtid. Han åkte inte på någon permission heller. Det 
brukar de flesta göra. Så Simon kan ju ha sagt gjort något för att slippa härifrån. 

 Mikaela ombeds att återvända till samtalet hon hade själv med Simon på Simons rum på 
avdelningen och att berätta allt hon minns från det samtalet?
Mikaela uppger "han sa att han inte kunde vara ute på avd. Han fick mer tankar om att han 
ville döda de andra patienterna då. De andra patienterna störde honom. Han pratade om att 
han ville gå på bio. Han tittade på sin dator hela tiden. Jag frågade om hans vänner visste att 
han var här och varför. Han sa att några stycken visste varför. Jag minns en blond tjej som 
kom hit och hälsade på honom. Jag tänkte vad är det för del på dig då men det kanske var 
Simons syster.

 FL frågar om Simon uttryckte något om vad han ville/skulle kunna göra med personalen?
Mikaela uppger "han sa att han skulle vilja strypa någon med sladdar. Men inget uttalat mot 
personalen".

 Mikaela ombeds återvända till samtalet hon hade med Simon tillsammans med Einar och 
Ida?
Mikaela uppger "jag kommer ihåg det att de frågade om han hade röster och att han då 
svarade är inte alla tankar röster. Tyckte det var konstigt. Simon fick frågan om det var någon 
speciell han ville döda. Han sa att det spelade ingen roll. Han bara ville döda. Han pratade 
med sådan intensivitet. Han ville verkligen döda. Han sa det med sådan säkerhet. Också hur 
han ville göra det. Att han ville knäcka nacken på folk. Han fick frågan om varför han inte 
gjorde det. Han svarade "det vore inte så bra. Då kanske någon blir ledsen". Simon verkade 
inte bry sig om någon blev ledsen utan det var mer ett förslag på vad som skulle hända som 
Simon dödade någon. Vi pratade också om barnen på skolan. Om Simon hade tankar på att 
göra något mot dem. Tror Simon blev chockad över att vi frågade det. Att han skulle vilja 
göra något mot skolbarnen. Einar frågade om Simon spelade dataspel och vilka spel, om det 
var våldsspel. Simon svarade att han inte spelade så mycket våldsspel utan att han ofta var ute 
på nätet och tittade på aftonbladet. Jag fick känslan av att han verkligen ville döda. För Simon 
var det här naturligt. Tror inte att han sa så för att för att chockera oss, se våra reaktioner. Han 
pratade om det här som andra pratar om att fika."

 Mikaela tillfrågas om Simon uppvisade någon ångest kring sina tankar?
Mikaela uppger "nej, han ville ha sina tankar. Det här med datorn var Simons strategi. Det 
kanske man skulle kunna kalla för en strategi för att få bort ångest men han hade ingen 
ångest. Tror han hade en personlighetsstörning. Absolut. Vi såg aldrig något psykotiskt hos 
Simon. Han visade aldrig att det skulle vara röster utifrån. Det här var Simons egna tankar 
enligt Simon. 

 Mikaela tillfrågas om Simon pratat något om att han hade flera personer i sig? 
Mikaela uppger att ha inte sa något om det.

 Mikaela tillfrågas om Simons diagnos tvångssyndrom?
Mikaela uppger "Simon verkade inte styrd av något tvång. Han hade ju inga ritualer. Det är ju 
skillnad på tvångstankar och tvångsritualer. De som har tvångstankar besväras av det, de mår 
ju dåligt. Simon visade inget dåligt mående över huvudtaget. Han var här för att andra ville 
att han skulle vara här. Det sa han. Han tyckte det var tråkigt här. Det sa han." 
Mikaela uppger att hon gjorde en Hetero anamnes som är en närstående med Simons mamma. 
Mikaela minns att det inte var något konstigt med den. Mikaela minns att Simons syster hade 
jobbigt med honom. Hon skämdes för Simon för att han var udda. Simon gick konstigt klädd 
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och han hade ingen känsla för kyla enligt mamman. Han gick konstigt klädd mitt i vintern. 
Mamman sade att Simon verkade tycka att han var bättre än andra. Att andra är dum i 
huvudet liksom. Mikaela uppger "mamman var helt bestört. Hon sa han säger att han vill 
döda andra människor. Vill han verkligen det? Jag sa ja det har han sagt här också. Jag tänkte 
stackars mamma. Simon verkade ha haft en bra uppväxt." 

 FL2 frågar om Simon själv var intresserad av att veta någon diagnos?
Mikaela uppger "nej, han pratade aldrig om det."

 FL2 frågar om Simon pratade något om psykopati?
Mikaela uppger nej. 

 FL2 frågar om Simon sade något om att han var ond eller att han var en udda människa?
Mikaela uppger "nej, det här var en del av Simon. Han hade haft de så länge."

Mikaela uppger "Simon var väldigt ovanlig. Han utmärkte sig. Jag skulle inte kunna så här 
mycket om en patient om det inte var för att han var så speciell. Jag jobbar på avdelning 10a. 
10b är Psykosavdelning. Där är det mer aggressiva patienter där. Jag är van med patienter 
som vill skada sig själva. Inte van med patienter som vill skada andra." 

Mikaela uppger "Simon var inte intresserad av något här. Ville inte veta något om diagnos 
mediciner eller så. Han fann sig i att vara här. Skulle inte kalla Simon för hjälpsökande. Men 
han tog emot medicinen i alla fall. Han var dock inte intresserad."

Mikaela uppger att när hon läste i tidningen 23/12 så tänkte hon direkt att det var Simon som 
hade gjort det. Mikaela gick också ut på Flashback och läste. Där stod det att det var Simon 
som var misstänkt. Mikaela kände då att hon ville prata med någon på jobbet så hon ringde 
till sin kollega Åsa på julaftons morgon. Sedan jobbade Mikaela på juldagen och då hade 
hennes kollegor fått reda på att det var Simon som var misstänkt. Mikaela mådde dåligt så 
hon hade kontakt med företagshälsovården.

Uppläst och godkänt efter hand
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Unge, Frida
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Simons läkare
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser rörande Simons läkarbesök den 15 december 2016. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-13
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats

Hudiksvalls polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret sitter biträdande förhörsledare Jon Linälv. 

Frida uppger att hon träffade Simon den 15 december 2016  då han kommer på återbesök till 
Hudiksvalls psykriatiska mottagning. 

Frida uppger att hon läste igenom journalanteckningarna innan besöket och trodde att hon 
skulle träffa en patient med tvångssyndrom. Då Simon kom till besöket kändes det inte som 
att han hade tvångssyndrom eftersom han inte verkade ha någon ångest eller lidande, vilket 
ingår i diagnosen - Tvångssyndorm. Frida uppger att det är obehagligt att ha tvångstankar, 
men att det är sällan som de som har dessa gör något av dem. Dock så finns det ofta en rädsla 
för tankarna. Det finns inget lustbetonat i det. Fridas känsla var " här sitter jag och pratar med 
en psykopat" Frida uppger att det kändes obehagligt, men hon var ej akut rädd. Frida uppger 
att han var väldigt öppen med hur han mådde och kände, som om han tyckte att det var roligt 
och intressant.
Frida frågade också Simon om han besvärades av sina tankar, vilket Simon svarade nej på. 
Han uppgav att det mer var hans omgivning som besvärades av att han hade tankar på att 
döda människor.  Han berättade också att han jobbade som lärarvikarie. Frida frågade då 
Simon om han hade några tankar om att göra nåt mot sina elever?
Simon uppgav "ja" på den frågan. Han fundrade en hel del på att döda elever, men gjorde det 
inte på grund av att han inte ville åka fast. Simon pratade till synes helt ogenerat om detta. 
Frida frågade också om det kändes bättre nu, efter vårdtiden? Simon svarade då "nej". Han 
uppgav dock att alldeles i början av vårdtiden kändes det något bättre. Han sade också att han 
inte lade in sig frivilligt, fast han ändå gjorde det. Mest för att undkomma en 
tvångsinläggning.  

Frida uppger att hon upplevde honom som samarbetsvillig. Hon lämnade en blankett som han 
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tog emot och senare lämnade in till kuratorn ifylld. 

 FL: Kuratorn Lina var tveksam till diagnosen som Simon hade- " tvångssyndrom"vad är din 
inställning om det?
F: Jag såg att Lina höll på med en utredning om personlighetsstörning. Jag upplever det som 
att det inte stämde med tvångssyndroms diagnosen då han inte hade någon ångest. Han var 
nedstämd men ingen ångest eller psykos. 
Frida fick känslan av att hon pratade med en person med anti social personlighetsstörning. 
Anledningen till det var hans sätt att prata om att döda vem som helst. Simon var klart en 
ovanlig patient.

 Uppgav Simon någon gång att det fanns "en Simon till"?
F: Nej, det gjorde han inte.

Frida uppger att det hon läst i tidningen efteråt inte stämmer överens med den person som 
hon träffat. Tex att han uppsökte vården dagen efter osv. Frida trodde verkligen inte att han 
skulle sätta sina tankar i verklighet. Han uppgav ju själv också att han inte skulle göra något 
av sina tankar på att döda. Vidare uppger Frida att han haft dessa tankar så länge och inget 
hade hänt. Han var också bedömd av en specialist som gjort bedömningen att Simon inte var 
farlig. På fråga från Frida så uppgav Simon att han inte var försämrad.

Simon uppgav att han var lite deprimerad, dock ej någon djup depression. Frida fick mera 
känslan av att han var "uttråkad".  Simon hade inga suicid tankar. 

 FL 2: Du sa att du träffade Simon efter sluten vården, hur många gånger träffades ni?
Vi träffades bara en gång den 15 december. Frida uppger vidare att hon var förvånad att det 
gick så långt emellan utskrivningen  5 september och läkarbesöket. Dock så kan Simon ha 
avbokat besök som gjorde att det drog ut på tiden. 

 FL2 var Simon vårdmotiverad?
F: vet inte, han var varken eller. Han var inte plågad av sina tankar, det var mer som han var 
intresserad av dem. 
Han fick ett BOCS formulär  till Lina angående tvångssyndrom. De gav inget utslag. 

 Pratade han själv något om att han var psykopat?
F: -nej, han sade inget om det till mig. 
Han sade själv att hans lillasyster var rädd för honom, men avfärdade det sedan med " hon 
överdriver så mycket".

 FL2: Verkade Simon obekväm med sina besvär eller?
F: han hade inte sökt vård själv. Det var omgivningen som hade problem mer än han själv. 
Han var inte lidande.

 FL2: Gick Simon in något mer på sitt intresse om att döda / skada andra?
F: -Nej det gjorde han inte. Han hade ingen specifik plan angående att göra nåt mot någon 
särskild person eller så. 
Det hade nog fortsatt utretts vilken störning han tillhört om han själv gått med på det. 

 FL: Om Simon konkret hade uttryckt en plan för att döda någon, hade det varit skillnad?
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F: Ja, då hade man nog gått vidare med det till någon annan läkare, jurist och kanske 
kontaktat polisen med de uppgifterna. 

 FL 2: Finns det någon annan som är bra att prata med ?
F: Giedre som skrev in honom och Einar som skrev ut honom samt en sköterska, Anders 
Ståby, kan vara bra att prata med. Vidare så hade Simon en kontaktperson som det kan vara 
bra att prata med.

 FL: Det här med att "göra saker i smyg" utvecklade Simon det?
F: -Nej, han sade inget om vad han gjorde. 

 FL2: pratade Simon nåt om att han hörde röster eller hade minneslyckor?
F: -Nej, det gjorde han inte. 

Är det vanligt att folk utan tvångssyndrom eller psykos pratar om att "döda folk"?
F: -nej, inte enligt min mening. Simon störde sig inte  själv på sina tankar. Men omgivningen 
gjorde det. Simon berättat att hans mamma var orolig. Det var hans mamma som ville att han 
skulle gå till någon. Det var märkligt det han sade om att han ville döda eleverna i skolan. 

Frida fick känslan av att Simon sade saker och sedan tittade intensivt på henne som för att se 
om det blev någon reaktion. Det kändes obehagligt.
 FL2: var det där och då du upplevde det som obehagligt eller var det efteråt med tanke på 
vad som har hänt?
F: Där och då.  Jag tänkte "ska jag ta ner  namnskylten" som satt vid dörren.  

Vidare så tänkte Frida då hon såg hans väska " jag undrar om han har nåt mördarvapen eller 
nåt i väskan" Frida uppger att hon inte brukar tänka så.
Då hon läste tidningen så tog det ett tag innan hon förstod att det kunde vara Simon som var 
gripen för dubbelmordet. Det slog henne då hon läste att killen var 20 år, att det kunde vara 
han. 

Frida uppger att hon sjukskrev honom från den 15 december till och med 31 januari 2017. 

 FL2: är det nåt som vi inte tagit upp eller glömt att fråga om ?
F: -Nej

 Väskan hur såg den ut?
Det va ren blå bag i nylon med ev svarta detaljer. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Thorén, Lina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i egenskap av Simons Kurator, angående sina iakttagelser rörande Simons psykiska hälsa samt

förklaringar kring upprättade journalanteckningar. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-10
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Hudiksvalls Sjukhus Psyk. mott.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lina uppger att hon jobbat som Kurator i 12 år. 10 år på BUP och två år inom 
vuxenpsykiatrin. 

Lina har hand om KBT behandling och Simon blev skickad till henne av den anledningen. 
Simon kom till Hudiksvalls sjukhus och psykriatiska avdelningen i slutet av augusti. Han 
blev inlagd direkt, detta efter att Simon själv gjort en egen vårdbegäran. Det hade han gjort 
efter påtryckning av sina föräldrar och kontakt med ungdomsmottagningen. Linas uppfattning 
var nog att Simon gjort det för att göra sina föräldrar nöjda. 
Under tiden Simon var inlagd så fick han en diagnos -tvångssyndrom.  Han skulle ha KBT 
och medicin. I samband med detta träffade Lina Simon som skulle gå i terapi hos henne.
Simon har träffat läkare en gång efter utskrivningen från psykriatiska avdelningen då han var 
inlagd. 

Det började med att Simon avbokade flera besök hos Lina. Först den 26 oktober kom han till 
bokat besök första gången. Då hade Simon haft tre inbokade besök som avbokats innan. Då 
Lina började att prata med Simon så blev hon tveksam till hans diagnos- tvångssyndrom. 
Detta med anledning av att en sådan diagnos innehåller ångest och det uppgav Simon att han 
inte hade. Lina har jobbat med just tvångssyndrom och vet att de som har det ofta har ångest 
för sina tvångstankar. Detta verkar Simon inte ha. Han beskrev hur han ville ha ihjäl folk och 
det verkade som han såg det som lustbetonat. Anledningen till att han inte haft ihjäl någon var 
risken för konsekvenserna. 

När Lina hörde detta frågade hon Simon om han hade sådana tankar här och nu? Simon hade 
då svarat att han undrade om hennes halsband var starkt nog för att han skulle kunna strypa 

HEMLIG



henne. Simon sade själv att han var en deprimerad psykopat. 
Vidare så sade han att han ville våldta henne, strypa henne med hennes halsband alt slå ihjäl 
henne med en giraff som hon hade i bokhyllan. 
Lina frågade om han sade så för att han ville se hennes reaktion eller för att han faktiskt ville 
göra det? 
Simon svarade då " både och" Lina sade då " ska jag bli rädd och trycka på larmet"? Varvid 
Simon svarade - nej, det är lika med noll att jag gör det. Alla vet att jag är här. Under 
samtalet kring hur han skulle döda henne beskrev Simon hennes hals, att det var mjukt i 
mitten mm. 

Lina sade till Simon att hon inte visste om han kunde hjälpa honom med KBT. De kom 
överens om att hon skulle göra en Screening SCID 2, vilket innebär en strukturerad intervju 
om vilken typ av personlighetsstörning det kan handla om. Vid dessa samtal så ställs ett antal 
frågor till patienten. Svaren skattas i 1-3, där nr 3 är starkt.  Det är flera frågor kring varje 
personlighets störning. I Simons fall gjordes aldrig testet klart. Men de hann med att göra  
följande personlighetsstörningar: Scizoid, passiv- aggresiv, depressiv, paranoid, narcisistisk, 
fobisk, osjälvständig, tvångsmässig. De hann dock inte med antisocial och borderline 
störning. Av dessa som de hann med, låg Simon i övre skalan på Scizoid 
personlighetsstörning. 

Kriterierna för det är bl a att man inte vill ha några nära relationer ens med familjen, om det  
ligger i hans intresse kan det dock vara bra att ha föräldrar.
-väljer nästan alltid ensamma aktiviteter
- likgiltigt eller sexuellt ointresse.
-finner inte nöje i något. Uppgav att inget är roligt och enda gången som det är roligt är när 
någon skadat sig. 
-saknar nära vänner.
-Likgiltig mot kritik eller beröm.
-uppvisar känslomässig kyla. 
Linas uppfattning är att Simon verkade uppvisa lite autistiska drag. Hon säger vidare att det är 
svårt att säga om han vill vara en deprimerad psykopat eller om han är det. 

 FL: När man har Scizoida drag, är det möjligt att tappa minnet?
L: -Ja, det kan förekomma. Simon har själv beskrivit att han vaknat upp i föräldrarnas 
sovrum med en kniv. 
Vidare så uppger Lina att sjukdomen Scizofreni brukar debutera i 20 års åldern. 

Lina uppger dock att det inte går att säga vad det kan vara med Simon utan att spekulera. Hon 
uppger dock att han inte är en frisk människa. 

 Om man har Scizoid personlighetsstörning, kan man då vara kalkylerande och beräknande?
L: Ja, fast ännu mer beräknande om man är psykopat. Lina uppger att hans mamma beskrivit 
honom som att han " blir borta i blicken"

 Har Simon sagt något om varför han inte vill bli dömd för brott eller vad som skulle vara det 
värsta med att bli ertappad?
L: att bli inlåst, att ha tråkigt, att inte få göra det man vill. Inte själva skammen i handlingen. 

 FL: kan du beskriva närmare hur ni kom in på att Simon vill skada eller döda andra?
Lina uppger att hon ställde frågan, Tex hur tänker du nu? Svaret var på en direkt fråga från 
Lina. Som frågan hon ställde om Simon hade sådana tankar här och nu? När Simon svarade 
att han kunde strypa henne osv. 
Vidare så tyckte Simon att han var annorlunda. Han ville inte ha terapi, utan ville mer ha reda 
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på vad det var som var fel. 
Om Simon gjort det sista i SCID 2 hos Lina, hade han nog blivit skickad till utredningsteamet 
på mottagningen som ställde en diagnos.

Vidare så säger Lina att Simon aldrig uttryckt en direkt konkret plan för hur han skulle döda 
någon. 
Lina kan inte säga att hon såg någon skillnad vid besöken, men mest information fick hon 
nog vid första besöket. 

Vidare så uppgav Simon till Lina att han ibland höll sig hemma ifall han inte skulle kunna 
kontrollera sin impuls att skada / döda och att det därför inte skulle bli så välplanerat så att 
han då skulle åka fast för det. 

Lina uppger att hon ställde frågan: " har du misshandlat någon"? Simon svarade då " jag har 
inte dödat nån än" för jag vill inte åka fast. 
Simon har också sagt " jag är en ond människa". 

Förhöret relaterat och godkänt. 
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Förhör
Överläkare som iakttagit Simon u vårdtid.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Kristjansson, Einar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av Simons vårdtid på psykriatiska avdelningen 29 aug-5 sept 2016. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-25
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Einar Kristjansson jobbar på företaget Psykriatika som hyr ut läkare till olika landsting. 
Einar jobbade under ca två veckor på Hudiksvalls sjukhus hösten 2016. 
Einar var överläkare på avd 10 då Simon lades in. 

Förhörsledaren: FL
Einar: E

FL: Enligt journalanteckningarna så stod det som intagningsorsak att Simon hade 
homicidiala tankar då han kom in, Kommer du ihåg vad han berättade?

E: Simon uppgav att han haft sådana tankar sedan tidig barndom. Tankar på att döda någon 
och med vilken metod som helst, bara döda någon. 
Det var besvärande tankar för patienten. Men han hade aldrig gjort något av sina tankar. Jag 
kommer ihåg att jag frågade Simon hur det gick i hans jobb. Simon svarade då att han 
jobbade med barn. Min tanke var då att Simon måste ha hjälp inom öppenvården för sina 
tankar. Det vanliga är att det är just bara tankar och att man inte allvar av dessa tankar. Om 
man gör det så är återfallsrisken 100 procent. 

 Simon kom ju in på egen vårdbegäran, hur tolkar du det?
E: Simon kom in via ungdomsmottagningen och egen vårdbegäran. Han hade sökt sig dit för 
att han var besvärad av sina tankar. De slussade honom vidare eftersom han tillhörde 
vuxenpsykiatrin. 

 FL: Du gjorde en fördjupad animes på Simon, beskriv!
E: Simon beskrev det som att döda andra, men även skada och förstöra saker tex elda upp 
saker. Han beskrev vidare att han undvek att hamna i bråk. Han mådde dåligt av att tex 
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hamna i bråk i skolan. Men han bejakade att han kände skadeglädje över andra då det hände 
dom något. 
Vidare så förnekade Simon att han hört röster eller känt paranoia. Han var inte i någon 
relation med någon tjej, men hade haft relation tidigare på ca 4 månader. 
Simon berättade också att han försökte mota sina tankar på att döda, genom att lyssna på 
musik, spela data osv. Men efter den fördjupade animesen så kom vi inte fram till någon 
annan diagnos än tvångstankar. 

Jag frågade också Simon hur han upplevde det att jobba. Simon uppgav då att han inte hade 
några problem att jobba. Han hade ingen önskan att skada barn. Utifrån dessa uppgifter så 
rekommenderade jag KBT behandling och medicin mot tvångstankar. Medicinen som skrevs 
ut skall ätas ca 4 veckor innan den ger effekt därefter skall man äta den minst ett år. KBT 
behandlingen skall göras ca 1 gång i veckan.  KBT behandling i kombination med medicin är 
en ganska effektiv behandling mot tvångstankar. 

 FL: tror du att det är möjligt att Simon kan vara flera olika personer?
E: vi tror inte på det inom psykiatrin. Det brukar vara manipulation. Det skulle kunna tyda på 
att han har någon form av psykopati.
Vansinnesdåd tyder ofta på att personer kan ha asberger eller autism men kan även handla om 
människor med scizoid personlighetsstörning, då de har låg empatigrad. 
Att man inte vill berätta om det man gjort kan antingen tyda på att man har viss empatisk 
förmåga och inte vill återuppleva den igen, genom att prata om den, eller att man är 
manipulativ.
Min uppfattning är att om personen gör allvar av sina fantasier så är det stor återfallsrisk. Då 
gäller det att hålla personerna inlåsta så länge som möjligt. 

 FL: Du skriver i journalen att Simon ger intryck av att vara klar, orienterad vid den psykiska 
inkomststatusen, vad menar du med det?
E: Simon var inte påverkad av något och han gav en god formell och emotionell kontakt. 

 FL: Kan en person med psykopatiska drag manipulera personal inom vården?
E: -Ja, en psykopat skulle kunna göra det.

 Kan man ha flera störningar?
E: -Ja, det är möjligt. Tex en autistisk störning kan både vara tvångstankar och handlingar.

Min uppfattning är att det inte fanns något psykotiskt. Simon hade god sjukdomsinsikt. 
Därför ställdes också diagonsen, tvångstankar. 

 FL: kommer du ihåg spontant om du reagerade på nåt särskilt då du träffade Simon.?
E: Jag reagerade på att han ville skada och elda. Pryomani är lite speciellt eftersom det ger 
pyromaner tillfredställelse / njutning av att se saker gå upp i rök.  Jag frågade också därför 
Simon om han någon gång försökt att elda upp något. Men det nekade han till. I övrigt gav 
han ett bra intryck. Jag kommer dock ihåg honom för att han var udda i tanken. 

 FL: Är det vanligt att man gör allvar av sina tankar på att döda då man har tvångstankar 
om det?
E: Nej, det är sällsynt att man har tvångstankar om att döda andra. Det är ännu mer sällsynt 
att man gör allvar av dessa tankar. I och med att Simon aldrig tidigare gjort något av sina 
tankar så bedömdes den risken som låg

 FL: Vad är det för typ av personlighet som kan göra en sådan sak som att döda två personer?
E: det är så sällsynt så vad jag vet så finns det knappt några undersökningar på det. Men en 
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tanke är ju att det skulle kunna vara manipulativa psykopater eller någon autistisk störning 
där man saknar empati och social förmåga. 

Förhöret relaterat och godkänt i anteckningsform. 
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309

Tjänsteanteckning
Varvets hälsocentral.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Andersson, Bo
Datum

2016-12-29
Tid

11:01
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Bo Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Det har framkommit att målsägande Anja har arbetat extra vid Varvets Hälsocentral. Kontroll 
gjordes om misstänkt Simon besökt vårdcentralen. Undersköterska Sara Lampert kontrollerade 
registret och det fanns inga anteckningar om att Simon besökt hälsocentralen.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Berglin, Elsy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående Elsys förhavanden under kvällen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Axel Vikman
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

00:00
Förhör avslutat

00:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AV

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren frågar vad Elsy har gjort under kvällen?

Elsy uppger att hon har suttit och tittat på Diggelo på TV och druckit te under kvällen. Elsy 
uppger att hennes granne Sören Nilsson, som bor i samma trappuppgång, har varit nere hos 
henne under kvällen. Elsy berättar att Sören var nere hos henne och drack te och hjälpte 
henne med några saker som han ibland gör.

Förhörsledaren frågar Elsy under vilka tider som Sören var nere hos henne?

Elsy uppger att Sören vara nere hos henne vid 21:20 tiden till framemot 23.30 tiden.  Elsy 
uppger att Diggelo hade hunnit börja när Sören kom ner och det börjar kl 21 så efter 21-tiden 
är hon säker på att det var.

Elsy berättar att hon var upp till Sören innan han kom ner och frågade om han ville komma 
ner senare och dricka te och hjälpa henne med några saker.

 Uppläst och godkänt från förhörsanteckningar. 
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Förhör
Vittnet Pär Blank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Blank, Pär
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerslagningar egna

uppgifter

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör gällande omständigheter kring Råbo och Simon Persson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-10
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv stil)
Pär: Pär Blank.
 Känner du till om dina barn har kontakt med Simon Persson och om Simon har vistats i 
Råbo?
Pär uppger "gällande Simon Persson så vet jag inte så mycket om honom mer än att han har 
umgåtts en del med mina söner Erik och David Blank. De känner alla tre Markus westman. 
Mikael Westman är ägare av stugan längst in på vändplanen, till höger ner mot sjön. Simon 
hamnade här genom Lars Erik sundfors från Ilsbo och Simons pappa Hans Persson. Jag vet 
att pojkarna bastat några gånger i Mikael Westmans stuga. Vet inte om Simon varit med där".
Pär uppger att Simons pappa har umgåtts med Mikael Westman och Lars Erik sundfors i 
Ilsbo. Pär uppger att han tror att Simons familj firat midsommar i Råbo med Mikael Westman 
och Lars Erik Sundfors.
Pär uppger "Simon kan ha varit med pojkarna itll Råbo någon gång. Mina söner har sagt att 
de tycker det är konstigt det här med morden".
Pär uppger "mina söner är Erik och David är 20 och 18 år".
uppläst och godkänt
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Förhör
Boende på  Södra Råbyvägen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Mill, Roger
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning att han är boende på Södra Råbyvägen angående mord den 22 december.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Rolf S Korol
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

16:01
Förhör avslutat

17:39
Förhörsplats

Polishuset Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Under torsdagen den 22 december under eftermiddagen vid 15-tiden besökte Roger Wanja. 
Orsaken till att han skulle besöka henne var att hon ville veta om hans hälsotillstånd. Han 
berättar att han varit till en speciallist angående hans atlaskota. Undersökningen var under 
måndagen den 20 dec hos "Atlaskotan" i Sundsvall.

Han säger att han fick papper från undersökningen som han sedan tog kopior på. Han säger 
att han tog med sig tre (3) papper rörande undersökning då han skulle besöka henne. Han 
säger att innan han kom hem till henne så tömde han hennes brevlåda vilket han gör 
emellanåt. Han berättar att brevlådorna är cirka 5 km från deras boende. 

Innan han kom fram till Vanjas fastighet så mötte han Vanjas man, Sören. Sören satt i sin 
Volvo kombi, mörkblå till färgen. 

I och med att han mötte Sören så tänkte han att Sören var på väg att hämta posten och därför 
försökte han ringa Sören med sin mobiltelefon men fick inget svar. Roger säger att han har 
Sörens mobilnummer i telefonboken som han har liggandes hemma.  Han har inte numret 
inlagt i mobilen och har inte Sörens nummer i huvudet.

Han säger på fråga att han parkerade sin bil på Vanjas gårdsplan och den bil han färdades i är 
en Suzuki Wetario, årsmodell -13.

Han gick in till Vanja och visade de tre (3) papperen rörande hans atlaskota. Orsaken till att 
Vanja var intresserad att veta hur det gått för Roger beträffande undersökningen av Rogers 
atlaskota var att Vanja hade diskbråck och var nyfiken om "Atlaskotan" kunde göra något åt 
hennes problem. Han säger att han lämnade dessa papper på Vanjas köksbord och där lade 
han även hennes post. Han lämnade papperen kvar hemma hos henne.
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Han säger att de satt och diskuterade Rogers undersökning men kort efter kom Kjell List med 
sin fru, (han minns inte Kjells frus namn vid förhörstillfället). Dessa kom med anledning att 
de lämnade julklappar till Vanja eventuellt även till Sören. 

Vanja erbjöd Roger kaffe men Roger avböjde med anledning att han skulle äta kvällsmat i 
närtid. Han säger att han har känslig mage och därför dricker han inte så mycket kaffe.

Han säger att han berättade att hon gjort rent bakom spisen. Hans uppfattning var att hon var 
väldigt glad. Bland annat förevisade hon hennes nya kontorsstol som hon hade som 
hjälpmedel när hon bland annat diskade. Stolen var elektriskt höj och sänkbar.

Han säger att han var hemma hos Vanja i cirka 30 minuter och på fråga så uppger han att det 
fortfarande var ljust när han åkte från henne, eventuellt hade det börjat skymma.

Han säger att fågelvägen mellan hans fastighet och Vanjas fastighet är cirka 200-250 m. Men 
med bilvägen är det cirka 1 km.

Han säger på fråga att han åkte raka vägen från Vanjas fastighet hem till sig och där ställde 
han in bilen i garaget. 

Från det att han parkerade bilen i garaget så säger han på fråga att han var inne i sitt hus 
resten av eftermiddagen och kvällen. Han säger på fråga att han bor ensam och han har inga 
husdjur.

Han säger att han inte gjorde något speciellt under kvällen mer än lyssnade på radio, tittade 
på rapport klockan 19.30 och minns ett inslag angående polisen kontrollerat ett flygplan på 
Arlanda. Han säger att han minns att han tänkte "tur man bor i skogen, där händer ingenting".

Han gick och la sig runt 22.30-tiden och han säger att han lägger sig i regel någon gång 
mellan 22.00 - 22.30. Han att hans hälsotillstånd inte är så bra, han blir lite yr under 
kvällarna.

Han säger att vaknade och trodde att klockan var runt 07-tiden morgon därpå (23 dec) men 
när han tittade på sin mobiltelefon såg han att klockan var drygt 00.00. Han säger att han 
vaknade av att det var ett väldigt väsen och såg då att det var en helikopter på låg höjd med 
strålkastarna påslagna. Han tänkte för sig själv att helikoptern väntade på att få tillstånd att 
landa på lasarettstaket.

Han säger att kort efter han vaknade så ringde Ann-Charlotte (minns ej efternamn), (hon har 
sommarstuga efter Norra Råbyvägen). Hon ringde på hans mobiltelefon och hon frågade "vad 
är det som händer". A-C hade sagt att hennes man läst på Aftonbladets alt Expressens sajt att 
det var ett mord norr om Hudiksvall. Han svarade att han var ovetande och tänkte för sig själv 
att "det kunde vara var som helst norr om Hudiksvall" under tiden ha pratade med henne så 
såg han blåljus och när fordonet med blåljus körde upp på hans gård så tändes hans 
gårdsbelysning i form av strålkastare, 500 watts styrka, dessa tänds vid rörelse.

Han säger att han sa till A-C att han måste avsluta samtalet med henne för de kom polis och 
knackade på. När Roger öppnade altandörren så frågade polismannen (den andre satt kvar i 
polisbilen) om Roger bodde själv i fastigheten. 

Roger informerades att det hänt något och att det fanns någon i närheten som 
kunde vara farlig. Han informerades att inte släppa in någon. Kort efter kom polisen tillbaka 
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och då blev Roger tillsagd att han var tvungen att följa med. Han blev erbjuden att bli 
transporterad av polis men han avböjde och ville ta egen bil. Efter det att han klätt på sig låste 
han om sig och tog sin bil och visade för poliserna var Astrid och Tage Eriksson bodde och 
talade om att polisen var tvungen att knacka på ordentligt för de sov tungt, Tage har 
snarkmask.

Efter det att Roger visat på var Astrid och Tage bodde så blev Roger tillsagd av polisen att 
åka raka vägen ut på Bergsjövägen utan att han stannade och tog upp någon person. Han 
säger att han blev stoppad av polis innan han kom ut på Bergsjövägen och de ville veta 
varifrån Roger kom.

Han säger att han blev erbjuden att ta in på Statt men avböjde då han har en syster i Hög och 
han åkte hem till henne och sov istället.

Han säger på fråga att han inte såg något av intresse under eftermiddagen/kvällen. Han säger 
på fråga att han inte såg att hans 500 watts strålkastare tändes någon gång under kvällen.

Han hade inget annat ljud än att det blåste väldig under kvällen och helikopterljudet.

Han hade inget besök under kvällen och han hörde ingen som knackade på hans dörr. Han 
säger på fråga att ytterdörren alltid är låst.

Han tillfrågas om han vet orsaken till varför Kjell var hemma hos Vanja. Han vet inte orsaken 
men han spekulerar att Vanja fått påhälsning och eventuellt ringt Sören eller Kjell för att få 
hjälp.

Han säger på fråga att han varken sett någon obekant i området dagarna före den 22 dec eller 
under dagen/kvällen den 22 december.

Han säger att de som är boende i området umgås med varandra och hjälper varandra om 
något behövs göras.

Han säger på fråga att Sören inte övernattar mer än vid något enstaka tillfälle hemma hos 
Vanja. Sören har förklarat att han är lite rädd för spöken och vill därför inte vara i fastigheten 
under kvällstids. Sören bor i Ilsbo men under dagtid är han som regel hemma hos Vanja. 
Hans uppfattning är att det är sambos/särbos eller gifta med varandra.

Han tillfrågas om han känner till att Vanja och Kjell har några ovänner. Han säger att det har 
han inte hört och han har svårt att tro att de skulle ha några ovänner. 

Han tillfrågas om han har någon förklaring varför Vanja och Kjell bragts om livet. Han säger 
att han inte har någon förklaring.

Uppläst och godkänt
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Förhör
Förhör 1 med stugägaren Karl Arne Ytterström.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ytterström, Karl Arne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor och

dataslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande kökshandduk från Norra Råbovägen 1.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-16
Förhör påbörjat

16:05
Förhör avslutat

16:14
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt stugägaren till Norra 
Råbovägen 1, Karl Arne Ytterström.

Förhöret hålls på telefon.

På frågan om det är något som saknas från deras sommarstuga så berättar Karl Arne att det 
kanske är någon diskhandduk som mördaren bandagerade sig med som saknas men i övrigt så 
är det inget som är borta. 

 Då Karl Arne tillfrågas vad dom har för diskhanddukar i stugan så berättar han att det har 
frugan koll på. Karl Arne uppfattade det som att hans fru reagerade på att det saknades en 
diskhandduk när dom i efterhand gick in i stugan. Hon tyckte att det borde ha hängt en till 
handduk där dom brukar hänga. Hur den diskhandduk som saknades ser ut vet inte Karl Arne.

Förhöret uppläst och godkänt i sin helhet 170116 klockan 16:14
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Förhör
Förhör 1 med Elisabeth

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ytterström, Elvy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor och

dataslagningar.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande dom handdukarna som fanns i sommarstugan på Norra Råbovägen 1.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-17
Förhör påbörjat

09:05
Förhör avslutat

09:24
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, 
stugägaren till Norra Råbovägen 1, Elvy Elisabeth Ytterström som vidare i förhöret benämns 
Elisabeth.

Förhöret hålls på telefon.

Då Elisabeth informeras om anledningen till förhöret och att det handlar om de handdukar 
som hon brukar ha i sommarstugan på Norra Råbovägen 1 så berättar Elisabeth att i köket så 
brukar dom ha en frottéhandduk och en annan diskhandduk. Diskhandduken är vanligt tyg 
och inte frotté. När Elisabeth besökte stugan efter att den blivit städad så upptäckte hon att ett 
hörnskåp var igenskjutet men inte stängd. Hörnskåpet är beläget i rummet med bäddsoffan 
och i hörnskåpet förvarar dom handdukar. Elisabeth vet inte om det är polisen som har öppnat 
skåpet eller om det är den person som var inne i stugan vid inbrottet men nu i efterhand så 
tycker Elisabeth att det är lite lite handdukar i skåpet.

Då Elisabeth ombeds att beskriva dom handdukar som dom har i stugan så berättar hon att 
det är alla möjliga handdukar och ofta så är det dom udda handdukarna som dom tar med sig 
till stugan. Elisabeth kan minnas en handduk som är udda. Den har en svart kant och innanför 
kanten så är färgren grå med svarta händer som mönster. Förutom den så vet Elisabeth att 
dom har en diskhandduk som är en reklamhandduk med något om bilar eller däck på samt en 
handduk som det står "bregott" på. Elisabeth kan inte berätta om handdukarna mer exakt men 
om polisen har några bilder på handdukarna så tror hon att hon skulle känna igen dom om 
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hon fick se bilderna.

 Då Elisabeth tillfrågas om hon känner igen en röd frottéhandduk av märket "Casa Fina" så 
berättar hon att hon inte känner igen märket men att dom i stugan har röda frottéhanddukar. 
Dom handdukarna använder dom för att torka händerna på. Dom handdukarna är mer 
"orangeröda" och inte sådär "tomteröda".

 Då Elisabeth tillfrågas om hon känner ingen en vit diskhandduk med röd kant så berättar hon 
att hon inte kan komma ihåg att hon skulle ha haft någon sådan handduk i stugan.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170117 klockan 09:24  

Förhör med Ytterström, Elvy; 2017-01-17 09:05   diarienr: 5000-K1588038-16

 317HEMLIG



318

Förhör
Vittne Mikael stugägare Råbo m.m.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Westman, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

registerslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som bekant till Simons föräldrar och kring om Simon besökt mikaels stuga i Råbo
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-10
Förhör påbörjat

13:17
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv
Mikael: Mikael Westman

Mikael tillfrågas hur han är bekant med Simon Perssons familj?
Mikael uppger att han har känt Simons förläldrar Hans och Carola i flera år och att de flera 
gånger firat midsommar och nyår tillsammans hemma hos Lars-Erik Sundfors i Ilsbo. Mikael 
uppger att Simon varit med där flera gånger men att han aldrig utmärkt sig. Mikael uppger att 
Mikaels son Marcus gått i skolan tillsammans med Simon Persson men att de inte umgåtts 
utanför skolan. 

På fråga om Mikael vet om simon och hans familj varit i Råbo någon gång så svarar Mikael 
att han inte har något konkret minne av att Simon och hans familj varit i Råbo "men jag 
tycker det är konstigt om de inte varit där i min stuga någon gång men det är i så fall flera år 
sen." Mikael har även frågat sin sambo om det men hon har heller inget konkret minne av det.

Mikael uppger att han frågat sin son Marcus om detta också och att hans son Marcus sagt att 
Simon aldrig varit i råbo vad han vet.

Mikael uppger att han kände både Kjell List och Vanja Nilsson också och att han nu känner 
att han hamnat mitt i det här.

Mikael uppger att hans son Marcus ohc Per Blanks söner ibland brukar låna bastun i Mikaels 
sommarstuga.

uppläst och godkänt från anteckningar.
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Förhör
K20. Vittne Tage Eriksson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Eriksson, Tage
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerkontroll
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser och uppgifter kring ärendet med anledning av att vara bofast i samma område som

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

Kjell Häggqvist
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tage har ingenting att tillägga det som hans fru Astrid har uppgett vilket har nyss överhörde 
eftersom hon pratade med polisen i telefon.

De låg och sov och vaknade av helikoptern. Har inte gjort några speciella iakktagelser.
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Förhör
K21. Vittne Astrid Eriksson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Eriksson, Astrid
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerkontroll
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakktagelser och uppgifter kring ärendet med anledning av att vara bofast i samma område som

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

Kjell Häggqvist
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Astrid uppger att hon och hennes make Tage Eriksson bor på adressen Södra Råbovägen 8. 
Den ligger i stort sett mittemot brottsplatsen som från deras håll sett är på andra sidan 
Råbosjön.

De känner Vanja och Sören Nilsson och umgås ofta med dom. De hade planerat att fira jul 
hemma i Vanjas bostad på Norra Råbovägen 2.
Senast Astrid pratade med Vanja var i söndags 2016-12-18. Tage var dit i onsdags 
2016-12-21.
Det var inget speciellt som nämndes eller så vad Astrid minns.

Astrid och Tage gick och lade sig igår kväll (torsdag 2016-12-22) ca kl 23. 
De har inte gjort några som helst observationer av bilar eller personer eller annat under 
kvällen. 
De vaknade av att de hörde en helikopter, sedan somnade de om en kort stund innan det kom 
en polispatrull och knackade på och förklarade att de var tvugna att lämna bostaden pga 
evakuering. Patrullen kom ca 2013-12-23 kl 01:20 tror Astrid. 

Astrid och Tage har ingen aning om varför detta har hänt. De har inga teorier.
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Förhör
K22. Elisabeth Östblom

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Östblom, Elisabeth
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerkontroll
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fastighetsägare i samma område som brottsplatsen.

Därav förhör angående iakkttagelser.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Kjell Häggqvist
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

16:45
Förhör avslutat

16:55
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

507

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Östblom, Erik Fastighetsägare

Östblom, Mats Valentin Fastighetsägare

Östblom, Åke Valentin Fastighetsägare
Berättelse

Elisabeth uppger att hon äger och disponerar fastigheten Södra Råbovägen 13 med sin make 
och sina två barn.

De brukar inte vara där på vintern så ofta.
Igår, 2016-12-22, på dagtid innan det blev mörkt så var hennes make Åke Östblom till 
fastigheten och tittade till. Noterade inget speciellt.

Elisabeth uppger att det ingen av dom var i fastigheten under den aktuella kvällen eller natten.
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Förhör
Badtunna Råbo.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Westman, Markus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs med anledning av dubbelmord i Råbo
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2017-01-13
Förhör påbörjat

13:06
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med anledning av att det i utredningen har framkommit att Markus och Simon känner 
varandra och att ungdomar badat i badtunna vid Markus pappas stuga i Råbo hördes 
Markus om detta.

Markus uppgav att han och kompisar har badat i badtunna vid stugan i Råbo men då har inte 
Simon varit med. Markus har inget minne av att Simon varit till stugan. 

Markus uppgav att han gått i Gymnasiet samtidigt med Simon och de känner varandra. De 
hejar på varandra och har träffats vid några midsommaraftnar när deras familjer firat det ihop. 
Markus har inte sett eller hört att Simon har haft problem med psyket förrän efter denna 
händelse. Markus har mycket svårt att tro att Simon ska ha utfört det. Markus har inte hört 
Simon uttala något konstigt som han har reagerat över. 

Uppläst och vidkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Termond, Jazzley
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Högbom
Förhörsdatum

2017-01-03
Förhör påbörjat

14:49
Förhör avslutat

15:52
Förhörsplats

Polisstationen Sundsvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Camilla Olsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

 Jazzley tillfrågas om han vet varför polisen vill prata med honom, Jazzley svarar att det 
antagligen har med det som hände i Råbo att göra. 
                                                                  
 Jazzley ombeds berätta vad han vet:                                                         
Dagen efter så skickade en kompis som heter Angelica till Jazzley och frågade om han hade 
haft kontakt med Simon, Jazzley hade inte det men tyckte inte att det var så konstigt, han 
brukade ha kontakt med Simon någon gång per dag via snapchat. Angelica har på den senaste 
tiden haft väldigt bra kontakt med Simon, hon är en av hans närmaste. 

Jazzley läste om mordet i tidningen och han kände att det kunde stämma in på Simon. Detta 
med anledning av att gärningsmannen skulle vara i 20-års åldern, hade varit inlagd på psyket 
samt att Simon hade varit lite ostabil på sistone psykiskt. Jazzley hoppades att det inte var 
han. Jazzleys mamma blev kontaktad av Simons mamma som berättade att Simon mått 
väldigt dåligt och haft tvångstankar. (Jazzley visar upp ett meddelande han fått från sin 
mamma, meddelandet fotas av och läggs in i ärendet) och där framgår att Simons familj 
genomgått en mardröm på grund av vad som hänt. Detta meddelande skrev Jazzleys mamma 
utifrån den information hon fått av Simons mamma. 

Vad menar du med att Simon varit ostabil psykiskt på slutet? 
Simon åkte runt mycket, han var inte lika social som tidigare. Han tyckte inte om att vara 
hemma hos sina föräldrar. Jazzley frågade inte varför han inte tyckte om att vara hemma. 

Vad var det som gjorde att du kopplade att det kunde vara Simon? 
Det var det att händelsen ägde rum i en grannkommun till den som Simon är bosatt i. 
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Dessutom så tänkte inte Jazzley på att det kanske är många i 20-års åldern som varit inlagda 
på psykiatrin. 

Jazzley tillfrågas om hur han kände då han fick reda på att Simon var inblandad? 
Hemskt, Jazzley hade inte tänkt att det någonsin kunde hända. 

 Jazzley ombeds att berätta om sin relation med Simon: 
De är väldigt bra vänner. De har känt varandra i flera år och de senaste åren så har de kommit 
varandra nära. Simon är ett år äldre men de gick samma linje på gymnasiet så det var där blev 
vänner. De gick på Bromangymnasiet i Hudiksvall. De brukar snapchatta flera gånger per dag 
men de brukar prata med varandra genom datorn flera gånger i veckan. Genom att de spelade 
tillsammans eller bara hade roligt. 

Har ni en tillitsfull relation till varandra, så att ni pratar mycket om saker? 
Inte som Simon har med andra. Han pratar mest med Angelica och Einar. Angelica har 
berättat för Jazzley om detta efter händelsen. 

 Vad har Angelica berättat? 
Att Simon mått dåligt, Angelica har också problem och då har de stöttat varandra. Hon 
nämnde tvångstankar och att han haft mardrömmar. 

Har Simon förändrats något: 
Då han var med Jazzley så var han sig själv men då han var med andra så blev han ibland 
nere. På Halloween var Simon hos Jazzley och de var på en fest, några dagar efter Halloween 
så tänkte Jazzley på att Simon hade varit lite nere stundvis, som att han blev lugn då han 
annars brukar vara väldigt aktiv då han är bland vänner. 

 Dricker Simon alkohol och tar droger? 
Alkohol- ja, droger – nej. Han tål mycket alkohol. Då de festade på Halloween så var Simon 
nyktrast av dem som var fulla. Simon tar inga droger. Jazzley visste att han tog medicin, han 
tror att det var piller mot depression.

 Kan du beskriva Simon?
Rolig, glad kille som alltid ställer upp, väldigt social. Han är också aktiv som åker runt 
mycket och är med vänner. Han håller nästan aldrig tyst. Han pratar om allt möjligt, från 
någon bild han hittar på nätet till politik. 

Brukar han vara arg någon gång? 
Nej aldrig. Jazzley har aldrig sett honom arg. 

Jazzley vill själv berätta att kompisgänget hade bokat en resa till Skottland 26/12-16. Resan 
bokades 10/10-16 och de var borta en vecka. Simon hade bokat in sig på resan, han var 
väldigt taggad precis som de andra. Simon hade bokat och betalat resan, det var Jazzley som 
hade planerat den. Med på resan var Magnus Svensson, Anders Hedenfeldt, William 
Hörnqvist och Adam Åstrand. Alla åkte utan Simon. De försökte att nå honom på alla möjliga 
vis innan de åkte.                                                                              
                                                                                                  
När började du på allvar att undra vart Simon var? 
På juldagen eller julafton. Detta för att Jazzley hade sett att det varit dött på Simons snapchat. 

Har Simon berättat något om sin psykiska hälsa för dig?                                                            
                                                                                                                                                       
Han har berättat att han varit inne på psyket en vecka och sedan kommit ut. Han har inte 

Förhör med Termond, Jazzley; 2017-01-03 14:49   diarienr: 5000-K1588038-16
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berättat om varför. 

 Vad tänkte du då?
Jazzley blev väldigt förvånad, men han tänkte att om Simon vill berätta så gör han det. 

Pratade ni något mer om att han varit inlagd? 
Kanske pratade de lite mer om det, men det är inget som Jazzley lagt på minnet. 

När var sista snapchatten du fick av Simon? 
Jazzley vet att det var samma dag som händelsen på morgonen. Simon skickade en bild på sig 
själv och skrev "god morgon" eller liknande. Jazzley tror att Simon var hemma hos sig då, att 
det var den väggen i bakgrunden. 

Berättade han för dig vad han skulle göra den dagen? 
Nej. 

Jazzley tillfrågas om han anser att polisen bör prata med någon som känner Simon väl?
Jazzley säger att han vet att polisen pratat med Magnus och han tror att de pratat med Einar 
och Angelica. 

Hur var det med Simon, var han glad och hade det bra? 
Jazzley vet att Simon inte tycker om julen, han sa att han inte tycker om den. Jazzley frågade 
inte varför han inte gillade den. I övrigt tycker Jazzley att han inte märkt något med Simon 
som tyder på att han inte skulle må bra. Han åkte runt mycket och var inte hemma, det var väl 
inget mer än det. 

 Angelica har ju berättat för dig att Simon hade tvångstankar, är det något han har berättat 
för dig? 
Nej. 

Är det något Simon sagt eller gjort som du upplevt som annorlunda? 
Nej, inte vad Jazzley kan minnas. 

Har Simon någon flickvän? 
Inte vad Jazzley vet. Han vet att han var väldigt nära en tjej i Forsa som heter Anna, kanske 
heter hon Granat. De var mycket tillsammans i somras, Jazzley träffade också Anna någon 
gång och det märktes att det var något mellan Simon och Anna. 

Uppläst och godkänt 

Förhör med Termond, Jazzley; 2017-01-03 14:49   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Simons kamrat Östlund-Qvist

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Östlund Qvist, Carl Einar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

hördes om sitt kamratskap och uppväxt med misstänkt i Bergsjö.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jan Inge Bexell
Förhörsdatum

2016-12-26
Förhör påbörjat

12:57
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polisstationen Hudksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Wiik, Roger

Berättelse

Einar Östlund-Qvist hördes om sitt kamratskap och uppväxt med misstänkt i Bergsjö.

Einar Östlund-Qvist berättar att han är ifrån Bergsjö och har haft sin skolgång i bergsjö, 
centralskolan och Broman i Hudiksvall, arbetar på biografen i Hudiksvall sedan ca 1 år 
tillbaka. Einar Östlund-Qvist har gått i skola tillsammans med Simon sedan 4 klass.

Einar Östlund-Qvist säger att det hela tiden varit en kamratskap, har varit vänner men inga 
bråk, uppehåll när man gick olika kurser på gymnasiet. På fritiden har båda haft ett intresse 
för dataspel av olika innehåll, vissa är nog klassade som mycket våldsamma.

Övriga fritidsintressen hade Simon friidrott i Älgered, detta var när de var ganska unga, under 
10 år. Simon har haft och har ett spelintresse, kan vara trevlig men även ganska aggressiv i 
sitt uppträdande.

Einar Östlund-Qvist tror att Simon har svårt att ge med sig, håller på saker och har svårt att 
ge sig och hålla med andra om någon orsak.

Einar Östlund-Qvist vet att under sommaren 2016 var Simon intagen på psyk, det var 
frivilligt och det är inte vanligt att Simon berättar allt som hänt, väljer att berätta det han vill 
och detta har Einar Östlund-Qvist känt av. 

Einar Östlund-Qvist har en känsla av att andra personer kan känna obehag och uppleva 
Simon som aggressiv och konstig. Einar Östlund-Qvist tror att Simon gärna vill ha många 
kamrater men vad som egentligen är kamrater är svårt att säga som utomstående.

Einar Östlund-Qvist upplever som att Simon ganska ofta utrycker sig ganska brutalt och 
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detta uppfattas nog olika på hur man är som person. Simon har uttryckt sig om att han skulle 
lätt kuna göra något, råna eller göra någon form av inbrott och komma över grejer, pengar 
m.m.

Einar Östlund-Qvist har den uppfattning att dessa uttryck har ökat under det sista året, har 
sagt till honom och andra personer om att göra saker, sagt det ganska brutalt och då menat att 
döda, inte direkt döda men en sak som kan hända om man gör något annat brott

Einar Östlund-Qvist började jobba på biografen i Hudiksvall för ca 1 år sedan, Simon har 
varit och hälsa på honom vid många tillfällen. Einar Östlund-Qvist har haft svårt att säga till 
honom att inte komma dit då man har mycket att göra, men Simon har varit där allt för 
mycket, annan personal har haft svårt med Simon. Simon har inte direkt hotat annan personal 
men utträtt underligt och skapat oro hos personalen. 

Einar Östlund-Qvist har haft känslan att de andra i personalen var velat att han pratade med 
Simon om hans besök, Simon har besökt biografen fast Einar Östlund-Qvist inte varit där 
och jobbat. Simon har inte betalat fullt pris då han alltid haft ont om pengar, är idag 
sjukskriven.

Einar Östlund-Qvist berättar att man vid några tillfällen kört förbi skylten Råbo, Simon har 
då uttryckt att han undrar vad som finns där inne, har även bett Einar Östlund-Qvist köra in 
men detta har han ej gjort.

Einar Östlund-Qvist vet att Simon inte har några kamrater eller släkt som bor i Råbo.

Einar Östlund-Qvist vet att Simon aldrig varit ute och plockat bär, tror att han känner 
området kring vägen men inte det som finns innan för vägen.

Einar Östlund-Qvist arbetade inte den aktuella kvällen, fick från andra frågor om Simon och 
morden i Råbo.

Einar Östlund-Qvist har under mycket lång tid nästan dagligen fått någon form av 
meddelanden från Simon, ej sedan torsdagen den 22 december.

Einar Östlund-Qvist är inte helt förvånad att något har inträffat med Simon, men kan inte 
tänka mord men ganska mycket annat. Einar Östlund-Qvist tror att om Simon gjort detta har 
något gått snett och han har blivit trängd.

Einar Östlund-Qvist kommer ihåg att man var ute och gick och passerade en stuga, Simon 
hade sagt att det nog inte är svårt att ta sig in, detta var i Bergsjöområdet.

Einar Östlund-Qvist har uppfattning att Simon är den som gör det han säger sig skall göra det 
han vill, vill gör saker mot andra

Einar Östlund-Qvist har hört att Siomon sagt vid något tillfälle, det är nog inte svårt med att 
råna någon.

Einar Östlund-Qvist och Siomon var lite för sig själva i skolan, kanske lite mobbad men han 
klarade sig nog bättre än Simon som alltid var snäll.

Einar Östlund-Qvist är ganska säker på att Simon kunde och även skulle göra något brott, rån 
eller inbrott. Einar Östlund-Qvist har aldrig tänkt på att Simon skulle begå något mord.

Einar Östlund-Qvist uppfattar Simon som alltid behov av pengar. Simon sjukskriven.

Förhör med Östlund Qvist, Carl Einar; 2016-12-26 12:57   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör återgetts och godkänt.

Förhör med Östlund Qvist, Carl Einar; 2016-12-26 12:57   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Östlund Qvist, Carl Einar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kompletterande angående Simons intresse för området kring Råbo.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-04
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Einar tillfrågas om Simon pratat om Råbo och området där i kring? 
Einar uppger att Simon nämnt Råbo två gånger och att han sagt nåt i stil med att det skulle 
vara "coolt att kolla vad som fanns där inne" Det har varit då de åkt förbi. Vidare så tror Einar 
att Simon sagt nåt om att han kollat på nån karta runt området. Han är osäker på, men tror att 
Simon kan ha nämnt att det finns nån sjö där. Simon har sagt nåt om att de kunde åka in. 
Einar har dock sagt "nej" till det. 
Einar tror att Simon nämnt detta någon gång vår - sommar -hösten 2016. 
Einar tillfrågas om han själv varit in där någon gång? Einar uppger att han alldrig varit in på 
den vägen. Simon har alldrig nämnt att han känner någon som bor där eller att han tidigare 
varit där. Einar tillfrågas om han varit på någon ungdomsfest eller känner till om det varit 
någon sådan i Råbo, vilket han säger att han inte vet eller känner till. Einar vet att det var 
någon födelsedagsfest i början på december för en Elin Ingvald, men den festen var nog i 
Vattrång, eftersom Elin bor där. 

Einar tillfrågas vilken bil han disponerar. Han uppger att han åker i en grön Golf GTI. Den är 
skriven på hans mamma, Maria Eriksson. Einar brukar alldrig åka i någon silverfärgad 
Caddy. 

Einar svarar på fråga att han känner till en Angelica som Simon känner. Einar har träffat 
henne, men vet inte vad hon heter i efternamn eller var hon kommer ifrån. Han uppger att hon 
går andra året på gymnasiet. Einar tror att Simon träffat henne genom andra kompisar. 
På fråga om han känner till någon Evelina så uppger han att det finns en Evelina i Ljusdal 
som Simon pratat om. 

Einar tillfrågas om bioföreställningen den 22 december. Einar uppger att han var ledig den 
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veckan, men att han vet att det var 6 st föreställningar den kvällen. Det finns tre biosalonger 
och det var två föreställningar. Simon uppger vidare att filmerna går lite olika tider. Einar ska 
försöka kolla om det går att kolla upp när star wars filmen gick exakt. Vidare så säger han att 
reklamen börjar före filmen och att trailern börjar när filmens tid börjar. Det brukar ta ca 3-4 
minuter i anspråk av filmtiden. Einar vet inte om Simon sett filmen tidigare eller ej.

Förhöret relaterat och godkänt. 

Förhör med Östlund Qvist, Carl Einar; 2017-01-04 15:20   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Einar Qvist kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Östlund Qvist, Carl Einar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör med Simons kompis Einar Qvist.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-06
Förhör påbörjat

14:23
Förhör avslutat

14:52
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv stil)
Einar: Einar Qvist

 Jag vill att du berättar hur det är med källarutrymmena på bion? Är det låsta utrymmen för 
allmänheten som Simon brukat uppehålla sig i?
Einar uppger att det finns stora tomma utrymmen i källaren. Dessa ska vara låsta. Einar har 
upptäckt att någon av dörrarna varit uppställda. Einar antar att det är Simon som ställt upp 
dörrarna eftersom Simon gillat att gå undan dit ner. Einar har nu låst alla dörrarna i källaren. 

Hur är det, har du kontrollerat när filmen Rouge one började den 22 december?
Einar uppger "ja, jag har hittat loggen. Den började kl. 18:11 och slutade 20:49. 18:11 är 
alltså efter reklamfilmen."

Vad jag förstått så känner du och Simon varandra bra. hur är det, brukar Simon ha med sig 
någon väska när ni umgås?
Einar uppger att han alltid brukade ha sin väska med sig.

 Vad brukade Simon ha i sin väska?
Einar uppger "det varierar lite men han hade ofta med sig en kniv. En fällkniv typ. Handtaget 
var av plast eller gummi och orange. Har sett kniven flera gånger. Det är ingen liten kniv men 
ingen jättestor kniv heller. Simon hade sin kub och en tennisboll också någon gång tror jag.

 Berätta allt du minns av kniven?
Einar uppger "kniven hade två blad. Det ena bladet var som en krok liksom och det andra var 
ett vanligt. Det var alltid ett blad uppfällt. Det var en slaktkniv sa Simon."
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 Vad har Simon sagt om kniven?
Einar uppger "Simon har förklarat att kroken har man för att flå djur. Jag har sett kniven flera 
gånger."

 Beskriv hur det gått till när Simon visat kniven?
Einar uppger att Simon brukade ta fram kniven när Simon åkte bil med Einar. Einar uppger 
"han brukade ta fram den och säga jag har en kniv. Jag sa typ, lägg undan den där. Det har 
alltid varit när vi åkt bil." Einar uppger att Simon bara tagit fram kniven när han och Einar 
varit själva. Einar tror att Simon visat kniven för fler av sina närmaste vänner. Einar vet ingen 
speciell.

 Hur har Simon fått tag på kniven?
Einar uppger att han inte vet hur Simon fått tag på kniven.

 Hur länge har Simon haft kniven?
Einar uppger "jag har sett att Simon haft kniven sedan september-oktober någon gång. Simon 
vet att jag är livrädd för knivar så jag tror att han brukade ta fram den för att retas med mig." 
Einar uppger att han varit livrädd för knivar sedan en jobbig händelse i sin barndom

 Vad skulle Simon ha kniven till?
Einar uppger att han inte vet det men Einar uppger att Simon verkade gilla kniven.

 Fanns det något fodral till kniven?
Einar uppger "ja det fanns ett fodral till kniven tror jag. Ett svart fodral var det. Det måste det 
ju vara eftersom det alltid var ett blad framme."

 Hur brukade Simon bära kniven?
Einar uppger att han bara sett att Simon haft kniven i sin väska. Einar har aldrig sett Simon ha 
kniven hängande i livremen.

 Om du fick se bilder på lite olika knivar, skulle du då kunna peka ut hu Simons kniv såg ut?
Einar uppger "ja, absolut det skulle jag kunna. Jag vet hur den såg ut."

Förhör med Östlund Qvist, Carl Einar; 2017-02-06 14:23   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Simons kompis Einar Qvist kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Östlund Qvist, Carl Einar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör med Simons kompis Einar Qvist
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-08
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

14:03
Förhörsplats

Biograf Cinema 3 hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv
Einar: Einar Qvist

 Du berättade i tidigare förhör att Einar vid flera tillfällen plockat fram sin kniv. Jag vill att 
du berättar om den senaste gången som Simon visade den där kniven för dig?
Einar uppger "det måste ha varit i början av december. Antingen var vi på bion eller så var vi 
hemma hos mig eller i Delsbo hos Matilda Krantz. Om det inte var på bion så var vi 
tillsammans med Marcus Olsson, Matilda Krantz och min bror Edvin Qvist. Om den sista 
gången var med dem så var det när vi spelade Dungeons and dragons. Ett tärningsspel. Han 
tog fram kniven på skoj liksom. Det var inget man reagerade på. Han gjorde aldrig nåt med 
kniven."

 Berätta om första gången Simon visade kniven för dig?
Einar uppger "den första gången var i september då vi åkte bil. Det var då han tog fram båda 
bladen och förklarade det här med att ena bladet var en buköppnare och det andra en 
styckkniv. Jag minns en gång när han visade kniven på bion också. Jag skulle stänga så det 
var inga filmer igång."

 Hur förvarade Simon kniven?
Einar uppger "han har alltid haft den i väskan vad jag har sett."

 Hur har han fått tag på kniven?
Eina uppger "vet inte. Han sa inget om det. Tror inte Simon varit helt ärlig mot mig liksom. 
Han kunde ju komma med en tennisboll eller en apparat som man mäter värme med till 
exempel och ha konstiga förklaringar till hur han fick tag på sakerna. Till exempel att han 
varit någonstans med sin mamma och hittat en sak på ett lager eller så. Jag tror han kan ha 
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snattat flera saker. Jag tror också att han kan ha snattat kniven. Man tog honom på allvar men 
han kunde säga sjuka grejer, typ tror du någon skulle märka om jag snodde den där, när man 
är på stan. Simon pratade skämtsamt om mord."
Einar ger som exempel ett tillfälle då Simon skulle titta på en familjefilm och det var en kö 
med barnfamiljer. Simon blev irriterad och sa att han skulle kunna döda dem. Einar uppger 
"han sa att han var så arg att han kunde mörda dem. Det har han sagt vid flera tillfällen."

Einar uppger "jag visste att Simon pratade hos en psykolog så jag försökte mer tysta ner 
honom när han pratade om sånt. Matilda Krantz ringde mig en gång och frågade om jag visste 
om Simon var arg, ledsen eller mådde dåligt. Jag sa att jag inte pratade så med Simon. 
Simons konstiga saker rann av mig liksom."

 Har Simon pratat om något annat du reagerat på?
Einar uppger "han pratade en del om att råna. Att få pengar och komma undan med det. Han 
sa att om han skulle råna någon på stan så skulle han komma undan med det. Han trodde det 
själv. Anledningen till att han ville var pengarna. Min tolkning av det här är att han tänkte att 
det skulle lösa en del saker för honom. 

Vad har Simon sagt om sitt psykiska välmående?
Einar uppger "efter han var på psyk så sa han att han var deprimerad. Han sa att han mådde 
dåligt så det spelade ingen roll vad han gjorde. Han tyckte också om andra människors 
lidande. Han var skadeglad samtidigt som han vad hjälpsam."

Einar uppger att vid ett tillfälle då de hade åkt till Max och skulle beställa mat vid Drive in så 
hade Einar åkt till fel ställe på Max. Då hade Simon skrikit något dumt till Einar. När sedan 
Einar konfronterade Simon med det efter att de handlat maten så sa Simon att han inte kom 
ihåg vad han hade sagt till Einar. Einar tror att Simon egentligen kom ihåg vad han sagt till 
Einar men att Simon inte ville konfronteras med det efteråt och därför sa att han inte kom 
ihåg vad han sagt.

Einar uppger "Simon trivdes inte med sin tillvaro. Han hade pratat en del om GMU 
(grundläggande militär utbildning. FL:S anteckning) innan han var på psyk. Han tänkte att det 
kunde ge honom jobb sen. Efter Psyk pratade han inte alls om GMU. Jag tror han tänkte att 
det var kört nu när han varit på psyk."

 Har Simon pratat något om att han hör röster eller så?
Einar uppger "han har aldrig sagt något sånt till mig."

 Du berättade i förra förhöret att du fotograferat av loggen i datorn på biografen som visar 
start och sluttid på filmen Rouge One den 22 december. Kan du maila den till mig?
Einar uppger "ja jag fixar det." (Bilden bifogas detta förhör. FL:s anteckning).

Uppläst och godkänt efter hand.

Förhör med Östlund Qvist, Carl Einar; 2017-02-08 13:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Visar foto från loggen i datorn i biografens maskinrum som visar start- och sluttid för filmen 

Rouge One 2016-12-22. Bilden fotograferad av vittnet Einar Qvist och mailad till Insp Jon 

Linälv. 

 

 

Logg från biografens dator, 2017-02-08 13:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Anna Granath

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Granath, Anna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Godkänt id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör med Simons kompis Anna Granath.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-02-20
Förhör påbörjat

09:58
Förhör avslutat

11:13
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Maria Lindgren I kursiv stil
FL2: Insp Jon Linälv

 Anna tillfrågas om hur hon känner Simon?
Anna uppger att Simon i början flirtade med Anna så de fick efter det en speciell relation. 
Anna och Simon umgicks mest via nätet och Snapchat. Anna uppger "vi hade ju en streak så 
vi hade daglig kontakt. Det märktes att han var introvert ibland. När han var introvert så 
skickade han nån bild bara. Typ en bild på omgivningen, selfies, där han befann sig typ 
hemma eller bild på hans fötter på bussen."

 Anna har känt Simon sedan i våras och de har träffats någon gång i månaden. Anna har 
träffat Simon under gymnasietiden men hon har inte kopplat att det ar samma person. Simon 
höll sig mer i bakgrunden under gymnasietiden. Anna känner Sofia Forslin som har 
gemensamma kompisar med Simon. Det var genom Sofia Forslin som Anna lärde känna 
Simon i våras.

Anna och Simon träffas brukar de gå och äta pizza eller gå på bio. Anna uppger "han var 
hemma hos mig 3 ggr. Jag har varit hos honom 2 ggr. Nu när jag har bott i Markaryd så har vi 
träffats på bion då jag kommit hem." 

 Anna tillfrågas om vad Simon brukade ha i sin väska?
Anna uppger "vet inte. Den såg oftast ganska tom ut. Det han köpt har han lagt i väskan, till 
exempel om han köpt Billys pizza så brukade han stoppa den i väskan."

 Anna tillfrågas om Simon brukade bära kniv på sig eller i sin väska?
Anna uppger "nej det har jag aldrig sett. Aldrig pratat om det. Han har haft nån täljkniv 
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hemma. Sett 2 täljknivar hemma hos Simon. Gamla, rostiga typ. Inte mer än så. Minns bara 
en liksom med rött skaft och stopp mot bladet. Inte sett nån annan kniv."

 Anna tillfrågas om hon hört om någon annan pratat om att Simon haft kniv?
Anna uppger "nej det har jag inte."
 
 Anna tillfrågas om senaste tillfället när hon hade kontakt med Simon?
Anna uppger "det måste ha varit torsdag 22/12 på morgonen förmiddagen. Har för mig att 
han skrev god morgon eller något. Det är det enda jag minns. På snapchat så försvinner det ju 
efter 10 sekunder. Tror han skickade en bild på sitt golv och sin katt. Vi snapchatade lite på 
morgonen. Minns att jag skickade något till honom under dagen och det svarade han inte på. 
Så brukar det aldrig vara. Han brukade ju alltid svara. Så den 23/12 reagerade jag. Då ringde 
min kompis. Han sa har du hört att det var ett mord i Hudik. Sen sa pappa att killen som satt 
anhållen var från Bergsjö. Då började jag misstänka att Simon var inblandad eftersom han 
inte hade svarat. Vet inte, på nåt sätt är jag ju inte förvånad för jag vet att han mått dåligt och 
det här med hans skämt. Sen blev det ju julafton och så. Den 25/12 gick jag och festade med 
en kompis. Simon hade fortfarande inte hört av sig. Sen ringde Sofia Forslin 26/12 o sa att det 
var Simon som satt anhållen. Jag trodde aldrig att det här skulle hända, men jag visste ju att 
Simon mådde dåligt. Känns overkligt. Trodde inte på det."

 Anna ombeds beskriva vad hon och Simon gjorde i Hudiksvall 21/12?
Anna uppger "vi träffades den 21/12 då jag var hem på jullov. Kom hem på måndag, hörde av 
mig på tisdagen. Vi bestämde att ses på onsdagen. Vi sågs på bion. Han tog en buss som kom 
efter min till Hudik. Hans buss kom typ 15:15 och min 15:05. Jag gick till bion och han var 
där. Sedan gick vi till banken tillsammans. Han satte in pengar. Han sa inte vad han fått dem 
ifrån. Vi gick på stan o Clas Ohlson. Han köpte något litet på Clas ohlson, minns inte vad. 
Sen tänkte vi gå till hemköp men han stannade till vid fiskeaffären, VI gick in där en stund."

 Köpte han något annat än filtsulorna på fiskeaffären?
Anna uppger "inte vad jag såg."

 Kan han ha köpt något utan att du märkte det?
Anna uppger "ja det kan han ha gjort. Sen gick vi tillbaka t bion, sen till hemköp. Sen till 
bussarna. Vi gick samtidigt till bussarna. Min buss gick typ 18:35. Vi såg på filmen Sing på 
bion." 

 Hur var Simon den här dagen?
Anna uppger "märkte inget annorlunda med honom. Jag var nog lite nere och det lade han 
märkte till. Han frågade hur det var med mig. Han brukar märka men han brukar inte fråga så. 
Det var allt jag reagerade på."

 Sa han något om hur han mådde?
Anna uppger "nej, det brukar vara så med introverta att de inte öppnar sig. Jag tyckte inte han 
var konstig. Han var ju annorlunda. Gick i shorts hela vintern. Jag har inga problem med det. 
Har inte brytt mig om det." 

 Någon har pratat om att han hade stirrande blick?
Anna uppger "jag har märkt det också men det är inget jag tänkt mer på så. Han har varit så 
hela tiden, men det har blivit mindre, eller att jag har vant mig kanske. Inget jag har tänkt på 
så liksom." 

 Kan du se någon förändring i Simons sätt att vara/prata?
Anna uppger "jag tog ju det här med psyk som att han var deprimerad, och att det inte var 

Förhör med Granath, Anna; 2017-02-20 09:58   diarienr: 5000-K1588038-16
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något jag kunde göra eftersom jag inte bodde här. I somras berättade han lite när jag var hos 
honom.  I grupp så pratade han inte så mycket men då i somras så pratade jag om min 
depression. Han sa att han också hade haft depression i slutet av skolan. Vad jag förstod hade 
han fortfarande depression. Det är det jag har hört från Simon." 

 Har Simon pratat något om att han haft konstiga tankar?
Anna uppger "både ja och nej men inte rent ut. Jag och mina vänner skämtar ganska brutalt 
liksom. Har ju inte tänkt annat än att det är skämt. Ibland har jag tänkt skämtar du nu när han 
sagt något konstigt."

 Kan du ge något exempel på något sådant?
Anna uppger "ett skämt som han sa 21/12 i fiskeaffären. Det var en ställning med kläder där. 
När man kollade uppifrån på den såg det ut som ett hakkors. Han kommenterade det och jag 
sa haha. Sen i källaren på bion den gången på höstlovet var det krokar i taket. Han sa då här 
kan man hänga en hängmatta eller så kan man hänga människor och flå dom. Det var under 
höstlovet. Han sa det med seriöst tonläge. Jag sa men lägg av.  Han skrattade till sen som att 
det var ett skämt."

 Har Simon sagt något om att döda andra människor?
Anna uppger "nej, inte så. Kanske på något skämt-aktigt sätt då. 

 Var det något annat som hände den 21/12?
Anna uppger "Han reagerade på att jag inte var helt hundra. Jag var fortfarande intresserad av 
honom. Jag berättade att en kille var intresserad av mig i Markaryd. Simon frågade varför jag 
inte gjort nåt. Jag sa till Simon att jag och Simon hade flirtat. Simon sa då att han inte var 
intresserad av något förhållande. Tror det var därför han skrev sen direkt på bussen. Att han 
ville vi skulle fortsätta vara vänner." 

 Jag vill att du noga tänker igenom om det finns något tillfälle då Simon brukade ha kniv?
Anna uppger "jag har aldrig sett att Simon haft kniv med sig." 

Är det något du har tänkt på nu i efterhand kring Simon som du skulle vilja berätta?
Anna uppger "det är det här med Simons skämt som jag tänkt på bara." 

 Finns det några andra vänner ni har gemensamt?
Anna uppger "Einar Qvist och Emmet eller Emmelie Lindholm som hon egentligen heter."

 Spelar ni rollspel?
Anna uppger "Julen 2015 köpte jag ett startpaket som vi spelade vid nyår. Det var jag Sofia 
och Emmet. Simon var inte med men han var med en kväll o tittade under sommaren. Under 
höstlovet var vi hemma hos Einar en kväll och då var Simon med. Simon har spelat med 
Einar och några andra vad jag vet. Han var inte så jätteintresserad av det. Han gillar inte att 
prata inför en grupp."

Anna har inget att tillägga.
Uppläst och godkänt.
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Förhör
Förhör 1 med Hanna.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Fyhr, Hanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med Hanna gällande sin relation med Simon Persson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-05
Förhör påbörjat

14:37
Förhör avslutat

14:58
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg och förhörspersonen, bekant 
till Simon, Hanna Marie Fyhr som från nu benämns Hanna i förhöret.

Förhöret hålls på telefon och Hannas föräldrar är informerade om att förhöret kommer att 
äga rum.

Då Hanna tillfrågas om hon vet varför polisen vill prata med henne så berättar hon att hon 
tror att det kan handla om att Hon känner Simon Persson.

 Då Hanna ombeds att berätta mer om det så berättar hon att hon har en jättebra kompis som 
jobbar på bion i Hudiksvall. Kompisen heter Johanna Engstrand och Johanna har berättat för 
Hanna att hon har varit i kontakt med polisen och berättat det som hon vet om Simon. Hanna 
träffade aldrig Simon själv den 22 december. Hanna och en kompis till henne skulle också gå 
på bio den dagen och se Star wars Rouge one men dom skulle se en senare föreställning än 
den föreställning som Simon skulle se. Den föreställning som Hanna skulle se började 
klockan 20:30 så när Hanna och hennes kompis kom in på bion så var tittade redan Simon 
och såg sin bio. 

När Simons film var slut så hade han tydligen varit ute och pratat med Johanna och hennes 
kollega Michelle. Simon hade då sagt till Johanna att han skulle iväg och göra något riktigt 
dumt. Johanna och Hanna pratade mer om det och då berättade Johanna för Michelle att 
Simon hade sagt att "nu ska jag iväg och göra något riktigt dumt" och när Michelle sen hade 
frågat Simon vad han skulle göra så sa Simon "jag kommer antingen att vara död sen eller så 
får ni läsa om det i tidningen".
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Efter att Simon hade lämnat bion så frågade Johanna Michelle varför Simon sa så men då sa 
Michelle att Simon brukade säga sådana saker hela tiden och att det förmodligen var därför 
som han sa så.

Simon är speciell och det är den uppfattningen som folk har om honom. Han är inte som 
andra direkt. Han är lite konstig men Hanna hade aldrig kunnat tro att Simon skulle kunna 
göra något sådant här. Hanna känner inte Simon så bra själv. Hon lärde känna Simon i somras 
och uppfattningen som Hanna fick av Simon var att han var en god person men att han var 
lite konstig. Av det som Hanna har fått höra i efterhand så verkar det som att Simon har haft 
mycket aggressioner inombords men att han har dolt det för andra.

 Då Hanna ombeds att beskriva sin relation med Simon så berättar hon att dom två träffades 
första gången i somras när Hanna var med sin kompis, samma kompis som hon var med på 
bion, Marcus Olsson. Marcus är väldigt bra kompis med Simon och första gången som hon 
träffade Simon så var det Marcus tyckte att Hanna skulle träffa Simon eftersom han och 
Simon var barndomskompisar. Det första som Simon gjorde när han träffade Hanna var att 
han gick ner på knä och berätta att han tyckte att hon var så vacker och att hon såg ut som en 
gud. Hanna tyckte att Simon betedde sig lite konstigt med charmigt. Efter att dom hade 
träffats så lade dom tillvarandra på "Snapchat". Efter det så träffades dom på midsommar och 
den gången hade Simon hittat en ring på marken som han hade tagit och frågat Hanna om hon 
ville gifta sig med honom. 

Hanna har nog inte träffat Simon så mycket mer än det. Senaste gången som dom två träffade 
varandra var på halloween. Hanna och hennes kompisar hade en fest då och Hanna bjöd 
Simon till festen. Simon kom men han hade ingen utklädnad och Hanna Frågade om dom inte 
kunde sminka honom i alla fall och då sa Simon "ja men då vill jag vara mig själv". Hanna 
frågade hur Simon menade och då svarade han att "då vill jag vara en psykopat". Han pratade 
inte så mycket mer den kvällen.

Hanna berättar vidare att hon mest har pratat med Simon när hon har varit tillsammans med 
Marcus. Hon lade som sagt till Simon på "Snapchat" och det märktes fort att Simon var 
intresserad av Hanna. Simon brukade skicka och skriva till Hanna att hon var så vacker och 
en fin människa. Simon var rätt på när han flörtade och Hanna kände lite obehag eftersom 
han var lite för mycket med alla komplimanger.

 Då Hanna tillfrågas vad hon har fått för uppfattning om Simon och hur Simon är som person
 så berättar hon att hon alltid har tyckt att han är en mysig kille och genomsnäll. Han är en 
otroligt go kille. Han är lite datanörd och han är väldigt tyst och han säger inte så mycket 
egentligen. Han är väldigt lugn. Hanna tycker inte att det är dåligt att han är speciell utan mer 
att vissa kanske inte orkar hantera folk som är lite annorlunda. Hanna har kompisar som 
frågade om hon verkligen skulle bjuda honom på halloween-festen eftersom Simon var så 
konstigt. Det är sådant som folk kan säga.

 Då Hanna ombeds att berätta om vad hon och Simon brukar prata om med varandra så 
berättar hon att eftersom hon bara brukar träffa Simon när hon är tillsammans med Marcus så 
pratar han mest om datorspel och hur fin Hanna är. Det var aldrig så att Hanna och Simon 
pratade själv med varandra eftersom Marcus alltid var mer. Det var mer som att dom tre 
pratade i grupp och Hanna har inte haft någon riktigt konversation med Simon.

 Då Hanna ombeds att berätta hur Simon mår så berättar Hanna att hon inte hade någon 
aning om att han mådde psykiskt dåligt. Den uppfattningen som hon hade av Simon var att 
han mådde bra. Det märktes inte på honom att han mådde dåligt och han har aldrig berättat 
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om sitt mående för Hanna.

 Då Hanna ombeds att berätta vad hon vet om Simons mående nu så berättar hon att hon har 
hört nu i efterhand att han lade in sig själ på psyk eftersom han var rädd att han var farlig för 
sig själv eller för andra. Hon har hört mycket saker från olika vänner och läst på olika 
nyhetsgrejer om Simon. Det är många som mår dåligt men som det inte märks på. 

Då Hanna ombeds att berätta om det är  någon annan som vet hur Simon mår så berättar hon 
att hon tycker att polisen ska prata med Marcus Olsson, han är född 1996 och bor i Bergsjö.

 Då Hanna ombeds att berätta hur hennes och Simons kontakt via "Snapchat" har sett ut så 
berättar hon att dom ibland har skickat bilder på deras katter eller när dom är på bion. Dom 
skriver ofta ingenting utan dom skickar bara bilder och om dom har skrivit något till varandra 
så har det ofta bara varit en fråga typ "vad gör du" det har aldrig varit om något viktigt.

 Då Hanna tillfrågas när senaste gången var som hon hade kontakt med Simon så berättar 
hon att det måste ha varit runt Halloween. Dom slutade skicka "Snapchats" till varandra 
någon vecka efter Halloween och sen dess så har Hanna inte hört något från Simon.

 Då Hanna tillfrågas om hon träffade du Simon den 22 december så berättar hon att hon inte 
träffade Simon. Dom gick om varandra inne på bion så när Simons bio var slut så hade Hanna 
redan gått in på sin bio.

 Då Hanna tillfrågas om hon har något som hon vill tillägga i förhöret så berättar hon att hon 
inte har något att tillägga.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170105 klockan 14:58
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Förhör
Förhör 1 med Edvin.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Östlund Qvist, Edvin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor och

dataslagningar.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande sin relation till Simon Persson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-04
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, 
Simons kompis, Jon Edvin Östlund Qvist som benämns Edvin under förhöret.

Förhöret hålls via telefon och Edvins föräldrar är sedan innan informerade om att förhöret 
kommer att äga rum.

Då Edvin tillfrågas om han vet varför polisen vill prata med honom så berättar att han det 
förmodligen är för att han känner Simon och för att han har haft mycket kontakt med Simon 
fram tills den 22 december.

 Då Edvin ombeds att berätta om den kontakt som han har haft med Simon så berättar han att 
de har umgåtts och träffats mycket. Dom brukar träffas mycket på helgerna och dom har 
snackat mycket över sociala medier.

 Då Edvin ombeds att berätta om sin relation med Simon så berättar han att dom har känt 
varandra väldigt länge. När Edvin gick på lågstadiet så började Simon och Edvins storebror 
Einar att umgås. När Edvin blev äldre så började han att umgås mer med Simon. Deras 
kompisrelation går långt tillbaks. 

Som person så är Simon väldigt skämtsam och positiv och han är även ganska sarkastisk och 
ironisk. Ibland så kan det gå lite långt med skämten som att Simon får lite svårt att förstå vart 
man ska sluta skämta. Edvin har inte upplevt Simon som en särskilt seriös person och det 
mesta har varit på skämt. Det är sällan som Edvin och Simon har haft seriösa diskussioner. 
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Edvin upplever Simon som en skämtare som verkar ta ganska lätt på det mesta.

Förutom det så är Simon en duktig och begåvad person. Han har lite koncentrationsproblem 
om man kan kalla det för det. Det Edvin menar med koncentrationsproblem är att Simon har 
varit väldigt utåt och framåt och han vill alltid ha saker att göra.

 Då Edvin ombeds att berätta om Simon har några andra problem förutom med 
koncentrationen så berättar han att han är medveten om att han har problem med psyket 
eftersom han blev inlagd på psyket. Edvin upplever det som att det är dom psykiska 
problemen som är orsaken till att Simon har haft koncentrationsproblem och att det är det 
som är orsaken till att Simons skämt ibland går för långt. 

Edvin berättar vidare att han var och hälsade på Simon då han var inlagd på psyket. Simon 
var ganska lugn då och han verkade vara uttråkad. En gång så tog Simon Edvins bank- och 
busskort när han och Simon hade varit i Sundsvall. Edvin upplever det som att det också är en 
sak som Simon gjorde på grund av sina psykiska problem.

Simon berättade för Edvin att han hade blivit diagnosticerad med tvångstankar när han var 
inlagd på psyket. Simon berättade att han själv inte upplevde att han hade tvångstankar och 
att dom som jobbade på psyk inte heller upplevde att han hade det men att dom inte visste 
vad dom skulle kalla hans tillstånd.

 Då Edvin tillfrågas om han har hört om någon annan som har fått höra något om Simons 
tvångstankar så berättar han att han har hört av en bekant som heter Mathilda, som har pratat 
lite mer seriöst med Simon. Mathilda har fått höra att Simon under en längre tid kände sig 
ensam och att han ville ha en partner på grund av att han var ensam. Han hade sagt att han 
ville ha någon att gosa med.

Edvin har en teori om att Simons tvångstankar yttrade sig i det sätt som han skämtade på. 
Som om han skämtade bort dom jobbiga tankarna som han hade.

 Då Edvin ombeds att berätta om skämten som Simon använde för att skämta bort dom 
jobbiga tankarna så berättar han att han kunde säga saker som var lite elaka. Han har inget 
mer konkret än så att berätta.

Edvin berättar vidare att den gången som han och Simon åkte till Sundsvall tillsammans så 
upptäckte Edvin att hans bank- och busskort var borta. Edvin pratade om detta med Simon 
och Simon berättade då att det var han som hade tagit bank- och busskortet men att han hade 
haft för avsikt att lämna tillbaks korten men glömt bort det.

Sen har det hänt saker tidigare. Det enda konkreta exemplet som Edvin kan komma på är att 
Simon tar saker för givet ibland. Edvins bror jobbar på bion i Hudiksvall och om man frågar 
så kan man få gratis läsk ibland. Simon brukar inte fråga utan bara tar sig friheten att ta saker 
från bion. Simon brukar även ta folks telefoner och svara på andra personers meddelanden. 
Han har gjort detta mot Edvin då Simon tog Mathildas telefon och svarade Edvin med något 
skällsord.

 Då Edvin ombeds att berätta om det har varit någon gång då han har varit orolig för Simon. 
På frågan så berättar Edvin att bortsett från det som händer just nu så har det hänt några 
gånger att han har varit lite orolig för Simons skulle. Nu på senare tid så har nog Edvin 
faktiskt ständigt varit orolig för Simon eftersom det har känts som att Simon har mått sämre 
än vad han har gjort innan.
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Edvin berättar vidare att det var en period efter att Simon hade varit inlagd på psyk då Simon 
verkade må bättre. Sen efter det så verkade Simon må sämre än innan. Simon har haft 
humörsvängningar där han gått från att vara lugn och sjyst till att han drar elaka skämt och 
blir grov i språket. Det har varit mycket humörhopp och det har nästan känts på Simon som 
att han mått sämre än vad han gjorde innan. Innan han blev inlagd på psyk så upplevde Edvin 
att Simon var mer kontrollerad men nu upplever han honom som mer oroad, ungefär som att 
han inte har haft lika mycket kontroll över sig själv och över sina känslor.

 Då Edvin ombeds att beskriva hur Simon blir när han blir sådär grov i språket som han 
uttrycker sig så berättar han att hans tonläge blir förändrat och sakerna som han säger blir mer 
överdrivna och grövre. Edvin har inga konkreta exempel på hur Simon blir.

 Då Edvin ombeds att berätta vem Mathilda är så berättar han att hon heter Mathilda Krantz 
och bor i Delsbo.

 Då Edvin ombeds att berätta om vilka andra personer som Simon har en nära kontakt med 
så berättar han att förutom dom som sitter och spelar med Simon så har han även bra kontakt 
med en tjej i Sundsvall som heter Evelyn eller Evelina. Edvin är ganska säker på att hon heter 
så eftersom Simon har pratat en hel del om henne. Förutom Evelyn eller Evelina så är det 
Mathilda och Edvins bror Einar som Simon har kontakt med. På sättet som Simon har pratat 
om Evelyn eller Evelina så har Edvin förstått det som att Simon har fattat tycke för henne.

 Då Edvin tillfrågas om Simon dricker eller använder droger så berättar han att Simon inte 
använder några droger. Han blev medicinerad när han låg på psyk men den medicineringen 
tog dom bort för honom. Simon dricker men däremot dricker han väldigt lite jämfört med 
andra i hans ålder. I det kompisgäng som Simon och Edvin har så är Simon den som dricker 
minst förutom för Edvin som inte dricker alls.

 Då Edvin ombeds att berätta om kompisgänget som han och Simon tillhör så berättar han att 
i gänget så är det han och Simon, Jazzley Termond, Adam Åstrand, Magnus Svensson, 
William och Anders Hedenfällt. Sen är det några personer som bor i Storbritannien men dom 
spelar dom bara med. Det började med att dom spelade datorspel med varandra och sen 
började dom ha LAN tillsammans och började träffas. Dom har umgåtts sedan dess.

Edvin berättar vidare att dom skulle ha åkt och firat nyår i Skottland tillsammans. Dom som 
skulle åka var Jazzley, Anders, Adam, William, Magnus och Simon. Dom kom hem på 
kvällen den 2 januari.

 Då Edvin ombeds att berätta om den senaste gången som han och Simon hade kontakt med 
varandra så berättar han att det var den 22 december, förmodligen så sent som man kunde ha 
kontakt med Simon. Edvin, Simon och Mathilda träffades på bion och dom snackade med 
varandra. Edvin skulle lämna av Mathilda vid bussen och han ville att Simon skulle åka med 
samma buss som honom hem eftersom dom brukar kliva av på samma ställe. Edvin skulle ta 
bussen mot Bergsjö vid 17-tiden men han väntade så att Mathilda skulle åka före så han tog 
bussen som gick vid 18:20 eller 18:35, han kommer inte ihåg exakt när den gick.

Edvin och Mathilda umgicks med Simon till dess att dom åkte därifrån. Mathilda åkte mot 
Delsbo och Edvin tog bussen mot Bergsjö. När Edvin satt på bussen och då bussen passerade 
biografen så såg Edvin att Simon fortfarande stod inne i entrén till bigrafen. 

Edvin hade frågat Simon om de två inte skulle ta samma buss hem eftersom dom båda brukar 
kliva av på samma busshållplats men Simon sa att han inte skulle åka med eftersom han 
skulle kliva av på en annan hållplats. Eftersom Bergsjö är sista hållplatsen för bussen så tar 
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Edvin för givet att Simon skulle kliva av någonstans innan Bergsjö. Simon sa också att han 
skulle träffa någon person men Edvin kommer inte ihåg namnet på den personen. Nu i 
efterhand så blir Edvin osäker på om Simon ens sa att han skulle träffa någon eftersom Edvin 
glömt bort namnet på den person som Simon skulle träffa.

 Då Edvin ombeds att beskriva hur han upplevde Simon när dom träffades på biografen så 
berättar han att  han upplevde Simon som jättelugn. Dom hade en normal konversation och 
eftersom både han och Simon har som hobby att lösa rubriks kub så stod dom och försökte att 
lösa en ny kub som Simon hade köpt. Förutom det så pratade dom om vilka filmer dom skulle 
se på bio och dom pratade lite om Skottland och att det var dags att åka dit snart.

När Edvin, kring den 24 december, började ana vad Simon hade gjort så försökte han tänka 
tillbaks på hans möte med Simon på bion den 22 december men han kan inte minnas något 
iögonfallande med den diskussionen som dom hade då. Det enda som Edvin tyckte var 
underligt var att Simon inte skulle hoppa av på den hållplats som han brukar.

 Då Edvin tillfrågas om han gick på bio tillsammans med Simon den 22 december så berättar 
han att dom brukar titta på bio tillsammans men inte den dagen. Den dagen så möttes dom 
bara i entrén till bion som dom brukar göra ibland.

 Då Edvin ombeds att berätta när senaste gången, innan dom träffades på bion den 22 
december, var som han och Simon hade kontakt så berättar han att både han och Mathilda 
hade kontakt med Simon den 22 december innan dom träffades på bion. Dom hade haft 
kontakt med Simon på "Snapchat" innan och det var Mathilda som sa till Edvin att dom 
skulle gå till bion för att träffa Simon. 

Då Edvin ombeds att berätta vilka sociala medier som han och Simon har kontakt på så 
berättar han att dom använder "Snapchat" och "Facebooks messenger". Förutom det så 
använder dom "Skype" och "Battlenet" för att prata med varandra när dom spelar spel.

 Då Edvin tillfrågas om det är något som han vill tillägga eller som han tycker är viktigt att 
polisen får reda på så berättar han att han inte kommer på något förutom att han tycker att 
polisen borde prata med Mathilda eftersom hon pratade mycket seriöst med Simon ett tag. 
Hon pratade mer seriöst med Simon än vad många andra gjorde.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170104 klockan 11:15
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Förhör
Kompis med Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Hörnqvist, William
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs angående dubbelmord i Råbo
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2017-01-11
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:38
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

William har varit kompis med Simon i ca 2 år. De har träffats genom kompisars kompisar. De 
har startat upp en kompisgrupp via Skype/Lan. De spelar ihop. De som ingår i gruppen är 
Magnus Svensson, Jazzely Termond, Anders Hedenfelt, Adam Åstrand och Simon. Det är de 
som umgås i gruppen. De spelar dataspel regelbundet, i stort sett dagligen. 

William uppfattar Simon som en lugn person. William skulle bli mycket chockad om det 
skulle vara Simon som begått brotten i Råbo. Simon har inte sagt eller uppträtt avvikande vad 
William sett eller hört. William har aldrig varit med när Simon har haft det jobbigt utan det 
har han hört av kompisar som stått honom närmare än vad William gör. William vet att 
Simon varit inne på psyket i en vecka. William tycker det är konstigt att han kommer ut efter 
bara en vecka om han skulle vara farligt ute i samhället. Simon har själv sagt att han tar 
medicin för att han mår dåligt ibland. William vet inte vad han tar för medicin. William hade 
inte träffat Simon på 14 dagar om man räknar tillbaks från den 22 december. 

William träffar Simon mest via Lan eller på någon fest eller att de träffas på stan. William har 
inte upptäckt något avvikande beteende hos Simon. William var med på resan till Skottland 
nu över nyår. De som åkte till Skottland var William, Jazzely, Anders Hedenfelt, Magnus 
Svensson, Adam Åstrand och så skulle Simon Persson varit med. Runt den 22 december hade 
de betalt resan redan. William tror därför inte att Simon var i något trångmål vad gäller 
pengar. Simon hade även köpt ny data - mus nyligen så han hade enligt William inga 
bekymmer med pengar.

Förhöret uppläst och godkänt.
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348

Förhör
Kompis med Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Åstrand, Adam
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs angående dubbelmord i Råbo
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2017-01-11
Förhör påbörjat

15:05
Förhör avslutat

15:26
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Adam har varit kompis med Simon Persson i ca 2 år. Adam har träffat Simon genom 
kompisar. De spelar dataspel ihop. De är en grupp som brukar spela ihop. De som är med i 
gruppen är Adam, Simon, Jazzely Termond, Magnus Svensson och Anders Hedenfelt. De 
brukar spela var annan dag eller var tredje dag. Det beror på vilken tid på året det är. När de 
är ledig kan det bli oftare. Adam är osäker på när han sist träffade Simon. Det var rätt länge 
sedan. Det var runt Halloween. 

Adam uppfattar Simon som en lugn person vilken är pigg på att skämta. För det mesta glad 
och pratsam. Adam har inte märkt något som sticker ut eller är konstigt med Simon. Adam 
känner till att Simon mått dåligt och Adam var in och hälsade på honom när han var inlagd på 
psyk. Simon hade förklarat varför att han var inne på sjukhuset. Simon hade själv sökt hjälp 
för sina tankar han får. Simon hade gått hos en psykolog och pratat. Adam och Simon hade 
pratat mer allmänt. Simon hade förklarat kort om sitt tillstånd och sedan hade de pratat mer 
som vanligt. 

Simon har inte sagt något till Adam som han reagerat på. Adam har inte sett eller hört att 
Simon mått dåligt psykiskt innan han blev inlagd på psyket och själv berättade om det. Adam 
och hans kompisar har inte pratat om det heller innan det som hände i Råbo. Det är nu först 
efter det som hänt som de pratat om det. Efter det som hänt i Råbo har de pratat om händelsen 
men inte så mycket. De har pratat om att de ska avvakta och se vad som händer. 

Förutom de gånger de spelat ihop har de bara träffats någon gång inne i Hudik. Adam har 
träffat Simon mest genom att de spelat ihop.
Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör
Kompis med Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Hedenfeldt, Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs angående dubbelmord i Råbo
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2017-01-12
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anders uppgav att han känt Simon i ca två år. Anders umgås mest med Simon genom 
dataspel. De som brukar spela ihop är Anders, Simon, Magnus, Adam, William och Jazzely. 
De träffas inte så ofta förutom då de spelar. De bor långt ifrån varandra och träffas fysiskt ett 
par ggr i månaden. 

Anders vet att Simon varit inne på psyk för sina tvångstankar. Simon har själv berättat om 
sina tvångstankar till Anders men inte så mycket. Simon har berättat att han har haft 
tvångstankar om att se folk dö. Simon har inte berättat något mer ingående om det. Anders 
har inte sett att Simon mått dåligt och Anders kan absolut inte tänka sig att Simon skulle 
kunna göra något sådant han är misstänkt för. 

Simon har aldrig pratat om Råbo med Anders. Anders har inte hört någon av sina kompisar 
prata om att Simon pratat om Råbo. Simon har inte uttalat något med anledning av sina 
tvångstankar som fått Anders att reagera.
Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör
Förhör 1 med Evelyn

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Febbo, Evelyn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor och

dataslagningar.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med Simons kompis Evelyn. Förhöret gäller den relation som Evelyn har med Simon.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-16
Förhör påbörjat

10:50
Förhör avslutat

11:58
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, 
Simons kompis, Evelyn Febbo.

Förhöret hålls på telefon och Evelyns föräldrar är underrättad om anledningen till förhöret 
samt att det kommer att hållas.

Då Evelyn ombeds att berätta varför hon tror att polisen vill prata med henne så berättar hon 
att det förmodligen är för att hon känner Simon. Evelyns kompis Angelica har hört av sig till 
henne och berättat att Simon sitter häktad i Gävle.

 Då Evelyn ombeds att berätta om hennes och Simons relation så berättar hon att hon träffade 
Simon för första gången på Huddikmarknaden i somras. Evelyn var tillsammans med sina 
kompisar Angelica och Tomina. Dom träffade Simon när han var med sin kompis "Sibbs". 
Förutom Angelica och Tomina så var det en till tjej med som heter Wilma Sehlin men Evelyn 
tror inte att Wilma känner Simon.

Efter att Evelyn och Simon hade träffats så började dom skriva med varandra på "Snapchat" 
och sen så kom Simon hem till Evelyn en gång.

 Då Evelyn ombeds att beskriva Simon så berättar hon att hon och Simon inte sa så mycket till 
varandra när dom träffades på Huddikmarknaden utan dom pratade mer på "Snapchat".

Evelyn berättar vidare att Simon är en snäll och rolig kille fast på ett konstigt sätt. Simon är 
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inte konstig på ett dåligt sätt utan han är bara konstig. Evelyn och Simon kunde skämta om 
allt möjligt och hon behövde inte tänka så mycket. Simon var öppen med att han var psykiskt 
sjuk och han var öppen med att han hatade sina mediciner. Evelyn visste att det var någon 
konstigt med Simon men hon visste inte vad det var som var konstigt med honom. Hon visste 
att det var något med honom eftersom han åt mediciner men hon frågade aldrig honom vad 
som var fel.

 Då Evelyn ombeds att berätta om hur många gånger som hon och Simon träffades och då 
hon ombeds att berätta mer om dom gångerna så berättar hon att första gången som dom 
träffades var på Hudikmarknaden. Andra gången som dom träffades var när Tomina, 
Angelica och deras klass var iväg till Stockholm. Den gången så kom Simon hem till Evelyn. 
Evelyn bor i Ljusdal. Simon hade tagit med sig godis och chips och dom tittade på film och 
pratade. Simon stannade där till dagen efter. Den andra gången som Simon och Evelyn 
träffades var någon gång på hösten 2016. Evelyn kommer ihåg att Simon hade kortbyxor på 
sig och att det var lite för kallt ute för att ha kortbyxor på sig.

 På frågan vad hon och Simon pratade om den gången så berättar Evelyn att hon inte vet om 
dom pratade om något speciellt, dom pratade iallafall inte om något som hon har lagt på 
minnet. Det som Evelyn kommer ihåg från den gången som Simon kom hem till henne är att 
han satt och glodde på henne vilket hon tyckte var lite läskigt. Evelyn frågade Simon varför 
han kollade på henne och han svarade att det var för att han tyckte att hon var så snygg. 
Evelyn sa till till Simon att han kunde väl titta på en bild på henne från "Facebook" istället för 
att titta på henne men han tyckte att det var bättre att titta på henne live.

 Då Evelyn tillfrågas om det är någon annan händelse med Simon som hon har reagerat på
 så berättar hon att hon inte har reagerat på något annat.

 Då Evelyn ombeds att berätta hur Simon är på "Snapchat" så berättar hon att han brukar 
skicka videos och roliga saker över "Snapchat" och annars så pratar dom bara om vanliga 
saker. Evelyn berättar vidare att det var en sak som Simon har skrivit till henne som hon 
reagerade på nu efter att Angelica har berättat om vad Simon har gjort. Simon skrev till 
Evelyn om en dröm som han hade haft. Evelyn kommer inte exakt ihåg vad Simon skrev men 
hon minns att Simon i drömmen hade hört av sig till henne och bett om hjälp att dumpa tre lik.

Evelyn berättar att hon har sparat det som Simon skrev om dom tre liken och att hon fick 
meddelandet av Simon den 24/10 2016.

 Då Evelyn ombeds att läsa upp det som Simon skrev till henne så berättar hon själv: "Simon 
skrev såhär. Hade nyss en dröm om dig där jag skulle åka till dig och öppna din pressent men 
måste stanna i något hus. Jag bröt mig in men tydligen kom det folk och jag fick döda dom 
annars ringde dom polisen. Jag snappade dig och skrev att Evelyn jag behöver hjälp med att 
dumpa tre lik men du svarade inte. Sen simmade jag över sjön för att hämta båten och då 
hamnade jag på något zoo där jag började skjuta folk eftersom dom inte togh hand om djuren. 
Sen vaknade jag efter att jag hade tagit någon tjejs kort. Jag kommer ihåg koden 7047".

 FL Anteckning. Evelyn har sparat texten och kommer skicka en bild på texten till 
förhörsledarens mobiltelefon. När bilden har kommit förhörsledaren till handa så bifogas 
bilden till förhöret.

 Då Evelyn ombeds att berätta om Simon har skrivit några liknande saker till henne innan 
eller efter att hon fick det här så berättar hon att hon iallafall inte har något annnat sparat. Det 
som Simon skrev tog hon som ett skämt och det verkade han också ha gjort. 

Förhör med Febbo, Evelyn; 2017-01-16 10:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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 På frågan om Simon brukar skämta om sådana här saker så berättar Evelyn att han inte 
brukar skämta om sådana saker med henne iallafall.

 Då Evelyn ombeds att beskriva sin relation till Simon så berättar hon att dom är kompisar 
som kan säga saker till varandra.

 Då Evelyn ombeds att berätta vad hon  vet om Simons psykiska hälsa så berättar hon att hon 
minns att Simon har berättat om att han hatar sin medicin men han har aldrig berättat varför 
han hatar medicinen och han har aldrig berättat mer än att han mått dåligt. Evelyn har frågat 
Simon varför han hatar sin medicin men hon kommer inte ihåg vad Simon svarade.

 Då Evelyn ombeds att berätta vem "Sibbs" är så berättar hon att det är en kompis till Simon. 
Angelica och Tomina känner "Sibbs" så dom borde kunna berätta mer. 

 Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170116 klockan 11:58

Förhör med Febbo, Evelyn; 2017-01-16 10:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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354

Förhör
Förhör 1 med Thomina

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Brokmann Sundström, Thomina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor och

dataslagningar.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande sin relation till Simon Persson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-16
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

13:16
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, 
Simons kompis, Thomina Maria Walli Sundström som vidare i förhöret benämns Thomina.

Förhöret hålls på telefon.

Då Thomina ombeds att berätta om sin relation till Simon Persson så berättar hon att hon och 
Simon aldrig riktigt har varit nära varandra men dom har känt varandra i flera år. Dom har 
gått i samma skola, på Bergsjö centralskola, och det var där dom lärde känna varandra för 
fem, sex år sedan. Dom har alltid varit vänner och dom har setts rätt ofta. Dom har varit ett 
större gäng som har träffats ganska ofta och dom har ändå hunnit umgås ganska mycket 
genom åren. Trotts det så har Thomina och Simon aldrig kommit nära varandra eftersom 
ingen av dom har släppt in den andra nära. Trotts det så har dom varit bra vänner men dom 
har oftast inte kommit in på privata saker när dom har pratat. Thomina och Simon vet saker 
om varandra ändå eftersom dom har gemensamma kompisar och dom har kanske pratat om 
privat saker någon gång men om vad eller när dom skulle ha pratat om det kommer Thomina 
inte ihåg. Thomina har alltid velat vara närmare Simon än vanligt men hon har fått 
uppfattningen att han inte är en sådan person som gärna pratar om sina problem. Om Simon 
vill prata om sina problem så får han höra av sig till Thomina.

 Då Thomina ombeds att beskriva Simon så berättar hon att hon ser Simon som väldigt snäll 
och han har alltid varit speciell. Han har aldrig gjort något mot någon. Han har alltid varit 
jättesnäll och han har alltid varit rolig att umgås med. Att det här har hänt nu känns 
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jättekonstigt och det är något som Tomina aldrig har kunnat föreställa sig. För Tomina är 
Simon samma snälla roliga person.

 Då Thomina ombeds att utveckla det hon sa om att Simon är speciell så berättar hon att hon 
inte riktigt vet hur hon ska förklara det. Många kanske skulle se på Simon som att han har 
konstig humor med som Thomina tycker är rolig humör. Folk kan även se på Thomina som 
att hon har konstig humor eftersom hon kan skratta åt det mesta. Thomina vet inte så mycket 
om Simons hobbys. Hon kan inte förklara det närmare än att han är speciell.

 Då Thomina tillfrågas om hur hon uppfattar att Simon mår så berättar hon att alla gånger 
som hon har umgåtts med Simon så har han alltid varit glad. Han har aldrig visat tecken på att 
må dålig. Thomina vet att Simon har varit på psyk och nu i efterhand så kanske Simon har 
uppvisat någon slags mask mot sina kompisar. När Thomina har umgåtts ned Simon så har 
han alltid varit glad och hon har uppfattat i efterhand att han kanske inte alltid har varit så 
glad.
Han har inte delat något om sitt mående med Thomina. Det är Angelica som har kommit 
närmast Simon. Hon har kommit Simon mycket närmare än vad Thomina någonsin kommer 
att komma.

 Då Thomina ombeds att berätta om Simon har delat något om hur han mår med henne så 
berättar hon att han aldrig har pratat om hur han mår utan det dom har pratat om är mer hur 
dom har uppfattat varandra när dom träffas. Thomina vet inte hur Simon har uppfattat henne 
men hon har alltid uppfattat Simon som glad när dom har träffats.

 Då Thomina tillfrågas hur hennes och Simons kontakt har sett ut så berättar hon att dom 
mest har haft kontakt genom att dom har träffats i gänget eller när Simon har kommit till 
Ljusdal för att träffa Angelica. Annars så har Thomina och Simon skrivit med varandra på 
Facebook-chatten och på "Snapchat". Simon har åkt till Angelica några gånger och då har 
Thomina träffat honom. Senaste gången som hon träffade Simon var för ungefär en månad 
sedan, någon gång i slutet på november eller början på december. Då kom Simon till Ljusdal 
för att träffa Angelica och då umgicks Thomina med dom. Det var senaste gången som 
Thomina träffade Simon.

 På frågan vad Thomina tror att folk kan tycka är konstigt med Simons humor så berättar hon 
att som exempel så om en kille som har sårat henne och hon och Angelica sitter och säger att 
"ja men vi slår ner honom", det är liknande sådant som Simon kan skämta om. Folk kan 
kanske se det som ett grovt skämt men det är just bara det som det är, ett skämt. Simon 
kanske irriterar sig på samma sätt och säga liknande saker. Om dom sitter på bussen och ett 
barn är ledset så kan Simon kanske skämta om att dom ska slår ner det skrikande barnet på 
bussen.

 Då Thomina tillfrågas om Simon brukar skämta om att han ska döda folk så berättar hon att 
den humorn kommer upp ibland. Simon kan skämta om att han ska döda någon men det 
kanske Thomina också har gjort, men det är bara på skämt. Deras skämt kan vara grova. 
Thomina har fått veta nu i efterhand att Simon har haft tankar på att döda folk och att han har 
haft tankar på att döda henne. Thomina är inte rädd för Simon och om han ville döda henne så 
hade han gjort det för längesen. Det är Angelica som har berättat för henne att Simon har haft 
tankar på att döda henne. Thomina vet inte mer än så och hon vet inte om det ens stämmer. 
Angelica berättade inget mer för henne utan bara det. Det kunde ha varit en del i hur Simon 
skämtade.

 Då Thomina tillfrågas vilka som ingår i kompisgänget så berättar hon att det är hon, Simon 
och Angelica, Wilma Sélahn Forsström, William Hörnqvist, Jazzley Termond och Anders 

Förhör med Brokmann Sundström, Thomina; 2017-01-16 12:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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Hedenfällt.

Då Thomina tillfrågas vem "Sibbs" är så berättar hon att det är William Hörnqvist.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170116 klockan 13:16

Förhör med Brokmann Sundström, Thomina; 2017-01-16 12:30   diarienr: 5000-K1588038-16
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357

Förhör
Förhör 1 med Angelica.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Lindström, Angelica
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med Angelica gällande sin relation med Simon.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-04
Förhör påbörjat

15:25
Förhör avslutat

17:04
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare, Pa. Fredrik Norberg ,och förhörspersonen, 
Simons kompis Karin Angelica Lindström som fortsättningsvis i förhöret benämns Angelica.

Förhöret hålls på telefon och Angelicas vårdnadshavare är underrättade om att förhöret 
kommer att äga rum.

Då Angelica tillfrågas om hon vet varför polisen vill prata med henne så berättar hon att hon 
vet varför. Hon känner Simon och med tanke på det som har hänt i Råbo så har hon väntat på 
att polisen ska höra av sig.

 Då Angelica ombeds att berätta om sin relation till Simon Persson så berättar hon att första 
gången som hon träffade Simon var på nyår 2015/2016. Det var på en fest hemma hos Jazzley 
som dom träffades. Det var inget märkvärdigt med deras första möte då det liksom bara var 
som att träffa en ny människa. Angelica och Simon blev inte kompisar riktigt direkt men efter 
att dom hade träffats på festen så pratade dom mycket med varandra. Nu på slutet så hade 
Angelica och Simon en speciell relation till varandra. Dom förstod varandra på ett sätt som 
ingen annan kunde förstå dom. Dom träffades varje helg och bara pratade hela tiden och 
Angelica tycker att det känns jättekonstigt nu när Simon inte svarar på hennes meddelanden. 

Angelica berättar vidare att sista helgen innan julafton så från ingenstans så åkte hon hem till 
Simon och hans familj. Hon bodde där ett tag och hon åkte till Birsta tillsammans med 
Simons familj. Det var den relationen som Angelica och Simon hade till varandra, dom var så 
pass bra vänner så att Angelica bara kunde åka hem till Simon och vara med honom och hans 
familj. Det som var så skönt var att dom bara var väldigt bra vänner, det var liksom inget mer 
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än så. Under det senaste sommarlovet så bodde Angelica hemma hos Simon i en vecka bara 
för att få komma bort från Edsbyn en liten stund och det var under sommaren som hon och 
Simon började bli närmare vänner. 

Vidare berättar Angelica att när Simon blev inlagd på psyk så skickade han ett sms om att han 
var inlagd. Angelica trodde att det var ett typiskt "Simon skämt". Angelica berättar "Det finns 
inga gränser för vad Simon kan skämta om. Han har liksom alltid bara varit så, att han inte 
har några gränser. Om man frågar Simon hur han mår så undvek han frågan och han gjorde 
allt för att slippa svara på det."

Angelica berättar att hon ville veta hur Simon tänkte så hon frågade honom hur han tänkte 
och hur hans huvud fungerade efter det att han hade varit inlagd på psyk. Simon svarade 
henne att han liksom inte bryr sig om människor och han sa att om till exempel hans mamma 
skulle dö så skulle han inte bry sig. Angelica har bett Simon förklara hur hans tvångstankar 
fungerar men Simon försöker alltid undvika att svara på det och det verkar inte som att han 
vill prata om dom sakerna heller. 

När Angelica åkte och hälsade på Simon, hon kommer ihåg att det var en söndag, då han var 
inlagd på psyk. i Hudiksvall så satt dom två bara och pratade. Hon minns att hon bad Simon 
att förklara vad han hade sagt till psykologen och vad det var som gjorde att han blev inlagd. 
Simon berättade då för Angelica att han hade förklarat för psykologen att det liksom var en 
eld inom honom och enda sättet att hämma den elden var att se andra människor må dåligt. 
Angelica tycker att det är så svårt att förklara men Simon har aldrig varit öppen att prata om 
sådana där saker men ändå har han pratat en del med henne om sånt. Angelica tycker att det 
var stor skillnad på Simon när hon träffade honom på psyk. jämfört mot för hur han var innan 
han blev inlagd. Angelica tyckte att det verkade som att Simon såg det som positivt att han 
var på psyk, som att det var någonting bra. 

 När Angelica ombeds att beskriva Simon så berättar hon att Simon är en väldigt speciell 
människa. Han har sina sätt att se på världen och det är inte direkt samma synsätt som andra 
personer har. Simon tycker att allt i världen är skit, att samhället är skit och att allt suger. Han 
tycker allmänt att samhället inte är uppbyggt på ett bra sätt och han hatar att man måste se ut 
på ett speciellt sätt för att bli accepterad. Simon klagade väldigt ofta på hur samhället var 
uppbyggt.

Simon pratade mycket med Angelica och han skämtar mycket och om allt. Angelica kommer 
ihåg att dom skämtade om att både han och hon mådde psykiskt dåligt. Att skämta om deras 
psykiska ohälsa var ett sätt att hantera det men andra runt omkring förstod inte riktigt det.

Gällande sitt psykiska mående så har Simon inte berättat så mycket men Angelica är av 
uppfattningen att han har berättat mer för henne än vad han har gjort till andra. Med allt som 
har hänt så är inte Angelica förvånad över vad som hände den 22 december. Hon har bara gått 
och väntat på att något sånt här ska hända. Angelica minns att dagen efter, den 23 december, 
kring klockan 16 på eftermiddagen så började hon ifrågasätta varför Simon inte svarade. Hon 
började höra av sig till Simons kompisar och hon tyckte att det var väldigt konstigt varför 
Simon inte svarade samtidigt som ett dubbelmord hade uppdagats. Simons andra kompisar 
tyckte att "ja han kanske är galen men inte så galen". Angelica anser att Simon är så pass 
galen. 

Angelica har sett och förstått att Simon är kapabel att skada något men det är det som är 
grejen, att hon är en av väldigt få som insåg att han var kapabel till något sådan här eftersom 
hans psyke blev värre hela tiden ju längre tiden gick.
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Efter att Simon hade kommit ut från psyk. så blev han nästan värre från hur han var innan han 
var på psyk. Man kunde se mer på honom hur det blev värre i hans hjärna. Angelica har 
aldrig varit rädd för Simon och hon kommer aldrig vara rädd för honom heller men samtidigt 
så känner hon att allting är mer komplicerat än så. Den person som Simon var när hon 
träffade honom på psyk och den personen som han var den 22 december när det här hände är 
helt skilda människor.

Den dagen som det här hände så var Simon väldigt arg. En del av de saker som Simon sa 
under dagen och kvällen den 22 december gjorde saken bara mer självklar att det var han som 
hade gjort det här.

Simon var väldigt arg den dagen och kvällen. Tidigare på dagen så hade han åkt in till huddik 
eftersom han skulle till Försäkringskassan. Väl där så fick Simon träffa en tant, saken med 
honom var att han blev sjukskriven när han kom ut från psyk och tanten på Försäkringskassan 
sa att han inte skulle få sina 80 % av lönen som han hade blivit lovad när han blev 
sjukskriven. Sedan Simon kom ut från psyk till den 22 december så hade han fått 80 % av sin 
lön men nu helt plötsligt så skulle han inte få det längre. Simon skickade meddelanden till 
Angelica via "Snapchat" när han var på bion och då skrev han att han var arg på tanten på 
Försäkringskassan som sa att han inte skulle få några pengar. 

Angelica berättar vidare att grejen med Simon är att han har en tendens att bryta sig in i folks 
hus och titta igenom deras saker. Han brukar inte åka in till huddik och bryta sig in bara för 
att men han har väldigt många gånger rånat sina grannar. Att bryta sig in i sina grannars 
stugor och hus för att titta på deras saker är som en hobby för Simon. Han har väldigt sällan 
tagit något från husen som han har varit inne i men han brukar kolla runt och han brukar 
skicka till Angelica när han är i någon annans hus eftersom han vet att Angelica inte skulle 
kontakta någon och berätta om det. 

Angelica vet inte varför han gjorde sådant men han brukade gå runt i Älgered och om någon 
inte var hemma så gick han in där och gick runt och tittade. Hur han tog sig in i husen 
berodde på vad som var det enklaste sättet att ta sig in och han brukade ta sig in på det minst 
krångliga sättet. En gång berättade Simon för Angelica att han hade slagit in en ruta för att ta 
sig och den gången så skickade Simon meddelande till Angelica när han var inne i huset. 
Simon skrev då att han hade krossat en ruta för att ta sig in och att han skulle skylla på 
stormen. Angelica tror att Simon använde en sten för att krossa rutan. Hon minns att han bara 
gick runt och tittade på deras saker. Simon brukade vanligtvis inte skicka när han höll på inne 
hos någon utan han hörde oftast av sig efteråt när han var klart och då kunde han skicka och 
ibland skickade han även bilder på sakerna som fanns i husen. Just den gången när Simon 
skickade när han var inne i ett hus så tror Angelica att i det huset så bodde det ett äldre par 
som hette Olsson.

Angelica berättar vidare att i alla fall så började hela konversationen med försäkringskassan 
med att Simon skrev till Angelica att han i framtiden skulle behöva börja råna människor på 
fulltid. Han brukade kunna skämta om att han ville råna folk på stan. Efter att han hade skrivit 
det så skrev han att han var jättearg. Han sa att han behövde börja råna folk och att han var 
helt pank. Angelica skrev att han inte skulle tänka på det och efter det gick Simon på bio. 

Sen slutade Angelica och Simon prata och senare på kvällen så skickade Simon till Angelica 
och frågade hur länge Angelica skulle vara vaken på kvällen. Angelica tyckte att det var en 
underlig fråga och frågade Simon varför han undrade det och han svarade henne och 
berättade att han bara undrade för att han inte visste om han skulle ha mobiltelefonen på sig 
eller inte. Det var bara det svar som Angelica fick. Angelica låg vaken och tänkte på det som 
Simon hade frågat. Hon visste att Simon satt på en buss när han frågade det eftersom Simon 
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hade skickat en bild på "Snapchat" när han satt på en buss. 

Angelica visste att Simon var på en buss så hon frågade honom vad han skulle göra och han 
svarade att "du kommer märka imorgon vad jag ska göra". Sen blev det tyst och det sista 
Simon skrev till Angelica var klockan 21:31 och då skrev han "hoppa av vid fel station, fick 
skjuts av taxi" och det var det sista som Angelica hörde från Simon. Det var den 22 
december. 

Angelica känner att hon måste ha varit en av dom sista som hörde av Simon innan han slutade 
svara.

På kvällen den 23 december så frågade Angelica Carola, Simons mamma, om vad som hade 
hänt och Carola sa att hon hade hört av Simon senast den 22 december och då var Simon i 
centrala huddik. Carola sa till Angelica att hon skulle ringa någon dag och på måndagen så 
ringde Carola och förklarade allt som hade hänt. Angelica hade redan förstått vad som hade 
hänt med tanke på hur allmänt arg Simon var på äldre människor den dagen och med tanke på 
vad tidningarna har skrivit om hur gärningsmannen tog sig till den här adressen. Angelica 
berättar att Carola även berättade att hon hade hört av Simon kring 23-tiden på kvällen den 
22 december. Då hade Carola skrivit och frågat Simon när han skulle komma hem och fått till 
svar att han skulle komma hem "imorgon".

 Då Angelica tillfrågas om hon frågade Simon om vad han skulle göra och vart han var på 
väg när han satt på bussen så berättar Angelica att hon frågade Simon flera gånger om vart 
han skulle och vad han skulle göra. Angelica tänkte att Simon skulle åka hem eftersom han 
alltid åker buss mellan hemadressen och huddik, det gör han varje dag. Angelica tänker inte 
på vart han var på väg eftersom han alltid åker buss. 

Angelica frågade Simon flera gånger om vad han skulle göra och det enda han svarade var att 
hon, dagen efter, skulle märka vad han skulle göra.

 Då Angelica tillfrågas om hon har sparat det som hon och Simon skrev till varandra den 22 
december så berättar hon att eftersom dom skrev till varandra på "Snapchat" så sparas inte 
saker automatiskt. Hon brukar aldrig spara något på "Snapchat" förutom de sista 
meddelandena som hon och Simon skrev till varandra, dom valde hon att spara. Meddelandet 
som Simon skrev var kvar dagen efter och Angelica fick tanken att Simon var inblandad i det 
som hade hänt vilket fick henne att spara meddelandet utifall.

(FL anteckning i samband med detta så skickar Angelica en "printscreen" på de sista 
meddelandena som hon och Simon skickade till varandra kring klockan 21:31 den 22 
december. Bilden skickas till förhörsledarens tjänstemobil och kommer att läggas in som 
bilaga till förhöret.)

 Då Angelica ombeds att berätta om vilka sociala medier som hon och Simon har haft kontakt 
via så berättar hon att dom har mest pratat på "Snapchat" och på "messenger".

 Då Angelica ombeds att berätta om vad Simon har sagt om sina tvångstankar så berättar 
Angelica att han har berättat att han alltid, 24/7, har tvångstankar om att skada folk. Han har 
sagt att han alltid har haft sådana tankar och så har det varit sedan han var ungefär 11 år. 
Simon brukar säga att han är psykopat och att han är schizofren. Angelica vet inte varför han 
kallar sig själv schizofren men han har sagt att han är en deprimerad psykopat som var 
schizofren. Det var så han förklarade sig själv. 

Angelica berättar vidare att Simon är deprimerad och att Simon har tvångstankar på att skada 
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folk. Han har inga känslor och han bryr sig inte om en människa dör. För Simon är det "what 
ever, människor dör varje dag". Det här har Simon berättat för Angelica ganska många 
gånger. Grejen är att Simon inte säger sådana där saker om man inte frågar honom direkt om 
det. 

Saken med Angelica och Simon är att dom pratade ofta och att dom ofta kom in på 
diskussioner om sådana här saker, som psykiskt mående. Simon pratade inte om det med så 
många andra och det är säkert därför som så många ställer sig frågande till det här som har 
hänt. Angelica ställer sig inte frågande till varför det har hänt.

Redan i början av Mars så märkte Angelica att det var något med Simon och att han inte 
mådde bra. Angelica frågade Simon redan då om han inte hade någon att prata med, Angelica 
minns det här så väl. På den frågan så svarade Simon att "jag kan prata med Einar men han 
förstår inte". Förut så hade det alltid varit så att Simon hade förtroende för Einar och att han 
kunde prata med Einar om hur han mådde men sen så tappade han det förtroendet för Einar. 
Det här berättar Simon för Angelica i mars och just då i mars så kände inte Angelica Simon 
så pass bra som hon gör nu.

 Då Angelica ombeds att berätta mer om vad Simon säger att han ska göra när han har sagt 
att han ska skada folk så berättar Angelica att Simon dolde det bra men som hon har förstått 
det så när Simon ser en människa, oavsett när, så får Simon en tanke som typ "hur skulle jag 
på bästa sätt döda den där personen". Alltså hur han på bästa sätt skulle kunna skada den 
människan som han ser.

Simon har inte sagt något närmare än så eftersom att Angelica och Simon inte har kommit så 
djupt in i den diskussionen. När man börjar prata om sådana saker med Simon så försöker han 
byta ämne och undvika frågan och prata om något annat.

Angelica berättar vidare att Simon berättade för henne att första helgen efter att han hade 
kommit ut från psyk så tog han sin medicin men den medicinen gjorde att det kröp i hans 
armar och han kände att han behövde sysselsätta sig med något. Det var på grund av den 
medicinen som Simon höll på mycket med rubriks kub. När Simon började med den 
medicinen så märkte Angelica att det blev värre med honom och bland annat så började 
Simon, på skämt, att ta stryptag på Angelica men hon har som sagt aldrig varit rädd för 
honom trotts det. Skulle Simon försöka något mot henne så skulle hon ge igen. Angelica vet 
inte om Simon har berättat om det här för någon annan.

Simon har så mycket ilska uppbyggd inom sig så när han blir arg så blir han "väldigt väldigt 
arg och stark". Simon har sina tankar som alltid är i hans hjärna och som trycker på och 
Angelica förstår att det måste ha blivit väldigt mycket för honom eftersom han sökte hjälp på 
BUP självmant.

Angelica frågade Simon vad som hände och vad det var som hade gjort att han blev inlagd 
och Simon berättade för henne varför han hade blivit inlagd. Han berättade att han hade fått 
en tid hos en kurator på BUP och att han hade berättat allt för kuratorn. Kuratorn hade sen 
skickat över Simon till en psykolog på psyk. som beslutade att lägga in Simon eftersom han 
utgjorde en fara för samhället. Angelica tycker att det är konstigt att dom valde att släppa ut 
Simon en vecka efter att han hade blivit inlagd.

När Simon hade kommit ut från psyk. så berättade han att han hade slutat att ta sin medicin 
eftersom att den ändå inte hjälpte. Angelica tyckte att Simon skulle prata med sin läkare men 
hon fick inget gehör för det. Simon blev bara arg när hon sa det och han sa att han klarade sig 
själv. Angelica fortsatte och tjata på Simon eftersom hon visste att det aldrig skulle bli bättre 
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om han inte fick bättre medicin. 

Tillslut fick Simon bättre medicin men han hämtade inte ut medicinen eftersom det skulle 
kosta så mycket pengar. Angelica kommer ihåg att när hon var tillsammans med Simon och 
hans familj i Birsta så frågade hon Simon om dom inte skulle gå in på apoteket för att hämta 
ut hans medicin. Simon ville inte det och han vägrade eftersom han inte ville lägga pengar på 
det och eftersom han inte vill ta någon medicin.

Simon pratade så mycket med Angelica och berättade mycket för henne. Han kanske inte 
berättade om dom värsta sakerna men han berättade mer för henne än vad han gjorde för dom 
flesta andra.

 Då Angelica ombeds att berätta om Simon har berättat om sådana här saker för någon 
annan och iså fall vilka så berättar hon att hon vet att han har pratat om någon Marcus som 
bor i huddik och sen Einar. Det är dom som Simon har nämnt som personer som han har 
pratat med bortsett från henne själv.

 Då Angelica ombeds att beskriva sin relation med Simon så berättar hon att hon inte vet 
riktigt hur hon ska beskriva den. Hon och Simon var liksom bara vänner och hon förstår 
Simon. Om det till exempel lät som att Simon flörtade med henne så förstod hon att det bara 
var på skoj. Andra kunde missförstå Simon men Angelica kunde verkligen förstå honom. 
Angelica skulle beskriva deras relation som väldigt väldigt nära vänner.

 Du säger att Simon har mycket ilska. Kan du utveckla det.
Angelica berättar att Simon hatade allt, han hatade samhället, alla högtider som jul och alla 
hjärtans dag. Simon tycker att allting bara är till för att sälja saker. Det är som att allting i 
samhället gjorde honom väldigt arg. Angelica kan känna att om hon blir riktigt arg och 
känner att hon bara vill slå någonting, som de flesta människor kan känna ibland, så var det så 
som Simon kände hela tiden. Det är svårt att förklara Simons aggressioner men det är just 
dom aggressionerna som Angelica hade lätt att förstå hos Simon eftersom hon också hade 
problem med sina aggressioner. Det var svårt med Simon eftersom han dolde allt väldigt bra.

 Kan du utveckla det som Simon sa om att han var arg på äldre.
Angelica berättar att det var han just på den dagen. Han tyckte inte att äldre förstod och att 
dom inte förstod hur allt var och fungerade. Det var nog en sak som gjorde honom arg också, 
att just ingen förstod honom. Att vara missförstådd hela tiden måste vara väldigt jobbigt. 
Simon blev missförstådd väldigt ofta och det blev han inte glad av direkt. Simon är en väldigt 
missförstådd människa.

Simon sa inget om dom äldre mer än att dom inte förstod. Angelica frågade vad den äldre 
kvinnan på försäkringskassan sa och så men Simon sa inte vad han ville göra mot dom äldre 
eller så. Han var bara väldig väldigt arg den dagen.

 Då Angelica tillfrågas om hon vill lägga till något som hon tycker att det är viktigt för 
polisen att veta så berättar hon att Simon är en väldigt bra människa och vän egentligen. I alla 
fall för Angelica eftersom han hjälpte henne väldigt mycket. Han hjälpte Angelica men sina 
psykiska besvär och han gjorde allt mycket lättare. För Angelica så har han varit en väldigt 
bra vän och han är inte helt dålig utan det finns bra saker inom honom också. Om det nu var 
han som gjorde det här så måste något ha gått fel i hans hjärna den kvällen. 

Förhöret uppläst och godkänt relaterat under förhörets gång 170104 klockan 17:04.
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Förhör
Kompleterande förhör med Angelica.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Lindström, Angelica
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs kring information som inkommit om att hon vet vem Simons kompis Evelyn/Evelina är.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-13
Förhör påbörjat

14:29
Förhör avslutat

14:39
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, 
Simons kompis, Karin Angelica Lindström som vidare i förhöret benämns Angelica.

Förhöret hålls på telefon.

Då det i utredningen framkommit uppgifter om att Angelica kan ha mer kännedom om Simons 
omnämnda kompis vid namn Evelyn/Evelina så hålls ett kompletterande förhör med Angelica 
gällande detta.

Då Angelica tillfrågas om hon känner till någon Evelyn eller Evelina i Ljusdal som är kompis 
med Simon så berättar hon att hon känner till henne men hon själv är inte kompis med 
Evelyn. Det var Angelica som fick Evelyn och Simon att träffas och dom tre tillsammans med 
Tomina Sandström träffades på Hamnyran i Hudiksvall förra året.

Evelyn bor tillsammans med Angelicas bästa kompis Tomina Sandström och Tomina och 
Simon känner varandra sedan dom växte upp men dom har inte haft någon närmare relation 
och dom har inte kontakt med varandra vad Angelica vet.

 Då Angelica ombeds att beskriva Simons och Evelyns relation till varandra så berättar 
Angelica att dom är vänner men hon vet inte hur nära dom är. Som Angelica har förstått det 
så är Simon och Evelyn kompisar och hon vet att Simon någon gång har åkt hem till Evelyn 
och umgåtts med henne. I övrigt så brukar Simon och Evelyn "snappa" på "Snapchat" med 
varandra.
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 Då Angelica görs uppmärksam på att förhörsledaren skulle behöva komma i kontakt med 
Evelyn och Tomina så berättar Angelica att hon ska kontakta Tomina och se till så att polisen 
får en kontaktväg till dom båda.

 ( FL anteckning. Angelica kommer att skicka ett sms till förhörsledaren med telefonnummer 
till Tomina och Evelyn)

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170113 klockan 14:39
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Lindström, Angelica
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande hörd med anledning av Simons ev innehav av kniv.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-02-06
Förhör påbörjat

11:45
Förhör avslutat

12:10
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor ställs i kursiv stil.

Angelica Lindström tillfrågas om hon vet om Simon brukade bära med sig kniv i sin väska?
Angelica uppger att Simon alltid hade med sig en kniv i väskan. 

 Angelica ombeds beskriva hur den såg ut?
Angelica uppger att den var orange och medelstor. Hon säger sedan att den var mer stor än 
liten till storlek. Det var ett lätt skaft på den. Angelica tror att hon skulle kunna peka ut den 
om hon fick se en sådan. Hon har sett den mer än en gång. 
Första gången hon såg den var ca 2 veckor efter det att Simon skrevs ut från sjukhuset / psyk. 

Hon säger vidare att Simon alltid hade sin väska med sig och i den hade han alltid Rubriks 
kub och kniven samt 2 telefoner och en del verktyg, typ hammare och skruvmejslar. 

 Kommenterade han varför han hade kniven med sig?
Angelica uppger att han tyckte om vapen i största allmänhet. Simon berättade också att hans 
psykolog eller kurator sagt att hon skulle lägga upp en massa vapen på ett bord för att se hur 
han reagerade på det. Men Angelica tror inte att de hann med det innan Simon blev gripen. 

 Vet du var kniven kom ifrån?
Angelica: Nej, men den såg dyr ut. Jag har tänkt i efterhand på var han fick den ifrån, 
eftersom den såg exklusiv ut. Kanske han tog den från sin pappa. Det känns inte likt Simon 
att lägga pengar på en kniv. Mer troligt att han skulle sno den i sådant fall. 

 Har Simon någon gång sagt att han skulle vilja använda en kniv mot någon?
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Angelica: -Nej, han har aldrig sagt att han skulle vilja använda en kniv mot någon speciell 
person. Han har aldrig sagt att han skulle vilja skada henne tex. Men Angelica förstår ju att 
han tänkt så. Han har mer pratat allmänt om det. Men aldrig nämnt något konkret. Angelica 
vet ju att han haft tankar på att döda och skada någon för att veta hur det känns. Simon bryr 
sig inte om människor. 

Angelica uppger vidare att Simon brukade ha knivar inhuggna i väggen på sitt rum. Så har 
han alltid haft. Det var efter utskrivningen som Angelica reagerade på att han hade en kniv 
med sig också. 

 Har Simon sagt något om vad han tycker om äldre människor?
Angelica: Dagen för mordet den 22 december så sa Simon via Snabbshatt till henne att han 
inte tyckte om äldre människor för att de var dementa och fattade inget. Detta var efter att 
Simon varit på försäkringskassan och fått besked att han inte skulle få några pengar. Simon 
satt då på bion. Angelica tror att klockan var 16.00-tiden ev något senare. 

 Kunde du känna att Simon var annorlunda eller att det var något på gång?
Angelica: jag förstod att han var väldigt arg. Men annars var han som vanligt.  Sista 
Snabbshatten som jag mottog var den jag fick 21:31 när han klivit av på fel hållplats. 

 Har Simon sagt något till dig om att han var flera personer?
Angelica: -Nej, det har han aldrig sagt nåt om till mig. 

Förhöret relaterat och godkänt. 

Förhör med Lindström, Angelica; 2017-02-06 11:45   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Lindström, Angelica
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av iakttagelser i samband med Simons innehav av kniv under hösten 2016. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-02-09
Förhör påbörjat

10:03
Förhör avslutat

11:05
Förhörsplats

Tjänstebilen Slottegymn. Ljusdal
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare Maria Lindgren och biträdande förhörsledare Jon Linälv. Förhörsledarens 
frågor i kursiv stil. 
Angelica kallad (A )i förhöret. 

Har Simon någon gång tagit upp och visat dig att han har en kniv?
A: -Ja han brukade ha kniv i innerfickan eller i väskan. Han tog upp den ibland och lekte 
med den. Inte så att han lekte med den genom att skära i saker eller så, mest "fipplade" för att 
sysselsätta händerna. Han behövde göra nåt eller pilla på nåt med händerna. 

 Kan du komma ihåg första gången du såg kniven med orange skaft.?
A: Det var efter Hudikmarknaden. Simon blev utskriven från psyk på måndagen innan 
marknaden. Sedan var det helgen efter marknaden. Det borde vara ca 2 veckor efter att Simon 
skrevs ut från psyk som jag såg kniven. 
I samband med Hudikmarknaden hade Simon hittat en liten fickkniv i Jazzleys bil. Den var 
liten och rostig och jag tog av honom den då han nyss var utskriven från psyk och sade " du 
ska inte ha den här" tyckte det var bäst så då vi skulle vara bland en massa Människor.
Men första gången som jag såg den oranga kniven var på mitt studentrum. Simon tog upp den 
och höll på att "fippla" med den. Jag sade inget då för jag brukar inte ifrågasätta folk på det 
sättet. 
Anledningen till att jag ifrågasatte den lilla kniven var ju att vi rörde oss bland folk då och 
Simon hade sagt att han tyckte att det var jobbigt med mycket folk eftersom han då fick 
"hålla" tillbaka sig själv. 
Simon förklarade då jag hälsade på honom på psyket söndagen innan han blev utskriven att 
han hade som en eld inom sig som brann och växte hela tiden och att det var jobbigt att hålla 
tillbaka sig. 
Simon vet att det är fel att göra nåt mot någon annan och ville inte ta konsekvenserna. Annars 
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gjorde han det han ville. Ville han slå till någon på armen så gjorde han det, men inga stora 
saker som fick konsekvenser. 

Hur ofta såg du kniven med orange skaft?
A: ganska ofta. Såg den kanske inte varje gång vi träffades för ofta pillade han på Kuben 
också. Ibland satt han bara och knäppte upp och stängde låset i tryckknappen. Det var sällan 
han tog upp hela kniven ur fodralet. Ibland gjorde han det, men han nuddade inga saker med 
den.
 Kan du komma ihåg i tid när du sist såg kniven?
A: Det var helgen innan jul. Jag åkte till Simon på fredagen och stannade till söndag. Vi var 
bla till birsta under helgen. Jag tror att Simon hade den i innerfickan på sin jacka. Kniven låg 
i olika fickor i jackan så jag kan inte säga exakt vart.  Det var också sista gången jag såg Siom 
"face to face". 

 Hur upplevde du Simon under den här helgen?
A: Jag upplevde honom som vanligt. Men är man med honom för länge så brukar han bli 
irriterad så på söndagen lät jag honom vara ifred. 
Vi pratade om att han skulle åka till storbrittanien efter jul och hur det skulle gå för honom att 
vara upp i alla kompisarna och så mycket människor så länge. Vi pratade även om att han 
skulle komma hem till mig i Edsbyn efter resan, men jag sade åt honom att han kanske skulle 
åka hem och vara ifred ett tag innan han kom till mig. Vi har aldrig gått in på detaljer om det 
här att vara bland folk. Simon har beskrivit det som att det går bra att vara bland folk ett tag, 
men att det blir jobbigt efter ett tag. Det märks genom att Simon blir argare och argare och 
lättare irriterad. 

 Har Simon skickat nån bild på den kniven till dig någon gång?
A: Nej inte på den oranga kniven. Men han har skickat på andra knivar som han har på sitt 
rum. Bl a någon som ser ut som en hedemora kniv. 

 Vet du om Simon visat kniven för någon annan ?
A: Nej, men Jazzley har sagt att han också sett en kniv med orange skaft. Jag har inte varit 
med om att Simon visat t e x sina föräldrar eller syster kniven. 
Simon brukade säga att vi gick så bra ihop för att vi båda mådde så dåligt och var 
deprimerade. Det var inte typiskt Simon att uttrycka sig så. Han var pessimistisk. Vi brukar 
båda två skämta om  saker som man normalt inte skämtar om. Han hintade ofta att han mådde 
sämre än vad han egentligen talade om. Han kunde säga att han mådde "skit" men inte direkt 
varför eller mer i detalj hur han mådde. 
Det var sällan det var seriöst prat om hur de mådde. Angelica tror att de identifierade sig lite 
med varandra. 
Hon säger vidare att hon redan tidigt anade att det var Simon som var misstänkt då hon hörde 
om en 20 åring som var gripen och att Simon inte svarade i telefonen. Redan då hon hörde 
om dubbelmordet och att Simon inte svarade kände hon på sig. Det var jobbigt mellan 
Torsdagen och måndagen då hon fick det bekräftat av Simons mamma. Angelica brukar prata 
med Simons mamma Carola och sedan brukar Angelica prata med Jazzley, Anders Hedenfält, 
William Hörnkvist, Tomina och Adam Åstrand på snabbchatt.

Angelica säger vidare att när Simon sade till henne via chatten att " du kommer att märka 
imorgon, vad jag ska göra" så var det lite typiskt en sak som Simon kan säga. Det var mer 
ovanligt att Simon frågar om hur länge Angelica ska vara vaken. Det är en sak han inte 
brukar fråga. När Angelica tänker tillbaka så tycker hon att hela konversationen var underlig. 

Angelica uppger vidare att Simon var som vanligt den här dagen då de konverserade, fast han 
var argare än vanligt. Han var arg och irriterad för att han inte skulle få sina pengar från 

Förhör med Lindström, Angelica; 2017-02-09 10:03   diarienr: 5000-K1588038-16

 369HEMLIG



försäkringskassan. Han sade nåt om att han "måste börja råna folk på heltid" Det uttrycket var 
dock inget ovanligt sagt från Simon. 
Angelica sade åt honom att inte tänka mer på det. Hon försökte få honom att glömma det som 
gör honom sur och arg. 

Förhöret relaterat och godkänt. 

Förhör med Lindström, Angelica; 2017-02-09 10:03   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Vän med Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Forslin, Sofia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att hon känner Simon Persson och jobbar på Cinema 3 i Hudiksvall. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-02-08
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:05
Förhörsplats

Cinema 3, Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sofia (S) jobbar på Cinema 3 i Hudiksvall. 
Hon har jobbat där sedan november 2015, men slutade sommaren 20156, för att åter börja där 
igen i januari- Februari 2017.

Sofia känner Simon sedan hon var ca 14 år gammal. Simon var 14 år och var ihop med Sofias 
Syster Josefine 15 år. De var bara ihop ett kort tag, någon månad. Men Sofia och hennes syster 
brukade umgås med hela Bergsjögänget som bestod av bl a Einar, Viktor Vidmark, John 
Strindlund och Marcus Olsson.  De brukade umgås inne i Hudiksvall då Sofia bodde ovanpå 
Hemköp. 

Sofia upplever Simon som lite "egen" och blyg, men en rolig kille. Simon pratar med hela 
kroppen när han pratar använder mycket kroppsgester. Hon upplever dock inget obehagligt 
med honom. Hon uppger vidare att det kom som en chock då hon fick veta att han varit inlagd 
på psyk. Sofia uppger att hon pratade med Simon på snabbchatt och han berättade då att 
läkaren sagt att han var farlig för sig själv och andra. De skulle dock prata mer om det då de 
träffades på tu man hand. 

Sofia berättar också att Simon var mycket med dem på bion. De upplevde honom som en 
social person. Sofia fick höra av andra att Simon hade "konstiga " tankar. Senast hon hade 
kontakt med Simon var samma vecka som händelsen (morden) Annars då de hade kontakt 
brukade det vara via Snabbchatt och ofta skickade Simon kattbilder till henne eller andra 
roliga bilder. 

Beträffande väskan så säger Sofia att han jämt hade väska med sig. Ofta dataväskan och då tog 
hon för givet att han hade datorn med sig. Hon har aldrig sett att han har haft kniv med sig. 
Han har aldrig uppträtt hotfullt eller sagt något om att "döda" någon inför henne. Möjligen kan 
han ha skämtat om nåt sånt. 
Sofia uppger att hon någon gång efter den 22 december skickat snabbchatt till honom, men 
fick inget svar. Hon kände direkt att nåt var fel, eftersom Simon alltid svarade. Då hon senare 
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hörde att de gripit en man i 20- års åldern för mord förstod hon. Sofia trodde aldrig att Simon 
skulle göra något sådant. men Sofia hade inte en aning om hans tankar, det fick hon höra av 
andra. Hon uppger vidare att Anna Granath pratade mycket med Simon. De pratade varje dag. 
Hon har tagit väldigt illa vid sig. 

På fråga så uppger Sofia att Simon aldrig nämnt något om att han har haft någon psykos eller 
att han uppgett att han är flera personligheter. Han har alltid varit lite udda, men gullig mot 
Sofia. Sofias kompis som hon även bor med Emelie Lindholm kallad "Emmet" sade dock att 
hon tyckte Simon såg ledsen ut då de senast träffade honom i december då de var på bion 
"blood Wars" en vampyrfilm. Hon tyckte att Simon såg lite deppig och ledsen ut. 
Simon brukar annars vara reserverad, men tycke om att umgås. Han var liksom social fast 
tillbakadragen. Spel var en stor del av hans liv. Han sade inte så mycket om vad han tyckte om 
andra människor. Han tyckte också mycket om film, främst skräckfilm. 

Förhöret relaterat och godkänt. 

Förhör med Forslin, Sofia; 2017-02-08 13:30   diarienr: 5000-K1588038-16

 372HEMLIG



373

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Hörnqvist, William
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kompletterande med anledning av Simons ev knivinnehav. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-02-10
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

William tillfrågas om han någon gång sett att Simon bar med sig en kniv i fickan eller väskan. 
?
William uppger att han sett att Simon har haft en kniv med sig i sin datorväska. Han vet att det 
är en kniv med plast skaft. Men han kommer inte ihåg färgen på den. Det var i modell som en 
morakniv. William uppger att han hade kniven löst i datorväskan utan knivslida. William 
uppger att han inte sett den kniven under hösten 2016. Inte sedan Simon skrevs ut från psyk i 
september.
William tror att han såg kniven under sommaren 2016. Det var inte så att Simon hade upp 
kniven och viftade med den. Det var mer att William tog väskan på skoj och gick igenom den 
och såg att där låg en kniv. Då han frågade Simon om det så svarade han att det var en bra att 
ha sak. William uppger att han inte tycker det är så konstigt eftersom de bor ute i skogen. 
Simon har aldrig hotat eller tagit upp kniven framför William. 

Förhöret relaterat och godkänt. 
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Förhör
Kompletterande förhör Edvin Qvist

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Östlund Qvist, Edvin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Simons kompis Edvin Qvist
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-10
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:09
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv stil)
Edvin: Edvin Qvist

 Vet du vad Simon brukade ha i sin väska?
Edvin uppger "han hade jättemycket saker tror jag. Har inte tittat i den. Han hade godis, 
Rubiks kuber. Annars har han inte visat för mig vad han haft med sig. Det har varit det han 
plockat fram ur väskan när jag varit med. 

 Vet du om Simon brukade ha någon kniv med sig?
Edvin uppger "nej det har jag inte sett."

 Har det pratats något bland er kompisar om att Simon haft kniv?
Edvin uppger "min bror har nämnt det. Vet inte i vilket sammanhang. Vet att han sagt det. Vi 
satt i bilen när vi pratade om det. Det var morgon. Kommer ihåg att Einar sa Simon hade ju 
en kniv. Det är det jag kommer ihåg. Det är ganska omvälvande allting efter det som hänt." 

Är det någon annan som pratat om att Simon haft kniv? 
Edvin uppger "nej ingen har sagt något om det till mig."

Är det något annat som du vill berätta eller som du tycker vi borde prata om?
Edvin uppger "nej allt som är relevant har jag nog sagt."

Uppläst och godkänt
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Förhör
Kompis med Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Krantz, Matilda
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hör med anledning av dubbelmord i Råbo.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Bo Andersson
Förhörsdatum

2017-01-09
Förhör påbörjat

12:53
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Krim i Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Matilada uppgav att hon är kompis med Simon sedan hon träffade honom på Delsbostämman 
nu i somras 2016. De gånger Matilda träffat Simon har varit i kompisgruppen vilken består av 
Matilda, Simon, Edvin Östlund kvist och Einar Östlund Kvist. Det är kärngruppen de gånger 
Matilda har träffat honom. Det blev ganska ofta efter Delsbomässan. Varannan helg. Ibland 
varje helg. De spelade ofta ihop eller hängde på bion eller hemma hos Edvin o Einar. Matilda 
har inte haft någon relation med Simon utan hon är ihop med Edvin. Matilda har pratat med 
Simon via Snapshot. Det har hon gjort i stort sett dagligen sedan i somras. Det är hon och 
Simon som pratat via Snapshot. Hon vet inte hur de övriga i gruppen samtalar med Simon. 
Hon pratar ibland med Edvin över Snapshot men det är oftast via Facebook eller att de pratar 
vanligt. 

Från början uppfattade Matilda Simon som en lugn kille men att han uttalat mörka skämt. 
Matilda har ibland tagit upp vad Simon har sagt med Einar, Edvin och ibland William. De har 
då sagt att det är ju Simon. Han gör som han gör. Matilda vet att Simon varit på psyk och han 
har själv berättat att han tänkt och sagt saker som inte är helt okey. Simon har själv sagt att 
han i tidig ålder ibland tänkt på död i olika former. Han var inte rädd för döden utan nyfiken. 
Det var den uppfattning Matilda fått. 
Gruppen minus Einar hade åkt till ett konvent i Gävle, När kon 2016. De hade pratat om en 
före detta tjej till Edvin. Denna hade varit otrogen. Simon har legat med den tjejen en gång 
men han har inte varit ihop med henne. Simon hade då sagt att hon förtjänar att dö och sagt 
andra brutala saker. Den kändes som att det inte var riktat mot henne utan mot det hon gjort. 

Matilda hade tagit upp vissa saker med Einar som Simon sagt för hon har blivit orolig. 
Matilda hade en gång tänkt färga sitt hår blått. Simon hade då svarat på Snapshot. De 
konverserar ibland på engelska för det går snabbare. Det är Matildas uppfattning. Simon hade 
svarat via Snapshot på engelska. Det var den 22 december 2016. Matilda vet att det var den 
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22 för hon tog körkort då. Simon skrev på engelska " If that i have yo kill edvin and rape 
you" mm. Matilda mejlade över konversationen på Snapshot till utredningsman vilken 
bifogas förhöret. Matilda pratade med Simon kl. .13.26 den 22 dec. via Snapshot. Hon 
frågade vilken buss han skulle ta in till Hudik. Han svarade att han skulle ta den som kom 
15.15 in till Hudik. Sista konversationen med Simon den 22 dec. var kl. 15.37 då Simon 
skrev cri. Vilket ska betyda Cry, ledsen. 

Matilda hade åkt in till Hudik den 22 december kl. 08.15. Hon hade uppskrivning för körkort 
kl. 10.30. Hon hade suttit där en timme. Sedan gått på stan och ätit med en kompis. Matilda 
hade efter det gått runt på stan med Edvin. De hade gått till bion när det var mörkt ute. Det 
kan han varit runt 16.00- tiden. Det hade varit på eftermiddagen. De hade gått till bion för att 
träffa Einar och Simon. De visste att Simon var där. Det var via Snapshot hon fått reda på det 
men det har Matilda inte kvar. Hon tror de skickade bilder till varandra. Simon hade stått och 
hållit på med en ny Rubriks Kub. Varken han eller Edvin kunde lösa den. Simon hade verkat 
normal. Matilda hade inte velat säga att hon skulle skriva upp för körkort. Hon hade skickat 
en bild på Snapshot på golvet. Simon hade trott att det var golvet på ungdomsmottagningen 
och att hon var gravid. De hade skämtat om det sedan inne på bion. Matilda uppgav att Simon 
uppträtt som vanligt. Inget utöver det vanliga. Matilda hade åkt med bussen hem senast vid 
18.00 tiden.

Matilda uppfattar Simon som en social person som vill ha folk runt sig. Han vill inte vara 
hemma och inte göra någonting. Han har funderat på att söka postjobb i Sundsvall. Matilda 
uppfattar att Simon har haft pengar att köpa saker för. Simon har sagt att han jobbat med 
inbrott och tjänade mycket pengar på det. Matilda tog det mer som ett skämt. 

Simon har vid något tillfälle sagt till Matilda att han fått diagnosen bipolär. Man kan vara på 
topp eller att man är jätte ledsen. Simon hade sagt att han fått fel diagnos. Simon har sagt att 
det finns en Simon 1, en Simon 2 och en Simon 3. Simon 1 är en mycket bra person och 
Simon 3 en hemsk person. Det var ganska länge sedan ha sade det. Det kan ha varit i augusti 
– oktober. Han sade själv att han på förmiddagen kunde vara Simon 1 och på natten Simon 3 
för att däremellan vara Simon 2. 

Matilda kommer inte ihåg att han sagt något mer om sitt hälsotillstånd. 

Matilda har inte fått uppfattningen om att Simon skulle vara i någon akut behov av pengar. 
Det har hon aldrig upplevt. Det verkar som att han kan få pengar av sina föräldrar till det han 
behöver. Simon har även haft några ströjobb. 

Simon har berättat att han tar tabletter för att han fått diagnosen bipolär. Matilda har vid några 
tillfällen frågat om han tagit sin medicin. Varje gång hon frågat har han sagt nej. 

Simon har skrivit till Matilda att den här personen är så jobbig. Matilda har svarat att varför 
tar du inte bort den personen. Simon hade då sagt att jag tar inte bort mina Facebookvänner, 
de tar bort mig.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Krantz, Matilda; 2017-01-09 12:53   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Matilda Krantz kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Krantz, Matilda
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör med Simons kompis Matilda 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

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-10
Förhör påbörjat

14:43
Förhör avslutat

15:21
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv stil)
Matilda: Matilda Krantz

 Vad jag har förstått så brukade Simon så gott som alltid ha en väska med sig?
Matilda uppger "ja det stämmer. En dataväska typ."

 Berätta vad han brukade ha i väskan?
Matilda uppger "han brukar ha pennor, medicin, kondomer, godis, mat. Jag kollade igenom 
den när vi träffades en gång. Det borde ha varit i okt-november kanske. Jag skulle skämta 
med Simon och plocka fram allt han hade. Kan ha varit hemma hos mig, i en bil eller på 
biografen i Hudik. Hann inte plocka fram allt för han såg mig o sa lägg av." 

Minns du något mer Simon brukade ha i sin väska?
Matilda uppger "en orange kniv. Typ en fiskekniv eller vilt/överlevnadskniv. Det är en med 
två blad. Ett är ett vanligt blad och med det andra kan man fjälla fisk tror jag. Det är lite böjt 
liksom. Det var antingen då som jag såg den eller så kan det ha varit när vi har träffats i 
kompisgänget. Då har han tagit fram den. Han har skurit upp pizza med den o sen blev den 
liggande på bordet. Han har sagt att det är hans pizzakniv.  Har sett kniven ca 3 gånger."

Pizzakniv?
Matilda uppger "det är när jag har frågat honom varför han har den som han sagt det".

Berätta om senaste gången du såg kniven?
Matilda uppger "det var när vi satt o spelade spel hemma hos mig för mina föräldrar var på 
semester. Det var Edvin, Einar och en kille som heter Marcus. De hade pizza med sig. Då tog 
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Simon fram kniven och skulle skära upp sin pizza. Det var vid det tillfället som han lämnade 
kniven på bordet en stund. Det var nog under sen höst. Oktober kanske eftersom vi skulle 
spela ett läskigt och det var nära Halloween i tid.. Vi spelade Duengons and dragons. "

Berätta hur det gick till när Simon tog fram kniven?
Matilda uppger "han tog fram den, skar upp pizza med den. Han drog den sen längs med 
armar och hals. Min reaktion var Einar kolla vad Simon gör. Einar sa nej Simon nej lägg ifrån 
dig kniven. Då lade han undan kniven. Han lade den på bordet. Efter en stund tog han och 
högg kniven mellan fingrarna mot pizzakartongen. Sen kommer jag inte ihåg nåt mer. 
Antingen låg den kvar på bordet eller så stoppade han ner den i väskan. "

Var hade Simon kniven innan han tog upp den?
Matilda uppger "han plockade upp kniven från sin väska. Förresten sista gången jag såg 
kniven var den där gången när jag tömde väskan och Simon sa åt mig. Så var det." 

 Berätta om första gången du såg kniven?
Matilda uppger att hon vid det tillfället gick i centrala Hudiksvall tillsammans med Edvin. De 
gick till busstationen och Edvin sa att Simon bär kniv. Matilda hade då haft en konversation 
med Simon på snap chat där Simon skrivit att de borde kapa en husvagn. Simon hade skrivit 
att Matilda skulle ta med verktyg så skulle Simon ta med en kniv. Matilda uppger "Simon 
skämtade och skrev ska vi kapa en husvagn. Det var nåt också om att jag skulle ta med 
verktyg. Det var ett skämt från min sida. Vi träffade Simon samma dag i Hudik sen. Jag sa att 
jag inte hade verktyg med mig. Jag frågade har du verkligen en kniv? Då sa han ja. Sen 
plockade han upp den, visade fram den och tog ner den igen. Det var nog under sommarlovet 
tror jag. Sent på sommaren. Det var nog innan han blev inlagd på psyket. Det känns som det. 
Eftersom det fanns husvagnar vid kajen i Hudiksvall minns jag."

Matilda uppger "ofta när jag har tagit upp saker om Simon har jag fått svaret det är ju Simon 
liksom. Att även om det är knasigt så är det normalt för att det är han. Det är normaliserat när 
det är Simon". 

 Vet du har han fått tag på kniven?
Matilda uppger "antingen borde han fått den eller köpt den på en jaktaffär. Det är ju ändå en 
kniv med två funktioner. Han har inte sagt något om det "

 Vilka har han visat kniven för?
Matilda uppger "mig Edvin, Einar, Marcus i alla fall."
 Om du fick se bilder på knivar skulle du kunna peka ut den här orangea kniven?
Matilda uppger att hon tror att hon skulle kunna det.

Är det något annat du vill berätta eller du tycker att vi bör veta om Simon?
Matilda uppger "vet att Simon vill ha en flickvän. Att han inte vill bo hemma. Han ville ha ett 
stadigt förhållande. Vet att han har mellan 6-7 knivar på sitt rum. Vi Snappade en gång och 
då visade han upp dessa ställen. En i en skrivbordslåda. En instucken i väggen och så. Då var 
inte den orangea med. Vi kom in på samtalsämnet av nån anledning att han kände sig trygg. 
Han visade upp bilder på knivarna. Det var nog november december nån gång. Det var nog 
att jag skrev att jag kände mig otrygg och sa fick jag bilder på knivar till svar och att han 
skrev att han kände sig trygg."

Uppläst och godkänt

Förhör med Krantz, Matilda; 2017-02-10 14:43   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Strindlund, John
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

John hörs om sin kännedom om den misstänlkte i K 1588038-16
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Roger Wiik
Förhörsdatum

2016-12-26
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

10:18
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

John Strindlund är barndomskompis med Simon och hörs om hans kännedom om Simon som 
person.

John berättar att han är kusin kusin till Simon och att han har känt Simon hela sitt liv, John 
har umgåtts med Simon relativt mycket under deras uppväxt. John beskriver Simon som att 
han alltid varit en enstöring under sin uppväxt och att Simon när han var yngre oftast satt 
hemma ensam.

Under det senaste året upplever John att Simon blivit mera social och deltagit i fester och 
börjat vara ute på krogen som han aldrig gjorde förut, Simon hade även börjat skaffa sig 
vänner, vilket Simon inte hade när han var yngre. John upplever även att Simon kommit hem 
till honom mer flitigt under det senaste åren, tidigare kom Simon hem till John ca 1 gång i 
månaden men under det senaste åren kunde Simon komma till John 1-2 gånger i veckan för 
att umgås och spela tv-spel.

John beskriver att han upplever att Simon blivit mera utåtriktad och social under de senaste 
åren.

John berättar att han träffade Simon senast för ca 2 veckor sedan på en lokal fest i Bergsjö 
och John upplevde då att Simon var helt normal, han festade och umgicks med andra 
kompisar som vilken som helst.

John berättar vidare att människor som inte känner Simon som John gör, ibland brukar 
uppleva Simon som konstig, detta genom att Simon ibland säger konstiga saker som lätt kan 
missuppfattas. John har dock aldrig hört Simon uttala någonting om våld eller något liknande 
utan bara konstiga saker som andra inte skulle säga. Eftersom John har hört hur Simon sagt 
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"konstiga saker" under hela deras uppväxt så är det inget som John numera reflekterar över 
men han kan förstå att andra människor kan uppleva Simon som obehaglig efter som han 
säger det han säger.

John berättar vidare att han alltid har uppfattat Simon som en handlingens man, det Simon 
säger han skall göra, det har Simon alltid gjort samt att Simon är en väldigt envis person.

John berättar även att Simon varit helt öppen om sina psykiska besvär, Simon var även helt 
öppen med att han varit inlagd på psykiatrin för detta redan från första gången det hände för 
ca 1 år sedan, John upplever inte att Simon har förändrats något efter kontakten med 
psykiatrin utan han var samma person som han alltid varit.

 Kan du se eller vet du om Simon kan ha haft något motiv till att göra det han har gjort?

John svarar att han har svårt att se något motiv till vad som hänt eftersom John aldrig kan 
tänka sig att Simon skulle kunna skada någon annan människa. John har dock fått berättat för 
sig av Marcus Olsson att Simon sagt till Marcus för en tid sedan att han behövde pengar och 
att Simon då sagt till Marcus att han skulle råna någon gammal tant.

John spekulerar i att det enda tänkbara motivet för honom i så fall skulle vara att Simon 
försökt rånat någon och att det hela har gått snett någonstans.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Strindlund, John; 2016-12-26 09:40   diarienr: 5000-K1588038-16
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PM
Fotokonfrontation knivar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2017-02-09
Tid

08:07
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Uppgift

2017-02-08 kl.13:09-13:14 får vittnet Einar Qvist titta på bifogat fotokollage över knivar. 
Einar förevisas en bild i taget. 

FL: Insp Maria Eriksson
FL2  Insp Jon Linälv
Einar: Einar Qvist.

Bild 1. Einar uppger "nej inte den".
Bild 2. Einar uppger "nej det var två blad".
Bild 3. Einar ruskar på huvudet.
Bild 4. Einar uppger "nej".
Bild 5. Einar uppger "nej det var två blad".
Bild 6. Einar uppger "nej".
Bild 7. Einar uppger "nej."
Bild 8. Einar uppger "nej."
Bild 9. Einar uppger "nej inte den".
Bild 10. Einar uppger "så där såg den ut. Bladen är exakt lika och handtaget är orange. Det 
böjda bladet som Simon sa var en buköppnare. Har för mig att det kanske var någon mer 
svart detalj på handtaget men jag är osäker på det. Nej jag är säker på att det är en sån kniv. 
Jag är till 99 procent säker på att det är en sån kniv. Det är det där med den svarta detaljen på 
handtaget som gör att jag inte är helt hundra procent säker.

ÖVRIGT
Bild 10 visar en jaktkniv av märket EKA swingblade.
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PM
Knivkonfrontation

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Lindgren, Maria
Datum

2017-02-09
Tid

15:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maria Lindgren

Uppgiften avser

Förevisning av knivar för vittnet Angelica Lindström
Uppgift

2017-02-09 förevisar Jon Linälv och Maria Lindgren 10 stycken knivar för Angelica 
Lindström. Angelica är informerad att spontant berätta om varje kniv som förevisas och om 
säga till om någon av knivarna påminner om den kniv som hon sett Simon bära.

Knivarna visas en och en och börjar med 1 och slutar med 10.

1. Skaftet påminner om den kniven Simon hade men det var inga hål i bladet.
2. Själva början på knivbladet som går ut från skaftet påminner om den kniven som Simon 
hade.
3. Den kniven är för smal och för lång.
4. Den kniv som Simon hade var mer orange, men det kan ha varit någon svart detalj på den.
5. Ser för kort ut i modellen-
6. Inget hål i bladet var det, men det var någon detalj, men inget hål.
7. Inga inbuktningar, det var mer ett normalt knivblad.
8. Skaftet är för långt och bladet för kort.
9. Det enda som känns rätt med denna är färgen. 
10. Det kan vara en sådan kniv, med ett gömt blad. Det är svårt att säga, då jag såg kniven var 
den ju oftast i fodralet. 
Fodralet var gråsvart och av typ hårt nylontyg med tryckknapp för låsning.  
Angelica tror också att handtaget var mer anpassat för handen och fingrarna. 

HEMLIG



1
 

 

 

  

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 397HEMLIG



2
 

 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 398HEMLIG



3
 

      

 

    

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 399HEMLIG



4
 

 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 400HEMLIG



5
 

 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 401HEMLIG



6
 

 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 402HEMLIG



7
 

 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 403HEMLIG



8
 

 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 404HEMLIG



9
 

 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 405HEMLIG



1
0
 

 

, 2017-02-09 15:47   diarienr: 5000-K1588038-16

 406HEMLIG



407

PM
William Hörnqvist Fotokonfrontation knivar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2017-02-14
Tid

15:01
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Fotokonfrontation knivar
Uppgift

Fotokonfrontation med bilder på knivar genomförs på Hudiksvalls polisstation 2017-02-14 
kl 13:31-13:37. Fotokonfrontationsbilder bifogas denna Pm.

FL: Insp Maria Eriksson
FL2: Insp Jon Linälv
William: William Hörnqvist

William informeras om att han kommer att förevisas ett antal bilder på knivar och att han 
kommer att få titta på en bild i taget. 

Bild1. William uppger "den är för avancerad. Det var inga hål i eggen på kniven som jag såg 
att Simon hade förra sommaren".

Bild 2. William uppger "det är ingen sån. Det är en vanlig Morakniv."

Bild 3. William uppger "nej det är ingen Filékniv".

Bild 4. William uppger "nej, nej inte den.

Bild 5. William uppger "nej det var en vanlig Morakniv."

Bild 6. William uppger "Nej ingen sån kniv."

Bild 7. William uppger "nej, nej."

Bild 8. William uppger "nej det var ingen sån egg. Det var en vanlig kniv."

Bild 9. William uppger "nej, inget sånt blad heller."

Bild 10. William uppger "nej den kniv jag såg var en vanlig Morakniv med rött eller orange 
gjutet plasthandtag. Sen hade den ett skydd på handtaget mot eggen. Det var också av plast. 
Eggan var ca 10 cm lång. En vanlig Morakniv.
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William tillfrågas om han sett om Simon haft fler knivar?
William uppger att han sett ytterligare en vanlig Morakniv hemma hos Simon i hans rum. 

William tillfrågas när i tid han sett dessa knivar?
William uppger att han sett dem någon gång under sommaren 2016 och att han inte sett 
någon kniv sedan dess. Den förstnämnda kniven såg William i samband med att han vid ett 
tillfälle tittade i Simons väska. William tyckte det var konstigt att Simon hade en dataväska 
men att han inte hade någon dator i väskan.

Uppläst och godkänt.

William Hörnqvist Fotokonfrontation knivar, PM, 2017-02-14 15:01   diarienr: 5000-K1588038-16
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419

Förhör
Knivkonfrontation

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Krantz, Matilda
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av förevisning av knivar.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-14
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ML

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret finns Maria Lindgren som är biträdande förhörsledare och för anteckningar 
och Jon Linälv som är förhörsledare. 

FL: Matilda, du har lämnat uppgifter tidigare om vad Simon hade i sin väska. Bl a så nämnde 
du en kniv och det är därför du är här idag, för att titta på ett antal knivar. Matilda ombeds ta 
god tid på sig och gärna kommentera varje kniv. Hon upplyses också om att det inte är säkert 
att en kniv som liknar den hon tidigare uppgett i förhör finns med bland de förevisade 
knivarna.

Matilda tillfrågas om det är nåt ytterligare hon vill tillägga innan hon förevisas bilderna. 
Matilda nämner då att hon pratat med Edvin Qvist angående kniven och vad Simon hade i sin 
väska. Edvin nämnde då att Simon hade en eller 2 st rubriks kub med sig i väskan.  Vidare så 
nämnde hon sin minnesbild av kniven och Edvin höll då med henne i den beskrivningen. 
Matilda uppger att då polisen ringde Edvin var han i skolan och hade svårt att prata fritt. 

10 knivar förevisas Matilda.

1. Inte riktigt den kniven!, inga hål i den och handtaget stämmer inte. Inte heller loggan på 
bladet stämmer överens med den minnesbild jag har. 

2. Färgen stämmer. men det är ändå inte den.

3. Allting är fel, färg, för lång etc.

4. Inte den heller, det var inget svart blad. Bladet var metallfärgat.

5. Inge mönster på handtaget. Det var alltid ett blad utfällt.

6. Nej, för kort.
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7. Det var ingen kapsylöppnare i änden. Den är för kort och det är fel logga på den, samma 
som kniv nr 1.

8. Den är fel, inte så plastig och helt orange handtag. 

9.Inget sådant mönster, den saknar ett blad och bladet var för kort.

10. Den är mest lik den kniv som jag har sett Simon ha. Det ser ut som den kniven som man 
trycker på spärren och byter  blad. Det som möjligen kan få mig att tveka är färgen på skaftet 
och öglan där bak på handtaget. Färgen känns för "blek". Modellen känns dock rätt. Loggan 
tänkte jag nog inte så mycket på. 
Matilda beskriver hur hon vid något tillfälle sett Simon skära pizza med det stora raka bladet 
och skära på håret på armen med det böjda bladet.  Matilda tror inte hon sett något fodral eller 
någon knivslida till kniven.  På en skala från 1-10 över hur denna kniv stämmer överens med 
den Simon hade så uppger Matilda att den stämmer överens med 9 till nästan 10.  Det är 
färgen och öglan som kan vara annorlunda. Matilda uppger att hon känner till lite knivar för att 
hennes pappa jagar. Vidare så har hon själv hållit i kniven under en rollspelskväll hemma hos 
Matilda under hösten 2016. Hon tror att det var i samband med att Simon skar upp pizza med 
den eller när Einar sagt åt honom att lägga undan kniven som hon kan ha tagit den och fällt 
ihop den innan Simon lade ner den i sin väska igen. 

FL: I fredags när vi talades vid så nämnde du Matilda att du sett kniven vid tre tillfällen? Är 
det ytterligare nåt tillfälle som du sett den?
Matilda: -Nej

FL: har du pratat med någon mer om kniven?
Matilda: jag har pratat med Edvin och Einar om kniven, ingen annan. 

Förhör med Krantz, Matilda; 2017-02-14 12:55   diarienr: 5000-K1588038-16
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5203/65889-16 1 (5) K1588038-16 

 

 

Region Mitt 
Forensiska sektionen, Gävleborg 

Box 234 

821 23 BOLLNÄS 

Datum 
2017-02-21 

Diarienummer 
K1588038-16 

5203/65889-16 

Protokoll över fotoarbete

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Jon Linälv 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mord . Fotodokumentera kniv. 

  
Handläggare: Lokal brottsplatsundersökare Bengt-Olof Rolin 
Medundersökare:   
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Polishuset, Bollnäs. Undersökningen påbörjades den 21 februari 
2017 kl. 09.00 

  
Avspärrning:  
  
Bevakning:  
  
Övrig information:  
 

Beskrivning av material 

Bild 1. Kniv med knivslida i obruten plastförpackning. ”EKA G3”. (När bilderna ses på 

datorskärmen framträder knivskaftet i mer röd nyans än då det ses direkt visuellt då 
knivskaftet framträder i mer orange färg).  

 

Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv, 2017-02-21 11:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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5203/65889-16 2 (5) K1588038-16 

Bild 2. Bild som visar knivens två blad utfällda. 

 
 
 
 
 

 

Bild 3. Bild som visar kniven när ett av bladen är infällda i knivskaftet. 

 
 
 
 

Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv, 2017-02-21 11:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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5203/65889-16 3 (5) K1588038-16 

Bild 4. Bild som visar knivens andra sida. 

 
 
 
 
 

 

Bild 5. Bild som visar när ”buköppnaren” är utfälld och knivbladet infällt i knivskaftet. 

 
 
 
 

Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv, 2017-02-21 11:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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5203/65889-16 4 (5) K1588038-16 

Bild 6. Bild som visar andra sidan av kniven. 

 
 
 
 
 
 
Bild 7. Bild som visar knivslidan. 

 
 
 
 

Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv, 2017-02-21 11:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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5203/65889-16 5 (5) K1588038-16 

  
 

Materialförteckning 

Gods 

Material-
märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5203/65889-
16/G088 

Ej beslag Kniv med knivslida, 
"EKA G3" 

 Jon Linälv 

 
 
 
 
 
 
 
Bengt-Olof Rolin 
Lokal brottsplatsundersökare 

Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv, 2017-02-21 11:16   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Signe
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Syster till misstänkt.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av eventuella iakttagelser som kan sättas i samband med mord den 22 december

2016 i Råbo, Hudiksvall. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-18
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Signe ombeds berätta om Simon och deras relation som syskon. 

Signe uppger att Simon alltid var lite speciell. Signes kompisar tycker att Simon är lite udda. 
En av anledningarna var att Simon nästan jämt gick runt i shorts eller kortbyxor, även på 
vintern. När Simon började som lärarvikare under våren 2016, så fick de dock honom att sätta 
på sig långbyxor. Signe tyckte att Simon var pinsam då han alltid gick i shorts. 

Signe uppger att då de var ungre så fungerade det bra. De lekte med varandra. Men då Simon 
blev lite äldre så började Simon att spela mycket dataspel och så. Signe uppger också att 
Simon pratar väldigt fort. Ibland så fort att det är svårt att höra vad han säger. 

 Signe tillfrågas om hon tycker Simon blivit annorlunda det senaste året?
Signe uppger att Simon har sparat ut håret och skaffat lite skägg, vilket han inte haft förr. 
Vidare så upplever Signe att han " fastnar" oftare med blicken än förr. Signe ombeds förklara 
vad hon menar med det. 
Simon brukar liksom fastna med blicken ibland, men det är oftare nu än förr, förklarar Signe. 
Det händer oftare nu det senare halvåret. Simon stirrar på en med en tom blick och fastnar 
där. Signe vet inte om det är medvetet eller omedvetet. 

 Signe tillfrågas om hon vid dessa tillfällen blivit rädd för Simon?
Signe uppger att hon inte blir rädd. Förutom en gång då Simon innan han skulle bli inlagd på 
psyk kom upp till henne och sade att han var Scizofren och psykopat. Den gången var 
Mamma Carola och Simon hem för att hämta grejer då Simon skulle läggas in. 
Vidare så erinrar sig Signe att hon även blev lite rädd då de satt vid köksbordet och pratade 
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efter det att Simon skrivits ut från psyk och Simon berättade att han höll på att laga mat mitt i 
natten och att han vaknat till i föräldrarnas sovrum med en kniv i handen.  Signe frågade då 
Simon om han även varit in till hennes rum med kniv på natten. Simon sade dock att det hade 
han inte.  
Simon hade också vid detta tillfälle berättat att han hade konstiga tankar. Han uppgav att han 
tänkte på att döda människor. Simon sade bla " det enda jag ser när jag tittar på dig är hur jag 
ska döda dig" Han berättade vidare att han tänkte på vilka föremål han skulle kunna använda 
och hur man skulle kunna göra det snabbt och fort. Simon berättade också att han inte hade 
några känslor, att han inte bryr sig om om någon dör eller inte. Han berättade också att han 
spelade mycket för att skingra sina tankar och fly från tankarna. Signe tror också att det var 
därför Simon var mycket på sitt rum. Signe blev förvånad då Simon följde med till Sundsvall 
den 17 december för att julhandla. Hon tror dock att Simon följde med mycket för att 
Angelica var med. Angelica var hos dem hela den helgen. Hon och Simon är bra kompisar. 

Signe försöker komma ihåg nåt som varit ovanligt med Simon på senare tid. Hon kommer på 
att Simon för en tid sedan plötsligt började skruva på en bil som Carola hade på en lada. 
Simon har aldrig varit intresserad av bilar tidigare. Det var ovanligt tyckte Signe. Simon har 
alltid haft svårt att göra några sysslor hemma. Signe uppger att när han gjorde det så blev det 
ofta fel och bak och fram. 

 Signe tillfrågas om när i tid Simon var lärarvikare på Bergsjö skola?
Signe uppger att det var han någon gång under våren 2016. April- maj. 
Signe tyckte att det var jobbigt att ha brodern i skolan där hon gick. 

 Signe tillfrågas om hur Simon var med djur?
Signe uppger att Simon tyckte mycket om Katter. Han tyckte inte så mycket om hundar. 
Vidare så¨kommer hon ihåg att han hade en majsorm ett tag. Någon gång så har han tagit 
hand om ödlor som han hittat ute då han var mindre. Signe uppger att han inte varit sån som 
plågat djur. 

 Känner du till Simons kompisar?
Signe uppger att hon väl känner till Einar som är en kompis till Simon. Han jobbar på bion i 
Hudiksvall. Einar kommer förbi ibland och Simon åker ibland med Einar till och från bion. 
Vidare så känner hon till Jazzley som inte bor så långt ifrån dem. Men mest känner hon till 
Einar. 

 Känner du till om Simon använt droger?
Signe uppger att hon inte tror att Simon håller på med några droger. Hon tror att Simon 
började dricka först när han var 17 år. Vad Signe kommer ihåg så han Simon aldrig varit 
inblandad i något slagsmål. Inte heller har hon hört att han varit våldsam. 

 Känner du till om Simon pratat om Råbo i något sammanhang?
Simon har aldrig pratat med Signe om Råbo någon gång. 

På fråga om vad Simon brukade ha i Väskan så säger hon att hon inte vet det.  Signe uppger 
att Simon önskade sig kastknivar i julklapp av Signe. Men det sade hon nej till direkt. På 
fråga om hon vet om Simon har någon egen kniv så uppger hon att hon tror att Simon gjort 
någon kniv i slöjden själv för flera år sedan. Vidare så kan han kanske ha fått någon kniv av 
sin pappa. Men det vet hon inte. Hon gissar att i vart fall rubricks kub var med i väskan. 

I övrigt så säger Signe att man aldrig vet riktigt vad Simon hade i sin väska. 

Signe uppger att Simon kan ha pratat om sina konstiga tankar med en Kusin i Gävle också. 

Förhör med Persson, Signe; 2017-01-18 14:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhöret relaterat och godkänt i anteckningsform. 

Förhör med Persson, Signe; 2017-01-18 14:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Mamma till misstänkt Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ström Persson, Carola
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring mord alt. dråp 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Maria Alvén
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

13:51
Förhör avslutat

14:33
Förhörsplats

Polishuset i Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Carola är mamma till misstänkt Simon.

Carola berättar att Simon bor hemma hos dem. I huset bor Carola, Hans, Simon och 
lillasyster Signe. Carola och hennes familj äger inga andra fastigheter. De har en ödetomt 
med ett nedbrunnet hus i Bergsjö, den används inte.

Carola berättar att hon senast träffade Simon igår morse den 22/12 innan hon åkte till sitt 
arbete. Carola arbetar som vikarie på en dagverksamhet i Bergsjö. Simon var uppe tidigt och 
höll på att tvätta sina kläder han skulle ha på sig på julafton. Familjen skulle fira jul i Gävle. 
Carola slutade sitt arbete klockan 15.00 och åkte därefter hem. När hon, klockan 22.54, skulle 
gå och lägga sig skickade hon ett sms till Simon där hon skrev: "Kommer du hem idag eller 
imorgon? Natti" varpå Simon, klockan 23.27, svarade: "imöra". Numret Simon sms:ade från 
är 070-8152554. Signe, Simons lillasyster, berättade att Simon tidigare under dagen uppgav 
att han skulle till Försäkringskassan. Det är det enda Carola vet. Carola tillfrågas om Simon 
brukar sova hemma varpå Carola svarar att han oftast gör det. Ibland är han i Sundsvall hos 
sin kompis Shasly. Shasly är från Bergsjö men pluggar i Sundsvall.

Vidare berättar Carola att Simon i september 2016 uppgav att han mådde dåligt. Simon 
berättade att han led av panikångest och att han första gången hade känt det när han var i 11 
eller 12-årsåldern. Carola har aldrig tidigare märkt att Simon mått dåligt. Med anledning av 
att Simon, när han mådde dåligt, uttryckte att han ville "döda folk med kniv" och även sin 
familj kontaktade Carola akut sjukhuset. Simon blev då inlagd en vecka på psykriatriska 
mottagningen på Hudiksvalls sjukhus. Där konstaterades att Simon led av tvångstankar och 
eventuellt ytterligare en diagnos. Simon började därefter medicineras med Citalopram. För 
några dagar sedan uppgav Simon att han kände sig deprimerad och sedan Simons senaste 
besök hos sin kurator, Lina Thorén, har hans dos ökats till 20 mg per dag. På fråga om Simon 
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regelbundet tar sin medicin svarar Carola att hon inte vet det. Carola hade hoppats att allt 
skulle bli bättre sedan han fick hjälp. Ibland är Simon väldigt sluten och ibland är han öppen 
och pratar om hur han mår. Simon har berättat för Carola att han stått i deras sovrum på 
natten med en kniv i handen. 

Sedan det blev känt att Simon är sjuk vill Carola ha "lite extra koll" på vad Simon gör och var 
han är, utan att pressa och tjata för mycket på honom. Carola brukar till exempel vara extra 
noga med att fråga om han kommer hem på middag och så vidare, för att på så sätt få veta var 
han är. Carola påpekar att Simon trots allt är vuxen, han är 20 år, och bestämmer själv över 
sitt liv. Även om hon ibland upplever honom som en 16-åring. Simon arbetar inte. Carola vill 
att han ska göra rätt för sig och arbeta. Ibland skriver familjen lappar till honom över saker 
han ska göra hemma. Simon har ingen inkomst och inga bidrag. Det är vi som försörjer 
honom berättar Carola. Simon är en "nattsudadre" berättar Carola. Han sitter ofta uppe på 
nätterna och spelar dataspel. Från början trodde de att Simon hade ett spelmissbruk. Carola 
nämner även att hennes mamma är manodepressiv och att det kanske är ärftligt. 

Carola beskriver Simon som en snäll och skämtsam person. Ibland har Simon uttryckt att han 
känner sig som en "psykopat". Med anledning av att han är en skämtsam person kan Carola 
ibland ha svårt att förstå om han menar allvar. Carola känner inte till att Simon ska ha några 
narkotikaproblem. På fråga om Simon är våldsam eller aggressiv svarar Carola nej. 

Carola tillfrågas om vilket umgänge Simon har. Carola svarar att han umgås med Shasly 
(okänt efternamn och stavning) i Sundsvall, Marcus Olsson från Bergsjö och Einar Kvist. 
Einar är en lugn och sansad kille uppger Carola. Det är för honom Simon först berättat att han 
mådde dåligt. Simon har inget körkort och ingen bil. Han och Carola har övningskört några 
gånger, inget mer. När Simon ska någonstans åker han buss eller får skjuts av någon kompis. 
Carola tror inte han har något busskort, han betalar kontant. Simon går ofta på bio.

Carola tillägger att Simon var hemma i onsdags. På kvällen klädde de granen och han slog in 
sina julklappar. Vidare berättar Carola att Simon skulle ha åkt till Skottland på annandagen. 
Han hade bokat en resa tillsammans med Shasly, Magnus och några till kompisar.

Uppläst och godkänt från anteckningar

Förhör med Ström Persson, Carola; 2016-12-23 13:51   diarienr: 5000-K1588038-16
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Sms-konversation Simon och mamma 22/12, 2016-12-23 13:51   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ström Persson, Carola
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

moder till mt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Carola angående bla Simons ev kopplingar till Råbo 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

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-01-11
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

Polisstationen Bollnäs
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Carola tillfrågas om Simon eller någon annan  i familjen känner någon som bor i eller har 
kopplingar till Råbo? 
Carola uppger att de aldrig varit i Råbo och hälsat på någon hela familjen. Carola själv har 
varit dit för flera år sedan då hon hälsade på en väninna som hade stuga där. Barnen var dock 
inte med vid tillfället. 
Carola vet dock inte om Simon varit dit med någon kompis eller så. 
Carolas tankar kring att Simon hamnat i Råbo den aktuella kvällen var först att han klivit av i 
Råbo för att det "snurrat" på honom eller att någon retat upp honom på bion. föräkr. kassan

 Vad vet du om Skottlandsresan?
Carola uppger att hon inte visste om den. Hon fick höra om den via en annan förälder. veckan 
innan händelsen el likn. Det var då bokat och klart. 
Carola uppger att Simon har haft ett konto sedan han var liten som de samlat pengar på. När 
han fyllde 18 år fick han tillgång till kontot. Det va någonstans kring 40.000 kr på kontot. 
Carola vet inte hur mycket pengar det är kvar på kontot, eftersom Simon är myndig och gör 
vad han vill med sina pengar. mopedkort tog de ut för yidigare ca 7-8.000 kr. + bygge av 
dator

 Carola tillfråga om Simon var eller har uppvisat någon aggressiv sida ?
Carola uppger att Simon mer var som en trotsig tonåring, lite omogen för sin ålder. Inte några 
aggressiva utspel. Vidare uppger Carola att han är väldigt förtjust i katter. Han har aldrig visat 
någon dum sida mot djur. De hade tre katter och Simon höll på med katterna och bla knäppte 
kort på  dem. Vidare så hade han en majs orm då han var 10-11 år. Simon har aldrig plågat 
djur som Carola sett. Enda gången som Simon visat att han blivit irriterad som Carola 
kommer ihåg var för ca 1- 2 år sedan då de städade logen och Carola var på honom lite för 
mycket. Simon slog då näven i väggen. 
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Den dator som polisen tagit i beslag, används den av fler personer?
Carola uppger att det är Simons dator. Används bara av honom. Simon har byggt den själv. 
Även den bärbara datorn är hans. Hon uppger dock att det är en skoldator som han fick från 
skolan. En telefon ( Nokia 3310) är dock Carolas gamla telefon. Den använde Simon för att 
spela "snake"han hade också kvar sin gamla  iphone 4 s,  en vit. Denna hade han fram till han 
fick den nya telefonen i oktober 2016.  
Vidare så har de delat på Surfen mellan Carola, Simon och Signe. Simon har två nummer till 
sin mobil. Det ena är ett kontantkort via Telia. Det andra numret fick han med sin nya telefon 
och den är kopplad till telenor och det är den han använt för att ringa och ta emot samtal på. 
Numret dit är 0708-152554.  Detta numer används sedan oktober 2016 då Simon fyllde 20. 
Simon hade 7 ggb surf. 

Hur var relationen mellan Simon och Signe?
Det skiljer 4,5 år mellan dem. De hade bra kontakt när de var yngre. Då Signe blev äldre 
kunde hon skämmas för att Simon tex gick i high water byxor på vintern. Bl a fick hon panik 
då Simon fick vikarieplats på högstadiet på Bergsjöskolan och jobbade extra,  på grund av att 
Simon klädde sig så. Hon tyckte han var pinsam. 
Signe var inte rädd för Simon. Han hjälpte Signe med läxorna och datorn ibland. 

Carola berättar vidare att då Simon varit inlagd på psykriatiska avdelningen och blev 
utskriven den 5 september så verkade han må bättre. Bl a åkte de Ekerö linjen i slutet på 
september med Carolas mamma och syster. Då kändes det som att Simon och Carola hade bra 
kontakt. 
Carola uppger att Simon tålde ganska mycket alkohol utan att bli påverkad. Carola var lite 
extra orolig för att Simon skulle dricka då han åt medicin. Han drack dock sällan.

Vidare säger Carola att efter sommaren så har det hänt att Simon haft en "tom blick" Det har 
kunnat hänt vid middagsbordet eller då Carola kommit in på rummet och han blir störd. 
Hon säger vidare att Simon höll på mycket med Rubricks kub. Han hade pricis beställt en ny 
sådan. 
Simon har en halv syster som bor i Hamre. Hon heter Gabriella Persson. De har haft bra 
kontakt med varandra. 

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Simons mamma Carola

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ström Persson, Carola
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Jon Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mamma till misstänkt Simon
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör med Simons mamma Carola angående swish-betalning till Simon m.m.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-18
Förhör påbörjat

14:19
Förhör avslutat

14:37
Förhörsplats

Älgered 417
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv
FL2: Insp Maria Eriksson
Carola: Carola Persson

Carola tillfrågas om en betalning om 352 kr hon gjort till Simon via swish  21/12?
Carola uppger att hon arbetar som personlig assistent åt en kvinna som heter Maria och att när 
Carola var i Sundsvall 17/12 tillsammans med Simon och Angelica Lindström så handlade de 
en del saker åt Maria. Simon lade ut pengar för dessa och därför betalade Carola tillbaka dem 
till Simon 21/12. (Carola visar upp en anteckning hon gjort på swish-betalningen där det står 
Marias saker. FL:s anteckning). 

På fråga om vad Simon skulle köpa i julklapp till familjen så svarar Carola att Simon köpte 
ett par filtsulor till sin pappa hans och att han köpte ljus till sin mamma. Simon köpte ljusen i 
Birsta när de var där 17/12. Carola vet inte när Simon köpte filtsulorna.

På fråga om Carola minns vad Simon gjorde 21/12 så svarar hon att han åkte in till 
Hudiksvall den dagen och att hon tror att han skulle träffa Anna Granath. Carola minns att 
Simon hjälpte till att klä julgranen 21/12 på kvällen och att han gick och la sig tidigt, kanske 
vid kl. 21, för han var trött. Carola uppger att hon var hemma när Simon kom hem men hon 
kan inte säga närmare när han kom hem. Carola kan inte heller säga om Simon hade något 
med sig hem den dagen.

På fråga om Carola sett något hon reagerat på i Simons rum efter allt som hänt?
Carola uppger att hon städat ihop i Simons rum men att hon inte kastat något utan hon har 
bara lagt allt i plastpåsar. De kvitton som Carola hittat har hon lagt vid databordet i Simons 
rum. 

HEMLIG



Uppläst och godkänt efter hand. 
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Förhör
Simons mamma Carola kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Ström Persson, Carola
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Jon Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Simons mamma Carola Persson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-07
Förhör påbörjat

12:27
Förhör avslutat

12:52
Förhörsplats

Älgered 417
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Maria Lindgren
FL 2: Insp Jon Linälv
Carola: Carola Persson

 Vet du om Simon äger någon kniv?
Carola uppger "ja han har en som ligger på hyllan ovanför sängen i sitt rum. Det är en 
gammal kniv med slida. Sen har han en kniv som sitter i väggen vid datorn. På den har han 
hängt påsen med pantflaskor. Det är vad jag vet. Sen hörde jag att han pratat om att han ville 
ha kastknivar. Annars kan han ju ha köpt sig någon kniv den senaste tiden. Det viet inte jag."

 Vet du om det har försvunnit någon kniv här hemma?
Carola uppger att hon saknar en filékniv med ljusblått handtag men den har nog varit borta i 
över ett år.

 Det finns uppgifter om att Simon haft en kniv i sin väska. Vad vet du om det?
Carola uppger "jag har inte sett att han har någon kniv i väskan. Jag har hört ryktesvägen att 
han hade en kniv eller en hammare i väskan. Vet inte var dom ryktena kommer ifrån."

Carola uppger "Simon hade pratat med sin kusin Julia om hur man lättast kunde ha ihjäl 
någon. Simon hade sedan frågat Julia om hon blev. Han hade sagt blev du rädd nu. Jag fick 
höra det här från Julias mamma Marina som är min syster. Det var nog i slutet av Oktober 
som han sa det till Julia."

Uppläst och godkänt efter hand.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Hans
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Pappa
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör gällande omständigheter kring misstänkt.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Linda Åhrlin
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

13:52
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Hudiksvalls polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LÅ

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hans är pappa till Simon.

 Hans ombeds av förhörsledaren att berätta om Simon som person och hans mående.

Hans berättar att Simon har mått sämre och sämre för varje år som gått. Simon har haft 
kontakt med psykiatrin sedan slutet av augusti eller i början av september nu i höst, med viss 
reservation angående tiden. Hans berättar att Simon nästintill blev tvångsomhändertagen via 
Bup men la till slut in sig själv frivilligt. Han var då inlagd här i Huddik på avd. 10 i 3-4 
dagar. När de hämtade hem Simon pratade de med en manlig överläkare som sa att det är 
vanligt med tvångstankar bland ungdomar. Så länge det inte kommit till handling var det 
ingen fara.
Simon hade tvångstankar men inte utfört några tvångshandlingar. Simon har sedan vad Hans 
tror fått terapi. Hans säger att Simon är ju 20 år så de kan ju inte fråga psykiatrin.

Hans berättar vidare att Simon har mått dåligt i flera år. Det har inte kommit fram förrän nu i 
höst hur han mått. Han säger att han är osäker om det var förra veckan eller i början på den 
här veckan som läkaren ökade dosen på Simons medicin. Hans vet inte vad medicinen heter. 
Vad Hans vet äter Simon  en sorts medicin. Carola(mamma) vet mer säger Hans.

Hans säger att han har anat att Simon mått dåligt innan då han inte kommit sig för att söka 
jobb och ta körkort. Hans säger att han blivit arg då Simon inte tagit tag i det.

På frågan om vad det är för tvångstankar, svarar Hans att det har han fått veta nu i höst och att 
det bara ska vara att Simon hört röster. Han vet inte vad för röster.

Hans berättar att Simon gick treårig teknisk. Det har kommit fram nu under hösten att han 
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mått dåligt på grund av alla krav som ställts med utbildningen och körkort osv. Skolan gick 
sämre mot slutet. Året därpå läste han upp högskolebehörigheten. Hans berättar även att 
Simon har ett stort spelberoende av datorspel men det har blivit bättre nu. Han sitter mest 
hemma och spelar eller är ute och lanar med kompisar.

På frågan hur Simons mående har yttrat sig, svarar Hans att Simon inte säger något till honom 
men till Carola(mamma) har han sagt att han inte tycker om människor och att han har mer 
empati för djur. Han tycker inte om stora folksamlingar eller släktträffar. Hans säger att 
Simon inte visat någon aggressivitet mot honom men att han fått verbala utbrott mot 
Carola(mamma) ibland. De har köpt en boxningssäck åt Simon som han kan ha för att agera 
ut sina aggressioner. Carola har berättat för Hans att för några veckor sedan ska Simon ha 
slagit ner ett salt och peppar-kar från köksbordet. Hans berättar även att en sak som kom 
fram under tiden han var inlagd på avd. 10 var att ingen fick ta i Simon. Man fick inte ens 
krama honom. 

Hans uppger att Simon bor hemma med honom, Carola(mamma) och en yngre syster. Han 
har en äldre halvsyster som bor i grannbyn.  

På frågan vilka Simon umgås med, svarar Hans att det är en fast person som heter Einar Kvist 
Östlund. Det är en lugn person. Ingen stökig person alls. Han är emot alkohol och droger. 
Einar jobbar på bion och Simon brukar gå på bio med honom. Simon brukar åka hem med 
honom på kvällen.

På frågan om han umgås med några fler, svarar Hans att det är någon som han tror heter 
Anders och någon som heter Markus och är från Bergsjö. Han vet inget mer om dom. Simon 
har haft med sig en tjej hem men han säger att det bara är kompisar. Hon heter Angelika, 
18-19 år och kommer från Edsbyn. Hans vet inget mer om henne.

Hans säger att Simon mest brukar vara hemma. Nu i veckan åkte han in till stan två, tre 
gånger och köpte julklappar. Hans uppskattar att var tredje helg till en gång i månaden är han 
hos kompisar och spelar dataspel. Hans berättar att det var någon fylla men det är långt 
mellan gångerna. Han har hört rykten om att Simon kan hälla i sig en sjuttis utan att det 
märks men det har Hans svårt att tro.

På frågan om Simon brukar sova borta, svarar Hans sällan. Det är när han lanar hos kompisar. 
Då kan han vara borta ett par dagar. 

På frågan när Hans senast såg Simon, svarar han i onsdags kväll. De höll på med julstädning. 
Simon var hemma då. De försökte få Simon att förstå att han skulle hjälpa till att städa. Han 
fick en muntlig lista på enkla saker som han skulle göra under torsdagen. Hans brukar lägga 
sig vid kl. 21.00 och åker till jobbet kl. 04.45. Han kom hem ca. kl. 16.30 på torsdagen och då 
var inte Simon hemma. Simon hade enligt Carola varit vaken när hon klev upp på morgonen. 
Han hade sedan sagt till Signe(lillasyster) att han skulle till Försäkringskassan. Hans har inte 
sett eller pratat med Simon sedan onsdag kväll. Det är inget ovanligt då Simon ibland är hos 
kompisar.

Hans berättar att Carola skickade ett sms till Simon igår kväll och frågade när han skulle hem. 
De skulle fira jul i Gävle. Carola hade fått svar ca kl. 23.23 men då sov de. Simon hade 
skrivit att han skulle komma idag.

På frågan hur Simon mådde sist de sågs, svarar Hans att det var ingen skillnad mot för någon 
månad sedan. Han kan tänka sig att han kände sig stressad över kraven av julstressen. Hans 
säger att sedan han började med medicinen kommer han sig inte för saker. Säger man åt 
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honom att göra fyra saker kommer han ihåg en halv.

På frågan om han vet var Simon varit någonstans, svarar Hans inte sedan han var hemma i 
torsdags morse då han tror att Simon pratade med Carola(mamma) och att Signe(lillasyster) 
berättat att han åkte till Försäkringskassan. Hans säger att Simon fick ett brev från 
Försäkringskassan för några dagar sedan men han har ingen aning vad det handlar om, så det 
kan nog stämma. Simon har ingen bil. Han brukar åka buss.

Hans tillfrågas om han har några andra fastigheter och svarar att han står på två till. En i 
Bergsjö som är nerbrunnen. Det brann ner när Simon var tre månader. Den andra är Hans 
gamla föräldrarhem som han är delägare i med sina syskon. Den ligger i Skrämska och det är 
Hans lillbror som bor där.

Uppläst ur anteckningsform och godkänt
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Förhör
Simons pappa Hans Persson kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Hans
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Jon Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Simons pappa Hans Persson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-02-06
Förhör påbörjat

12:59
Förhör avslutat

13:16
Förhörsplats

Älgered 417
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (i kursiv text)
FL2: Insp Maria Lindgren
Hans: Hans Persson

 Vet du om Simon äger någon kniv?
Hans uppger "ja han äger en fiskekniv som han fick av mig. Sen är det en kniv som han 
gjorde i slöjden. Vet inte var han har dom knivarna."

 Vet du om Simon äger någon jaktkniv?
Hans uppger "ja det är den gamla kniven som ligger i Simons rum."

 Saknar du någon kniv?
Hans uppger "ja jag har tappat bort en äldre grön Jakt-Morakniv men den har varit borta 
länge."

 Det pratas om att Simon haft en kniv med orange skaft?
Hans visar upp en filékniv med orange skaft som hänger i ett skåp i köket. Hans hämtar sedan 
en gul Eka Swingblade från samma rum där Hans har sitt vapenskåp (FL:s anteckning). Hans 
uppger "den med orange skaft i köket har jag haft länge och swingblade-kniven är liksom två 
knivar i en. Det är en buköppnare och en flåkniv. Det där är de enda knivar jag äger som är 
orangea."

Äger Simon någon jaktkniv liknande Swingblade-kniven?
Hans uppger att han inte tror att Simon gör det. Hans uppger att han inte sett att Simon haft 
någon sådan kniv och Hans har ingen ytterligare Swingblade-kniv. 
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Uppläst och godkänt
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Förhör
Simons halvsyster Gabriella Persson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Gabriella
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Godkänt id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Simons halvsyster
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående två fall av mord Råbo 2016-12-22.

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

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-31
Förhör påbörjat

09:48
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

Polishuset Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Gabriella är Simons halvsyster
FL: Pa Fredrik Norberg (i kursiv stil)
FL2: Insp Jon Linälv
Gabriella: Gabriella Persson

 Berätta hur du mår nu?
"Jaa, jättejobbigt. Någonstans i mig så vill jag inte tro på det. Jag är arg. Känner ilska, hat. 
Besviken. Mot Simon. För det han eventuellt har gjort. "

 Hur är det i familjen nu?
"I början var det mycket prat men nu har det lagt sig lite. Pappa ringde förra veckan och 
berättade att ni skulle höra av er. Tror man försöker leva lite normalt liksom." 

 Vi vill ju prata med dig för du är hans syster. Vem är Simon?
"För mig är Simon en kille som spelar mycket, sitter på sitt rum. Ibland, varje gång men när 
man är där så har han ändå kommit och sagt hej. Han brukar följa med och så. Han är en stor 
djurvän. Katterna var ju hans favoriter.  Han var snäll."

 Stor djurvän?
"Glömmer inte en gång när vi åkte på en friidrottstävling. Då var vi tvungna att stanna och 
plocka upp en orm som blivit påkörd. Han har ju haft orm hemma också. Men mest katter". 
 Hur är han i familjen?
"Han är ju tystlåten. Är ändå med. Han fanns ju ändå där. Han pratar väldigt fort så det är 
svårt att höra vad han säger. Man fick säga va flera gånger. Det blev han kanske lite less på.  
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Han följde med mig och jagade och fiskade med pappa och oss. Han var med i scouterna. "
Hur gick det med jakt när han var djurvän?
"Han låg mest och sov. Han hade nog insikten att vi får ju mat av älgjakten".
 Finns det några negativa sidor med Simon?
"Det är väl det att han spelar mycket. Han gjorde inte klart skolan. Jag försökte pusha han 
framåt. Gör klart skolan, skaffa jobb. Ryck upp dig och skaffa ett liv. Fick inte så mycket 
reaktion på det. Han ryckte mest på axlarna. Sen blev han sjuk. Han mådde inte bra. Då 
berömde jag honom med att han vågade säga till. Ta hjälp. Att det var bra att han tog hjälp." 
Sjuk, berätta mer?
"Han mådde inte bra. Vet att han blev inlagd på tian. Det var då jag tyckte han var stark. Vet 
inte hur han mådde och orsaken. Hade inte ens föreställt mig att han kunde. Han inte märkt 
det på honom. Kan ha varit tankarna han skrev om. Vet inte."

 När märkte du att han mådde dåligt?
"Vet inte om jag märkt någon gång att han mådde dåligt. Vet en gång när han fyllde år.  Då 
var han uppmärksamhetskrävande. Har tänkt i efterhand att han kanske behövde 
uppmärksamhet. Det var 24 oktober i höstas då han fyllde år. Sen vet inte jag om jag har 
träffat honom sedan dess. Kommer inte ihåg. Det är det jag minns att det är sista gången jag 
träffade honom." 

 Har han pratat med dig om hur han mår?
"Han skickade på Snap chat eller messenger när han låg inne om att han hade tankar och 
grejer. Sen har vi inte haft kontakt. Det är Carola som har pratat med honom. Jag har sagt åt 
henne att pusha honom. Jag har aldrig pratat så här med Simon."

 Tankar, berätta?
"Kommer inte ihåg riktigt. Det var något om att han hade tankar. Det var när han låg inne. 
Minns inte."
Har du haft kontakt med Simon efter 24 oktober 2016?
"Någon gång ibland skickar han snap på katten. Jo, då när jag hade bokat familjeexamen. Då 
skulle han med. Jag pratade med honom då. Det var ju efter han hade fyllt år. November 
kanske. Det är senaste gången vi haft kontakt vad jag minns, alltså då jag träffat honom. Vet 
att han sa det kan jag väl. Kommer ihåg att han var långhårig. Det var jag som brukade klippa 
honom. Sen vet jag att jag tänkte då att jag måste klippa honom."

"Han var ju mycket på bio tillsammans m Einar. Einar jobbade där. Han var där som sällskap 
till Einar. Han hade mycket kompisar men det var Einar som var bäst. Han åkte till Sundsvall 
för att träffa en Chastley. Vet att Simon o hans kompisar planerat resa till Skottland. När han 
gick gymnasiet åkte han till Skottland på praktik. Jag har alltid tänkt att han skulle flytta 
utomlands när han var klar med skolan. När han var i Skottland så pratade vi mycket via 
Skype. 
 Varför gick han inte klart skolan?
"Det blev för mycket för honom. Han hamnade efter. Han skulle plugga upp något ämne på 
komvux sen. Han läste inte upp alla ämnen. Vet att det var någon matte eller fysik som han 
inte pluggade. Han är jättesmart Simon. När vi spelade frågesport så kunde han det mesta. "
 Hur har du upplevt Simon det senaste halvåret? 
"Senaste halvåret har han nog suttit mer på rummet. Jag har ju aldrig bott med Simon. Jag har 
ju bott med min mamma. Det är väl det när han fyllde år. Att han var mer 
uppmärksamhetskrävande. Han växte om sig själv, när man tänker utseendemässigt. På något 
sätt tycker jag han har blivit grövre. Vad jag vet så tränar ju inte han. Jag försökte få med 
honom ut och springa i somras men det ville han inte. Jag tycker att han blivit lite mer manlig 
liksom. Han gick jämt i shorts oavsett om det var vinter förr. Han vägrade ha byxor. Han sa 
att han var varm inombords så han frös inte. Jag blev ju jättechockad när han kom med ett par 
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jeans en gång. Det var liksom han det." 
 Har Simon förändrats?
Vet inte. Kanske att han blivit mer instängd på rummet. Det kommer jag också ihåg i höstas. 
Han hoppade upp på taket. Det tyckte jag var så knäppt. Jag tänkte varför liksom. Det kanske 
också hade något med uppmärksamhet att göra. Innan så hade han busat med våra barn på 
sudsmattan. Helt plötsligt satt han på log-taket.  Han har blivit stirrigare i blicken också. En 
annan blick liksom. Kan inte säga exakt vad det var. Om det var medicinen som gjorde det. 
Han var tröttare." 

 Hur kommer det sig att du pratar om Simon i dåtid?
För mig är Simon borta. För mig finns inte Simon längre. Han är död för mig.

Uppläst och godkänt

Förhör med Persson, Gabriella; 2017-01-31 09:48   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Jimmy Rosvall Simons systers sambo

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Rosvall, Jimmy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Jimmy är sambo med Simons halvsyster

Gabriella
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående två fall av mord råbo 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-01-31
Förhör påbörjat

09:28
Förhör avslutat

09:44
Förhörsplats

Polishuset hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (I kursiv stil)
Jimmy: Jimmy Rosvall

 Berätta hur du känner Simon Persson?
Jimmy uppger att han känner Simon genom sin sambo Gabriella som han varit tillsammans 
med i 9 år. Gabriella är Simons halvsyster. Simon har bott hemma hos sina föräldrar Hans 
och Carola i Älgered. Jimmy har träffat Simon när Jimmy och Gabriella besökt dem i 
Älgered. Gabrilla och Simon har samma pappa. Jimmy kan inte säga att han känner Simon 
jättebra och han umgicks mer med Simon när Simon var yngre. Senaste gången som Jimmy 
träffade Simon var i oktober i samband med att Simon fyllde år. Då åkte Jimmy och Gabriella 
till Älgered och fikade. Jimmy fiskade en del med Simon för några år sedan. På senaste tiden 
har det blivit mer kompisar och data för Simon. 

När det gäller Simons kompisar så känner Jimmy endast till Einar.

Jimmy känner till att Simon var inlagd på psyk i höstas men varken han eller Gabriella fick 
egentligen inte reda på exakt varför och vad det handlade om. Det enda Jimmy hört är att 
Simon mådde dåligt. 

Jimmy tycker att det har märkts att Simon mått lite dåligt. Simon hade problem i skolan och 
han spenderade mycket tid hemma. Senare har Simon läst upp en del på Komvux och vad 
Jimmy fått höra så har det gått skapligt bra. 

Jimmy uppger "han har inte visat att han mått dåligt, inte pratat om tankar han haft med mig 
och så. Vi har inte haft den relationen. 
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Jimmy uppger att hans sambo Gabriella mår mycket dåligt över det som hänt.

Uppläst och godkänt från anteckningar.

Förhör med Rosvall, Jimmy; 2017-01-31 09:28   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Förhör med Simons kussin Julia.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Nyström, Julia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor och

dataslangningar.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om sina iaktagelser kring Simon sista gången som han var i Gävle och hälsade på.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-27
Förhör påbörjat

15:21
Förhör avslutat

15:51
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, 
Simons kusin, Elsa Marina Julia Nyström som benämns Julia vidare i förhöret. Förhöret 
hålls på telefon och Julias vårdnadshavare är underrättade om att förhöret kommer att 
hållas.

 FL Berätta för mig hur du känner Simon?
Julia berättar att hon inte känner Simon så jättebra eftersom dom gångerna som dom var och 
hälsade på så var Simon mest på sitt rum. Simon var inte så jättesocial tidigare men han blev 
bättre och lite mer social på slutet eftersom han då började han prata mer. Simon är en snäll 
och trevlig kille men han är lite osocial.

 FL Vad tycker Simon om att göra?
Julia har för sig att Simon har mycket vänner, det har Simons syster sagt iallafall. Simon 
umgås mycket med sina vänner, han tycker om att spela datorspel och kolla på film.

 FL Har han några andra hobbysar, samlar han på något eller håller han på med något 
idrott?
Simon håller inte på med några idrotter men han var väldigt intresserad av rubrikskuber som 
man löser. Han satt med dom ganska ofta när Julia träffade honom.

 FL När du berättar att Simon är snäll och trevlig, kan du utveckla det?
Simon är aldrig dum och han gör aldrig några dumma saker eller säger några dumma saker 
till någon.
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 FL Hur ofta brukar du träffa Simon?
Julia och Simon har träffats när antingen Julia och hennes familj har hälsat på Simons familj 
eller när dom har hälsat på Julias familj. Någon gång så har Simon kommit till Julias familj 
själv. Julia vet inte exakt hur många gånger som dom har hälsat på varandra.

 FL Har du träffat Simon själv någon gång?
Julia har inte träffat Simon själv.

 FL Brukar du och Simon umgås själv när ni hälsar på varandra?
Julia berättar att hon och Simon brukar umgås själv när dom träffas.

 FL Vad brukar ni göra när ni umgås?
När Simon är hos Julia så är han mest i soffan och då brukar dom mest titta på tv och prata.

 FL Vad brukar ni prata om?
Dom brukar prata om lite allt möjligt. Det är inte så mycket. Dom brukar inte prata om något 
speciellt utan det enda Simon har pratat om som är speciellt är när han har berättat för Julia 
hur han är och vad han har för tankar och så.

 FL Vad har Simon berättat om sina tankar?
Simon har berättat för Julia att han är sjuk. I början ville Simon inte berätta för Julia vad som 
var fel men tillslut så berättade han ändå och han sa att han var psykopat och att han hade 
legat inne på psyket. Julia frågade vad han menade och då sa han att han tänkte på bästa sättet 
att döda folk. Han sa att han inte tänkte på det medvetet utan han tänkte på det utan att han 
ville det. Simon berättade också att han inte hade någon empati till andra människor, att han 
var deprimerad och att han var besviken på samhället.

 FL Är det något annat som Simon har sagt till dig som du har lagt på minnet?
Julia kan inte komma på något annat i nuläget.

 FL Det här med att han sa att han var psykopat. Vad sa han om det då?
Simon sa att han var psykopat eftersom han hade dom här tankarna och eftersom han inte 
hade någon empati för andra människor. Han sa att han inte skulle bli ledsen utifall hans 
familj dog eftersom för honom så var dom på samma sätt som främlingar. Han sa att han inte 
skulle blir mer ledsen utifall en från hans familj dog än om en främling dog. Han berättade att 
han inte är ledsen och att han aldrig gråter.

 FL Berättade han något mer om sin tid på psyket?
Simon berättade att han hade varit där i en vecka och att han hade kommit ut sen. Han 
berättade inte så mycket om det. Julia tror att Simon var på psyk för att han mådde dåligt och 
för att han hade haft dom här tankarna. Julia har för sig att han sa att det inte hjälpte honom så 
mycket eftersom han bara hade varit där i en vecka och sen fick han åka hem igen.

 FL Du sa att Simon sa till dig att han funderade på bästa sättet att döda folk. Kan du berätta 
mer om det?.
Julia kommer inte ihåg så mycket mer om just det där. Det Sion sa var att han kunde se hur 
han skulle döda folk men han sa inte så mer om det än så. 

 FL Sa Simon varför han var besviken på samhället?
Simon berättade inte varför men det kanske var för att han inte fick så mycket hjälp när han 
mådde dåligt och så.

Förhör med Nyström, Julia; 2017-01-27 15:21   diarienr: 5000-K1588038-16
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 FL När var det som Simon berättade om dom här sakerna för dig?
Julia tror att det var Simon han var hos dom senast och det var i slutet av oktober. Den 
gången så kom Simon hem till Julia och hennes mamma.

 FL Vilka kompisar är det han har Simon i Gävle?
Det har jag ingen aning om.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170127 klockan 15:51.
Förhöret renskrivet 170130 klockan 08:09

Förhör med Nyström, Julia; 2017-01-27 15:21   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Förhör med den avlidne kvinnans make.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Nilsson, Sören
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina förehavande under kvällen den 22 december 2016.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Elin Renöfält Kvarnäs
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

07:40
Förhör avslutat

00:34
Förhörsplats

I polisbilen utanför den hördes adress.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sören uppger att han bor ensam. Han har en fru som bor på Norra Råbovägen 2. Sören är där 
dagligen och frun bor där permanent. Sören har varit där idag och ska åka dit imorgon också. 
Sören uppger att han och hans fru separerade för mer än 10 år sedan, de är särbos och har inte 
skilt sig. Sören är där och hjälper sin fru Vanja så gått det går.
Ikväll var Sören hos Vanja och de tittade på Selmas saga, julkalendern. Därefter åkte Sören 
hem och var hemma till 19:30 då han hann se nyheterna på 1:an. Efter nyheterna så titta han 
på delar av Ernst på 4:an.
Vid 21-tiden kom Elsy Berglin, en granne till Sören, upp till honom och ville ha hjälp att 
slipa två knivar. Hon skulle skära skinka och de var så dåliga. De satt och pratade lite grann 
och sen gick Elsy ner till sig.
När Elsy gått så satte Sören sig vid datorn och kollade Facebook och la Harpan några gånger. 
Efter det så gick Sören ner till Elsy och då var klockan 21:30-21:45. Sören brukar hjälpa Elsy 
och har tidigare hjälpt henne med knivarna. Sören slipade knivarna och provskar två 
skinkskivor och sen provade Elsy att skära. Hon är dålig i lederna och har svårt att skära. 
Efter det så kokade Elsy tevatten och Sören stannade och drack en mugg te i köket. Efter det 
så gick Sören upp till sig och gick ut med hunden. Klockan var då 23:15. Efter det så satt 
Sören vid datorn och spelade julskivor på grammofon. Han var på väg och lägga sig när det 
bankade på dörren och polisen kom.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Vittnet Andreas (mä Vanjas son)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Nilsson, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor

registerslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

son till målsägande Vanja

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående mord Råbo 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

11:41
Förhör avslutat

11:54
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

FL: Insp Jon Linälv (fortsättningsvis i kursiv text)
Andreas: Andreas Nilsson

 Hur känns det Andreas? Orkar du med ett förhör i nuläget?
Andreas uppger "ja det går bra."

 Om du vill avbryta så är det bara att säga till. Berätta om din familjesituation?
Andreas uppger att han nu är på akuten med sin pappa som skadades av polisen i natt. 
Andreas uppger "de är särbo och gifta. Hon bor själv där när inte pappa är där. Pappa bor i 
Ilsbo i lgh. Hon brukar vara barnvakt åt mina barn tillsammans med pappa. Vi har jättebra 
kontakt med både mamma och pappa. Jag har en sambo och två barn".

 När hade du senast kontakt med din mamma?
Andreas uppger "jag var till mamma ca 09:40 igår med 10 liter mjölk till julmat. Hon skulle 
göra ost. Då kom pappa dit samtidigt. Åkte bakom hans bil. Han stod på bron när jag kom dit. 
Mamma var glad. Vi skulle fira jul där på juldagen."

 Vilka förutom din pappa var hemma hos din mamma när du kom dit igår på förmiddagen?
Andreas uppger "Ingen annan var där tror jag. Jag gick inte in. Lämnade bara mjölken".

 Vad har du fått reda på om händelsen? 
Andreas uppger "har förstått att grannen också blivit bragd om livet. Läst en del i media. Jag 
trodde att det också var grannens fru som blivit dödad men att man inte hittat henne än. 
Grannen heter Kjell. Hans fru heter Inger."
Andreas uppger att han pratat med en polis på sjukhuset nyss. Andreas tror att polisen heter 
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Rolf. 

 Hur var förhållandet mellan din mamma och grannarna Kjell och Inger?
Andreas uppger "mamma hade köpt en julklapp till Kjell för att han hjälpt till att skotta o 
sanda. För hon har svårt att röra sig. Hon har ont i höften Mamma och pappa skulle till Kjell 
och Inger och dricka glögg ikväll. Grannhuset hade stått obebott länge men så köpte Kjell och 
Inger det för 5 år sedan. De har god kontakt med mamma och pappa. Bra grannsämja. Dom 
hjälper varandra, äter hos varandra. Det är bra kontakt mellan alla."
 
 När hade du senast kontakt med din mamma igår?
Andreas uppger "jag såg att hon hade skrivit på Face book igår om att hon skulle ta sig ett 
glas vin hemma efter all julmat hon lagat. Det är allt. Tror inte jag ringde henne något".

 Vet du om din mamma eller pappa haft någon konflikt med någon person?
Andreas uppger att haninte hört något om att hans föräldrar skulle ha någon konflikt med 
någon.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Nilsson, Andreas; 2016-12-23 11:41   diarienr: 5000-K1588038-16
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Förhör
Inger List  nr 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Fohlin List, Inger
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

div frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Anders Pettersson
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

12:57
Förhör avslutat

Förhörsplats

Hudiksvalls polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Inger informerades om att hon ska höras med anledning av att hennes make Kjell blivit 
mördad.

Inger uppgav att hon och Kjell träffades 1970 och de gifte sig med varandra 1989. De har 3 st 
barn ihop, Linda Bylin, född 78, Nina List  och Malin List. Dessa är tvillingar och födda 
1982. Vare sig Inger eller Kjell har barn på andra håll.

Alla tre flickorna har egna familjer sade Inger.

De, Kjell och Inger köpte sin nuvarande bostad 2012 och det var då ett sommarhus. 
Sommaren 2014 när Kjell gick i pension så flyttade de permanent ut till stugan och de har 
rustat stugan så de kan bo året runt där.

I området finns de ca 40 st stugor och stugorna är belägna runbt en sjö. Det går inte att åka 
runt sjön.

På norra Råbovägen där Inger och Kjell bor så finns det 10 st hus/stugor varav  de bor  folk 
permanent i 2 av stugorna. Den ena stugan som det bor permanent i är Inger och Kjells och 
den andra är Vanja Nilsson.  Resterande stugor är sommar hus. Det händer någon gång att det 
kommer folk ut i dessa stugor på vintern.

På södra Råbovägen finns det ca 30 st stugor varav det bor folk permanent i 2 av dessa. En 
heter Roger Mill och de andra paret som bor permanent där heter Astrid och Tage.

På fråga hur långt det är mellan Vanjas hus och Inger och Kjells hus så uppskattar Inger att 
det är ca 30 meter.  De ser till varandras hus och så fort det kommer en bil på gatan så syns 
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det tydligt från Inger och Kjells hus.

Vanja hade bott permanent i området några år innan Inger och Kjell flyttade ut. Vanja blev 
glad när Inger och Kjell flyttade ut för Vanja tyckte det var ensamt där ute innan Inger och 
Kjell flyttade ut.

Vanja är särbo med Sören som bor i Ilsbo. Sören brukar komma ut till stugan varje dag kl 
09.30. Det händer ibland att Sören sover kvar hos Vanja men det händer bara när de har 
barnbarnen där.

I går torsdagen den 22 december så klev Inger upp ur sängen vid ca 08.30 –tiden för att hon 
skulle jobba natt. De, hon och Kjell åt frukost tillsammans  , och sedan åkte Inger och Kjell in 
till Hudiksvall. Hon uppskattar att de åkte in till Hudiksvall vid ca 10.00    De åkte då i deras 
gemensamma bil, en vit Hyndai Tuscon. De har även en röd Citroen arbetsbil. Hon är osäker 
på om det är Citroen eller Renault.

De var kvar inne i Hudiksvall  ett par timmar. De handlade och var på ett café som heter 
Jambo.  Ingers ridlärare, Lena Englund, stod före Inger och Kjell i kön.

Kjell hejade på många kompisar inne i Hudiksvall. Kjell var brandman tidigare så han känner 
" alla" sade Inger.

De kom hem till huset igen vid ca 13.30-tiden och efter ca 1-2 timmar kom Sören över till 
Inger och Kjell. Sören gav Kjell en flaska whisky och Inger fick en kakburk.
Sören stannade högst i 10 minuter för han skulle åka till Hudiksvall och köpa bläckpatroner.

När Sören gått så gick Inger och Kjell över till Vanja . de tog med sig en flaska vin och en 
chokladask till Vanja. När de kom hem till Vanja så var Roger Mill där. Roger hade åkt bil 
dit  i sin blå eller svart Suv. Inger kan inte fabrikatet men hon vet att bilen är mörk och att det 
är en suv.

Inger hade satt en Janssons frestelse i ugnen innan de gick över till Vanja så de stannade inte 
så länge där. Vanja bjöd på kaffe men de tackade nej eftersom de skulle hem och äta Jansson.

De gick hem och åt Janssons frestelse och sen gick Inger för att sova ett par timmar eftersom 
hon skulle jobba natt. Innan hon gick och sov så såg hon att Sören hade kommit tillbaka hem 
till Vanja vilket  Kjell sade till Inger. Inger såg inte Sören utan hon såg hans bil.

Mellan 20.20 – 20.30 åkte sedan Inger till sitt arbete, hon åker alltid den tiden sade hon och 
som vanligt åkte hon i deras vita Hyundai Tucson som f.ö står kvar vid arbetsplatsen. 
Kjells röda arbetsbils stod då bredvid deras carport. Hyundaien stod i carporten.
På fråga om Sörens bil stod kvar vid Vanja då så kan inte  Inger svara på det eftersom hon 
inte passerar Vanjas hus på vägen till arbetet.
  
Det sista Kjell sade till Inger var "kör försiktigt" och sen har inte Inger haft någon mer 
kontakt med Kjell.
Vad  Kjell skulle göra det vet inte Inger. Förmodligen skulle han titta på tv bara sade hon. De 
diskuterade inte vad Kjell  skulle göra.

Inger såg inget onormalt på vägen till sitt arbete. Det var kolsvart ute sade hon  och hon såg 
varken någon bil eller människa som var ute och promenerade.

Förhör med Fohlin List, Inger; 2016-12-23 12:57   diarienr: 5000-K1588038-16
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Inger har ganska precis 15  km till sitt arbete, hon har mätt sträckan någon gång sade hon.  

På fråga om Kjell någon gång skulle ta sin röda bil och åka till Vanja så sade Inger att enda 
gången Kjell skulle ta bilen till Vanja var om han skulle hjälpa Vanja att sanda utanför Vanjas 
gård. Han har sand i en låda i lastutrymmet på denna bil.

Inger utesluter dock att Kjell skulle hjälpa Vanja att sanda på kvällen.

På fråga var Inger och Kjell förvarar sina nycklar så uppgav hon att de har  ett nyckelskåp 
alldeles innanför dörren till vänster. I detta skåp hänger båda nycklarna till Hyundaien sade 
Inger. Hon hade dock ena paret med sig till jobbet. Nyckeln till huset brukar ligga ovanpå 
nyckelskåpet när de är hemma. Annars brukar de hänga husnycklen ute i boden utifall någon 
av döttrarna kommer och Inger och Kjell inte är hemma. De har bara en nyckel till huset sade 
Inger.

När Inger åkte till sitt arbete i går torsdagkväll så tog hon sin bilnyckel som hon i regel brukar 
lägga uppe på nyckelskåpet, det hade hon gjort denna dag också när de kom hem från 
Hudiksvall.

Så därför vet inte Inger om reservnyckel hängde inne i skåpet när hon åkte till jobbet.

Kjell  brukar ta reservnyckeln till  Hyundaien och åka till Ingers jobba och hämta Hyundaien  
för att åka och tvätta den. Han ställer sedan tillbaka bilen  vid Ingers jobb. Hyundainyckeln 
kan då bli liggande i Kjells röda arbetsbil. Inger sade nu att den bilen är en Skoda.

Detta hände senast för ett par veckor sedan sade Inger, dvs att Kjell hämtade  bilen på Ingers 
jobba och tvättade den medan Inger arbetade.       

Inger uppgav att  reservnyckeln till Hyundaien  kan ligga i Skodan  lika väl som att den 
hänger i nyckelskåpet.

På fråga var nyckel till Kjells Skoda förvaras så uppgav Inger att den lägger Kjell alltid i 
bilen  Han brukar dock ta ur den i tändningslåset. Han  brukar lägga den uppe på  
instrumentpanelen.    

På fråga hur de har ytterdörren när de är hemma så uppgav Inger att den är alltid öppen. När 
de går och lägger sig brukar de låsa dörren.

På fråga om de är möjligt att någon skulle kunna öppna ytterdörren och ta nyckel ur 
nyckelskåpet så uppgav Inger att det är helt uteslutet. De ser ytterdörren från vardagsrummet 
och från övriga utrymmen i huset så hörs det om det kommer någon och öppnar ytterdörren 
sade Inger. 

På fråga hur Inger fick reda på det som hänt så uppgav hon att hon blev uppringd på sin 
mobil av polisen kl 23.13   ( hon kontrollerade i sin mobil). Polisen frågade efter Kjell, om 
han var hemma. (både Kjells och Ingers telefon står registrerade på Kjell).

Inger sade som det var att han var hemma och hon själv var på jobbet. Inger gav Kjells 
mobilnummer till den som ringde. 
Inger frågade även om det hänt något  men fick tillsvar att inget hade hänt.

Kl 01.31 så ringde kassören i områdets vägförening. Hon heter Charlotta och bor i 
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Åkersberga. Charlotta hade sett på nätet att något hänt i området där Inger bor och Charlotta 
har stugan ca 300 meter ifrån Inger och Kjell. Charlotta hade även pratat med Roger Mill 
sade Charlotta  till Inger.

Inger försökte, då när hon avslutat samtalet med Charlotta, ringa till Kjell. Hon tittar återigen 
i sin mobil och ser att hon försökte tinga till Kjell kl 01.39 , 01.42 samt 02.28. Samtliga tre 
gånger så gick Kjells mobilsvar på efter bara en signal.

Inger tänkte att det berodde på den dåliga täckningen som finns i området, hon tänkte inte 
vidare på det. Hon tänkte att Kjell skulle ringa så fort som han såg att hon hade ringt.

Hon ringde senare till Nina och berättade för henne att hon inte fick tag i Kjell. Senare på 
morgonen kom det 2 st poliser till Ingers jobb och berättade vad som hänt.      

Förhöret genomläst frånutskrivet skick och godkänt.

Förhör avslutat kl 15.28
  
    

 

.
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467

Förhör
Förhör 2 med Inger List.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Fohlin List, Inger
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompleterande förhör med Inger List gällande pb. UML 422 placering på uppfarten till huset.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-03
Förhör påbörjat

13:57
Förhör avslutat

14:14
Förhörsplats

Polisstationen i Hudiksvall
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen Inger 
List.

Inger informeras om anledningen till förhöret och att det gäller den pb. (FL anteckning 
personbil), UML 422, som stod på uppfarten till hennes och Kjells hus i Råbo.

Då Inger ombeds att berätta vart pb. UML 422 stod parkerad då hon lämnade huset den 
22/12 så berättar hon att Kjells bil, den röda bilen med skåp, stod parkerad bredvid och i höjd 
med carporten. Kjell brukade lämna sin bil olåst och han brukade lägga nycklarna på 
instrumentbrädan i bilen.  (FL anteckning. Inger ritar ut vart Kjell brukar parkera sin bil)

Inger berättar vidare att om Kjells bil hade stått ute över natten så hade han behövt ha 
motorvärmarsladden i för att lyckas starta bilen på grund av att bilen hade glödtändning.

Då förhörsledaren visar upp bilder på den plats där bilen i nuläget är placerad och tillfrågar 
Inger om hon kan berätta vem som brukar nyttja bilen så berättar hon  att det bara är Kjell 
som använder bilen.

Inger berättar vidare att Kjell aldrig skulle parkera bilen där den står i nuläget. Det måste ha 
varit killen som försökt att ta bilen men bara kommit så långt på grund av att den behövde 
värmas upp innan. Inger tror aldrig att Kjell skulle ta bilen till grannen. Om Kjell skulle till 
grannen så skulle han ha gått som han brukar göra. 

Då Inger ombeds att berätta vart Kjell parkerar pb. UML 422 så berättar hon att han brukar 
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parkera bilen i höjd med carporten. Han brukar parkera bilen så att han lämnar en lucka 
mellan carporten och sin bil, så att folk kan gå mellan.

Då Inger tillfrågas om Kjell brukar parkera pb. UML 422 på något annat sätt än på det ställe 
som hon har berättat om så berättar hon  att om dom har mycket folk på besök så kan han 
ställa sig bredvid släpkärran som står intill carporten  (FL anteckning. Se bild för alternativ 
parkeringsplats)

FL anteckning. De bilder som visades upp för Inger i samband med förhöret bifogas.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170103 klockan 14:14
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471

PM
Förhörssammanfattning misstänkt Simon Persson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2016-12-23
Tid

17:41
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Uppgift

Förhöret startar kl. 14:12

FL: Insp Christer Löf.
FL2: Insp Jon Linälv

Simon delges misstanke om Mord vid två tillfällen genom att med yttre våld beröva livet på 
målsägande Kjell List och Vanja Nilsson. Det hände Norra Råbovägen 2 Hudiksvall 
2016-12-22 på kvällen.

Simon underrättas om rätt att anlita biträde av försvarare vid detta förhör men också vid 
eventuell rättegång. Simon önskar advokat redan vid detta förhör varför paus tas kl. 14:14

Förhöret återupptas kl. 15:10 med Advokat Jan Nyman närvarande.

Simon delges åter misstanke om ovan brott.

Simon förnekar brott.

Simon ombeds berätta om sina skador varpå han berättar att han igår kväll gick i området 
Håsta i Hudiksvall eftersom han missade bussen hem från bion han hade besökt. 

Simon uppger att han mötte en man där som drog fram en kniv och sa att han skulle ha 
Simons pengar. Mannen gjorde utfall med kniven (Simon visar hur mannen hugger uppifrån 
och ner med kniven riktad uppåt, alltså eggen ovanför tummens sida av handen.) Simon 
skyddade sig mot två hugg och fick därför skärskador i sin högra hand. Simon sprakade då 
mot mannen som högg honom och han sprang sedan en bit därifrån. Mannen sprang inte efter 
Simon. När Simon sprungit en bit så blev han yr och han ramlade omkull, slog i sin högra 
axel och svimmade i en snödriva. Där låg Simon tills han vaknade i morse då han själv gick 
till akuten.

Innan Simon åkte till bion så var han hemma. Han åkte buss själv vid kl 15:15. På bussen 
träffade Simon sin kompis Markus Olsson från Bergsjö. När de kom fram till Hudiksvall så 
skildes de åt. Markus skulle gå och fika med en tjej som heter Hanna Fyr från delsbo.
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Simon uppger att han såg den nya Starwarsfilmen Rouge One på Skandiabiografen i 
Hudiksvall. Simon kom till Hudiksvall med bussen kl. 15:45 och gick direkt till biografen. 
Simon brukar ofta hänga på biografen för han känner flera som jobbar där och Simon brukar 
få se filmer gratis. De som jobbade igår var Michelle Cederdahl från Hudiksvall och en tjej 
som heter Johanna som Simon inte vet efternamnet på. Bion började kl. 18:30. Filmen slutade 
kl. 20:45. Simon tittade klart på hela filmen. Simon gick sedan till kassan och pratade med 
Michelle och Johanna. Simon höll också på en hel del med sin Rubiks kub. Simn var där ca 
15 minuter. 

Simon uppger att han egentligen skulle tagit bussen kl. 21:00 från Hudiksvall men att han 
missade den. 

På fråga om vad Simon pratade med Markus om på bussen på väg till Hudiksvall så svarar 
Simon att Markus berättade att han skulle köpa biokort i julklapp till flera personer.

Oftast så brukar Simon åka bil till Hudiksvall tillsammans med Einar Östh Lundkvist som 
också jobbar på bion men eftersom Einar inte arbetade igår så åkte Simon buss istället. 

Annars så brukar Simon ofta gå omkring i Hudiskvall hela natten i väntan på att 
morgonbussen ska gå. 

På fråga så uppger Simon att han inte gjorde några försök att ringa någon kompis om skjuts 
utan att han istället gick till området Håsta där han utsattes för ett rånförsök.

På fråga om Simon hade kontakt med någon efter bion så uppger Simon att han hade kontakt 
med flera kompisar via en grupp på Snapchat. 

Simon uppger att han inte skrev något speciellt till sina kompisar. Simon frågade ingen av 
sina kompisar om han fick sova hos dem eller om någon kunde skjutsa honom. Simon gick 
bara runt i Hudiksvall. Simon kan inte beskriva hur han gick men Simon minns att han kom 
till Håsta och att det där kom en man som var flint och hade en tatuering på halsen. Mannen 
var längre än Simon. Simon blev huggen två gånger och han fick skador på höger hand. 
Simon sparkade mannen och sprang därifrån en bit. Simon minns att han föll och att han 
vaknade vid 07-08 tiden då han gick till akuten.

Simon tror att han kan visa platsen där han svimmade. Det var i närheten av en parkering och 
en skogsdunge. Simon uppger att han sedan gömde handen i sin väska när han gick till akuten 
för att han inte ville visa för någon att han blödde så mycket. Simon uppger att han är väldigt 
högerhänt.

Simon uppger att de skador han har nu är att han har ont i höger axel, ont i höger hand av 
skärsåren och ett skrapsår på vänster lillfinger.

Simon beskriver sin väska och uppger att han alltid har den med sig. Simon har alltid pennor, 
papper, rubiks kub, hammare, 4 st aa-batterier, 1 st 9 volts batteri, en skruvmejsel, och en 
handduk. Simon har detta med sig för han vill känna sig förberedd. Simon var tidigare med i 
Scouterna och han fick där lära sig att man ska vara förberedd på det mesta.

På fråga hur det kommer sig att Simon har en hammare med sig på bion så uppger Simon att 
han inte vet varför. Simon uppger att det har blivit mer och mer i väskan. 

Simon är säker på att han inte använde hammaren igår och på fråga om varför Simon inte har 
någon kniv i väskan så säger Simon att det är olagligt och att det är därför som han inte har 
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någon kniv där.

Simon har inte bytt kläder sedan kvällen igår. Simon uppger att han igår hade på sig svarta 
jeans, svart mörkblå tröja, svarta strumpor, sina kängor och sin ljusblå "puffiga jacka".

Simon har inte varit i området Råbo igår. 

Simon konfronteras med att det finns skospår och blodspår efter en gm på brottsplatsen och 
då Simon kom in på akuten så kontaktade personalen polisen om Simon. På fråga om Simon 
varit i området kring Råbo igår så uppger Simon att han inte har varit där. Simon uppger "mitt 
minne är att jag inte varit där".

Simon känner inte någon Kjell List och Vanja Nilsson.

På fråga så uppger Simon att han brukar tappa minnet, att han också är psykiskt sjuk. Simon 
berättar att han har en kompis i sitt huvud och att han har ljugit för alla inklusive sjukvården 
om sin andra personlighet. Simon uppger "ingen vet om den personen".

Simon uppger att hans kompis i huvud kom när Simon gick i 4-5 klass och när Simon blev 
äldre så förstörde personen mer och mer för Simon. Personen förstör planer, saker. Simon 
uppger " det är en annan Simon".

Simon uppger att personen förmått Simon att göra saker som Simon inte vill och att personen 
blir aggressiv. 

På frågar om någon tidigare händelse med minnesförlust så uppger Simon att han vid ett 
tillfälle skulle skära upp bröd hemma och att han då tappade minnet och att det nästa han ser 
är att han håller kniven mot sin sovande mamma. Mamman märkte inget då men Simon 
berättade om det sedan för sin mamma. Hans mamma började då gråta. Simon uppger att 
hans syster är rädd för Simon och att hon helst inte vill vara hemma. 

Simon uppger att han varit på psyket vid ett tillfälle och då var det Simons mamma som sa åt 
Simon att kontakta Psykiatrin. I samband med det så fick Simon två alternativ. Antingen 
frivillig vård eller så skulle Simon bli tvångsintagen. Simon valde då frivillig vård eftersom 
det ser bättre ut. Det var i höstas. Simon medicinerar sedan dess med Cipralex och han fick 
diagnosen Tvångstankar. 

Simon beskriver att han saknar empati, att han inte klarar av folk, att han drömmer om att ha 
ihjäl folk. På fråga hur de drömmarna är så svarar Simon att det brukar handla om att krossa 
människor, slita av ryggraden bland annat. Den 15/12 fördubblades Simons dos av Cipralex 
och då blev det först bättre men sedan sämre. Det blev bättre för att den andra personen i 
Simons huvud försvann ett tag men den kom tillbaka sedan. 

På fråga om Simon skulle kunna ha gjort det som han misstänks utan att minnas det svarar 
Simon att mycket väl skulle kunna ha gjort det.

På fråga om Simon känner till området runt Råbo så säger Simon att han många gånger åkt 
buss förbi infarten till Råbo. Simon pekar ut infarten på en karta. 

Paus i förhöret kl. 16:26.

Förhöret återupptas kl. 16:41.

Simon uppger att han brukar minnas bra efter att han fått sova så Simon tror att han kan 
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minnas.

På fråga vilka som Simon hade kontakt med via Snapchat igår kväll efter bion uppger Simon 
följande: 
Liam Adams från Skottland
Jazzley Thermond som bor i Fiskvik utanför Bergsjö.
Adam Åsbrand som bor i Hudiksvall.
Magnus Svensson som bor i Stockholm men som bodde i Ilsbo för ett år sedan
William Hörnqvist som bor i Delsbo
Edvin Östh Lundqvist som är bror till Einar Ötsh Lundqvist som jobbar på Skandiabiografen.
Angelica Lindström som bor i Edsbyn
Charlette som bor i Nottingham England
Fanny Hedman som bor i Ljusdal
Ida Halvarsson som bor i Hudiksvall
Markus Olsson som bor i Bergsjö (han som Simon träffad på bussen på väg till Bion)
Matilda som är 19 år och bor i Delsbo.

Advokat Jan Nyman har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. 16:52
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Förhör
MT förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnummer

19961024-8818
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Gjort tidigare av kollegor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som misstänkt angående 2 mord den 22 december 2016 vid Råbosjön.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan Nyman
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Christer Löf
Förhörsdatum

2016-12-23
Förhör påbörjat

14:12
Förhör avslutat

16:52
Förhörsplats

Hudiksvalls polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KN

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Jon Linälv Biträdande förhörsledare
Berättelse

F = Förhörsledare Christer Löf
F2 = Biträdande förhörsledare Jon Linälv
S = Den hörde, Simon Persson
J = Offentlig försvarare, Jan Nyman

F: Simon Persson ska höras som misstänkt och misstanken, Simon, den består i 
mord i två fall och det är ju genom att du misstänks att genom yttre våld ha 
skadat målsäganden Kjell List och Vanja Nilsson så att dom till följd av 
skadorna har avlidit och dött. Förhöret här nu då håller vi på polisstationen i 
Hudiksvall och det spelas ju in digitalt med ljud och bild.

S: Ja.

F: Jag heter Christer Löf som är förhörsledare, biträdande förhörsledare är Jon 
Linälv. De här brotten, de här två morden du är misstänkt för har då skett på 
Norra Råbovägen 2 i Hudiksvall och det var torsdag den 22/12, alltså igår på 
kvällen. Eftersom du är misstänkt för brott så har du ju rätt till en offentlig 
försvarare vid det här förhöret och..
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S: ..(ohörbart)..

F: ..du har ju även rättigheten att du inte behöver yttra dig eller säga någonting om 
det här. Vill du ha en advokat med vid förhöret, det är den rättighet du har och 
det är ett grov, grova brott du är misstänkt för.

S: Är det gratis eller?

F: Vad sa du?

S: Är advokat gratis?

F: Ja.

S: Ja, då vill jag ha en. 

F: Det kommer utses åt dig. Har du några önskemål om någon särskild försvarare?

S: Någon som har typ haft förut..

F: ..ja..

S: ..med psykiska patienter, jag vet inte.

F: Men du har inget namn på någon?

S: Nej (skrattar).
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F: Godtar du den som rätten förordnar åt dig i sådana fall?

S: Ja.

F: Ja. Då gör vi så att vi ser till att det förordnas en advokat för dig och så 
fortsätter vi förhöret då.

S: Ja.

F: Ja. Jag ska gå och stänga av.

S: (Ohörbart)

(Paus i förhöret)

F: Ja, då är klockan 15:10 och vi fortsätter förhöret med Simon Persson. Med vid 
förhöret nu är Simons offentlige försvarare Jan Nyman. Vill då bara berätta för 
Jan att Simon är delgiven mord i två fall, misstanke, och det är genom att med 
yttre våld har skadat målsäganden Kjell List och Vanja Nilsson så att dom till 
följd av skadorna har avlidit. Brottsplatsen är Norra Råbovägen 2 i Hudiksvall 
och det är brottstid torsdag den 22/12, alltså igår, på kvällen. Simon har då, efter 
att ha delgivits misstanke sagt att han vill ha en försvarare med vid fortsatta 
förhör och därför har förhöret avbrutits och börjar nu igen. Jag skulle vilja då 
fråga dig, Simon, om du erkänner eller förnekar det här brottet till att börja med?

S: Förnekar.

F: Du förnekar brott? Ja. Kan du berätta litegrann om dom här skadorna du har 
fått, för mig, hur du har fått dom här skadorna du har?

S: Igår, gick omkring på Håsta. 
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F: Vad sa du, på?

S: På Håsta.

F: Okej. Är det här i Hudiksvall eller? 

S: Håsta, ja.

F: ..ja.

S: Ja. 

F2: Håsta.

F: Ja, ja. 

S: Och då gick jag runt för att missa min buss, har ingen tid att komma hem så då 
brukar jag så här typ gå (ohörbart), gå runt stan, kolla på saker, kolla på himlen, 
eller ja, stjärnorna och då mötte jag en man, det är ungefär min längd, längre, 
flint och han ville ha mina pengar. Jag sa nej, han blev aggressiv, han tog fram 
en kniv, tänker hugga mig, jag skyddar mig med min (ohörbart) högra hand, 
hand och sparkar bort honom, springer därifrån men jag, med så mycket djupa 
sår jag fick så det rann väldigt mycket blod, jag vart chockerad, blev yr så jag 
gick och la mig här i en dunge, skogsdunge och, och svimma av. 

F: Vad sa du?

S: Svimma.

F: Simmade?
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S: Svimma.

F: Jaha, svimma. 

S: Ja. Och sen så vaknade jag upp i morse runt åtta på ungefär och då gick jag till 
akut, akutmottagningen i Hudiksvall.

F: Okej. 

S: Det är vad jag minns. 

F: Ja. Kan du minnas vad du gjorde innan du gick ut och gick?

S: Kolla på bio. 

F: Var du på bio? Berätta.

S: Kolla på Rogue One klockan… ja när fan var det då? De som jobbar där i stället 
vet att jag var där, ja, det var väl det då. 

F: Mm. 

S: Och innan, innan bion så var jag ju hemma, åkte till stan, gick på bio.

F: Gick du själv på bion?

S: Ja, det gör jag jämt. 

F: Ja.
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S: Eller ja, oftast. 

F: Vad var det för film, sa du?

S: Rogue One, den nya Star Wars..

F: ..Rogue One, okej. 

S: Ja.

F2: Rogue, inte Rogue.

S: Rogue.

F: Rogue One, ja det är Stjärnornas krig-filmen?

S: Ja, det är den här nya. 

F: Okej.

S: Som inte (ohörbart).

F: Vet du vilken föreställning du gick på och vilken bio?

S: Skandia på, eller Skandia är biografen..

F: ..ja..
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S: ..alltså vad heter det? Biografen heter Cinema 3 och jag gick på Skandia, 
Skandia är den här, biografsrummet då. Det finns tre stycken, det finns Röda 
Kvarn, Skandia och Saga, jag gick på Skandia. 

F: Ja. Är det här i Hudiksvall eller?

S: Ja. I närheten, Cinema 3. 

F: Mm. Vet du vilken föreställning det här var? Den har ju gått på olika tider den 
här filmen.

S: Ja, dom går ju, Star War gick igår nåt halv sju, tror jag. Det står på schemat. 

F: Ja. Men är det den tiden du tror det var?

S: Ja, det tror jag.

F: Berätta, efter bion då, vad hände då?

S: Då hänger jag kvar, jag hänger kvar, kvar på bion med dom anställda och typ 
pratar, bara var, sen så ja, min buss hade ju gått för länge sedan så att, ja, 
bestämmer jag mig för att gå ut och gå då .

F: Känner du dom anställda där?

S: Ja. 

F: Okej.
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S: Det är Michelle och Johanna.

F: Som jobbar där?

S: Mm. 

F: Och var jobbar dom där någonstans då?

S: Ja, i kassan.

F: I kassan?

S: Kassa, eller överallt då. 

F: Ja.

S: Det är ju en i kassan och en som håller på vid filmen. 

F: Så dom stannade du och pratade med efter att filmen var slut då?

S: Ja, det gör jag jämt. 

F: Ja. 

S: Jag är ju ofta där.

F: Mm. Du går ofta på bio?
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S: Ja.

F: Kände du dom genom att dom jobbar där bara eller kände du dom privat? 

S: ..min bästa vän jobbar på bion också.

F: Vem är det då?

S: Einar.

F: Einar?

S: Eller Carl Einar Östlund Qvist från Fiskvik.

F: Okej.

S: Han har ju, dom har ju, dom har ju delat pass då..

F: ..ja..

S: ..och igår så var det Michelle och Johanna. 

F: Ja.

S: Och då kom jag dit under dagen, var där på bion med dom, var till Marcus, en 
kompis.

F: När var du till Marcus då?

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2016-12-23 14:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 485HEMLIG



S: Jag var inne i stan kvart över tre, åkte samma buss med Marcus in, sen så gick 
jag på bion, säger hej bara, gick ut, han gick och fikade med en kompis till han.

F: Så dom var inte med på bio då?

S: Nej. 

F: Nej.

S: Sen så gick jag tillbaka till bio, eller ja vänta, ja, jag gick tillbaka till bion, då 
var klockan ungefär kvart över tre, kvart i fyra ungefär, tror jag, gick jag till 
bion, jag var där, pratade med dom i ja, tills filmen börjar då, som börjar halv 
sju.

F: Och du var där ganska länge innan filmen började.

S: ..ja, jag är jämt där. 

F: Ja.

S: Typ när jag inte är hemma så är jag på bion.

F: Okej. 

S: Det är typ, det är mitt andra hem säger dom. Är där, pratar, äter popcorn, 
skrattar går på film. 

F: Så du är säker på att det var igår som du var på den här filmen?
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S: Igår var det torsdag?

F: Ja.

S: Ja.

F: Ja.

S: Rogue One.

F: Ja.

S: 16:30.

F: Minns du hur du betalade filmen eller?

S: Jag betalar inte för filmerna.

F: Du får gå gratis eller?

S: Ja.

F: Ja. 

F2: Förlåt, du sa 16:30? 

S: Filmen?
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F2: Ja.

S: Nu eller förut?

F2: Nu.

S: Ja, jag mena 18.

F: Halv sju sa du först?

S: Ja, sa fel.  Det var sexton och sex menar jag, 18:30 var filmen.

F: Ja. Men du var där lång tid redan innan?

S: Ja. Där jämt. 

F: Ja. Tittade du klart på hela filmen?

S: Ja.

F: Ja. Vet du hur lång den var?

S: Den sluta väl ungefär… kvart i nio. Ja ungefär kvart i nio, för den är två timmar 
och femton, nej, vad blir det då? Tror ja, men det alltså slutar kvart över, eller 
kvart i nio.

F: Kvart i nio?

S: Ja.
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F: Ja, okej. 

S: (Ohörbart)

F: Mm. Och berätta efter att filmen slutar då, vad som hände där.

S: På filmen, menar du?

F: Nej, när den slutar, vad gjorde ni, eller du ?

S: Nej jag gick, går ut ur salongen..

F: ..ja..

S: ..går in till, mot kassan, där dom står och jobbar, bara pratar, löser kuben, 
Rubiks kub är det..

F: ..ja..

S: ..typ ja, det jag prata om, skrattar, kolla på saker, skvaller eller ja, sånt man gör 
när man pratar med folk.

F: Men var det något speciellt ni pratade om?

S: Nej. 

F: Nej.
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S: Det var typ, vad gör du på mobilen eller vad tycker du om jobbet eller, för det 
(ohörbart) Johanna (ohörbart).

F: Okej.

S: Småprat.

F: Ja. Hur länge tror du att du var där då? Att du pratade med dom?

S: En kvart.

F: Ja.

S: Sen så gick jag.

F: Var det meningen att du skulle ta bussen hem eller?

S: Ja, egentligen så ska jag ta bussen som gick vid nio, för det går en taxibuss hem 
då.

F: En taxibuss hem?

S: Ja, men den åkte jag inte med. 

F: Va?

S: Jag åkte inte med.

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2016-12-23 14:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 490HEMLIG



F: Nähä.

S: Jag gick ju på stan istället.

F: Hade du bokat en taxi eller?

S: ..nej, jag hade inte gjort det. 

F: Nej.

S: Nej. Jag hade ingen tanke på att ta den bussen heller, eller jag tänkte ta bussen 
men jag tänkte nog inte göra, jag vet inte.

F: När du säger taxibuss då, är det en vanlig taxibil?

S: Eller, det, alltså det är en buss från Hudik till Bergsjö, sen från Bergsjö till där 
man bor är det en taxibuss eller taxibil.

F: Taxi därifrån? 

S: Ja.

F: Okej. Sista biten åker du taxi i sådana fall?

S: Ja, men bara då och det är inte ofta. 

F:  Vad då bara då?

S: Alltså det är bara, det är bara vid nio den går.
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F: Ja.

S: Ja.

F: Och efter nio då går det något mer..

S: ..nej..

F: ..färdmedel hem då?

S: Nej.

F: Nej. Men du hade inte bokat någon resa så..

S: ..nej..

F: ..från förväg eller något sådant? Har du åkt buss eller taxi igår?

S: Ja, buss till stan då?

F: Ja, när du åkte till stan och det var ganska tidigt på dagen då?

S: Bussen går från mig, den är i stan kvart över tre vet jag..

F: ..mm..

S: ..och från mig så går den tjugo över två, eller tjugofem över två blir det väl. Blir 
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det inte det.

F: Ja. Och sedan dess var du i..

S: ..stan.

F: I stan, och mest på bion då?

S: Ja.

F: Förutom att du var hem till någon kompis Marcus?

S: Nej. 

F: Du pratade om någon Marcus?

S: Eller jag träff, jag hade, Marcus träffa jag på bussen.

F: Okej.

S: Träffa han på bussen då, prata med han, sen så gick han till en kompis och fika 
och då..

F: ..det var han som gick dit?

S: Ja, och därifrån gick vi inte till någon mer stans.

F: Nej. Så han träffade du bara och pratade med när du åkte buss då?
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S: Mm.

F: Ja. Och vad skulle han göra då?

S: Fika med en kompis, eller ja först, först skulle han köpa biokort, fem stycken 
för 300 var, deras, alltså julklapp då.

F: Mm.

S: Sen så gick han till hans kompis och fika. Men vart dom fika vet jag inte.

F: Nej.

S: För där skiljdes vi.

F: Ja. Du sa att du, du är ofta på biografen?

S: Ja. 

F: Och är du..

S: Det kan man säga.

F: ..mest bara där eller går du på bio också då när du är där?

S: Är det filmer jag inte sett så vill jag se på filmen.

F: Ja.
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S: Men ibland så är jag bara där för att vara med folk, kompisar.

F: Men ganska ofta går du på bio då och tittar på filmerna?

S: Så fort en ny film kommer ut så åker jag dit.

F: Ja. Och du känner dom så pass bra att du behöver inte betala?

S: Nej, ja, bara gå in.

F: Ja, okej. Hur brukar du ta dig hem då när du har varit på bio?

S: Oftast så är jag, åker bil med min kompis Einar.

F: Vilken?

S: Einar. 

F: Einar?

S: Ja, för han jobbar oftast när det är film.

F: Ja. 

S: Jobbar han på filmen då är han kvar till så här typ elva, tolv på kvällen, då åker 
jag bil med han hem. 
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F: Okej. 

S: För vi bor ungefär, ganska nära.

F: Ja.

S: Men om jag inte har, inte han jobbar då, då får jag typ åka till en kompis då i 
Ljusdal eller Sundsvall eller Delsbo eller någonting. För någon i Hudik finns det 
inte. 

F: Mm. Och nu missar du den här sista taxibussen hem då, igår?

S: Ja. 

F: Ja. Har det hänt att du har missat den förr eller?

S: Ja, många gånger. 

F: Många gånger.

S: För att filmerna går så..

F: ..ja..

S: ..tätt intill.

F: Ja. Och hur brukar du komma hem då?

S: Då kommer jag inte hem, då är jag oftast bara i stan och går runt. 
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F: Okej.

S: Tills, tills, det går ju liksom morgonbussar runt fem på morgonen, tar jag en 
sådan buss hem.

F: Så då går du bara omkring här i..

S: ..jag bara går runt, går runt, går runt..

F: ..Hudiksvall tills morgonbussen går?

S: Ja. 

F: Du har aldrig ringt efter mamma eller pappa eller?

S: Nej, dom jobbar och så jag vill inte störa dom då.

F: På natten, jobbar dom på natten?

S: Nej, dom jobbar på dagen..

F: ..ja..

S: ..men dom vill ju sova, dom går ju och lägger sig typ tio.

F: Ja, okej.
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S: Och ska jag ringa så här ja: Hej, kan du hämta mig i stan? Det är ju fyra mil dit. 

F. Ja, ja.

S: Det blir ju en lång bit att åka.

F: Ja.

S: För att hämta upp mig och jag är ju van att gå ut, omkring. Jag tycker om att 
vara ute. 

F: Mm. Igår då när du hade missat den här sista chansen att ta dig hem..

S: ..ja..

F: ..gjorde du något försök att få någon att komma att hämta dig?

S: Nej. 

F: Hade du telefon med dig?

S: Ja.

F: Ja. Ringde du till någon?

S: Nej.

F: Ingenting?
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S: Nej, för alla, alla som har bil som jag känner dom bor i Delsbo, Bergsjö, Fiskvik 
så att det är ju lång, lång bit, då är det inte värt det. 

F: Nej. 

S: Kan jag lika gärna bara gå runt och kolla på saker och typ kolla på stjärnorna 
eller..

F: ..och hur långt är det hem då?

S: Från stan till mig?

F: Ja.

S: Det är 4,3 mil.

F: Ja. 

S: Bussarna brukar gå till Bergsjö, men från Bergsjö till mig där är det ungefär en 
sex och en halv, sju kilometer.

F: Ja.

S: Så ibland har jag ju gått med en buss till Bergsjö och gått dit hem, men det är, 
det är jobbigt.

F: Men går det bussar efter 21?

S: Ja, det går ju..
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F: ..överhuvudtaget?

S: Nej, jag har inte, det går, till Bergsjö går den.

F: Ja.

S: Det går en, jag kan dom inte på huvudet, i huvudet liksom men, runt elva eller 
runt tolv.

F: Och då får du gå sista biten i sådana fall?

S: Ja, och det är ju långt. Komma hem, man har ont i benen, man har kramp och 
det är..

F: ..men har du gjort det någon gång?

S: Har jag gjort. 

F: Ja.

S: Men det är inte bra.

F: Hur tänkte du igår då när du, när du missade den här taxibussen som du pratar 
om som var den sista chansen vid 21, hur tänkte du då?

S: Jaha, får gå runt då. 

F: Mm.
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S: Så tänker jag.

F: Och du var du inte i kontakt med någon på telefon överhuvudtaget?

S: Ja, nej, Snapchat tror jag. 

F: Vem pratade du med då?

S: Alla.

F: Och vilka är det?

S: Jag kan skicka en bild på några stenar.

F: Skickade du en bild på en sten?

S: Ja, men det är sådant Snapchat är. 

F: Jaja, men just igår tänkte jag?

S: Ja, Angelica, en av dom. Men jag la av, eller jag slutade snap:a ungefär vid halv 
tio. 

F: Angelica och?

S: Ååh, ja ska jag säga alla namn, det kan inte jag heller. 

F: Men var det jättemycket folk?

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2016-12-23 14:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 501HEMLIG



S: Ja, men det är ju såhär, det är många.

F: Men berätta dom du kommer ihåg då.

S: Angelica, Kiwi, Jazzley, Anders, Magnus, Charlotte, Chanon… sa jag Adam? 
Nej, det sa jag inte. Adam. Marcus… Matilda… Det var en snap-grupp.

F: Ja, är det en grupp det här?

S: Ja, det här är en grupp det här, nu är det en ny sak man har grupp, förut så var 
det bara ensamt. 

F: Minns du vad det handlade om då..

S: Det vet jag inte.

F: Då, runt tio-tiden eller?

S: Nej, det är ju bara struntsaker. Typ, vad gör du? Eller, som bara chatt ungefär. 

F: Mm. Men till exempel berättade du att du missade taxin då eller ?

S: Nej, det gör jag aldrig. 

F: Nej. Att du går omkring ensam här i stan?

S: Ja, jag berättar inte för folk vad jag gör, det gör jag inte. 
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F: Ingenting?

S: Nej, ibland så, men jag är mest, mest så här, jag missade bussen, ska jag säga 
okej, jag missade bussen det säger jag eller jag går bara runt. 

F: Ja, det var inget speciellt som det var, Snapchat något..

S: ..nej..

F: ..särskilt du skrev?

S: Nej. 

F: Ingenting? Här i den här gruppen då är det någon som bor här i Hudiksvall då 
eller?

S: Adam bor i Hudik. Det gör han ju. Eller han kanske, jag vet inte, han bor hos 
papp, jo, han bor i Hudik. Mm. Han tänker jag aldrig på.

F: Nej. Det fanns ingen där som kunde köra dig hem eller? Som bodde här så att 
säga?

S: Nej.

F: Nej. Du frågade inte om det heller?

S: Nej, jag gör inte det..

F: ..nej..
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S: ..dom ber om pengar och grejer. 

F: Ja. Men hur tänkte du istället då, du hade missat den här och du ringde inte och 
frågade om skjuts eller nåt sånt.

S: ..nej, jag gör inte det. 

F: ..nej.

S: Jag går bara omkring. 

F: Ja.

S: Går runt, vilken stad det än är jag finns i så går jag runt och bara ser allt.

F: Mm.

S: Det finns mycket mer att se.

F: Men är det vanligt att du går runt..

S: ..ja..

F: ..här i Hudiksvall på nätterna alltså?

S: Det är lika, Hudiksvall, Bergsjö, Sundsvall, Ljusdal.
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F: Okej.

S: Vilken stad jag är i just den kväll, det är skönt att det är inge folk, massor med 
ljus, inge ljud, ljus och det är stjärnor. Inte i stan för där ser man inte så mycket 
men om man bor längre ut i stan så kan man.

F: Mm. Och hur gick du nu då? Kommer du ihåg hur du gick igår kväll?

S: Det gör jag inte. Jag går bara runt jag. 

F: Ja, du tänker inte på var du går eller?

S: Nej. 

F: Men du nämnde ju någon plats du var..

S: ..Håsta.

F: Håsta.

S: Det var ju där…

F: Är det en plats du känner till bra eller?

S: Jag har varit där, jag har blivit avsläppt av en kompis där en gång.

F: Ja.

S: Men det är allt. Jag vet, jag vet att det ligger, om man åker mot Max, eller mot, 
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vad blir det norr, nej, mot söder och så väljer man högersvängen före, före den 
här rondellen då, det vet jag, alltså jag vet var det ligger.

F: Vad är det som händer då?

S: Jag går omkring där, jag ser en, ja, en snubbe då, längre fram, lite skum, han har 
en flint, tatuering, lite längre än mig.

F: Vad sa du, flint eller?

S: Mm. 

F: Ja.

S: Jag ser ju bara folk som folk, men det var ju känt, det har varit känt att Håsta 
har varit lite speciellt folk då, jag vet inte, vad jag har hört alltså, men jag bara 
gick på min gata och där var han framför mig, ge mig dina pengar, jag säger nej, 
han blir aggressiv, tar kniven, jag säger vad fan gör du och sen så försöker han 
hugga mig, jag skyddar med händerna, sparkar bort kniven, sparkar bort, bort, 
bort.

F: Men hur attackerar han på för vis då? Kan du visa?

S: Ja, vad blir det då, kniven så ungefär.

F: Du visar ungefär som att man hugger med en kniv.

S: Ja, ungefär så slashade, har kniven uppåt så här alltså.

F: Såg du hur han höll i kniven eller?
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S: Va?

F: Såg du hur han höll i kniven?

S: Nej, han högg så där.

F: Du visar ju huggrörelser..

S: ..ja..

F: ..nu. Uppifrån och neråt.

S: Bladet stack upp så här. Det blir ju en slash, slashing, det blir ju . Engelska, 
svenska. Jag vet inte, som slice:ad rörelse.

F: Ja, du säger slice:ad men du visar ju uppifrån och neråt. 

S: Ja, men.

F: Håller han i den så.

S: ..bladet går ju uppåt här så. 

F2: ..här har du en penna.

S: Tack så mycket. 

F2: Bra.

S: Så här blir det då.
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F: Så han har alltså spetsen och knivbladet uppåt?

S: Ja och så bara såhär mot mig då så blir det sån rörelse.

F: ..ja, ja..

S: Då har jag upp höger…

F: ..ja..

S: ..handen då, för att skydda mig och då fick jag ju, ja, det gjorde ont.

F: Och var träffade han då?

S: Här.

F: Är det flera..

S: ..ja, han träffa ju första här och sen så flera.

F: Okej. Hur många gånger?

S: Två.

F: Två gånger? Och första var sa du? Mellan tummen och..

S: ..då hade jag handen så här, då vart den ju perfekt.
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F: Så?

S: Ja. Det är ju så det värsta var. 

F: Ja. Och sen högg han igen då? Så då får du något, några skador till då?

S: Ja, på fingrarna, på lillfingret, det lilla här och ringfingrarna då..

F: ..okej..

S: ..det som är här.

F: Vad är det som gör att han inte hugger mer än så då?

S: Jag sparkar bort dom och så flyr. 

F: Du sparkar ända upp på kniven?

S: Nej, inte så, men alltså sparkar bort så här.

F: Honom eller kniven?

S: Honom.

F: Honom, okej. 

S: Så han faller ju bak, jag springer iväg. 
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F: Ja.

S: Men jag har förlorat så mycket blod, jag får panik för det här har aldrig hänt 
mig förut, ingen har ju rånat mig förut och det, jag är lite chockad, ja, väldigt 
chockad är jag, för jag har ju ingen känsel i händerna, jag förlora mycket blod, 
jag blir yr, jag får panik och jag springer en bit. 

F: Men var det du som sprang från honom eller sprang han..

S: ..jag sprang från honom.

F: Okej. 

S: Sen så blev jag ju svimfärdig, yr då, och då la jag mig ner och där så slocknade 
jag och vaknade upp i morse. 

F: Men hur långt tar du dig ungefär därifrån det händer?

S: Va?

F: Hur långt tar du dig ifrån den här platsen där det händer?

S: Från det jag sparkat, sparka ner han och sprang iväg?

F: Ja. 

S: Jag vet inte, ja, typ en fyrtio en halv sekund, halv, vad säger jag? 
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F: Ja, det var inte något jättelångt då eller?

S: Nej inte, för han följde inte efter heller.

F: Nej.

S: Som tur var, för då hade jag varit död.

F: Men minns du att du liksom la dig ned eller?

S: Ja, la och la, jag typ föll ner på axeln.

F: Mm.

S: Så jag är lite öm här, men inge mycket.

F: Du pekar på din högra axel.

S: Ja.

F: Ja. Där är du öm?

S: Ja, jag var ju öm här förr.

F: Ja. Men menar du att du föll ihop eller la du dig för att vila?

S: Jag svimma.
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F: Du svimmade?

S: Ja. För jag hade förlorat så mycket blod, jag fick panik och det var ingen trevlig. 

F: Och när vaknade du upp då?

S: I morse typ sju, åtta tiden där. Och då gick jag, begav jag mig mot, vad heter 
det? Akutmottagningen.

F: Men du har legat hela natten då?

S: Ja, det är därför jag, när jag kom in på akutmottagningen så var, jag var ju 
iskall, jag var ju, jag satt ju och dallra som en, ett aspblad i sängen. 

F: Där på plats där du vaknade där måste det finnas jättemycket blod?

S: Ja, det ska det göra.

F: Ja, skulle du hitta dit?

S: Ja, ge mig en karta så kan jag visa.

F: Ja. Får ta fram en karta över det området. För du tror att kunde hitta till den 
platsen i alla fall?

S: Ja, det borde jag göra.

F: Ja. Eftersom du alltså, du blödde så pass mycket att du svimmade helt enkelt..

S: ..ja, ja..
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F: ..och vaknade..

S: När jag vaknade…

F: ..flera timmar senare..

S: ..när jag vakna upp då, som, som tur så har jag, har jag inte rört det här så har 
det ju blivit, vad heter det? Ja, alltså jag hade ju en, jag hade ju en handduk i 
väskan.

F: I väskan?

S: Ja, som jag virade runt och sen så föll jag ihop, men det stoppa ju blödningen 
men det var ju ändå mycket. Men sen när jag vakna så var jag ju, jag var ju helt, 
alltså jag var jättesvag. Jag var trött, jag var hungrig, jag var kall, jag frös 
mycket och det var blod överallt. 

F: Ja, det är det jag menar det måste finnas mycket blod på den platsen där du har 
legat.

S: Ja.

F: Var det i någon trädgård eller på en gata eller?

S: Nej, det var så här, typ en parkerings, en sådan här skogsdunge.

F: I en skogsdunge?

S: Vad heter det då? Ja, en parkering som har skog så här liksom. Men ingen sådan 
här stor skog utan en liten skog mellan hus.
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F: Men var det, var det några bilar där eller?

S: På parkeringen?

F: På parkeringen?

S: Ja.

F: Ja. Och så var det någon liten skogsdunge då intill den här parkeringen, är det så 
du menar eller? Där låg du när du vaknade?

S: Då begav jag mot akuten..

F: ..men är du fortfarande i det området i Håsta eller?

S: Va?

F: Är det i samma område du var..

S: ..där jag vaknade upp? Ja..

F: ..ja..

S: ..ja. 

F: Vad känner du när du vaknar då?
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S: Stel, kall, smärta här och där, jag kan inte röra fingret märker jag. Det här är ju 
ganska öppet och det rinner ju, det har ju runnit blod överallt, mina kläder och 
ja.

F: Ja, vad känner du att du måste göra?

S: Till akuten.

F: Mm.

S: Och få sy ihop, för jag kände ju när jag vakna upp att jag var väldigt svag..

F: ..ja..

S: ..och jag vet inte hur mycket blod jag har förlorat och jag vill inte svimma igen 
och typ inte vakna upp nå mer. 

F: Nej. Ringde du till någon?

S: Nej, jag gick direkt, direkt till..

F: ..du har inte ringt till någon från telefonen?

S: Nej.

F: Nej. Inte efter hjälp eller något? Träffade du några människor?

S: Jag höll ju handen i väskan för att gömma, alltså blodet då, för jag ville inte, jag 
vet inte varför, folk blir ju så rädda och..
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F: ..men du behövde kanske hjälp om du var svag?

S: Jo men jag, jag har alltid, under alla mina år så har jag alltid förflyttat mig själv. 
Jag har aldrig litat på någon, människor eller så. Så jag har alltid försökt själv, 
eller gjort själv. Jag litar inte på folk, jag tycker inte om när dom hjälper mig.

F: Så du stoppade handen i väskan, säger du och höll den där.

S: Ja, ja..

F: ..ja, och så gick du till..

S: ..akuten..

F: ..akuten då. Ja. Och vilken väg gick du dit då, hittade du direkt eller?

S: Ja, det är ju, kom ner från Håsta så går man ju..

F: ..ja..

S: ..längst hela..

F: ..ja..

S: ..vägen. 

F: Det var inga problem?

S: Nej jag hitta dit.
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F: Då borde du kanske kunna hitta vägen tillbaka dit där du vaknade också då..

S: ..ja..

F: ..utan problem?

S: Ja. 

F: Ja. Pratade du med någon på sjukhuset i telefon eller ringde dom till någon 
anhörig?

S: Nej, jag gick in dörren bara..

F: ..ja..

S: ..knackade på och sa att jag har blivit anfallen jag behöver sy upp det här. Dom 
tog, la mig på en bår, körde in mig i rummet där jag var då, 104 tror jag det var 
och där så började dom först ha på dropp, lägga till namnsaker, ta av mig, nej 
vänta, dom börja på mig jag kolla runt och se vad som hände och folk kom in, 
läkare, sen så dom gjorde rent mig, sen så kom ju ni så att.  

F: Men du har inte pratat med mamma eller pappa eller någon på akuten..

S: ..nej, jag har inte haft någon kontakt..

F: ..ingenting..

S: ..nej.
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F: Nej. 

S: Nej.

F: Hade du skyddat dig då med högerhanden, säger du, är det, är det för att du är 
högerhänt eller?

S: Ja, jag är..

F: ..ja. Okej.

S: Jag är väldigt högerhänt. 

F: Är du vänsterhänt?

S: Jag är väldigt högerhänt.

F: Ja, väldigt högerhänt.

S: Ja, för jag har, här, värdelöst för mig.

F: Ja. I det här bråket då, han ville åt dina pengar vad jag förstod. Fick du några 
andra skador än det här på högerhanden?

S: Nej.

F: Ingenting? Du pratade om att du var öm i högra axeln..

S: Det var, här fick jag väl något litet men det var väl säkert skrubbsår, jag vet inte.
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F: Nu pratar du om vänsterhanden, visar du på.

S: På lillfingret har jag ett litet, litet sår bara. 

F: Okej, ett litet sår..

S: ..det tror jag bara är från backen så, jag vet inte.

F: Ja, okej.

S: Inget så här major. 

F: Nej.

S: Axeln slog jag i när jag föll..

F: ..så du svimmade?

S: Ja. Så den har jag ont i.

F: Ja. Har du några andra skador på kroppen?

S: Nej.

F: Nej. Du kommer ju undersökas av en rättsläkare efter förhöret men..

S: ..ja..
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F: ..finns det någonstans där du känner att du också har skador?

S: Nej.

F: Nej, inget?

S: Inte vad jag känner av nu, nej.

F: Nej.

S: Det är ju, ja, nej, nej.

F: Nej. 

S: Smäll på axeln och handen. 

F: Ja. På sjukhuset då, berättade du för någon där vad som hade hänt?

S: Ja, jag berätta när jag kom in där då, den här receptionsluckan och typ jag sa 
hej, jag vill typ, sy eller sy ihop, jag har blivit anfallen, jag har skurit mig, så 
visa jag så här, drog upp armen ur väskan för att visa att det är mycket blod och 
då sa dom kom in, här är båren, ja och sen så körde dom in mig, körde in mig 
och så berätta jag för han som fråga, vilka av dom är vet jag inte men det är typ 
läkare och sköterskor och allt vad det är och visa dom ja, (ohörbart).

F: Berättade du om att du hade, var någon som försökte..

S: ..ja..
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F: ..råna dig i, i Håsta-området? 

S: Ja.

F: Ja. 

S: Det fick jag.

F: Du sa att du hade en väska med dig.

S: Ja.

F: Vad hade du i den väskan för någonting?

S: Den väskan har jag alltid med mig, där har jag alltid saker som är bra att ha som 
pennor, papper, hammare, tång, skruvmejsel, tror jag. Rubiks kub, Rub kub ja, 
en, en studs eller en tennisboll, kam tror jag ska vara där också, det är det. 
Batterier.

F: Vilka batterier då?

S: Dubbel A (ohörbart). 

F: Till?

S: Nej, bara..

F: ..bara ändå?
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S: Ja. Det är alltid bra att ha, jag är alltid förberedd. Jag gick i scouterna förr så där 
gick man alltid förberedd. (Ohörbart).

F: Mm. Men är det för att det är bra att ha bara eller?

S: Ja, så är det. 

F: ..okej, inte till någonting i väskan för att kunna..

S: ..nej, alltid sedan dess har alltid haft mer saker än jag behöver för att vara 
beredd..

F: ..ja..

S: ..för att det är bra.

F: Ja. Men har du paket med batterier då eller?

S: Ja, alltså ett paket typ Dubbel A.

F: Va?

S: Ett paket med fyra stycken Dubbel A.

F: Fyra stycken Dubbel A..

S: Laddningsbara har jag..

F: ..ja..
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S: ..kanske hemma, jag vet inte. Svenska tror jag har nio volt batteri också.

F: Ett batteri?

S: Ett nio volts.

F: Okej.

S: Ja. 

F: Ja. 

S: Har jag sagt om pennor?

F: Om inte jag hörde fel så nämnde du någon gång om någon handduk, var det 
riktigt eller..

S: ..ja..

F: ..missuppfattade jag dig?

S: Nej, handduk hade jag också.

F: En handduk där i också.

S: Ja. Ibland har jag kläder också för jag åker bort..
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F: ..ja, okej..

S: Eller bor borta. 

F: Ja.

S: Ja.

F: Är allting det här eller är det kvar i väskan eller, du har inte slängt bort 
någonting?

S: Nej, det ska vara, det ska vara kvar, och en laddare, Samsung laddare.

F: En laddare?

S: Ja, Samsung.

F: Samsung laddare

S: Ja.

F: Din telefon då, låg den i väskan eller i fickan eller?

S: Fickan, ja. 

F: Ja.

S: Sen så, sen så la, la jag också ner min jacka, för den var ju full med blod. Ner i 
väskan.
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F: Okej. 

S: Så har jag hållit på med, eller ja den då..

F: Mm.

S: Så den är också där i.

F: Men inget av det här du nämner har du tagit ur och kastat bort eller någonting 
sådant?

S: Inte vad jag tror nej. 

F: Nej, så vad du vet ska det ligga kvar i väskan?

S: Ja, vad jag vet ska allt ha legat kvar. 

F: Ja.

S: Och mer saker som jag inte minns just nu då..

F: ..ja..

S: ..men det är sådana här småsaker som kanske suddgummi eller studsboll.

F: Men är det här saker liksom som du..
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S: Ja.

F: ..känner att du måste ha med dig, typ en hammare till exempel om man går på 
bio vad ska man med den till?

S: Ja, det vet jag inte.

F: Va?

S: Jag vet inte, jag har alltid verktyg med mig.

F: Ja, vad är det för verktyg du har i den där väskan då?

S: Ja, hammare, tång, skruvmejsel.

F: Hammare, tång, skruvmejsel..

S: ..skruvmejsel och skiftnyckel..

F: ..skiftnyckel. 

S: Ja. 

F: Ja. Ingenting annat? 

S: Nej, jag vet inte, alltså när jag, jag börja på lägga skare i väskan, la jag ner 
papper och penna..

F: ..ja..
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S: ..bra att ha, sen så började jag ju bara under åren lägga ner, alltså, lägga ner mer 
saker i den..

F: ..ja..

S: ..så den, så blir det ju mer och mer saker varje år.

F: Ja.

S: Antingen är det kläder, (ohörbart), ja, handdukar, ja.

F: Den här hammaren är det någonting du har använt nyligen eller?

S: Nej, ja, jag spikade upp en spik hemma hos mig, det är det.

F: På en spik, var någonstans?

S: I väggen.

F: I ditt rum eller?

S: Ja.

F: Ja okej. Men har du använt den till någonting..

S: ..nej..
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F: ..annat nyligen?

S: Nej.

F: Ingenting alls?

S: Ingenting. 

F: Ingenting igår?

S: Nej. 

F: Nej. Det är du säker på?

S: Jag är säker på.

F: Ja.

S: 100 procent. 

F: Har du haft någonting annat i väskan, något annat verktyg eller något vasst 
föremål så? Något annat än det du berättar om nu?

S: Det vassaste är väl skruvmejseln då, men sen har, har jag en… ja, jag har en sån 
tror jag. Skruvmejseln. Jag har, alltså jag har en lila skruvmejsel med en bits till 
den.

F: ..mm..

S: ..och den är, den är bara vass om det är en bits i den.
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F: ..ja, okej.

S: Den ska ligga där om den inte är borta för den har jag, nej den ska ligga där. 

F: Ja. 

S: den ska ligga där.

F: Ja. Men skruvmejsel och hammare, men inga andra vassa föremål så som en 
yxa..

S: ..nej..

F: ..eller kniv eller sågar eller..

S: ..nej, inget sånt har jag. 

F: ..ingenting?

S: Nej.

F: Nej. 

S: Det är väl olagligt att ha kniv på sig om man inte är snickare..

F: ..ja, men det har folk ändå.
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S: Ja, men det är, inte jag inte.

F: Nej. Det brukar du inte ha?

S: Nej. Det vassaste jag har är väl papper då.

F: Mm.

S: Pennan då.

F: Ja. Vad är det för väska det här?

S: Den är ungefär så här stor, gråsvart, den har två långa axelsak, så har den så här 
man kan hålla i bara i handen. 

F: Man kan ha den både över axeln eller bära i handen?

S: Ja. Sen har den ett stort, det största då, sån,vad heter det? Där man har i saker i 
väskan?

F: Fack.

S: Fack då, ja, största facket då i mitten då, sen har du två små avlånga på sidan 
bara..

F: ..mm..

S: ..och sen på kanterna av den så har den två lite, två U:n ungefär..

F: ..ja..
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S: ..och en är liten, man får ner typ kort och kuber och sådant, så den andra som 
jag stoppade handen i, den går in för den har en, typ en, kondomaktig sak, 
alltså, vad heter det, ja. Den kan, den går ju, den går från, från den och så hela 
vägen..

F: ..ja, okej..

S: ..man kan stoppa in saker, ja. 

F: Mm. När du gick till sjukhuset då var det samma kläder som du hade på dig..

S: ..ja, samma..

F: ..på kvällen igår, hade du inte bytt kläder?

S: Nej, jag hade inga med mig kläder. 

F: Nej, inte slängt bort några kläder heller?

S: Nej.

F: Nej.

S: Det gör jag inte. 

F: Vad var det för kläder du hade igår?

S: Svarta jeans, svarta strumpor, mina läderskor, en mörkblå-aktig lång, tröja, med 
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långa ärmar och min blåa, puffiga jacka. 

F: Mm. Är den ljus-eller mörkblå då?

S: Ljusblå.

F: Ljusblå jacka. 

S: Ja. Och i den ska det ligga en studsboll och en tändare tror jag. 

F: Mm. 

S: Ja. Och en penna. En tuschpenna.

F: Ja. 

S: Ja.

F: Den här, adressen som vi misstänker dig för mord i två fall, som heter Norra 
Råbovägen 2 i Hudiksvall, vet du var det ligger eller?

S: Nej. Jag vet Råbo..

F: ..vi ska försöka visa dig på en karta och se om du kan känna igen det.

S: ..Råbo har jag åkt förbi många gånger..

F: ..ja..
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S: ..men jag har aldrig varit där.

F: Och varför åker du förbi Råbo, i vilka sammanhang?

S: För att det, bussen åker, bussträckorna åker förbi där. Dom åker från Bergsjö 
genom Ilsbo ner till Hudik. 

F: Ja, okej. Så det är den normala vägen när du åker buss helt enkelt?

S: Ja. 

F: Råbo.

S: Ja. Åker förbi där.

F: Jon, det var några kartor, har du dom?

F2: ..ja, jag har en karta här och det är så, kartan börjar bakifrån då, i det här 
kompendiet, och då är det väldigt långt ifrån inzoomat, så här ser du Hudiksvall, 
Delsbo, det som är märkt med ettan, det är brottsplatsen. 

S: Så där ligger Råbo?

F2: Där ligger Råbo.

S: Och bussen går ju där den linjen.

F2: Bussen går där?
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S. Ja, det gör den.

F2: Mm. Ja den satellitbilden det är samma som sen har vi närmare inzoomat. Där, 
ska vi se, jag ska ta en som är lite närmare så vi får (ohörbart), ska vi se, här ska 
vi se. Känner du igen dig? 

S: Äh, vänta, Hudik ligger åt..

F2: ..här nere..

S: ..ja, okej så du,, ja på sidan. 

F2: Men beskriv det, hur åker bussen?

S: Bussen går, vad blir det då? Här blir det då, går ända här och så till..

F2: ..det gula strecket här? 

S: Ja, det gula strecket. 

F2: Mm… ska vi nöja oss så.

F: ..ja, men förstår du vilket område det handlar om eller?

S: Ja, jag ser nu..

F: ..du känner igen vad..

S: ..ja..
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F: ..vad vi pratar om för ställe så att säga?

S: Ja. Jag har åkt förbi det många, jag har, åker förbi med bussen ser man bara en 
lång infart, det är allt.

F: En lång infart till?

S: Ja, kan du visa på kartan? Här, det här ser man, åker förbi med bussen här så ser 
man det här.

F: Okej. 

S: Lång sträcka bara med skog. 

F: Okej. Men där, men där åker du nästan dagligen med buss?

S: När jag gick i skolan..

F: ..okej..

S: ..då gjorde jag det på dagarna men nu så, när jag är på bio då eller..

F: ..mm, men när du är till Hudiksvall så åker du buss den vägen?

S: Ja.

F: Och hem, om du hinner med bussen?
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S: Ja. 

F: Ja.

S: Eller bil. 

F: Om det är någon som har bil som jobbar där?

S: Det är den enda vägen som går hem, hemåt.

F: Ja. Brottstiden är ju efter 22 någon gång igår kväll. 

S: Okej.

F: Har du varit i det där området någonting överhuvudtaget vid den tiden..

S: ..nej..

F: ..efter 22?

S: Nej.

F: Är du säker på det?

S: Jag är helt säker..

F: ..ja. Det du berättar nu, du berättar ju ganska klart om vad du har gjort igår..

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2016-12-23 14:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 536HEMLIG



S: ..ja..

F: ..det är ju ingen tvekan om att du..

S: ..(ohörbart)..

F: minns, inte så att du inte minns någonting vad du har gjort eller. 

S: Det här är vad jag minns. 

F: Va?

S: Det här är vad jag minns vad jag har gjort.

F: Ja, men är det, det är ingen tvekan på sakerna du minns?

S: Jo, det är ju flummigt. 

F: För du har ju inte sagt ett ord som gör att jag kan tycka att det verkar flummigt, 
det är ganska klart ändå det du berättar. 

S: Ja. Mitt minne är väldigt bra. 

F: Ja, det verkar ju så i alla fall. 

S: Speciellt när jag drömmer, då minns jag mest, bäst.

F: Ja. Fast du, du har ju berättat sådant som du inte har tvekat någonting på av det 
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som hände igår om bio och om rånet och allting..

S: ..mm..

F: ..du har ju inte tvekat någonting. 

S: Nej, det är så här jag minns.

F: Ja. Men är det igår du pratar om?

S: Ja, igår.

F: Ja. Så det är det ingen..

S: Nej..

F: ..ja, det är ingen tvekan om det?

S: Nej.

F: Nej.

S: Det är det här jag minns.

F: Det minns du klart?

S: Ja. 
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F: Ja. Och du är säker på att du inte har varit i det här området?

S: Jag är helt säker på att jag inte vart där. 

F: Nej. Det finns ju en anledning att du är misstänkt.

S: Okej. 

F: Så klart.

S: Ja, det är ju..

F: ..ja. Och det bygger ju på en del bevis, indicier. Dels så är det ju så att polisen 
sedan det här hände då har bevakat sjukhus och olika sjukhusinrättningar för att 
se om det kommer in någon person med skador..

S: ..ja..

F: ..och det beror ju på att på brottsplatsen och i dess omgivning så är det ju en hel 
del blodspår som vi misstänker inte bara är blod från målsäganden utan från en 
gärningsman..

S: ..ja..

F: ..och det är ju både kring den här bostaden och i bostaden men även i 
skogsområden i närheten här, där det har spårats med hund och man har hittat 
olika platser med blod från en misstänkt gärningsman. 

S: Okej.

F: Det finns ju mycket spår som kommer att visa när det blir DNA-undersökt var 
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det kommer ifrån..

S: ..ja..

F: ..för gärningsman. Och därför blir man ju intresserad av dig då när du kommer 
in med en skada idag på sjukhuset. 

S: Ja, det förstår jag.

F: Det finns ju ett vittnesmål som har beskrivit en person då, utefter hur man har 
spårat genom ett skogspart imed blod, så finns det ett vittne som har sett en 
person i området där man kommer ut och det är ju inget utpekande men ett 
signalement som, som beskriver en man med liknande hår, page, som dig, 
mörkt klädd, som har iakttagits på den platsen av vittnet. Det finns ju även 
säkrat spår som gör att man misstänker att en gärningsman har slagit med en 
hammare på olika ställen utanför den här fastigheten, och du hade en hammare 
i, i din väska. Så det är ju olika delar som lett fram till att åklagaren har sagt att 
du är skäligen misstänkt. 

S: Ja.

F: Det kommer ju, givetvis, framöver att visa sig om det är ditt blod i det här 
området..

S: ..ja..

F: ..det är ju ingen, det är ju ingen tvekan om det förstår..

S: ..nej..

F: ..ju du också. Och därför så frågar jag dig nu igen, har du varit i det här området 
överhuvudtaget? För i sådana fall är det ju bättre att berätta det nu, för det 
kommer ju ändå att visa sig.
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S: Mitt minne säger att jag inte vart där.

F: Nej. 

S: Alltså jag har inget minne av att vara där.

F: Nej, du bör ju inte ha kunnat vara ute och gått gärna efter bion och ner till Håsta 
och svimmat och tagit dig dit och vaknat på samma ställe i Håsta igen, det 
känns ju inte möjligt.

S: Nej.

F: Skulle du, efter att ha svimmat kunna tagit dig till det här området och tillbaka 
igen? För du förstår ju precis som vi att om, om du har varit där så kommer vi ju 
att..

S: ..ja..

F: ..hitta ditt DNA? Det, så är det.

S: Det vet jag. Du har sagt det. Men nej, jag har ingen, eller nej. Nej. Från det att 
jag svimma så har jag, har jag..

F: ..för att i sådana fall är det ju mycket enklare om du berättar om det..

S: ..ja..

F: ..redan idag. 

S: Jag säger det, jag har inget minne att jag vart i, vad hette det? Råbo. Ja. 
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F: Nej det underlättar ju för alla parter om du berättar vad som hände där, om du 
minns det, för att..

S: ..jag säger det..

F: ..för att det kommer ju att visa sig om det är ditt blod och det är ju, det är ju med 
säkerhet det kommer visa sig.

S: Ja. Jag säger det jag har inget minne av att ha vart där.

F: Nej. Är du ärlig nu när du säger..

S: ..ja, jag är, jag är..

F: ..för att du har ju väldigt bra minne tycker jag ju överhuvudtaget..

S: ..ja det har jag, klockrent.

F: ..ja. 

S: Men jag.

F: ..klockrent minne verkar du ha. 

S: Va?

F: Du verkar ha ett ganska klockrent minne.
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S: Det har jag alltid haft.

F: Ja.

S: Men jag säger det..

F: ..så att då borde du ju inte ha glömt bort om du har varit där och det här har 
hänt?

S: Nej. 

F: Nej.

S: Men jag säger det nu, jag har 100 procent inget minne alls vart där.

F: Nej. Ja, Jon. 

F2: Vi har ju varit inne på nu, blodspår..

S: ..ja..

F2: ..hammarslag..

S: ..okej..

F2: ..det finns en sak som Christer inte har nämnt och det är ju skospår som okulärt, 
alltså visuellt, vi har inte analyserat det än..
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S: ..nej..

F2: ..ser ut att stämma med dina skor. 

S: Okej.

F2: Förändrar det här sammantaget din..

S: ..nej, mitt, det jag säger, jag har inget minne alls av att vart någonstans nära 
Råbo någon gång. 

F: Jag har ju nämnt namn på dom döda, målsägarna, Kjell List och Vanja Nilsson, 
är det några namn du känner igen?

S: Det har ingenting, alltså jag..

F: ..ingen koppling..

S: ..jag har aldrig hört dom..

F: ..till dom överhuvudtaget?

S: Jag har aldrig hörtdom, Vanja eller. 

F: Nej. 

S: Det var ingen jag känner.

F: ..det här är inga som du känner?
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S: Nej.

F: Nej. 

S: Jag fick reda på det här idag.

F: Ja. När du kom hit idag för förhör..

S: ..ja..

F: ..var det någon då som hade berättat för dig innan vi träffade dig vad förhöret 
skulle gälla?

S: Ja. 

F: Att du var misstänkt för två mord?

S: Nej, det..

F: ..nej, vad var det du visste att förhöret skulle handla om?

S: Mig, alltså, det var ett förhör för att jag var ju, vart knivskuren. 

F: Okej. När vi delgav dig misstanke om mord..

S: ..mm..
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F: ..du reagerade inte på något speciellt sätt överhuvudtaget..

S: ..nej det gjorde jag inte.

F: ..och inte nu heller i förhöret..

S: ..nej. Jag har 100 procent inte gjort det. 

F: Hur skulle du känna då om det blir ditt DNA på alla dom här platserna där på 
brottsplatsen?

S: Ja, då… har jag ingenting hur, var, när.  

F: ..när du säger 100 procent att du inte..

S: ..ja alltså jag har inget minne av det.

F: Nej.

F2: Du säger du har inget minne av det, och det återkommer du till flera gånger, jag 
reagerar på det..

S: ..ja, för jag har inget minne av det..

F2: ..nej, så min fråga blir, brukar du tappa minnet?

S: Ja. 

F2: Berätta.
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S: Ja, jag är ju psykiskt sjuk så jag, under min uppväxt så har jag fått en kompis, 
eller ja, kompis då, här inne.

F: I huvudet?

S: ..ja..

F: ..pekar du på.

S: Ja. Alltså, en imaginary friend typ då, eller en till Simon om man säger då. Och 
jag har ljugit för den här personen alltså, har jag ljugit till psykologer, läkare, 
vad heter dom då? Kuratorer, om min andra personlighet, för att jag vill inte att 
den ska komma ut. Det är en av, varför jag hamnade på psyket första gången. 

F: Mm.

S: Men jag tänker inte få ut han.  Jag vill, jag vill få bort han för.

F: Men menar du att du inte har berättat om det här för någon annan eller? 

S: Nej.

F: Det är ingen som känner till det?

S: Ja, det är jag då och jag. 

F: Men det du berättar för oss nu då, är det första gången du berättar för någon om 
det här? Berättar om den här personen. 
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S: Ja, det började när jag var yngre, ungefär vid ja, fyran, femman kanske, jag har 
alltid haft det enkelt i skolan, alltid haft så här varit bra, lugnt, enkelt men ju 
äldre jag har blivit så tycker han om att förstöra allt för mig. Typ ta körkort eller 
alltså det gäller väl någonting alltså, så mycket som, ja. När, alltså, han bara 
förstör allt. Jag skulle, alltså jag skulle ha sagt det till läkaren när jag hamna på 
psyket, men han tillät mig inte. Så att jag är inte, inga psykologer, inga 
kuratorer, ingen sådan där person har fått vetat om, dom har ju frågat, dom har 
ju frågat många gånger, om du har någon inre röst, om du har så här en annan 
personlighet, då har jag sagt njaaa, jag har aldrig sagt nej. Ja, någon gång 
kanske. 

F: Beskriv för mig hur den här personen kan ställa till det för dig då, på för vis.

S: Allt möjligt, förstör mina saker, förstör alla planer jag tänker göra, förstöra allt 
som, jag försöker bli lycklig, jag är deprimerad så, och när jag försöker bli 
lycklig eller göra någonting roligt så han förstör för mig. Jag brukar minnas, när 
jag drömmer, jag drömmer väldigt ofta, varje kväll, eller ja, 90 procent av dom 
alla fall och då får jag bilder av han, av han. 

F: Är det bara en han eller kan du..

S: ..ja det är ju en annan Simon typ. 

F: En annan Simon?

S: När han kommer fram så är jag borta. 

F: Mm.

S: Men jag är här nu, som jag är nu, det är ju han, han är ju här inne och pratar.

F: Men har det hänt någonting allvarligt tidigare på grund av det här då eller?

S: Nej, vad han gör minns inte jag. Det skulle vara i drömmarna då. Men det är 
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inge, inge som, inge, det mest allvarliga har ju vart, han förstörde min skolgång, 
tror jag, eller förstörde, relationen med min far, eller familjen så det är  kört, ja.

F: När du säger förstört liksom, är det..

S: Saboterat.

F: ..någonting som du gör..

S: ..sabotera.

F: Va?

S: Han saboterar allt.

F: Ja, men är det något som du har gjort då som gör att det blir saboterat i skolan..

S: ..nej..

F: ..eller saboterat med din familj eller tror du bara det?

S: Nej, jag hör ju honom, pratar med honom ju.

F: Ja.

S: Han finns ju där.

F: Ja.
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S: Han säger, han säger ju saker gör han.

F: Ja. 

S: Han säger ju åt mig saker att göra och typ inte göra, nej.

F: Mm. Men har du gjort saker som du själv inte har velat göra som har förstört 
saker i ditt liv?

S: Ja.

F: Vad? Säg någonting.

S: Ja, skolgången gick ju neråt när han sa åt mig att sluta och då började han typ 
försvinn. När jag velat ta körkort, gick inte så bra, ja typ avsluta relationer med 
folk, typ det. Han gör mig väldigt negativ, jag ser ju allt negativt, det är 
deprimerande, han vill mer och mer för varje år. Han blir aggressiv så det är 
någonting man ska säga till sin överläkare och psykolog, men han tillåt mig 
inte. Så därför har jag ljugit för honom.

F: Hur mår du idag då?

S: Jag mår skit. Jag är konstant ledsen, deprimerad är jag. Jag är arg på mig själv 
för jag inte kan någonting eller gjort någonting, tycker jag.  

F: För man ser ju inte det riktigt på dig, det lilla vi har träffat dig. 

S: ..nej, jag vet under hela mitt liv har jag alltid lärt mig att visa känslor, var glad, 
var ledsen, var arg, allt det här, jag kollar ju på folk, iakttar dom och så lär mig 
och jag kan ju se glad ut, jag var ju förut och jag var glad, ja men det är inte jag, 
det är min skådespeleri, för annars är jag bara dyster och hatar mig själv och 
hatar allt omkring mig. Ja,så. Så det är någonting jag bara har satt upp, mina 
föräldrar, eller min mamma, dom tyckte att jag bara verkar glad, verkar ledsen, 
verkar så här, verkar bry mig så, hon blev krossad. Men jag har så, jag känner ju 
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inga känslor mot andra såklart heller, om någon kompis dör eller och sådant jag 
bryr mig inte. 

F: Mm. 

S: Det blir ju så.

F: Mm.

S: Men något sånt händer för mig. Då, då känner jag det. Jag blir kallad självisk, 
jag blir kallad elak, jag blir kallad för allt sådant där men, ja , jag blir mobbad i 
skolan säger dom, dom försöker mobba mig, det gick inge bra, jag bryr mig 
inte. 

F: Det biter inte på dig?

S: Nej inte, folk som, dagens folk är så jävla dum deras förolämpningar, deras 
intryck, deras attityder, hur dom är mot folk, det är helt värdelöst. Det biter inte 
på mig. Om någon är smartare än mig, fine, då kan jag ta hans kanske kunskap, 
men jag märker ju direkt när någon är under mig, när någon är mindre kunskap, 
mindre inte värd, alltså, när dom inte förstår, min förståelse, folk som har 
förståelse. Och så dom går runt och tror dom är någonting, och så säger saker 
till dom, det, nej. 

F: Men du har ju inte visat någon överhuvudtaget förvåning när vi helt plötsligt 
säger att du är misstänkt för att ha mördat dom här två personerna i Råbo, det 
liksom bara ser ut som det rann av dig?

S: Ja det är ju..

F: ..ställer inte en fråga, ingenting..

S: ..alltid så.
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F: Inte en reaktion. Nej. Är det vanligt eller?

S: Jo. Pappas kompis dog, jag bara okej, någon dog, ja okej..

F: ..ja, men du har aldrig varit misstänkt för mord någon gång..

S: ..nej aldrig..

F: ..det är ju en ganska stor sak..

S: ..det är första gången det har hänt mig det här, alltså jag har aldrig, jag har aldrig 
hamnat på sjukhus, alla gips aldrig, det har aldrig hänt mig så här djupt, aldrig, 
aldrig vart med om sånt här advokat, poliser, jag har aldrig, det här är först, allt 
det här är första gången för mig.

F: Mm. Känner du att du hela natten faktiskt låg avsvimmad så många timmar på 
den här platsen eller har du varit iväg någon annanstans?

S: ..jag har inget minne från när jag är avsvimmad och när jag vaknar upp igen. 

F: Nej. Ja, Jon.

F2: Du säger ju, vi var ju inne på det, det var ju det som fick dig att öppna dig med 
min tidigare fråga om minnesförluster..

S: ..ja,det är.. 

F2: ..kan du, kan du beskriva några tidigare tillfällen då du har haft minnesförluster 
och saker och ting har hänt?
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S: Kan jag, hemma har hänt saker, jag går upp och jag ska titta på en kort film, 
någonting, så går jag upp och gör kvällsfika, ena sekunden tar jag en kniv för att 
skära, skära leverpastej eller någonting, andra sekunden så står jag innanför 
hans rum med en kniv ovanför honom och jag har inget minne av det, hur jag 
kom dit, vad jag gör där och jag är helt chockad, så jag går ut igen, såklart, men 
jag har inget minne av vad som händer från, från det att jag tar upp kniven när 
jag står där i rummet ovanför min mamma och jag vill inget illa heller mot, typ 
henne och jag tror att det är det, han där inne som tar över. 

F: Mm.

S: Ibland när jag typ åker till stan eller åka bort eller åka någonstans, sätter mig i 
bilen eller bussen och sen så inget minne från resan men när jag kommer fram 
så har jag minne och det är ju skrämmande för jag vet, jag har ju ingen kontroll 
vad som händer, jag har ingenting som jag kan kontrollera eller minnas eller 
någonting där och det är ju skrämmande för andra om dom får veta, veta det då, 
för att dom, då är det ju inte jag, då är det ju en annan, och för mig som lever 
med min kropp, med allt det här, jag blir ju helt förstörd.

F: Hur har mamma och pappa reagerat på sådana här, på händelser som du 
berättade om med kniv då?

S: Ja, det berätta jag bara en gång, berätta bara för mamma för att jag berättar inte 
det som händer för, berättar jag inte allt..

F: ..men dom har inte varit vakna då när du har..

S: ..nej..

F: ..stått med en kniv i deras..

S: ..nej..

F: ..rum alltså?
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S: Nej, dom ligger och sover men när jag berättade det så förstås, hon börja ju 
grina. 

F: Ja.

S: Hon blev ju rädd, blev chockad. Den dagen berätta jag ju ganska mycket hur jag 
mådde och hon börja ju grina. Min syrra hon har ju ingen förståelse och blir ju 
rädd för ett löv som faller så hon blev ju jätterädd för mig, hon vågar inte ens 
vara med mig, hon flytta, eller inte flytta, men bor hos hennes pojkvän mer nu, 
ja. Men under min livstid så har jag alltid varit en sån som, jag är aldrig ensam, 
ensam, jag har ju han där inne. Men jag har alltid varit inne på mitt rum, bort 
från folk, jag får för mycket intryck av folk och det, jag har ju alltid haft 
problem med hjärnan så, överbelastning, gått till läkare och så en dag, mamma 
har alltid sagt Simon, sök till kurator, sök till psykolog, du behöver hjälp, jag 
bara okej då, en dag gjorde jag det, en måndag. Åkte in till Hudiksvalls 
ungdomskurator, prata med henne i, samtalet gick normalt, hon ser glad ut, jag 
ser glad ut, och sen efter 40 minuter hon var helt, hennes ögon, man ser direkt 
på hennes ögon hon var rädd, hon ringer psykiatrin och ber om akut, psyk, 
psykolog, akuthjälp då. Jag får akuthjälp ändå, pratar med, vad heter hon då? 
Någon ryss person därifrån, från psykiatrin, kurator tror jag, jag vet inte. Hon 
samma sak, börjar så var allt bra, sen så ju mer jag berättar om hur jag tänker, 
hur jag mår, jag känner, hon blir rädd och hon så att hon gav mig ett val, ett, du 
självinskriver dig på psyket, eller två, vi tvångsinsätter dig. Då valde jag ju själv 
så att, det ser ju bättre ut på papper, spendera en vecka där, inge längre, men jag 
kom ju ut fort för jag var ju bra.

F: När var det här i tid då?

S: Äh, jag kan ha varit augusti, ungefär måndagen runt 26:e, 27:e, den veckan, det 
ska vara måndag där. Där hamnade jag på psyket och sen så var jag där en 
vecka bara. Och då började jag med Cipralex på, på onsdagen för att få bort 
tankarna, jag märkte ju från början att det hjälpte ju, med tankar som jag vill få 
bort dom och typ trött, är jämt trött..

F: ..vilka var, tankar var det som försvann?

S: Allt, jag tänker på, jag tänker, allt jag ser blir intryck på mig, jag övertänker, 
övertänker, jag tänk, jag får intryck, jag får, människor, det blir för mycket, så 
jag klarar inte av att vara bland mycket folk längre, blir jag trött och arg och blir 
helt borta och när, om jag inte är, när jag är trött och borta då har ju han mer 
kontroll så att jag har ju alltid, är jag på bion, jag går ju in, jag går ju in och 
sätter mig själv i mörkret, kollar på film, går ut, om det kommer, om det 
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kommer för lång kö, då går jag alltid ner i källaren där det är mörkt, så jag 
slipper alla folk där, sen går jag upp när det är liten kö och typ, tre pers. ungefär 
det går väl okej men när det blir folksamlingar, och så när jag, samma som när 
jag var vikarie på Bergsjö, det är ju elever, klasser, det gick ju bra ett tag men 
jag började ju få drömmar, drömmar får jag jämt om att ha ihjäl folk.

F: Är det så du drömmer om, att ha ihjäl folk? 

S: Ja, mina drömmar är, alltså jag har alltså haft en mardröm på flera, flera år, haft 
drömmar inte folk som har drömmar. Jag drömmer om att jag haft ihjäl min katt 
och jag älskar katter, jag blir alldeles. Så känner jag det alltså, tvärtom. Det blir 
smärta, ja.

F: ..är det vanligt med dom här drömmarna?

S: Ja, det är jättemycket.

F: Var det så jämt eller har det ökat..

S: ..sen jag var liten, jag har haft konstiga drömmar jämt, men det var konstigare 
och konstigare och värre och värre, speciellt över djur, till exempel katter, katter 
älskar jag mycket och vissa drömmar så har jag ihjäl katterna typ vrider av deras 
huvuden och alltså, när jag vaknar upp så känns det ju smärta. Det är ju alltså 
jag får ju mer känslor för katter än för människor. 

F: Har du samma drömmar om människor också?

S: Ja, människor som..

F: ..vad gör du då för någonting?

S: Kastar sten på dom eller slår ner dom, vrida deras armar, rycker ut ryggraden, 
krossar dom, spränga eller vad som helst. Bara, jag vet inte, det är olika vad det 
är men oftast slå, slå, slå och sparka och, jag blir aldrig själv skadad eller något, 
ibland så är det mina föräldrar, ibland min syrra, ibland är det släkt, det kan vara 
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någon Random från gatan, det kan vara er om någon dag jag drömmer om. Det 
är aldrig mig inte, jag är alltid säker, men..

F: ..förstår jag dig rätt då, du tar, tar du mer illa vid dig om du har drömt att du har 
skadat katter än människor, är det så du menar?

S: Ja. Jag blir så van att ha drömt om människor men katter har hänt bara två, tre 
gånger och när det väl händer så..

F: ..ja, så det är oftast du drömmer om andra människor?

S: Ja.

F: Är det vem som helst eller är det någon du känner..

S: Vem som helst, det kan vara människor, det kan vara varelser, det kan vara..

F: ..ja. 

S: Någonting. När jag var yngre så hade jag en dröm om stora grismänniskor.

F: Stora?

S: Grismänniskor.

F: Okej.

S: Med, jättemuskliga och det var i min, i min ladugård, ja, och dom typ skulle 
döda mig, jag, dom kom från ingenstans och börja hugga mig i huvudet och jag, 
blodsprängdes och det, även idag ibland så kommer dom tillbaka, många 
drömmar som jag drömmer har jag ingen, minns jag idag och det drömmer jag 
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om igen, alltså lägger till saker och i många drömmar så ser jag, ser jag mig 
själv på stan, bara går runt och säger hej till folk och sen så om någon dag så 
händer drömmen i verkligheten och tänker jag tillbaka på drömmen, för jag har 
väldigt bra minne när det kommer till drömmar och då kan jag säga så här om 
tre sekunder så händer det här, tre, två, ett och så händer det (ohörbart). 

F: Mm.

S: Men det..

F: ..men det här har du inte berättat när du har varit på psyket..

S: Ja, jag har ju berättat, på psyket har jag mest berättat det här om, hur jag mår, 
tänker så här men jag har aldrig berättat om han här inne.

F: Nej, inte han då, har du berättat om det här våldet i drömmarna då?

S: Ja, det har jag gjort.

F: Ja, det har du berättat om det.

S: Ja. Det var ju största anledningen att jag hamnade på psyket då..

F: ..ja, ska du berätta om när du hamnade och hur det kom sig att du hamnade på 
psyket.

S: Dom fick, jag fick ju diagnosen tvångstankar då, för att jag tänker ju på att 
skada, men jag vill inte göra det, för det är fel, och därifrån kom det ifrån men 
jag känner, tvångstankar som man känner den här ångesten efteråt och den har 
försvunnit för mig, alltså empati som försvinner för mig.

F: Men var det någon som övertalade dig att söka dig till vården eller var det du 
själv?
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S: Nej, det var min mamma.

F: Är det mamma?

S: Ja. Det har hon sagt många år att jag borde göra för jag har alltid mått dåligt och 
så här. Ändå så tänkte jag, alltså jag drar in på stan och typ köpa saker då, så 
kan jag väl gå in och säga hej typ bara för att göra det men då vändes mitt liv 
ganska totalt, jag blev ju in på psyket, sjukskriven, fått medicin, gå till kurator, 
läkare, så från augusti så vändes det totalt jag, ja.

F: Hur länge har du varit inom vården sen augusti då?

S: Jag var ju på psyket en vecka och sen så..

F: ..en vecka bara?

S: Ja, för jag, man kom ju ut på psyket ganska fort om säger att man är okej, har 
jag märkt. Men, så jag ljög för psyket, jag ljög för att komma ut, jag tycker inte 
om att vara där. Egentligen borde jag få vara där jättelänge för att få bort 
tankarna, få bli normalare..

F: ..men du har inte haft några återbesök eller något efter det alls då eller?

S: Ja, läkare men inget psyket då.

F: Inget psyk besök?

S: Nej, bara läkare och psykologer, eller ja, kuratorer då.

F: Ja. Har du fått någon medicinering?
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S: Ja.

F: Vad är det för något?

S: Cipralex.

F: Ja, och äter du det fortfarande?

S: Ja, jag börja ju den onsdagen veckan jag kom in där, då började jag med fem 
milligram (ohörbart), sen tio, det har hållit med tio ganska länge då, men då den 
15 december så hade jag läkartid och då sa jag att ja, det börjar avta och så här 
lite dåligt och så från och med den femtonde börja jag med 20 milligram och det 
hjälper ju i början men efter ett tag, alltså det hjälper ju så här jag blir ju trött, 
jag blir lugn, tankarna är ju mindre och mildare. Jag kan ju vara bland folk 
massor mer och inte få alla intryck och tankar och tänker och ja, och sen så efter 
ett tag så börjar det försvinna, men inte första veckorna när jag hade Cipralex, 
haft någonting (ohörbart) från mig, alltså någonting fram, fram, jag vet inte vad 
och det var ju han här inne då, han försvann ju ett tag då, men han kom ju 
tillbaka efter ett tag för jag blev ju, det bet inte på mig ett tag, därför började 
dom ju dubbla mig då. 

F: Mm. Hur skulle du säga att tiden har varit från den 15 december då?

S: Va?

F: Hur har tiden varit efter den 15 december?

S: Ja, inte som första veckorna, inte, som första gången jag började med Cipralex, 
för då märkte jag att det var någonting som hände, hade förändringar, nu är jag 
mest bara trött, jag kan ju vara bland folk massa mer men han är, han är ju 
fortfarande kvar. 

F: Mm. Och det har inte blivit bättre eller har det blivit sämre eller?
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S: Alltså depressionen blir ju sämre för man börjar ju med medicin så här men hur, 
hur jag mår och så där, jag blir mindre över, vad heter det? Så att säga overload..

F: ..ja..

S: ..ja, det blir mindre nu, men jag märker ju varje dag så här att det börjar ju avta, 
det är därför jag går till kuratorn då för att hitta min riktiga diagnos, för dom 
gav mig ju bara tvångstankar och sa hejdå typ.

F: Hade du något mer om det där Jon?

F2: Mm, jag hade det, jag tänker på det här du pratade om, empatin försvinner, 
säger du?

S: Ja, jag har känt alltså, om jag känner, alltså empati är väl att förstå känslor?

F2: Mm. Att kunna sätta sig in..

S: ..ja, precis..

F2:  ..i en annan persons känslor.

S: Jag kan förstå hur dom känner, men jag förstår inte känslan..

F2: ..okej..

S: ..jag minns ju känslan från när jag var yngre, så det, då förstår jag ju men jag 
kan inte, om min mamma skulle, eller min syrra skulle dö, jag kan ju inte förstå 
själva ledsenheten liksom. Jag kan förstå att dom är ledsen så här men jag vet 
inte alltså, det har ju försvunnit. Det har jag sagt till läkarna, det har jag och 
(ohörbart).
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F2: Nu har vi ju kommit in på väldigt mycket kring hur du mår..

S: ..ja..

F2: ..hur du har det med dig själv. Kopplat till det vi sa tidigare..

S: ..ja..

F2: ..det du är misstänkt för, händelsen i natt, igår kväll, i natt..

S: ..ja, men det har jag inget minne av.

F2: Nej, men nu när vi har pratat om det här, hur känner du själv? Skulle det vara 
möjligt att..

S: ..det skulle vara väldigt möjligt för att jag har, idag ska jag till Gävle för att vara 
med familjen i jul och den 26:e så skulle jag planerat att åka till Skottland och 
firat nyår och det var planerat ganska länge men det verkar ju förstört nu, tack 
vare någon som förstör för mig, samma som annat, andra resor, andra saker som 
är roliga, andra relationer det är, då blir jag arg på mig själv för jag inte kan 
kontrollera det.

F: Mm. Hur skulle du känna då om det skulle visa sig så att det är ditt blod och ditt 
DNA på den här brottsplatsen..

S: Jag skulle inte..

F: ..hur skulle du känna för det..

S: ..jag skulle inte känna någonting, jag skulle bara.. 
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F: ..ingenting..

S: ..jag skulle bara jaha, alltså allt jag har drömt, allt jag har tänkt, allt jag, vet inte, 
vet inte om det är jag eller om det är han som är jag nu. 

F: Men det skulle inte göra dig så mycket menar du eller?

S: Jag har förlorat mycket, jag, när jag var yngre så tog jag in intryckt, intryck, så 
här känslor, men det börjar ta och försvinna. 

F: Mm. Men även om du inte säger att du skulle reagera så mycket då, skulle du 
kunna tänka dig om du börjar minnas någonting att berätta det för Jon och mig?

S: Ja, får jag sova en dag, natt, för det är så jag minns vad han gör.

F: Men även liksom om du kanske inte tar åt dig så mycket av det, skulle du kunna 
tänka dig att berätta för Jon och mig eller för Jan om det skulle komma tillbaka 
några minnen?

S: Ja..

F: ..tror du att du skulle kunna tänka dig det?

S: Kommer minnena tillbaka så berättar jag.

F: Mm.

S: För vad jag minns, det, jag minns inget av incidenten.
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F: Nej.

S: Men vad han minns, det är vad han minns. 

F: Okej, för även om du kanske inte känner så mycket så finns det ju massa andra 
människor som känner väldigt mycket för det som har hänt ändå..

S: ..jo, det kan jag förstå..

F: ..så om du minns något så skulle du faktiskt kunna hjälpa till. 

S: Ja, men just nu minns jag ingenting..

F: ..nej..

S: ..men.

F: Jag tänkte att vi skulle ta en kort paus i alla fall..

S: Ja.

F: Och kanske hämta lite mer vatten till dig..

S: ..mm.

F: Och då säger vi att förhöret tar paus klockan 16:26.

(Paus i förhöret)
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F: Så då ska vi börja förhöret igen då, Simon. Klockan är 16:41.

S: Ja.

F: Jag tänkte så här Simon att det du sa till mig det var ju att du minns ingenting av 
det här men du sa ändå att ibland så brukar du komma ihåg saker..

S: ..när jag drömmer..

F: ..som den här andra Simon har..

S: ..drömmer..

F: ..och att det kan komma något ibland minne och att du skulle kunna tänka dig 
att berätta för Jon eller mig eller för Jan..

S: ..ja..

F: ..om det skulle vara så att du minns..

S: ..minns jag, ja då så berättar jag ju..

F: ..några händelser eller någonting och jag känner inte att jag behöver sitta här 
egentligen och traggla något mer med dig utan jag tycker att, är det så, så 
berättar du för oss och jag hoppas att du gör det..

S: ..ja, alltså jag är helt..
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F: ..bara bra..

S: ..jag är helt sanningssägande när det kommer till det.

F: ..ja, så att istället för att sitta här och tjata på dig så tycker jag att vi gör så just 
nu, det vi skulle vilja ställa lite frågor om innan vi slutar idag är ju vissa namn 
som du har nämnt..

S: ..ja..

F: ..som Jon har antecknat att, så vi vet vad det är för personer lite närmare..

S: ..ja..

F: ..så tänkte vi göra nu. Ja. Och då har du..

F2: ..jag tänkte dra dom här namnen ett och ett som du snapchat:at till gruppen.

S: Snapchat.

F2: Ja.

S: Vad har vi då, det är Kiwi, det är Jazzley..

F2: ..ja, vi börjar med Kiwi..

S: ..jaha..

F2: ..vi tar dom ett och ett.
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S: Ja, Kiwi då, och Jazzley.. 

F2: ..ja vänta, vem är det här Kiwi?

S: Kiwi, det är Liam från Skottland. 

F2: Liam.

S: Från Skottland. 

F2: Från Skottland, efternamn, har du det?

S: På min mobil står det, jag har, jag har svårt för namn. 

F: Finns han i mobilen?

S: Ja, han finns på Snapchat (ohörbart).

F: Ja.

F2: Vad är det för, sparat som? Vad är det för (ohörbart)?

S: Ja, inte, inte mobilnummer, så Facebook (ohörbart). 

F2: Men är det här bara kompisar..

S: ..Adams..
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F2: ..på, på..

F: ..vad sa du..

S: ..Adams.

F: Vänta, vi pratar, om vi vinkar så pratar vi en och en då så att någon kan skriva 
ut det här sen så att.

S: Liam Adams, tror jag det var, jag är inte helt hundra men jag tror att det är, det 
är ett A i. 

F2: Mm, Liam Adams. Bor?

S: Edinburgh, Skottland.

F2: Jaha, är han på besök alltså?

S: Nej, alltså han är en kompis som jag haft många år eller några år.

F2: Mm, okej. Så ni har kontakt (ohörbart)..

S: ..vi har kontakt varje dag så här, och vi spelar (ohörbart) han kom hit på nyår 
förra året så tänkte vi åka till (ohörbart). 

F2: Ja, vi tar nästa då. 

S: Jazzley Thermond.
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F2: Hur stavar du det?

S: J-A-Z-Z-L-E-Y.

F2: Mm. 

S: Thermond. T-H-ERMOND. Han är holländsk. Han bor (ohörbart).

F2: Han bor i Sverige?

S: Ja. 

F2: Var?

S: Fiskvik.

F2: Vad sa du?

S: Fiskvik. 

F2: Fiskvik, var ligger det?

S: Det ligger nära Älgered, det ligger (ohörbart) Älgered och Bergsjö, som ligger 
mellan Hassela och Bergsjö. 

F2: Kan du hans telefonnummer eller..
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S: ..jag har inga telefonnummer.

F2: Nej. Men han heter Jazzley..

S: ..Thermond..

F2:  ..Thermond? 

S: Ja.

F2: Mm. Vi tar nästa.

S: Ja, Adam Åsbrand. Han som bor i Hudik.

F2: Åsbrand?

S: Åsbrand tror jag det är.

F2: Mm. Hudik. 

S: Tror jag.

F2: Mm. 

S: Magnus Svensson.

F2: Magnus Svensson.
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S: Ja, han bor i Stockholm just nu, han kommer från Ilsbo då, nu bor han i 
Stockholm. 

F2: Han är från Ilsbo?

S: Ja. Men bor i Stockholm.

F: Mm. 

S: William Hörnqvist, han sa jag inte förut men han, jag pratar med han ibland 
bara, men han är med i gruppen med oss. 

F2: Hörnqvist?

S: Ja.

F2: Mm. Var bor han då?

S: Delsbo.

F2: Delsbo. Men den här du pratade om alldeles nyss, Magnus Svensson i 
Stockholm, kan du, var i Stockholm bor han så..

S: ..det har jag ingen aning om.

F2: Det har du ingen aning om? 

S: Nej.

F2: Hur länge sedan är det han flyttade ner?
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S: Han flyttade ner dit nu i somras.

F2: I somras?

S: Mm. Nej, jo.

F2: Okej, men han har bott i Ilsbo tidigare?

S: Ja det har han, hela sitt liv.

F2: Hur gammal är han?

S: Han är 18. 

F2: 18 år.

S: Så han tog körkort i år och (ohörbart) i Stockholm bor han nu.

F2: Du, alldeles nyss då så berättade du då William Hörnqvist som bor i Delsbo..

S: ..ja..

F2: ..vi fortsätter därifrån.

S: Gruppen. Edvin Öst Lundqvist.

F2: Edvin Öst Lundqvist?
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S: Ja. Det är lillebror till min bästa vän Einar Öst Lundqvist som bor i Fiskvik 
(ohörbart). 

F2: Lillebror till Einar Öst Lundqvist, sa du?

S: Ja.

F2: Mm. 

S: Angelica… Lindström? (Ohörbart) jag tror det är Lindström jag är inte helt 
hundra. Hon bor i Edsbyn.

F2: Mm. 

S: Charlotte.

F2: Hur stavar du det?

S: C-H-A-R-L-O-T-T-E, tror jag, Charlotte. Det är engelskt, hon bor i 
Nottingham, England. 

F2: Mm. 

S: Shannan. S-H-A-N-N-A-N, tror jag. 

F2: Shannan? Mm. 

S: Också (ohörbart).
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F2: Nottingham?

S: Ja.

F2: Mm. 

S: Felicia, efternamn vet jag inte, bor i Malaysia. (Ohörbart). 

F2: Hon är inte härifrån?

S: Nej, hon bor i Malaysia. 

F2: Mm. 

S: Jag har mycket kompisar utomlands för jag tycker om att se folks kulturer. Se 
hur dom bor, alltihop. Snapchat, vilka var mer då? Så många, ta Fanny då. 

F2: Fanny?

S: Hedman, bor i Ljusdal. 

F2: Mm. 

S: Ida Halvarsson, eller ja, tror jag. Alltså namn. Bor i Hudik, tror jag. 

F2: Mm. Det är stor grupp.
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S: Det här är bara pyttebit av dom jag, Snapchat det är..

F2: ..men just i den här gruppen alltså?

S: Ja (ohörbart) mest snap:ar med då. 

F2: Mm.

S: Ja. Och jag tror det är en till också, ja Marcus då, Olsson.

F2: Marcus Olsson.

S: Ja. Han bor i Bergsjö. Vilka mer då, som är typ mest? Matilda, från Delsbo. 
Efternamn vet jag inte.

F2: Ålder? 

S: Nitton.

F2: Mm. 

F: Vi tar dom här, det var några kompisar på bussen också?

S: Ja, det var Marcus det. 

F: Det var Marcus som du har nämnt här? Och vem skulle han till då?

S: Hanna Fyhr.
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F: Hanna Fyhr?

S: Mm. Hon bor i Hudik (ohörbart) Sundsvall, dom skulle ha fika. 

F: Hur gammal är hon då?

S: Sjutton, kanske.

F: Mm. Och så var det dom här på bion som du kände?

S: Ja, Michelle Ceden, Cedendahl, med C då.

F2: Vänta, Michelle, vad sa du?

S: Cedendahl. 

F2: S?

S: C. Cedendahl. 

F2: Cedendahl.

S: Ja. 

F2: Bor?

S: Här i Hudik. 
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F2: Hudik.

S: Ja. Och sen så var det Johanna, efternamn vet jag inte. Hon bor också här i 
Hudik tror jag. Bekanta. 

F2: Det var dom som jobbade på bion?

S: Ja..

F2: ..Michelle och Johanna?

F: Och då, andra som jobbar där som du brukar..

S: ..det är, alla som jobbar det är Einar, eller Einar Öst Lundqvist..

F: ..ja, han har du nämnt..

S: ..ja. Och Michelles mamma, Ca, Carina Cedendahl. Cedendahl, ja. 

F2: Vad sa du, förnamnet?

S: Ceder, Ceder, Cedendahl. 

F2: Mm. Och förnamn, på mamman?

S: Carolin, Ca..

J: ..Carina..
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S: ..(ohörbart).

F2: Bra.

F: Har du några andra nära vänner eller som du umgås med (ohörbart)..

S: ..dagligen eller bara igår?

F: Vad sa du?

S: Dagligen eller bara igår?

F: Nej, överhuvudtaget?

S: Nej, det är väl några, (ohörbart) mest träffar (ohörbart).

F: Ja, nu frågade du dagligen eller igår, var det någon igår då som (ohörbart)..

S: ..nej, det var ingen igår.

F: Nej. Men det här är dom som du umgås med (ohörbart)..

S: ..det är väl mest (ohörbart).

F: Ja.

F2: Mm. 
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F: Har du någonting mer Jon?

F2: Jag skrev upp lite saker men vi kom ju liksom in på det efterhand. Nej, jag har 
ingenting. 

F: Har du något Simon, något mer innan..

S: ..nej..

F: ..vi avslutar det här förhöret?

S: Inte vad jag vet.

F: Inget du kommer på?

S: Nej. 

F: Har Jan några frågor?

J: Nej, jag har inga frågor. 

F: Nej.

J: Jag ska prata litegrann med Sammens nu och för vidare handläggning..

F: ..ja, då så gör vi så att vi avslutar förhöret klockan 16:52. 

Förhöret genomlyssnat och korrigerat där det gått att höra sådant som skrvits som ohörbart 
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2017-01-08( C.Löw). 
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PM
Förhörssammanfattning Simon Persson förhör 2.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2017-01-05
Tid

10:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Uppgift

FL: Insp Christer Lööf
FL2: Insp Jon Linälv
Simon: Simon Persson
Advokat Jan Nyman närvarar personligen
Förhörssammanfattning från videoförhör 2 med Simon Persson Polishuset Gävle 2017-01-05
Förhöret startar kl. 10:05

Simon tillfrågas om det är något han själv vill berätta som han tycker kan vara av vikt sedan 
det senaste förhöret?
Simon uppger att det inte är något som kommit upp sedan sist.

Simon ombeds att återigen berätta vad han minns från torsdag 22 december, alltså dagen 
innan han greps av polis. Simon ombeds börja berätta från det att han vaknade på morgonen?
Simon uppger att han minns att han varken åt frukost eller lunch. Han åkte till stan för att 
handla saker. Simon träffade Marcus på bussen och de gick till bion. Sedan gick Simon och 
Marcus på stan men Marcus gick och fikade vilket inte Simon gjorde. Simon träffade Marcus 
på bussen in till Hudiksvall. Simon minns att de bland annat pratade om Rubiks kub och om 
någon film på bussen. I Hudiksvall skulle Marcus träffa en tjej som heter Hanna. De skulle 
fika. När Simon och Marcus kom fram till Hudiksvall så gick de först till bion tillsammans. 
Sedan så gick Simon till Försäkringskassan. Simon lämnade in sjukskrivningspapper. Det var 
"en lite äldre dam" som Simon pratade med på Försäkringskassan. Simon hade fått sjukintyg 
från en läkare tidigare men han hade inget papper från sin tidigare arbetsgivare. Syftet med 
besöket på Försäkringskassan var att fixa pengar men det gick nu inte. 

Efter besöket på Försäkringskassan gick Simon "raka vägen till bion". Simon uppger att han 
kom in till Hudiksvall med bussen kl. 15:15 och att han var på Försäkringskassan ca kl. 
15:30. Simon uppskattar att han kom till bion vid kl. 15:45. Simon tror att Starwars-filmen 
började kl. 18. På bion träffade Simon Michelle och Johanna som jobbade där. Simon pratade 
med dem men det var inget speciellt de pratade om.

Simon gick sedan in på Starwarsfilmen. Simon gick in efter reklamen efter de andra 
biografbesökarna gått in. Simon såg hela filmen och efter filmen gick Simon ut och pratade 
lite med Michelle och Johanna. Simon pratade lite om filmen bara. Simon pratade inte om 
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något annat speciellt. Simon uppskattar att han pratade med Michelle och Johanna i ca 15 
minuter.

Sedan var tanken att Simon skulle ta bussen men Simon missade bussen.
På fråga hur det kom sig att Simon missade bussen så uppger Simon att han gick mot 
busstationen men att han sedan inte riktigt minns hur det gick till. Simon minns att han gick 
runt på stan i Hudiksvall. Simon uppger att han började gå på norr, väst, söder öster och sen 
norr. Sedan gick Simon tillbaka in till stan och gick runt i någon timme. Simon använde tiden 
till att gå runt och väntade på bussen som skulle gå på morgonen. 

Simon uppger att bussen vid kl. 21 går till Bergsjö och att man sedan åker busstaxi sista biten 
från Bergsjö mot Hassela. Den taxin måste bokas 2 timmar innan. Det hade inte Simon gjort 
men man brukar kunna åka med om någon annan har bokat den. Simon har bara bokat den 
taxin vid två tillfällen tidigare. Simon åker oftast bil med Einar. Simon har också gått från 
Bergsjö någon gång. Det är 5 km och det tycker Simon är för långt. Det hade inte Simon 
tänkt göra den här gången. 

Tanken den här kvällen var att ta bussen vid kl 21. Simon minns att det sen hände något i 
Håsta. Simon minns inte så mycket mer. Simon minns att någon försökte råna honom. Simon 
skyddade sig och sparkade bort den som försökte råna honom. Simon minns att mannen som 
försökte råna honom var flint, ca 180-185 cm lång och klädd i svart jacka. Mannen sa "ge hit 
pengarna". Simon uppger "jag sa nej vad fan vill du. Han gick för ett hugg". Simon hade bara 
20 kr med sig samt 1000-2000 kr på sitt medhavda bankkort. 

Simon började blöda, blev yr och chockad. Simon sprang en bit tills han blev trött. Kanske 
100-200 meter. Simon började se svarta punkter blev yr och gick och lade sig för att rånaren 
inte skulle se Simon. Simon vaknade sedan och gick till akuten. Simon minns att han blödde 
mycket så han tog snö och kylde handen. Sedan tog Simon en hand-handduk, typ 
toaletthandduk som Simon hade i sin väska. Simon hade haft den i sin väska länge. Simon 
minns att han köpt den men han minns inte var han köpt den. Simon minns att handduken var 
enfärgad röd. Simon hade haft den några månader.

Simon vet inte om han vaknade på samma ställe som han somnade på. Simon uppger att han 
har två personligheter och att det som Simon nu berättat är vad han minns. 
På fråga så uppger Simon "att jag blev rånad kan vara en dröm. Att jag såg Starwars är det 
sista jag är säker på."

På fråga om vad Simon minns från besöket på akuten så uppger Simon att han minns att de 
röntgade hans hand, att han fick mediciner och att han fick bedövning och att han sedan åkte 
till Polishuset för förhör.
När Simon ombeds att backa i tid från besöket på akuten så uppger Simon att han minns att 
han tog en kort promenad till akuten. Simon minns inte det bra.
På fråga hur det kommer sig att Simon minns väldigt bra kring besöket på akuten men inte 
minns bra det som hände precis innan så svarar Simon "fråga inte mig". 
Simon konfronteras med att flera vittnen pekat ut Simon vid en busshållsplats i Välsta på 
morgonen 2016-12-23 och att ett vittne berättat att hon plockat upp Simon vid den 
busshållsplatsen och sedan skjutsat Simon till akuten och att Simon berättat för henne under 
resan att han skulle fira jul i Stockholm och att han sedan skulle till Skottland?
Simon uppger att han inte har något minne av det, av henne eller av busshållsplatsen i Välsta.
På fråga om Simon betvivlar att den kvinnan skjutsat Simon så svarar Simon nej.
Simon tillfrågas "minns du inget av det? Du minns ju allt på akuten? Tycker du inte att det är 
konstigt?
Simon uppger att han inte tycker något är konstigt. Att han brukar drömma om att mörda folk 
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och att flyga ballong.

På fråga om Simon hade kontakt med sin kompis Marcus Olsson efter att de träffats på 
bussen så uppger Simon att han skickade ett snapchat efter att Simon var till 
Försäkringskassan och sen inget mer. Simon minns inte vad de skrev till varandra.
Simon konfronteras med att Marcus i förhör uppgivit att Simon skrev att han inte fick några 
pengar varpå Simon svarar att han inte minns det.
Simon konfronteras med att Marcus också uppgivit att Simon skrev att man borde råna någon 
äldre och att Simon frågat om Marcus ville vara med?
Simon uppger att han inte har något minne av det och uppger att han skulle kunna skriva det 
på skämt men uppger att det inte fanns någon anledning att råna någon. Simon uppger "jag 
drömmer om allt och lite mer". Simon uppger att han skulle till Skottland 26/12 och var där i 
en vecka samt att allt var betalt till den resan förutom fickpengar. Simon var därför inte i 
penga-nöd.
På fråga så uppger Simon att han inte var arg när han lämnade Försäkringskassan.
På fråga hur det kommer sig att Simon skriver som han skrev till Marcus så svarar Simon att 
det är på skämt och att Simon är en rolig person. Simon uppger "om jag skrivit det så är det 
på skämt".
På fråga vad Simon minns av samtalet med Johanna och Michelle efter att Simon sett bion så 
svarar Simon att han minns att han pratade med dem och att de inte pratade om något 
speciellt.
Simon konfronteras med att Johanna och Michelle i förhör uppgivit att Simon sagt att han 
skulle gå och göra något riktigt dumt och att Simon antingen skulle dö eller så skulle de få 
läsa om Simon dagen efter?
Simon uppger "det är inte jag. Har inget minne av det".
Simon tillfrågas om en tennisboll som Simon höll på med och som Simon tittade på i 
samband med att han pratade med Johanna och Michelle efter bion?
Simon uppger att han hittade tennisbollen i källaren på bion. Simon har inget minne av att 
han tittade på tennisbollen.
På fråga om Simon är säker på att han missade bussen hem efter bion 2016-12-22 så svarar 
Simon att han inte är säker på något.
Simon konfronteras med att Marcus i förhör uppgivit att Simon skickat ett snapchat där det 
syns att Simon sitter på en buss på kvällen 2016-12-22 varpå Simon svarar att han inte har 
något minne av det.
Simon konfronteras med att flera vittnen iakttagit Simon gåendes norrut längs Bergsjövägen 
2016-12-22 varpå Simon svarar att han inte har något minne av det.
Simon konfronteras med att en taxichaufför i förhör uppger att han plockat upp Simon längs 
Bergsjövägen, att Simon sagt att han hoppat av bussen för tidigt, och att Taxichauffören 
sedan släppt av Simon vid Råbokorset?
Simon uppger att han inte har något minne av det. 
Simon konfronteras med att Angelica Lindström i förhör uppgivit att Simon skickat ett 
meddelande på snapchat där det står att Simon hoppat av vid fel station och att han fått skjuts 
av en taxi. Simon uppger att han inte har något minne av det. 
På fråga hur Simon känner kring alla vittnesuppgifter så ifrågasätter inte Simon dessa.
Simon konfronteras med uppgifter från förhör med Einar Qvist där han berättat att Simon, när 
Einar skjutsat Simon förbi infarten till Råbo, sagt till Einar att han undrar vad som finns där 
samt frågat om de kan åka in och titta?
Simon uppger att han ofta funderar vad som finns efter avtagsvägar när han är ute och åker. 
Simon uppger att han vid flera tillfällen undrat vad som finns vid Råbo. Simon uppger att det 
är en raksträcka där och sedan brevlådor längst in. 
FL frågar hur det kan komma sig att Simon vet det varpå Simon svarar att man ser det från 
bussen. 
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På fråga om Simon haft någon kontakt med sin mamma under kvällen 2016-12-22 svarar 
Simon att han inte haft någon kontakt med henne då. Simon konfronteras då med en 
konversation som Simon hade med sin mamma 2016-12-22 sent på kvällen där hans 
mamma skriver till Simon kl. 22:54 och frågar om Simon ska komma hem idag eller 
imorgon. Simon skriver kl. 23:27 "i mörra".
Simon uppger att i mörra betyder imorgon.
Simon konfronteras med att hans Dna finns på brottsplatsen samt på flera ställen längs 
flyktvägen (Simon får titta på bilagd karta över säkrade blodspår och informeras om att svar 
erhållits från NFC som visar att det rör sig om Simons blod)?
Simon uppger att han inte har något minne av det.

Simon får titta på en bild över innehållet i den väska som Simon bar (undersökningsprotokoll 
5203/65889-16 bland externa dokument). Simon känner igen innehållet och tillfrågas om det 
är något han saknar. Simon uppger att han saknar ett 4-pack AA-batterier. Simon får då se 
en bild på ett 4-pack AA-batterier som hittats i skogen i närheten av ett blodspår. Simon får 
också titta på en karta över var batterierna hittats (karta samt bilder i foto- och kartbilaga till 
beslagsprotokoll 2016-5000-BG127552). Simon uppger att han känner igen batterierna men 
reagerar på att det ser ut som förpackningen nu är lite öppen. Simon uppger att han inte har 
något minne av att han befunnit sig på den platsen.
Simon ombeds beskriva den handduk som han uppger att han hade i sin väska och som han 
använde för att lägga om och kyla sitt sår med. Simon uppger att den handduken var helröd. 
Simon får titta på en bild på den handduk som Simon hade på sig när han kom till akuten i 
Hudiksvall (undersökningsprotokoll 5203/65889-16 bland externa dokument). Simon uppger 
att det inte var den handduken som han hade i sin väska. Simon uppger att han bland 
tillhörigheterna i sin väska saknar en röd handduk och ett 4-pack AA-batterier. 
På fråga hur Simon känner sig nu när han konfronterats med så mycket uppgifter så uppger 
Simon att han känner sig förvirrad och att han börjar tänka på nåt som han inte minns.
På fråga om rånet i Håsta verkligen har hänt så svarar Simon "ja, vad jag minns".
Simon ifrågasätter inga vittnesuppgifter och han har ingen förklaring till att hans blod 
anträffas på brottsplatsen och längs flyktvägen.

Eftersom Simon i första förhöret sa att han brukar minnas när han har fått sova så tillfrågas 
Simon om han minna något mer nu varpå Simon svarar att han minns att han haft en dröm om 
att han gick runt i skogen och att det var mörkt och att han ramlar. Simon uppger att han 
drömmer ca 5-6 drömmar varje natt.
Simon uppger att "den andra Simon" är där hela tiden. Att han säger till Simon att han ska dö, 
att Simon är sämst. Den andra Simon bryter ner Simon.
På fråga om anledningen till att Simon blev inlagd på Psyk tidigare så uppger Simon att 
anledningen var att han hade pratat med en kurator och till den berättat om sina fantasier där 
han ser sig själv döda en annan människa, att vrida huvudet av någon, att använda föremål.
Simon uppger att det här med att ha den andra Simon är som att ha en mobbare. Simon 
uppger att han "är en snäll och trevlig person" och att tankarna kommer från den andra 
Simon. Simon uppger att det inte känns som att han fick rätt vård i samband med att han var 
inlagd på psyk i Hudiksvall. Simon uppger att tankarna föds upp av den andra Simon och ges 
till Simon. Simon uppger "det är hans fel att jag är här. Att jag är olycklig."
På fråga om den andra Simon förmått Simon att begå brott så svarar Simon att den har 
förmått Simon att göra inbrott i ett övergivet hur i Andersfors söder om Älgered. Där hittade 
Simon glasögon. Annars så har det blivit så att Simon "tagit saker av folk, typ leksaksbil när 
han var yngre".
Kl. 01:41:13 (Inspelningen hakar upp sig varför förhöret fortsättningsvis antecknas i 
konceptform. Advokat Jan Nyman informerad om detta. FL:s anteckning).

 FL frågar vad Simon tycker om polisen?
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Simon uppger att han inte har något emot polisen. Det finns bra poliser och att i Sverige är 
polisen bra. 

 FL2 frågar hur det kan komma sig att Simon, efter att han blev utsatt för rånförsöket, inte på 
något sätt försöker kontakta polisen? Simon hade ju mobiltelefon med sig?
Simon uppger "det är chocken, blev yr. Hittade gömstället, gömde mig där. Då var det god 
natt Simon".

FL2 frågar hur det är med den andra Simon just nu när vi sitter här i ett förhör?
Simon uppger att han finns där hela tiden och att han säger till Simon "hoppas du dör hahaha".

 FL frågar hur det känns efter allt nu?
Simon uppger "inte så bra."

Simon frågar FL2 om det går att få se bilder på offren?
 FL frågar om Simon menar att han vill se bilder på dem när de är avlidna?
Simon uppger "nej". Simon menar att han vill se bilder på hur de såg ut när de levde får 
Simon tror att han "kanske skulle minnas nåt då".

Förhöret avslutas kl. 11:54
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Förhör
Simon förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnummer

19961024-8818
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Lööf, insp

Linälv

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör 2 med misstänkt Simon Persson gällande mord i två fall Råbovägen 2016-12-22.

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

Försvarare/ombud önskas

Jan Nyman
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Christer Löf
Förhörsdatum

2017-01-05
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

11:54
Förhörsplats

Polisstationen Gävle
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

A-S.L

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Jon Linälv Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhörsledare: Christer Löw
 Biträdande förhörsledare: Jon Linälv
 Hörd: Simon Persson
 Närvarar: Jan Nyman, offentlig försvarare.

 FL1= Christer Löw
 FL2= Jon Linälv
SP= Simon Persson
 ADV= Jan Nyman

… = Avbruten mening
Inom parentes ( ) = Utskrivarens anteckning
Exempel: (ohörbart), (skrattar), (gråter), (skriker), (tystnad). Obs. Tystnad skrivs om 
det är tyst i mer än cirka 10 sekunder.

FL1: Ja, jag tänkte då börja Simon, och fråga dig om det är någonting som du har 
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tänkt på sen förra förhöret, som du kan tycka att det är viktigt att det kommer 
fram i den här utredningen?

SP: Hmm, inte vad jag vet, som jag kan tänka på just nu.

FL1: Ingenting?

SP: Näääe… Ingenting, vad jag vet.

FL1: Nä. Jag tänkte att vi går tillbaka till den 22 december och så försöker du berätta 
en gång till. Du har ju berättat ganska detaljerat om delar av den här dagen, den 
22 december. Men om du börjar och försöker minnas vad du minns idag av den 
här dagen då, från att du vaknade hemma. 

SP: Från när jag vaknade?

FL1: Ja.

SP: Ja det minns jag inte. Jag vaknade… eh, tid vet jag inte, men jag åt ingen frukost 
eller lunch. Åkte in till stan. Handlade saker tror jag. Träffade en kom… nej inte 
direkt.  Drog in till stan, gick på bio. Åkte in med bussen, träffade Marcus på 
bussen minns jag. Vi åkte in, först till bion, sen på stan, sen skildes vi åt. Jag 
gick på bion igen, kollade på film. Ja… 

FL1: Du sa något om att du handlade saker? Vad var det?

SP: Nä det var da… dagen innan det.

FL1: Jaha var det dagen innan?

SP: Ja.

FL1: Vad handlade du då?

SP: Julsaker.

FL1: Jaha. Den 21 alltså?

SP: Ja.

FL1: Onsdag?

SP: Tror det. Det var någon dag den veckan.

FL1: Ja. Men du sa att du åt ingen frukost och ingen lunch, men var det hemma hos 
mamma och pappa, där du bor, som du vaknade?

SP: Ja.

FL1: Det var ingen annanstans så att säga. Var du bara hemma innan du satte dig på 
bussen eller var du iväg någon annanstans?

SP: Nä. Det finns ingenstans att vara, det är bara hemma.
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FL1: Ja. Berätta vad är liksom anledningen till att du åker buss till Hudiksvall då? 
Var det bestämt med någon eller var det bara ändå?

SP: Nä det var bara ändå. Vänta, vilk… vilket datum är det?

FL1: 22 december.

SP: Jag tror det var bion, skulle åka in och gå på bio. Se filmen och sen julen då och 
sen utomlands.

FL1: Ja, den här dagen, som du minns det, var det att du åkte till Hudiksvall för att gå 
på bio eller?

SP: Tror det.

FL1: Ja. Och hade du bestämt vad du skulle se för film eller…

SP: Nä, det gör jag aldrig.

FL1: Nä.

SP: Det är bara att gå in.

FL1: Ok.

SP: Väljer där.

FL1: Ja, men tanken var att åka till Hudiksvall för att gå på bio, det var inget annat?

SP: Nä. Jag tror Passengers kom ut då, den filmen.

FL1: Ok. 

SP: Men jag såg Star Wars.

FL1: Ja. Har du sett den tidigare eller var det…

SP: Ja. Men första gången jag såg den så var jag så trött, så att jag somnade under 
filmen. Så att då kollade jag om.

FL1: Ok. För den har inte gått så länge, eller?

SP: Näe, den kom ut… 18 tror jag, eller någonting. December. Så den har vart ute i 
en vecka ungefär.

FL1: Ja. Fyra dagar då.

SP: Ja.

FL1: Ja. När var du på den innan den 22 då?

SP: Två eller en dag efter premiären, tror jag.

FL1: Ja. Var du ensam då?
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SP: Mm.

FL1: Ja. Går du alltid på film ensam eller?

SP: Ja.

FL1: Ja.

SP: Ja oftast, 90% av gångerna, så är det ensam.

FL1: Inte med någon kompis?

SP: Nä.

FL1: Vad beror det på då?

SP: Dom jobbar, är i skolan eller dom orkar inte.

FL1: Ja, men det beror inte på att du vill vara själv eller något sånt på bio?

SP: Nä, alltså det spelar ingen roll. Jag går in. Ibland tar jag med folk då, när dom 
vill. Men det är inte många som vill gå på bio idag.

FL1: Nä. Och så säger du att du tog bussen in då, för att du skulle till bion helt enkelt, 
men har inte bestämt dig vilken film du ska se eller något sånt?

SP: Nä, precis.

FL1: Och det är ganska vanligt att du bara åker dit och så kan det bli en film?

SP: Ja.

FL1: Du träffade någon på bussen sa du?

SP: Marcus.

FL1: Ja, och det är en kompis till dig?

SP: Ja.

FL1: Marcus?

SP: Olsson.

FL1: Olsson. Träffades ni innan ni klev på bussen eller?

SP: Nä, det gör vi inte. Han bor längre bort från mig så att…

FL1: Ok. Då så satt du på redan när han hoppade på eller?

SP: Ja, bor typ kort bit före han.

FL1: Ja.
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SP: Det blir så.

FL1: Ja. Satt du och pratade med honom då på bussen eller? Var det bara ni eller var 
det några fler kamr… (Avbryts av SP)

SP: Nä det var bara jag och han som kände varandra. 

FL1: Ok. Kan du minnas vad ni pratade om?

SP: Rubiks kub.

FL1: Ok, är han också intresserad… (Avbryts av SP)

SP: Nä, det är (ohörbart) sen pratade vi om allt möjligt. Jag vet inte.  Det var 
någonting som vi pratade om… om någon film kanske. Eller något annat, jag 
vet inte. 

FL1: Vet du vad han skulle till Hudiksvall och göra eller?

SP: Träffa en kompis tror jag.

FL1: Vilken?

SP: Hanna.

FL1: Hanna? Är det någon kompis till dig också eller?

SP: Jaa, bekant.

FL1: Bekant bara? Ok. Vad skulle dom göra då?

SP: Fika.

FL1: Fika, ok. 

SP: Han brukar fika rätt mycket.

FL1: Ja. När ni kom till Hudiksvall då, kommer du ihåg… skildes ni direkt vid bussen 
eller?

SP: Nä, inte direkt då. Gick först tillsammans då, till bussen. Sen gick jag till 
försäkringsbolaget, så var det. 

FL1: Försäkringsbolaget? Vilket bolag då då?

SP: Eller Försäkringskassan blir det då.

FL1: Ok, ok! Var han med dit också?

SP: Nä. Det var där vi skildes åt.

FL1: Jaha.
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SP: Och sen så gick jag till bion.

FL1: Vad gjorde du på Försäkringskassan då?

SP: Eh, sjukskrivningsintyg och allt det där.

FL1: Lämnade du in papper alltså?

SP: Ja. Jag måste ha ett intyg från, eh där jag var förut. (Ohörbart)

FL1: Där du jobbade, på skolan, eller?

SP: Ja.

FL1: Men jag förstår inte riktigt, vad gjorde du på Försäkringskassan? Fick du ett 
papper eller lämnade du?

SP: Nej, lämnar. Men jag måste ha ett till papper med mig, och så gick det inte.

FL1: Nä.

ADV: Pratade du alltså med någon på Försäkringskassan som sa åt dig att komplettera 
ditt ärende?

SP: Ja.

FL1: Men vänta här, vi gör så att du eller Jon, ni vinkar till om ni vill in, så slipper det 
bli… För då kan jag tala om Ok Jan, då vet dom som skriver vem som pratar 
också. Bara för ordningen, annars får dom sitta och gissa vem som ställer 
frågorna. Jo, på Försäkringskassan, du skulle lämna ett papper som du hade fyllt 
i alltså?

SP: Ja. Jag fick ett sjukintyg från läkaren.

FL1: Ok.

SP: Och så skulle jag in dit och få sjuk… vad heter det, sjukpenning.

FL1: Skulle du få pengar?

SP: Alltså, skriva in mig på… Försäkringskassan.

FL1: Jaha, så den här dagen skrev du in dig där?

SP: Jag skulle ha gjort det. Men jag hade inget papper från min förra, vad heter det 
då… arbetsgivare eller någonting.

FL1: Ok.

SP: Och så hämtade dom papper eller sånt.

FL1: Så fick du träffa någon handläggare där eller var du bara i receptionen eller?

SP: I receptionen.
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FL1: I receptionen bara? Så det var kort?

SP: Det var kort. Dit och hej, och ja ok, hejdå.

FL1: Men var det också någon anledning till att du åkte till Hudiksvall, för att göra 
det här eller?

SP: Ja, typ. När jag ändå är inne så kan jag ta två flugor i en smäll.

FL1: Ja. Men var tanken att du skulle få pengar eller att du skulle starta igång någon 
form av ansökan?

SP: Nä skulle bara lämna papper. 

FL1: Du har inte fått något från Försäkringskassan sen du var sjukskriven då eller?

SP: Nä.

FL1: Ingenting?

SP: Nä. 

FL1: Nä. Vem träffade du? Var det någon du vet vem det är som du pratade med där 
eller?

SP: Nä.

FL1: Någon som satt i receptionen bara?

SP: En anställd.

FL1: Ok, ja. 

SP: Det var kanske en lite äldre dam.

FL1: Ja. Jan, hade du någon fråga om Försäkringskassan här?

ADV: Nej.

FL1: Nä. Vad hände sen då? 

SP: Efter det så gick jag ut, gick raka vägen till bion och var där.

FL1: Och då gick du dit själv då?

SP: Ja, Marcus hade redan gått, åt andra hållet, till hans kompis.

FL1: Till Hanna då?

SP: Ja.

FL1: Ja. Vad tror du klockan kan ha varit ungefär, när du kom till Hudiksvall och sen 
till bion?
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SP: När jag gick in i bussen kvart över tre ungefär. Så typ halvfyra kanske jag var 
hos Försäkringskassan då. Var där inne 5-10 minuter och sen direkt till bion 
och det tar väl 1 minut att gå dit.

FL1: Ja.

SP: Så typ kvart i fyra, kan man säga.

FL1: Ja, så det var ganska långt innan du gick in och tittade på en film som du var 
där?

SP: Ja, verkligen.

FL1: Ja.

SP: Filmen började sex typ.

FL1: Var du där hela tiden sen, ända till filmen började eller? 

SP: Ja.

FL1: På bion? Du var inte väg någon annanstans?

SP: Nä.

FL1: Nä. Vilka träffade du där då? Du berättade ju om två som jobbade där.

SP: Michelle och Johanna.

FL1: Ja. Var det några andra du träffade på bion?

SP: Nä. Ingen som jag känner.

FL1: Nä, så det var ingen alls?

SP: Inte den dan inte. Jag, Johanna, Michelle.

FL1: Ok. Marcus nu då, skulle inte han också se den här filmen med Hanna eller?

SP: Nej. Inte vad han sa till mig i alla fall.

FL1: Nä nä. För vi har ju hört Marcus och han skulle ju också gå på den här filmen, 
och hade ju frågat dig om du ville gå med honom?

SP: Inte den dagen.

FL1: Var det en annan dag det eller?

SP: Ja.

FL1: Ok. Vet du när det var eller?

SP: Nä, det var ju säkert några dagar innan. För han frågade när vi skulle gå på bio.
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FL1: Va?

SP: Han frågade om vi skulle gå på bio, då sa jag att jag har redan sett den.

FL1: Ok, så det var inte den här dagen då eller?

SP: Näe… 

FL1: För han minns det ju som att det var den här dagen. Han såg också den här 
filmen, på den sena föreställningen.

SP: Inte vad jag minns.

FL1: Nä, du minns inte att du träffade honom något mer heller?

SP: Inte efter vi skildes åt.

FL1: Nä. Utan det var bara dom…

SP: Michelle och Johanna.

FL1: Michelle och Johanna, mm. Stod du och pratade med dom då hela tiden tills den 
här filmen började eller?

SP: Ja så mycket det gick.

FL1: Det var ju någon timme då eller?

SP: Ja, två. För jag tror filmen började halvsju.

FL1: Den var ju ganska lång den där filmen va?

SP: Eh Star Wars ja. Den är väl två timmar tror jag. Eller 1.50, jag vet inte.

FL1: Nä. Vad pratade ni om då?

SP: Jaa, det minns inte jag eller.

FL1: Ingenting?

SP: Allt möjligt. 

FL1: Ja, men det var inget speciellt?

SP: Nej.

FL1: Och när filmen börjar då liksom, är det bara för dig att gå in då eller?

SP: Nä jag går in sist av allihopa.

FL1: Ja, du behöver inte fråga om lov eller?

SP: Nä. Jag går in.
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FL1: Nä, du bara går in? Men du hade gått in när filmen började, så att du missade 
inget eller något?

SP: Nä. Jag går in när typ sista reklamen är, alltså när sista reklamerna går då.

FL1: Ja, och så tittade du på filmen?

SP: Ja.

FL1: Mm. Hela?

SP: Ja.

FL1: Berätta sen då, vad som händer efter filmen då?

SP: Ja, när filmen är slut så tänds lamporna, jag går upp. Jag går ut först, slänger 
mina popcorn och typ colan och det där. Typ går till kassan eller vad det heter 
då, och typ pratar med dom.

FL1: Efter filmen så pratar du… (Avbryts av SP)

SP: Ja, med dem om filmen jag såg. 

FL1: Var det filmen ni pratade om, ingenting annat eller? Minns du någonting?

SP: Mm. Ja säkert någonting annat men vi pratar ju inte alltid om en sak, det är ju en 
massa.

FL1: Men var det något speciellt som du minns att ni pratade om?

SP: Nä.

FL1: Inget?

SP: Star Wars.

FL1: Ja, det var hur filmen hade varit och så?

SP: Ja.

FL1: Ja.

SP: Inte så mycket, för (ohörbart).

FL1: Ja.

SP: Lite småsaker om filmen.

FL1: Ja, hur länge pratade du med dom då?

SP: Som jag minns det, en kvart kanske. Tio minuter.

FL1: Vad var tanken sen då? Du hade ju åkt till Hudiksvall för att gå på bio, vad var 
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tanken efter bion då?

SP: Ja, helst hem.

FL1: Ja och varför åkte du inte hem då?

SP: Missade bussen.

FL1: Berätta hur det gick till då, att du lyckades missa bussen. Det går ju en buss 
21:10 har vi ju sett. 

SP: Mm. 

FL1: Hur lyckades du missa bussen? Kommer du ihåg det?

SP: Nej.

FL1: Kommer du ihåg om du gick direkt till busstationen och den hade gått eller?

SP: Jag gick mot norr… alltså nej, eller mot nordost, eller. 

FL1: Ja?

SP: (Tystnad i c:a 30 sekunder)

FL1: Minns du något mer, vad som hände där eller? Hur var det att du missade 
bussen, stod du och väntade eller?

SP: Jag minns inte.

FL1: Du minns inte?

SP: Nä.

FL1: Vad minns du sen då?

SP: Att jag gick runt.

FL1: Du gick runt? Berätta.

SP: Va?

FL1: Berätta, var du gick runt.

SP: När, jag gick runt och…

FL1: Ja, berätta om det.

SP: Jag vet inte. Jag gick bara runt.

FL1: Mm, var?

SP: På stan, eller Hudik.
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FL1: I Hudiksvall alltså?

SP: Ja.

FL1: I centrala Hudiksvall?

SP: Centrala, yttre, öster, norr, västra, allt.

FL1: Ja, och vad menar du med allt, vad…?

SP: Nä jag bara går runt.

FL1: Ja men håller du dig i stan eller?

SP: Nä, jag går också ut ifrån stan.

FL1: Försök att komma ihåg då hur du gick.

SP: Att komma ihåg hur jag gick är som att komma ihåg en dröm.

FL1: Vad sa du?

SP: Att komma ihåg hur jag gick, är att komma ihåg en dröm för två veckor sen.

FL1: Ja, men du berättade ju i förra förhöret, någonting i alla fall, var du gick.

SP: Eh, börjar med norr.

FL1: Gick du norrut?

SP: Ja, det jag minns, tror jag . Börjar med norr, väst, söder, öst, norr. Tillbaka till 
stan. Gick runt. 

FL1: Du berättade ju om att det hände någonting i Hudiksvall?

SP: Ja.

FL1: Hur länge hade du gått runt då ungefär?

SP: Jag vet inte. En timme kanske.

FL1: Någon timme?

SP: Timmar, timme, jag vet inte.

FL1: Du vet inte?

SP: Minns inte så mycket.

FL1: Nä, men du minns att du gick runt i Hudiksvall?

SP: Inte hela processen.

FL1: Vad menar du då?
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SP: Jag vet inte varenda steg jag gick eller…

FL1: Nä, men du minns att du gick runt?

SP: Ja, att jag gick runt.

FL1: I Hudiksvall och olika håll och tillbaka?

SP: Ja.

FL1: Minns du vad du tänkte då, att du gick runt… (Avbryts av SP)

SP: Näe.
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                               

SP: Nej, gå runt, det… Allmän tid till att bara gå runt, vänta tills morgonbussen 
kommer, ta bussen hem, sova en stund, packa, tåg till Gävle.

FL1: Mm, men går det någon mer buss efter 21:10. Det går väl en efter 22 någon 
gång? 22:15 går det väl en buss?

SP: Gör det?

FL1: Ja, enligt vad jag har fått i uppgift så går det en buss 22:15 också.

SP: Inte hem till mig.

FL1: Men vart går 21:10-bussen då? Vart går den då?

SP: Den går till Bergsjö, sen så går det en taxibil, taxi därifrån, därifrån till…

FL1: Från Bergsjö?

SP: Ja från Bergsjö till Hassela.

FL1: Ja.

SP: Då måste man, då måste man förboka två timmar innan.
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FL1: Hade du gjort det?

SP: Näe.

FL1: Nä.

SP: Men ofta så brukar det vara någon som har gjort det, och då kan man få åka 
med. För jag bor ändå på vägen, mellan.

FL1: Så även om du har åkt med 21:10-bussen då, så har du bara kommit till Bergsjö?

SP: Ja.

FL1: Och sen måste man ha bokat den här taxibussen?

SP: Ja.

FL1: Ja, och det hade du inte gjort. Brukar du göra det eller?

SP: Nej. Jag har gjort det typ tre gånger i mitt liv, tror jag.

FL1: Mm och hur tar du dig hem då då, om du inte har bokat den?

SP: Då tar jag mig inte hem.

FL1: Du tar dig inte hem?

SP: Inte då heller. Har jag inte bokat någonting så tar jag mig inte hem.

FL1: Men du sa att du hade gjort det två eller tre gånger i ditt liv?

SP: Ja, bokat ja? Ja.

FL1: Men har du aldrig åkt buss, har du aldrig tagit dig hem med buss mer än två-tre 
gånger menar du?

SP: Va?

FL1: Men du sa att du har bokat den… (Avbryts av SP)

SP: Taxin?

FL1: Ja?

SP: Ja.

FL1: Ja, men om du inte har bokat, hur tar du dig hem då från Bergsjö?

SP: Då tar jag mig inte hem.

FL1: Nä, så med buss har du bara tagit dig hem två-tre gånger, är det så du menar 
eller? Eller förstår jag dig fel?

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-05 10:05   diarienr: 5000-K1588038-16

 601HEMLIG



SP: Tar man 21-bussen, då kommer man bara hem om man bokar en taxi.

FL1: Ja?

SP: Och det har jag gjort två-tre gånger. Annars åker jag bil, eller så åker jag till en 
kompis.

FL1: Ja, så du har inte åkt hem med så sen buss mer än två-tre gånger, är det så du 
menar?

SP: Ja. Vad jag minns.

FL1: Ja, och i övrigt så har du…

SP: Ja så tar jag… åker jag bil med en kompis som jobbar på bion och åker med 
honom hem. Åker med honom då, ja. 

FL1: Ok, och det är?

SP: Det är runt tolv, elva.

FL1: Vilken vän är det då?

SP: Einar.

FL1: Einar, som också jobbar på bion eller? Ja, han har bil alltså?

SP: Ja.

FL1: Vad har han för bil då?

SP: En Golf tror jag.

FL1: En Golf?

SP: En liten bil.

FL1: En liten?

SP: Grön.

FL1: En grön Golf, ja. 

SP: Han jobbar oftast sent, på bion.

FL1: Ja.

SP: Då åker jag med honom efteråt då, någon film.

FL1: Ja, så om du skulle ta en sen buss då, vid 21, det har du bara gjort när du har 
bokat taxi menar du? Du har inte, någon gång, tagit bussen till Bergsjö och sen 
gått resten eller… (Avbryts av SP)

SP: Jag har gjort det nån gång eller har gått hem från Bergsjö hem till mig, men det 
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är nästan, långt hem. 

FL1: Ja, hur långt är det då?

SP: Hm, 5-6 kilometer.

FL1: Ok. Men det var inget alternativ den här kvällen?

SP: Nej, det är långt och jag hade ont i benen.

FL1: Fast det är långt att gå omkring flera timmar i Hudiksvall också kanske?

SP: Ja men det finns bänkar och man kan få sitta ner. 

FL1: Ok. Men du minns inte om du stod och väntade på bussen eller om du bara gick 
förbi den busshållsplatsen?

SP: Det är det jag inte minns, om jag gick förbi den.

FL1: Nä, du minns inte riktigt. Men tanken var att ta bussen eller?

SP: Ja.

FL1: Även fast du inte hade bokat någon taxi?

SP: Ja för oftast så går det att komma hem.

FL1: Ja, det är nån som ska vidare?

SP: Ja.

FL1: Jaja. Och sen minns du bara att du gick omkring då?

SP: Ja.

FL1: Och sen hände det någonting, och där har du ju ändå beskrivit en plats.

SP: Håsta.

FL1: Ja, vad är det som gör att du minns att du var i Håsta just när det hände, men i 
övrigt är du ju osäker på var du har gått någonstans?

SP: Nä jag minns en sväng.  En parkering.

FL1: Ja, men du minns ju att du var i Håsta säger du?

SP: Där det hände ja?

FL1: Ja.

SP: Ja.

FL1: Men du minns ju inga platser i övrigt när du gick omkring några timmar?
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SP: Om jag minns platserna?

FL1: Ja, om du var till någon annan stadsdel?

SP: Jag minns öster, jag minns väst.

FL1: Heter det så i Hudiksvall?

SP: Öster heter det, ja. 

FL1: Ja.

SP: Vi har Öster, vi har Håsta, vi har centrum, sen är det bara norr och söder.

FL1: Men det var i dom områden du var alltså?

SP: Ja det finns inga andra att vara på.

FL1: Nä. Berätta igen då, vad det var som hände i Håsta.

SP: Någon försökte råna.

FL1: Ja. Lite mer detaljerat än att någon försökte råna dig.

SP: Jaha, ja, eh, ja han kom upp till mig, sa: Ge hit pengarna eller kanske bara 
pengarna sa han. Visade en kniv, jag sa: Nej, vad gör du?. Han anföll, jag 
skyddade mig med min nuvarande högra hand, sparkade bort honom, sprang 
iväg. Ja…

FL1: Du beskrev ju honom också vid det förra förhöret, hur han såg ut.

SP: Ja, flint. 

FL1: Ja, flint… Han hade inget hår på huvudet alltså?

SP: Nä.

FL1: Nä och i övrigt då? Du beskrev honom på något mer vis också om jag minns…

SP: Flint, svart jacka, tatuering.

FL1: Tatuering? Kan du minnas vad det var för tatuering eller var någonstans?

SP: Vad det var för något vet jag inte, men det var på halsen.

FL1: På halsen. Minns du om det var en stor eller liten kille?

SP: Njae, 1,80 kanske, eller 1,85. Längre än mig i alla fall.

FL1: Mm, och du är? 

SP: 1,77 kanske, 1,78. Jag har inte mätt mig på länge, så jag vet inte. 

FL1: Kom han fram och tog tag i dig eller sa han någonting bara?
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SP: Ge hit pengarna, jag sa: Nej, vad fan vill du? Han sa nog inget annat.

FL1: Han tog inte tag och höll i dig eller?

SP: Nä. Nä han visade kniv, han höll. 

FL1: Visade han kniven redan direkt, när han tilltalade dig eller?

SP: Ja.

FL1: Ja, och vad hände sen då?

SP: Han, han gick för ett hugg.

FL1: Ja, var det för att det sa nej det då eller?

SP: Ja.

FL1: Men han försökte inte på något annat sätt att ta av dig pengarna eller någonting 
sånt?

SP: Nä.

FL1: Hade du några pengar då?

SP: Inte på mig. Jag hade kort… jag hade ett kort på mig. Men inte löst. Kanske… 
kanske en tjuga.

FL1: Kanske en tjuga, men du hade inte mycket pengar alltså?

SP: Nä, inte på mig.

FL1: Nä, på kortet då?

SP: Nja, tusen.

FL1: Tusen?

SP: Nja, en, tvåtusen.

FL1: Ok.

SP: Så det var inte så mycket. 

FL1: Men han gjorde inga försök eller något sånt att säga att han skulle ha kortet eller?

SP: Pengar, kort, kort, pengar.

FL1: Sa han så?

SP: Nä, så tänker jag just nu.

FL1: Nä. Men tjatar han länge då eller börjar han hugga nästan på en gång?
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SP: Han var aggressiv.

FL1: Direkt? Ja, mm. Fortsätt att berätta om vad som hände sen.

SP: Ja, jag började blöda rätt mycket, så jag springer iväg en bit. Eh, känner mig yr 
och chockad, så jag lade mig först. För jag började springa.

FL1: Mm, hur långt sprang du då?

SP: Det vet jag inte, en bit. Minns inte.

FL1: Nä, inte alls?

SP: Nä, inte helt.

FL1: Men om du sprang tills du blev trött och inte orkade springa längre eller om du 
sprang… (Avbryts av SP)

SP: Ja jag sprang tills jag blev trött och jag blir trött fort.

FL1: Ja, en del kan ju springa flera mil.

SP: Ja, inte jag.

FL1: Nä, vad menar du med ungefär hur långt du sprang då?

SP: Jag vet inte, 200 meter kanske, 100. 

FL1: Ja, det var inte någon jättesträcka då?

SP: Nej, inte.

FL1: Vad hände där då

SP: Eh, jag började se svarta punkter och jag blev yr, trött. Jag blev väldigt yr, så jag 
gick och lade mig först. Där han inte kan se mig.

FL1: Mm, minns du var det var?

SP: Vid något skogsställe.

FL1: Ja. Men tanken att du skulle lägga dig, är det för att han inte skulle se dig eller 
bara…

SP: Ja.

FL1: Ja, och vad händer där, när du har lagt dig där då?

SP: Jag somnade.

FL1: Du somnade?

SP: Svimma, somna, samma sak typ, eller nåt.

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-05 10:05   diarienr: 5000-K1588038-16

 606HEMLIG



FL1: Ja och sen har du ju berättat om att du vaknade… (Avbryts av SP)

SP: Ja jag vaknade av att, när det blev just ute, så då begav, begav jag mig mot 
akutmottagningen va. För det var ganska djupt sår.

FL1: Ja, hur kände du dig när du vaknade då?

SP: Svag, trött, ont, yr.

FL1: Hur kändes det i handen?

SP: Ja handen värkte, det gjorde den.

FL1: Ja, blödde det fortfarande då när du vaknade eller?

SP: Ja, mycket. 

FL1: Hade du själv försökt att dämpa det på något vis?

SP: Ja, jag tog snö och hade snö i handen, för att kyla ner handen då. Så tog jag en 
handduk runt. 

FL1: Vad var det för handduk då?

SP: Ja det är nån liten handhandduk.

FL1: Och var fick du den ifrån då?

SP: Väskan.

FL1: Jaha, i väskan? Är det någon handduk som du alltid har med dig eller?

SP: Alltid, har den i väskan.

FL1: En sån där… ja, vad var det för typ av handduk? Hade du tagit den hemma eller 
har du köpt den eller?

SP: Nä jag har köpt den.

FL1: Du har köpt den själv?

SP: Ja jag har köpt eller haft hemma.

FL1: Jaja, men har du tagit den av mamma och pappa från köket eller?

SP: Nä, det är ingen sån handduk, det är typ en..

FL1: Var det någon badhandduk eller?

SP: Eh, typ sån här tvätthandduk, en handduk.

FL1: Det är inget badlakan?
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SP: Nej, inte sånt stort. Litet.

FL1: En liten?

SP: Ja.

FL1: Var har du köpt den då?

SP: Ja, det minns inte jag nu.

FL1: Nä, den har du haft länge alltså?

SP: Ja.

FL1: Ligger den i väskan då eller? Mm. Kan du beskriva hur den såg ut då, färg, 
något mönster?

SP: Röd.

FL1: Röd?

SP: Röd. Mönster, eh… ja, rektangulär med sån här… ingen sån här platt, typ, vad 
är det för material, bomull, tror jag.

FL1: Ja, men var den helfärgad röd eller var det något mönster?

SP: Jag kollade inte mycket på den men enfärgad röd, tror jag.

FL1: Helröd?

SP: Jag tror det. 

FL1: Ja. Inte så att det var liksom broderat, något… (Avbryts av SP)

SP: Ja det har jag inte koll på.

FL1: Men det var ju du som köpte den?

SP: Ja men jag kollade inte på märken eller brodation eller…

FL1: Du vet inte, nä. Har du haft den liggande flera år eller?

SP: Nä, inte år heller. 

FL1: Några månader? Men du minns inte var du köpt den?

SP: Nej.

FL1: Nä, men är det den då som du har använt för att stoppa blödningen eller?

SP: Ja.

FL1: Hade du flera handdukar eller?
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SP: Nä.

FL1: Bara den?

SP: Det räcker med en.

FL1: Det räcker med en. Ja, du sa att du begav dig mot akuten, sa du?

SP: Akutmottagningen i Hudiksvall.

FL1: Ja, uppfattade du det som att du vaknade på samma plats som där du hade lagt 
dig, för att gömma dig?

SP: Det minns… det har jag inte tänkt på faktiskt.

FL1: Men vet du var du var ungefär någonstans när du vaknade? I vilket område?

SP: Ja, Håsta.

FL1: Du var kvar i Håsta i alla fall?

SP: Ja, det borde jag ha varit.

FL1: Jaa… borde? Minns du det eller minns du inte?

SP: Jag minns inte helt.

FL1: Vad menar du med att du inte minns helt då?

SP: Försök att minnas en dröm efter du har varit vaken i två veckor då.

FL1: Nä men… (Avbryts av SP)

SP: Det blir lite svårt att minnas.

FL1: Men det var ju du som berättade att du vaknade upp i Håsta och gick till akuten, 
men var det så?

SP: Det är så jag minns det.

FL1: Ja, berätta det du minns.

SP: Ja, det har jag gjort.

FL1: Och då var det i Håsta du vaknade, och gick till akuten?

SP: Ja.

FL1: Gick du någon omväg dit på något vis eller?

SP: Nä, rakt… snabbaste vägen.

FL1: Ja.

SP: Som jag vet.

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-05 10:05   diarienr: 5000-K1588038-16

 609HEMLIG



FL1: Du säger ju ofta till mig, liksom Försök att berätta en dröm eller något sånt där 
säger du. Vad menar du med det liksom?

SP: Jag vet inte om ni vet det, men jag har ju två personligheter då, kan man säga. 
Så det är ju som jag minns det så är allt fluffigt. Det blir fluffigare för varje dag. 
Flummigare.

FL1: Ok. Så det här som du berättar nu då… (Avbryts av SP)

SP: Det är vad jag minns.

FL1: Ja, du berättade ju den 23 och du berättar ju det nu idag igen.

SP: Ja.

FL1: Menar du på något vis att det är en dröm alltihopa?

SP: Nä, det kan det… inte vet jag. Minnena blir… mindre, svårare att minnas och 
komma ihåg för varje dag.

FL1: Men att du tog bussen in till Hudiksvall och träffade Marcus så, det är ingen 
dröm eller?

SP: Det minns jag.

FL1: Ja, och att du var på bio?

SP: Det minns jag också.

FL1: Ja och att du pratade med dom som jobbar där.

SP: Efter bion, det är där allt börjar bli lite svårt att komma ihåg.

FL1: Att du blev rånad då? Minns du det?

SP: Flummigt.

FL1: Så det kan vara en dröm då eller? Är det så du menar eller?

SP: Ja. Det kan vara minnen, det kan vara dröm, det kan vara… inte vet jag.

FL1: Nä, vad är det första du är säker på att du faktiskt gjorde då?

SP: Såg Star Wars. Det är jag hundra procent på att jag gjorde.

FL1: Vad sa du, minns du inte riktigt då? Ja du har dom här minnena, men menar du 
att dom är så diffusa att du inte är riktigt säker på om du har upplevt det eller?

SP: Nä jag är aldrig säker på vad jag upplever.

FL1: Aldrig?

SP: Nä, ibland så tror jag att drömmar är verklighet om man drömmer verkliga 
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drömmar liksom.

FL1: Ja.

SP: Men det är vad jag vet liksom. 

FL1: Men uppenbarligen så har du ju varit på akuten och du minns att du gick dit 
säger du?

SP: Ja.

FL1: Ja, berätta vad som hände där då?

SP: Ja, dom tog hand om min arm, min hand. Sen kom polisen efter, ganska kort 
efteråt. 

FL1: Ja?

SP: Vi röntgade handen, gjorde rent den och tog medicin. Jag tror vi tog… jag tror 
vi bedövade armen också. 

FL1: Ja.

SP: Sydde igen den, ja, det gjorde vi. Sen när jag fick bandage och alltihopa, så 
begav vi oss till polisstationen för förhör, och nu är jag här.

FL1: Mm och det verkar du ju minnas, för det bekräftas ju av sjukvårdspersonal och 
inskrivning där och att poliserna… Det är ju precis så som du berättar, verkar 
det som. Och skadan har du ju.

SP: Ja, det har jag.

FL1: Ja.

SP: Det är jag fullt medveten om.

FL1: Så där verkar du ju minnas, vad som hände på akuten. Om du backar därifrån då 
och går tillbaka, hur långt minns du då? Och promenaden dit?

SP: En kort promenad.

FL1: Var det en kort promenad?

SP: Ja om jag kollar tillbaka på den så var det kort promenad. Men det känns som 
längre.

FL1: Men minns du den promenaden?

SP: Inte helt. 

FL1: Vad beror det på då?

SP: Ja, fråga inte mig. 
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FL1: Du verkar ju minnas väldigt bra från att du kommer till akuten? Tycker jag det 
verkar…

SP: Tycker jag med.

FL1: Mm, men innan då?

SP: Det sa jag ju precis.

FL1: Mm, en kort promenad men den verkade längre säger du?

SP: (Ohörbart)

FL1: Va?

SP: (Tystnad i c:a 25 sekunder)

FL1: Kommer du ihåg den här promenaden?

SP: Nä.

FL1: Nä. Du sa ju i ett tidigare förhör att du promenerade från Håsta, där du vaknade, 
raka spåret till akutmottagningen och att du skulle kunna visa oss vägen du gick 
för att komma tillbaka till den här platsen, där du hade legat?

SP: Då ja.

FL1: Ja, skulle du kunna det idag?

SP: Ja kanske, jag vet inte. 

FL1: Mm, har du verkligen gått till akuten?

SP: Som jag minns det… 

FL1: Du har inte fått skjuts av någon dit?

SP: Inte vad jag minns.

FL1: Nä. Jag vill att du förklarar för mig Simon, hur det kommer sig… Det finns 
nämligen ett antal vittnen som säger sig ha iakttagit dig norr om Hudiksvall, en 
plats som heter Välsta, intill E4:an, tidigt på morgonen mellan ungefär halvåtta 
och strax efter åtta. Du har försökt lifta bland annat. Ett antal personer som har 
ringt in om en person som enligt signalement stämmer in på dig. 

SP: Ok.

FL1: En av dom här, ett vittne som heter Maja Ljusberg, hon berättade att hon 
stannade och tog upp dig i hennes bil. Hon var på väg till jobbet. 

SP: (Ohörbart)

FL1: Va?
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SP: (Ohörbart, mumlar)

FL1: Va? Jag hörde inte vad du sa?

SP: Nä, jag sa dom svarade på något sånt.

FL1: Ja.

SP: Men det har… 

FL1: På häktningen menar du?

SP: Ja.

FL1: Ok. 

SP: Man jag minns inte, vet inte ens vem Maja är.

FL1: Nä. Hon har pekat ut dig på foto och känner igen dig med säkerhet säger hon. 
Hon berättar ju även att hon pratade med dig och du sa att du skulle till Gävle 
och fira jul och sen skulle du åka till Skottland.

SP: Mm.

FL1: Det låter ju inte som någonting hon skulle kunna vetat annars?

SP: Nä. Men jag har inget minne av…

FL1: Men hon har kört dig ända till akuten säger hon?

SP: Ja, ja, det är nog sant tror jag. Men jag har inget mer minne av henne eller någon 
bilfärd eller nånting, eller något Välsta.

FL1: För det är ju åt helt fel riktning mot Håsta. Det här är ju norr om…

SP: Ja, Håsta ligger söderöver, eller sydöst.

FL1: Ja, det är därför jag undrar, minns du verkligen den här promenaden från att du 
vaknade, från Håsta till…

SP: Inte helt.

FL1: Nä, uppenbarligen så kan du ju inte minnas den överhuvudtaget då? Om du har 
åkt med henne ifrån Välsta?

SP: Jag minns promenad. Och jag minns på akuten.

FL1: Ja. 

SP: Och jag minns att jag vaknade upp.

FL1: Vad tycker du om det då, att hon säger så här?

SP: Ja om det stämmer så stämmer det, men jag har inget minne av det.
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FL1: Nä, men tror du att hon skulle kunna ha hittat på att du skulle till Gävle och fira 
jul och åka till Skottland någon dag senare eller?

SP: Nää, det tror jag inte. Nä. Det är bara information som jag vet.

FL1: Men hon har ju sagt så? Betvivlar du att det är dig hon har kört eller?

SP: Nä, för att det stämmer ju in på om Skottland, jag skulle till Skottland.

FL1: Hon skulle börja jobba vid nio, hon uppskattar ju att hon släppte av dig vid 
akuten mellan 08:42-08:46 ungefär säger hon.

SP: Ok.

FL1: Om man tittar på journalen, när du skrevs in, så startar den journalen 08:49, 
gällande en djup knivskada på höger hand, kirurgakuten. Det stämmer bra med 
hennes tid också. Minns du verkligen inte alls att du faktiskt fick skjuts dit?

SP: Jag minns ingenting av någon skjuts eller…

FL1: Nä, för du minns ju väldigt bra sen, allt som händer på akuten. Eller hur?

SP: Ja.

FL1: Menar du att du skulle haft minnesförlust ända till du klev in på akuten?

SP: Minnesluckor heter det va. 

FL1: Ja.

SP: Men jag vet inte, jag kanske… Det är inte första gången jag har haft 
minnesluckor.

FL1: Men när du stiger in där, då minns du helt plötsligt?

SP: Nä jag minns när jag gick en bit.

FL1: Ja, var gick du ifrån då?

SP: Från, ja, ingången då. Det minns jag. 

FL1: Hon såg ju när du gick in till och med.

SP: Mm.

FL1: Innan hon åkte iväg då. Men du kommer inte ihåg att du gick från hennes bil 
någonting? Det minns du inte?

SP: Nej.

FL1: Nä, tycker du det här är konstigt eller?

SP: (Suckar) Jag tycker ingenting… egentligen tycker jag inte någonting är konstigt.
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FL1: Nä.

SP: Med tanke på allt jag drömmer om. Allt jag drömmer om.  

FL1: Ja, och vad är det du drömmer om då?

SP: Allt möjligt. Jag kan drömma om, eh, mörda folk till flyga med ball… med hjälp 
av ballong, allt.

FL1: Det här som vi pratar om nu, det är ju inte att flyga med ballonger eller mörda. 
Här pratar vi ju om hur man tog sig till akutmottagningen.

SP: Ja.

FL1: Och eftersom du har lämnat en version, då är ju det antingen sanning eller en 
dröm då. Eller?

SP: Ja.

FL1: Förstår jag rätt då, att du skulle ha drömt då att du vaknade i Håsta och gått själv 
till akutmottagningen?

SP: Kan hända, ja.

FL1: Ja.

SP: Jag minns ju att det var så.

FL1: För sånt kan du också drömma, att du gått fel väg och sånt?

SP: Ja, jag kan drömma om att jag har gått en hel dag i skolan också.

FL1: Ok. 

SP: Och sen åkt hem. Sen har jag vaknat upp och tänkt, vänta, klockan är åtta, är 
inte jag på skolan...

FL1: När du träffar Jon och mig igen idag då, kommer du ihåg då att vi höll förhör 
med dig den 23 eller känns det som en dröm?

SP: Ja. Datum kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg att jag har träffat er förut.

FL1: Ja, det känns inte liksom som att du hade drömt det?

SP: Nej, jag känner igen er.

FL1: Ja, jag förstår. Mm. Om vi går tillbaka då, till Marcus, som du åkte bussen med. 
Kommer du ihåg om du hade någon kontakt med honom på telefon efter att ni 
skildes, den här dagen?

SP: Han sa åt mig att jag skulle ringa när jag var klar med Försäkringskassan. Så jag 
skickade väl en Snap och sa: Nu är jag klar.
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FL1: En Snapchat?

SP: Ja, en Snap.

FL1: Är det det vanligaste som ni…

SP: Det är vanligast hos dagens ungdomar, ja.

FL1: Ja.

SP: Sa att jag var klar, gick till bion och han sa: Ok, jag är på fika med Hanna, sa ok. 
Sen så, ingen kontakt efter det, eller?

FL1: Vi har ju hållit förhör med Marcus och han har ju pratat om att ni skickade 
Snapchat till varandra. Och du hade skrivit att du inte fick några pengar från 
Försäkringskassan, och inte skulle få några heller.

SP: Om jag inte skickade in något.

FL1: Ja, det sa han att du skrev. Kan det vara riktigt eller?

SP: Vad skrev jag till honom… Jag har inget minne av att skrivit till honom.

FL1: Nä, så säger han. Han säger även att du skrev att: Man får väl råna några äldre. 
och frågade om Marcus ville vara med på det.

SP: Ja det minns jag definitivt inte.

FL1: Det kommer du inte ihåg…

SP: Nähä.

FL1: … att du skrivit något sånt?

SP: Nä. Inte till Marcus något den dagen inte.

FL1: Då hade han svarat, när han trodde att du skämtade då, och han sa att han inte 
skulle vara med. Då får man väl göra det själv då hade du skrivit. Minns du det?

SP: Nä.

FL1: Tror du att Marcus skulle hitta på det här?

SP: Nej. Marcus är sanningsenlig.

FL1: Men har du några tankar på att du kände så när du gick från Försäkringskassan, 
att du behövde pengar eller?

SP: Nä. Inte så inte.

FL1: Nä.

SP: Jag skulle ändå få pengarna från Försäkringskassan efteråt, om jag hade lämnat 
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in papper från, ja, det… som jag fick..

FL1: Men det här som Marcus säger att du skrev, det har du inget minne alls av? Är 
det såna saker som du kan skriva normalt lite sånt här, om att man skulle kanske 
råna någon?

SP: Ja på skämt kan jag göra det.

FL1: Ok.

SP: Men inte av allvar.

FL1: Om du har skrivit det den här dagen då, var det skämt i såna fall då?

SP: Ja det skulle kunna vart det då .

FL1: Ja, men fanns det någon anledning, just den här dagen, att du skulle råna någon?

SP: Nä. Nej. Finns ju ingen anledning, någon dag, att råna någon.

FL1: Nä. Är det något du drömmer om, att råna folk, eller?

SP: Ja, det gör jag. Jag drömmer väldigt mörka tankar, väldigt mörka drömmar. 

FL1: Men ingår rån i dom drömmarna också?

SP: Det… ja. Allt. Allt du kan tänka dig och även mer.

FL1: Du sa ju att du hade kanske tusen-tvåtusen kronor på ditt konto, på kortet, sa 
du, ungefär.

SP: Ja.

FL1: Ja, när skulle du få pengar från Försäkringskassan då?

SP: Säkert en månad efter då.

FL1: En månad?

SP: Ja, det tar väl en månad sen man har skickat in.

FL1: Ja. Du skulle ju åka till Skottland har du berättat.

SP: Ja.

FL1: Och när skulle du åka dit då?

SP: 26:e.

FL1: 26:e, var det betalt då?

SP: Allt är betalt.

FL1: Ja allting, resor och hotell och alltihop?
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SP: Ja.

FL1: Det är lite fickpengar som du ska ha med bara eller?

SP: Ja.

FL1: Ja. Har du varit i Skottland förut?

SP: Ja. Jag var där en månad år 2013 tror jag.

FL1: Ok. 

SP: Då jobbade jag där.

FL1: Så du var inte i någon penganöd, för att behöva pengar med dig till Skottland 
eller något?

SP: Nej.

FL1: Dom skulle ha räckt dom här pengarna du hade, för fickpengar där?

SP: Ja. För hotell har jag redan betalt och resan.

FL1: Mm, så har vi mat då.

SP: Ja. Och mat, äter inte så mycket.

FL1: Nä. Hur länge skulle ni vara där då?

SP: En vecka.

FL1: En vecka, och pengarna du hade på kontot skulle räcka till det?

SP: Det skulle räcka mycket väl.

FL1: Det skulle inte komma in några andra pengar?

SP: Nä. Jag kan ju kanske ha fått, kanske mer, om jag har frågat föräldrarna. Om det 
 skulle behövts men det skulle inte behövts.

FL1: Men när du gick från Försäkringskassan då, då hade du ju inget… Var inte 
något bitter eller ledsen att du inte hade fått några pengar?

SP: Det är väl alltid tråkigt att om man måste typ, Jaha, jag har inga papper med 
mig, jaja. Och sen hela vägen till Bergsjö för att kolla upp det. Hämta papper 
och sedan tillbaka till Hudik.

FL1: Men trodde du att du skulle kunna gå till Försäkringskassan och bara få gå 
därifrån med pengarna?

SP: Nä nä nä, nej så funkar det inte.

FL1: Det skulle ändå ha tagit ett tag att få pengarna därifrån.
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SP: Ja, det skulle ha tagit säkert fyra veckor minst. 

FL1: Ja.

SP: Jag skulle väl helst bara bli inskriven innan jul.

FL1: Ja, så det var ju inga pengar du hade räknat med därifrån, som du skulle ha med 
till Skottland?

SP: Nä nä nä, det får vänta.

FL1: Men du kommer inte ihåg dom här meddelandena som Marcus minns, att du har 
skrivit så till honom? Har det hänt förr att du har skrivit liknande?

SP: Jag har skrivit till många och dom har skickat tillbaka och jag bara: Va, vad 
pratar du om?.

FL1: Ja, vad beror det på att du skriver såna meddelanden då?

SP: Varför jag?

FL1: Ja, varför?

SP: Oftast är det på skämt. Dom som jag minns är skämt. 

FL1: Ja.

SP: Dom jag inte minns, dom minns jag inte för att, ja jag minns inte.

FL1: Nä. Men är det för att vara lite rolig?

SP: Ja jag är en väldigt rolig person, när jag inte är här.

FL1: Mm, men dom här som du skriver så till, dom uppskattar det här också eller?

SP: Dom vet min humor.

FL1: Ja, ja dom känner dig så pass bra. Ja, och du betvivlar ju inte att Marcus talar 
sanning säger du?

SP: Nä, han talar alltid sanning.

FL1: Alltid sanning, ja. Och då har du förmodligen skrivit så här då till honom?

SP: Ja, men jag har inget minne av…

FL1: Om du har skrivit så här, är det på skämt då då eller?

SP: Om det var jag så är det ja.

FL1: Jaa… 

SP: Men om det var han(andra Simon) som skrev det så vet jag inte vad för något.
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FL1: Sen har han även sagt att han och Hanna skulle se den här filmen och att han 
hade frågat dig om du ville se den med honom.

SP: Det har jag heller inget minne av.

FL1: Det har du heller inget något minne av? Han minns att dom såg den här filmen.

SP: Ja, men då är det så då. Jag har inget minne av det.

FL1: Men du träffade dom inte heller?

SP: Nä, det gjorde jag inte. Inte vad jag minns, nej.

FL1: Nä. Dom du minns att du pratade med då, det var Johanna och Michelle säger 
du, på bion?

SP: Ja.

FL1: Både före och efter?

SP: Ja dom som jobbade, ja.

FL1: Kommer du ihåg vad du sa till dom innan du lämnade bion, efter att filmen var 
slut?

SP: Hejdå.

FL1: Hejdå?

SP: Mm. Typ: Vi hörs efter jul eller efter…

FL1: Ja, dom säger ju i förhör att innan du gick så… Innan du gick och skulle ta 
bussen hem så sa du att du skulle gå och göra någonting riktigt dumt. Kommer 
du ihåg det?

SP: Nej.

FL1: Tror du att dom har hittat på det?

SP: Nä. 

FL1: Varför skulle du ha sagt något sånt då, till dom?

SP: Jag?

FL1: Ja.

SP: Ja inte jag eller.

FL1: Inte du? Då menar du?

SP: Det var inte jag som sa det.

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-05 10:05   diarienr: 5000-K1588038-16

 620HEMLIG



FL1: Nähä, vem var det då då?

SP: Ja mitt andra jag kanske.

FL1: Ja, det är så du menar.

SP: För jag har inget minne av att ha sagt något sånt.

FL1: Nä. Men annars uppfattade ju dom dig som helt normal?

SP: Jag är glad,vanlig. Trevlig är jag också.

FL1: Mm, det var du då också säger dom?

SP: Jag är trevlig.

FL1: Men dom reagerade ju på det här du sa, att du skulle göra något riktigt dumt, så 
antingen skulle du själv dö alternativt hamna hos polisen säger dom.

SP:  Det är två saker jag inte vill göra.

FL1: Va?

SP: Det är två saker jag inte vill göra.

FL1: Näe… Men så har du sagt till dom.

SP: Men det har inte jag minne av.

FL1: Nä, ingenting?

SP: Nej, ingenting.

FL1: Men du minns ändå att du pratade med dom innan du gick?

SP: Innan ja.

FL1: Och innan du gick därifrån?

SP: Jag sa hejdå, sen så…

FL1: Ja, det minns du ju?

SP: Ja, jag sa hejdå, ja.

FL1: Och hur kommer det sig att du inte minns den här saken?

SP: Ja hur kommer det sig att jag har en röst här inne som säger saker som jag inte 
har något minne av att jag gör. 

FL1: Det kan alltså skifta bara på sekunden alltså?

SP: Ja kanske. Jag vet inte.

FL1: Nä. Dom frågade ju vad du menade med det här, så hade du sagt att: Det får ni 
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läsa i tidningen om sen.

SP: Inget minne av.

FL1: Inte det heller, nä. Det du sa om Marcus, då sa du att om du har sagt det så 
skulle det ha varit ett skämt sa du, om det var du som hade sagt det.

SP: Ja hade det varit jag så var det ett skämt.

FL1: Är det lika med det här också eller?

SP: Jag vet inte. Sånt där skulle jag inte sagt.

FL1: Nä, det skulle du inte ens säga om det var du?

SP: Nä.

FL1: Nä. Du har ju berättat om lite grejer som du har i din väska.

SP: Ja.

FL1: Bland annat en tennisboll sa du att du har där.

SP: Hittat på bion.

FL1: Hittade du den där?

SP: Ja.

FL1: Jaha.

SP: Låg nere i källaren, vid något gammalt arkiv.

FL1: Jaha, vad skulle du med den till då?

SP: Nä leka bara, roligt att ha. Studsa.

FL1: Ok.

SP: Jag vill helst ha någonting att göra 24 till 7 så att jag inte tänker på…

FL1: Dom säger ju också att du tog upp en tennisboll ur väskan, tittade på den och la 
tillbaka den i väskan och sen gick du därifrån.

SP: Det har inte jag gjort.

FL1: Det har du inte gjort?

SP: Nä, låter som någon Romeo och Julia, Shakespeare eller så.

FL1: Men tror du att dom har hittat på det eller?

SP: Nä, jag vet inte. Nej, ingen aning.
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FL1: Det är ju så här, dom säger att det hände.

SP: Det, det som hände där, jag har inget minne av det.

FL1: Du har inget minne av det heller, nä. Det är inget som du liksom…

SP: Nej, nej, inget jag brukar göra.

FL1: … titta på någon tennisboll.

SP: Nä. Har jag en tennisboll så kastar jag den och studsar den, inge Shakespeare 
inte. 

FL1: Sen har du sagt att du missade bussen.

SP: Som jag minns det, ja.

FL1: Ja. Är du säker på det eller?

SP: Nä, jag är inte säker på någonting.

FL1: Nä.

SP: Jag är säker på att jag är här just nu, men det kan jag heller inte vara säker på.

FL1: Marcus han har ju också sagt att när han var på bion så hade du skickat en 
Snapchat där han såg att du satt på en buss. När dom var på den sena 
föreställningen.

SP: Jag?

FL1: Ja, till honom.

SP: Skickade jag till honom eller han till mig?

FL1: Du skickade Snapchat, och han sa att det såg ut som att du satt på en buss.

SP: Det har jag inget minne av att jag har skickat till honom. Eller skickat till någon. 
Minns inte att jag var på någon buss.

FL1: Det minns du inget om?

SP: Nä.

FL1: Du har ju själv sagt att du missade bussen?

SP: Mm.

FL1: Ja. Det finns ju också ett antal vittnen som säger sig ha sett dig längs vägen, gå 
på vänster sida av vägen, norrut, Bergsjövägen.  Runt 21:30-tiden.

SP: Inget minne av. Ja den har jag aldrig åkt förut så nej.

FL1: Och det är bland annat ett par vittnen, Ola och Lena Ljung, och fler vittnen. Sen 
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är det en taxichaufför, Oskar Sjödin, som i samband med att dom andra vittnena, 
faktiskt stannar och säger sig ha tagit upp dig i taxin, och kört dig.

SP: Inget minne av det där heller.

FL1: Nä. Han var orolig att nån skulle köra på dig där.

SP: Jo, det var han säkert. Därför att runt 21 så är det mörkt. Men men, det gjorde 
väl inte nått.

FL1: Han har ju tagit upp dig och du har sagt till honom att du hade hoppat av en zon 
för tidigt, från bussen. Och sen har han kört dig till nästa, nästa busshållsplats, 
där du har hoppat av. Och det var ju i korsningen in mot Råbosjön, 
busshållsplatsen.

SP: Ok.

FL1: Har du något minne av det?

SP: Nej. Jag har ald… jag har aldrig varit i Råbo eller…

FL1: Nä, men har du något minne av att du har åkt med den här taxichauffören?

SP: Nej.

FL1: Att du har sagt att du hoppat av en zon för tidigt…

SP: Nä nä.

FL1: … och fick åka med honom sista biten. Finns det någon zon nära där, som du 
brukar hoppa av.

SP: Jaa, nä, nä. Jag har aldrig ens hoppat av någonstans… enda gången jag hoppat 
av, på min buss då, 34:an, då var det i Bergsjö, Älgered. Ilsbo, för jag har haft 
kompisar. Sen inget övrigt. Så det är Hudik, Ilsbo och Älgered, ingen 
annanstans mellan… runt där.

FL1: Angelica Lindström, känner du igen henne?

SP: Ja, det är en vän till mig.

FL1: Ja. Kommer du ihåg om du pratade med eller träffade henne någonting den här 
dagen?

SP: Träffade, nä, hon bor långt bort hon.

FL1: Pratade du med henne då?

SP: Jag pratade med henne före bion minns jag.

FL1: Före bion?

SP: Ja. Det är allt jag minns, om henne.
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FL1: Kommer du ihåg om ni meddelade någonting med varandra?

SP: Efter bion eller under bion?

FL1: Ja, efter bion.

SP: Nä.

FL1: Hon har vi också hållit förhör med. Och hon säger ju att du skickade en 
Snapchat till henne klockan 21:31.

SP: 21:31…

FL1: Ja, hon sparade det också, så att det finns, som vi har säkrat. 

SP: Ok. Det har jag inget minne av.

FL1: Du skriver till henne att: Hoppade av vid fel station, fick skjuts av taxi.

SP: Hm, det har jag inget minne av heller.

FL1: Nä. Det har vi väl det här… skickat det till någon som, jon har det. Det där, 
mittersta(visar från telefon).

SP: Är det den? Hm.

FL1: Det stämmer ju väldigt bra med vad taxichauffören berättar.

SP: Ja.

FL1: Att han har plockat upp dig där. Fler vittnen såg dig gå på vägen och att du har 
sagt att du missade, eller hoppade av bussen en zon för tidigt. Det är ju precis så 
som du skriver till Angelica.

SP: Ja, men jag har inget minne av det.

FL1: Du har inget minne alls av det här?

SP: Nä, nä, nä.

FL1: Hur känner du för allt det här då?

SP: Hur jag känner?

FL1: Ja, när du tror att du har gått omkring i Hudikvall och blivit rånad och så 
berättar folk sånt här?

SP: Ja, jag börjar tänka ganska mycket på… längre bak i mitt liv. Om jag ens har 
haft dom minnen, eller om jag minns någonting. 

FL1: Ja. Men du betvivlar inte att det folk berättar i förhör för oss, att det är sant?

SP: Nej, man ska inte ljuga över nåt sånt.
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FL1: Nä. 21:31 skickar du det där och taxichauffören har ju sagt att han släppte av dig 
vid hållplatsen intill korsningen till Råbosjön, har han pekat ut. Klockan 22:18 
så får vi ju in larm från brottsplatsen. Det är ju knappa 50 minuter efter att du 
skrev så här till Angelica Lindström, och det är ju alldeles vid sjön där, Norra 
Råbovägen 2.

SP: Jag har aldrig varit där så att.

FL1: Har du aldrig någonsin varit i det området?

SP: Nä, inte i Råbo. Jag har inte ens varit någonstans…eh, det endaste stället som 
jag varit på mellan Bergsjö och Hudik då, det är väl Ilsbo, sen så… Nä, jag har 
aldrig hoppat av någon annanstans än där, ingen annanstans. 

FL1: Du berättade ju tidigare att om du inte har åkt buss hem så har du åkt med Einar. 

SP: Mm.

FL1: I hans lilla Golf. Vi har ju hållit förhör med Einar och han har ju berättat att han 
har kört dig, precis så som du säger. Och att ni har åkt förbi den här korsningen 
intill Råbosjön ett antal gånger.

SP: Ja, men det är ju den enda vägen som finns.

FL1: Ja. Och då har du frågat honom om: Vad finns det för någonting där inne? och 
ville att han skulle köra in och titta. Kommer du ihåg det?

SP: Har jag?

FL1: Minns du det?

SP: Nä.

FL1: Du minns inte att någon gång när han har kört förbi att du har frågat: Vad finns 
det där inne, ska vi åka in och titta?. 

SP: Jag har säkert tänkt det. Det är ju en lång gång, så är det ju brevlådor och så där 
också. Så det är antagligen intressant att… för det är ju mitten av ingenstans. 

FL1: Säger du att det… står det brevlådor där, alltså ute vid Bergsjövägen eller?

SP: Njaa, inte vid Bergsjövägen. 

FL1: Nähä?

SP: Det är inåt då, så är det väl brevlådor, som man ser när man åker förbi varje dag.

FL1: När du åker förbi?

SP: Med buss, eller bil.

FL1: Ja, då ser dom?

SP: Då ser man bara en lång väg in.
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FL1: En lång väg in?

SP: Ja.

FL1: Brevlådor sa du?

SP: Ja, brevlådor längst in.

FL1: Alldeles… en liten bit in på vägen då?

SP: Längst in, alltså mot kors… alltså mot det blir ju alltså. Vägen går in så där då, 
sen så är det brevlådor där(visar på karta).

FL1: Men man ser menar du, från bussen ser man… (Avbryts av SP)

SP: Man ser ju från vägen då, eftersom…

FL1: Att det står brevlådor?

SP: Ja.

FL1: Det syns från bussen alltså?

SP: Det syns väl.

FL1: Ok. 

SP: Det är ju såna här brevlåds… ja plank.

FL1: Nu visar du något stort med händerna?

SP: Ja men det är en stor plankvägg typ.

FL1: Med flera brevlådor?

SP: Ja. 

FL1: Men är det långt in efter vägen då?

SP: Det är ju enda vägen in, längst på vägen in.  

FL1: Brevlådor, alltså… Jag tänkte att, på såna där ställen ibland, nu vet ju inte jag 
vad du menar, men där samlar man ju brevlådorna och man får gå en bit och 
hämta posten.

SP: Ja.

FL1: Är det så du menar eller?

SP: Det är ju en… Här har vi Bergsjövägen, och så åker jag förbi här varje dag, så 
ser man en lång väg in, så är det skog vid kanterna, sen är det skog överallt. Sen 
så här längst… längs slutet, av vägen, så är det brevlådor( visar på karta). 
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FL1: Ok. Det är alltså… så långt man ser på den här vägen, längst bort, är det där du 
ser brevlådor?

SP: Ja.

FL1: Ok. 

SP: Jag vet inte hur många det är, men det är ett antal.

FL1: Ja, men du har inget minne av att du har frågat Einar om vad det finns där inne 
och velat att ni skulle åka in och titta?

SP: Inte vad jag… nä.

FL1: Nä.

SP: Jag har alltid tänkt, jag har alltid tänkt på det när jag har åkt förbi så här, för det 
är ju skog överallt, sen är det ju bara en lång väg in och så massa brevlådor. Och 
det finns inga hus runtikring heller.

FL1: Nä. 

SP: Så det har jag allt tänkt på. Finns inte mycket att tänka på när man åker buss 
varje dag.

FL1: Men tänker du på det på olika såna här ställen, där det är vägar in?

SP: Ja. Så fort det är en väg in så tänker jag.

FL1: Ja och varför är det intressant då?

SP: Nä för det är bara intressant… jag vet inte. Det är hus mitt i ingenstans.

FL1: Mm.

SP: Man tänker… man tänker ofta på hus när man ser dom efter vägen.

FL1: Men har du tänkt det i något brottsligt syfte eller någonting sånt eller?

SP: Nej nej. Jag vet inte ens hur det ser ut där.

FL1: Nä det verkar ju så eftersom du frågar Einar också. Men du har inget minne av 
att du någon gång har åkt in och tittat hur det ser ut, eller hoppat av och gått in 
och tittat hur det ser ut där? Aldrig?

SP: Aldrig.

FL1: Nä, du har inga såna… (Avbryts av SP)

SP: Jag har inga minnen av det, nej.

FL1: Kommer du ihåg om du var i kontakt med din mamma på kvällen? Brukar hon 
höra av sig om du inte kommer hem eller något sånt?
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SP: Ja, det brukar hon göra.

FL1: Minns du om hon gjorde det den här kvällen eller något?

SP: Nope. Jag har inte haft kontakt med någon i familjen den dagen.

FL1: Inget minne? Nä. Vi har ju hållit förhör med din mamma också…

SP: Mm?

FL1: Hon säger att hon skickade sms till dig klockan 22:54 den här kvällen, den 22:a.

SP: Ok.

FL1: Och att hon frågade om du skulle komma hem idag eller i morgon. Minns du att 
du har läst det eller? Du har nämligen svarat på det.

SP: Och då svarade jag?

FL1: Minns du själv vad du svarade?

SP: Nähä, jag vet inte ens att hon har skickat.

FL1: Du minns inte?

SP: Nä.

FL1: För det tar ett litet tag innan du svarar. Du svarar klockan 23:27.

SP: Så sent.

FL1: Och då står det i sms:et: I möra och det antar jag betyder… (Avbryts av SP)

SP: I morgon.

FL1: I morgon, ja. Minns du att du svarade så?

SP: Nä.

FL1: Nä. Det här är ju en tid efter brottstiden, som vi misstänker är 22:18, eller strax 
därefter. Det här är ju 23:27 som du svarar att du kommer hem i morgon. Minns 
du det eller? Nä.

SP: Allt ni har sagt, eller det mesta ni har sagt, har inte jag något minne av.

FL1: Ingenting?

SP: Nä. Så att det är ju bara fortsätta säga saker så får vi se om jag minns någonting.

FL1: Om jag förstår rätt då, så borde du ju ha varit i Hudiksvall eller i Håsta vid den 
här tidpunkten, om dina minnen är rätt.

SP: Ja.
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FL1: Mm. Det får vi väl se närmare när vi har kontrollerat visa telebolagen och tömt 
telefon, vad den visar för position.

SP: Ja.

FL1: Men du har inget minne alls av det här?

SP: Näe, jag har inget minne av det här.

FL1: Vi har ju även fått, nu i början av den här veckan, muntliga besked gällande 
vissa av dom spår som vi skickat in. Där det har… det har ju topsats på olika 
ställen där det är misstänkt blod, dels vid brottsplatsen och även i 
omgivningarna runtikring brottsplatsen. Och det är ganska mycket som har 
skickats in, men vi har fått vissa muntliga svar gällande det

SP: Ok?

FL1: Och det gäller fortfarande muntliga svar på bara en del av det här, som 
åklagaren vill att vi ska delge dig idag då. Och då är det ju en karta här, med 
blodspår, där man har säkrat… Och om jag förstår rätt då, så är det dna-testat 
som ditt blod på dom här platserna(visar karta med blodspår från olika platser)

SP: Ok.

FL1: Det är riktigt va? Det är du som har fått informationen, Jon?

FL2: Ja, det är helt riktigt. Om du vill kan jag förklara vilka spår som vi har fått svar 
på.

FL1: Så där ser det ut. Här är ju Råbosjön och här är brottsplatsen(visar karta).

SP: Mm.

FL1: Och det går från brottsplatsen och så upp till den här sjön. Och sen är nästa träff 
där, och här. Och här har du ju… det är den platsen där flera vittnen har sett dig 
stå och vifta, och ena vittnet kör dig därifrån till akutmottagningen.

SP:  Ok.

FL1: Mm, det är ju information till dig alltså. Ditt blod finns bland annat här på 
brottsplatsen och längs dom här vägarna. Och det är dom här som vi fått svar på 
i nuläget, det är ju mycket mer också, inskickat.

SP: Ok, mm. 

FL1: Men du minns inte att du har varit på dom här platserna.

SP: Nä, jag har inget minne av att jag ens skulle ha gått… så där långt.

FL1: Nä, det är ganska långt…

SP: Det ser långt ut.

FL1: Ja. Men det är ganska många timmar också. Från 22:18 till runt 8-tiden på 
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morgonen.

SP: Ja, men jag har inget minne av det. Det lovar jag.

FL1: Nä, ditt minne är att du ligger och sover i Håsta?

SP: Ja.

FL1: Det är fortfarande ditt minne?

SP: Ja, minne och minne jag sover ju. 

FL1: Ja. Jon fanns det några mer förklaringar till vad det här är för platser eller?

FL2: Mm. 

FL1: Mm. Då kan väl Jon läsa upp lite grann.

FL2: Om du samtidigt tittar på den här så blir det lättare för dig att förstå, 
Simon(Visar karta).

SP: Ja.

FL2: Första då, det är brottsplatsen. Där har vi blodbesudling på handtag till 
vattenkran på diskbänk i kök. Det är två stycken topsar där, med ditt blod. Sen 
har vi nästa ställe, som vi har fått svar på då, här. Blodbesudling på björkstam 
vid norra sidan av Norrtjärnen, vid förlängningen av Norra Råbovägen. Samma 
ställe, en liten bit, några meter ifrån, har vi en blodbesudling på isen i anslutning 
till islagsmärke, förmodligen av en hammare. På norra sidan av Norrtjärnen, vid 
förlängningen av Norra Råbovägen. Sen har vi där, koordinater som slutar på 
935 och Y-koordinator slutar på 371. Där har vi en blodbesudling i snö på 
skogsvägen, vid dom här koordinaterna, det är ditt blod. Nästa koordinat längs 
den här skogsvägen, X-koordinat slutar på 100, Y slutar på 281. Blodbesudling 
i snö på skogsväg, vid dom här koordinaterna, det är ditt blod. Sen har vi nästa, 
längst till höger..

SP: Ja.

FL2: Förklaringen där är, det är en blodbesudling i blad vid busshållsplats Silja. Det 
är en större blodbesudling, det är ditt blod.

SP: Ok.

FL1: Du har ju berättat litegrann vad du har i din väska.

SP: Ja.

FL1: Det har du gjort…

SP: Ja.

FL1: Du pratade bland annat om batterier?

SP: Alltid redo, ja.
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FL1: Batterier, som är bra att ha, eller hur? Hammare, handduk…

SP: Allt.

FL1: Ja. Det finns ju fotograferat vad du hade i din väska när du hämtades till förhör 
på sjukhuset. Där är det väl upplagt det mesta, så. Är det något som saknas 
här(visar foto på beslag)?

SP: Eh, en studsboll tror jag. Batteri, tror jag.

FL1: Mm, du pratade om ett paket batterier.

SP: Ja, ett fyrpack, dubbel-A.

FL1: Det finns ju inte där.

SP: Nä, det… finns inte.

FL1: Det är ju under sök som har gjorts av hundar då som kom till den här platsen, 
som det har anträffats ett paket batterier i snön, här alldeles intill en större 
blodansamling i skogen. Som vi inte har fått svar på än(visar foto på batterier i 
snön som tagits i beslag).

SP: Finns det mer bilder?

FL1: Ja, där.

SP: Varför är den sönder för?

FL1: Vet inte.

SP: Det ska den inte vara.

FL1: Var det såna här batterier?

SP: Ja.

FL1: Som inte fanns i din väska längre?

SP: Men paketet ska vara helt tror jag. Ja det ska vara helt.

FL1: Så ser det ut.

SP: Ja.

FL1: Dom här är tagna i beslag och ska undersökas och dom är ju anträffade efter 
hundspårning anträffades på den där platsen.

SP: Dom var där… Ok.

FL1: Sen har vi ju träff på ditt blod här uppe, den delen av tjärnen.

SP: Ja, där är andra.
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FL1: Och här. Här har vi ju inte fått svar på än, men det ser ut som att det kan vara 
dina batterier eller?

SP: Ja, fast mitt paket var helt, vad jag minns.

FL1: Ja, men om du inte minns så kan du ju själv ha öppnat…

SP: Ja men jag har inget minne av allt det här.

FL1: Inget minne?

SP: Nä.

FL1: Nä.

SP: Skulle jag kunna få se på, bild på… sakerna.

FL1: Så här ser ju handduken ut som du hade lindad runt handen när du kom till 
sjukhuset. Nu är den ju röd i och för sig, men det här är ju blod. Det ser ut som 
en annan färg(visar foto på beslag).

SP: det där är väl vit, som jag kan se,eller med kant.

FL1: Ser det ut som den som du har köpt?

SP: Nej.

FL1: Nä, är det en annan handduk det här?

SP: Ja för min var fluffigare.

FL1: Var den fluffigare, ja.

SP: Helröd och bomull fluffig.

FL1: Vad sa du?

SP: Min var helröd och fluffig.

FL1: Ja, helröd och fluffig. Är du säker på att du hade den i din väska den här dagen?

SP: Jag har inget minne av att ha tagit ur den. Den ska ju vara i väskan.

FL1: Ok, ja. Men det är inte den här handduken?

SP: Nä.

FL1: Nä. Och det här är hammaren också ja.

SP: Ja det ser jag.

FL1: Ja. Sen är det ju lite foton på vad som fanns i väskan och det är ju jackan och 
grejerna här.
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SP: Ja. Mitt pass.

FL1: Ja.

SP: Här ja, precis. Den där skiftnyckeln undrar jag bara.

FL1: Vad är det med den?

SP: Den känner jag igen, den ska ju ligga i mitt rum tycker jag.

FL1: Mm. Men kan du ha flera såna?

SP: Ehh, kanske.

FL1: Mm. Är det något här som inte är dit eller?

SP: Hm, nä, allt är mitt. Fast den där hårsnodden där vet jag inte. Kan.. ja, det är inte 
min, jag har inte sån.

FL1: Nä.

SP: Kan ju vara någon kompis som har lagt ner den, om jag har fått den av någon.

FL1: Är det den du inte känner igen eller?

SP: Ja, det är den jag inte känner riktigt igen.

FL1: Det som står här, att det ska vara då, det är då väskan då först. Och sen jacka, 
handling från Försäkringskassan, kvitto X-Trafik och sen en manual till Rubiks 
kub, ett anställningsavtal med Nordanstigs kommun, en boll, en studsboll, så 
den ligger nog där, bara att den inte syns på fotot. 

SP: Ja, den är väl så liten.

FL1: Ja. Tuggummi, två nycklar på vitt band med svart spänne. Är det dina nycklar?

SP: Ja, det är hemnyckeln, som är den här stora och den lilla är min gamla 
skåpsnyckel från gymnasiet.

FL1: Ok. Kontanter, 20 kronor, handduk, och det vara den vi visade som är heltäckt 
med blod då. 

SP: Som inte är min.

FL1: Eller av linne, och den kände du inte igen?

SP: Nä.

FL1: Hammaren.

SP: Det är min.

FL1: Det är ditt pass.
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SP: Det är också mitt.

FL1: Ja och så Rubiks-kuberna då.

SP: Det är också mina.

FL1: Mm. Mobiltelefon Samsung, svart.

SP: Samsung Galaxy…

FL1: I plånboksfodral.

SP: Ja.

FL1: Den låg i din vänstra främre byxficka, den telefonen. Mastercard.

SP: Står det vänstra?

FL1: Ja, det står så.

SP: Jag brukar alltid ha den i högra.

FL1: Ok, ja. Ditt Mastercard, en Samsungladdare, kortlek med Carl Larsson-motiv, 
det är din?

SP: Ja.

FL1: Tennisbollen?

SP: Ja.

FL1: Ett anteckningsblock?

SP: Japp.

FL1: En tång, Hard Head.

SP: Ja.

FL1: En skruvmejsel, Hard Head, en till tång med vinklad spets, skiftnyckel med rött 
skaft, en kam.

SP: Ja.

FL1: Och så är det ett antal pennor, blå blyertspenna, träfärgad blyertspenna, rosa 
bläckpenna, en penna Art Line, gulsvart tuschpenna, svartvit tuschpenna. Är det 
dina grejer?

SP: Sa du rosa?

FL1: Ja, det står så. Penna, en rosa bläckpenna.

SP: En rosa bläckpenna?
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FL1: Ja.

SP: Finns det bild på den eller? Finns den här?

FL1: Är det något du inte känner igen eller?

SP: Jag måste tänka på om det var…

FL1: Den där( visar bild).

SP: Jaha, jag trodde den var röd jag.

FL1: Ja. En tändare.

SP: Ja, svart.

FL1: Mm. Smink, coverstick?

SP: Va?

FL1: Ett coverstick, med smink som man… Är det ditt eller?

SP: Nä, något smink har inte jag. Vadå för smink?

FL1: Coversticks står det, vit. Jag förstår det som någonting man kan täcka en finne 
eller någonting med.

SP: Jaha, ja det ja.

FL1: Är det din eller?

SP: Ja, den är lila.

FL1: Ja.

SP: Trodde det var nå smink. 

FL1: Ja, det står så men jag tolkar det som coverstick, det kan man täcka nåt med…

SP: Precis.

FL1: Ja. Och så var det två använda batterier, lösa. 

SP: Ja, det… Ok.

FL1: Och där säger du att du har ju haft ett fyrpack, som inte ligger där nu då. En 
pincett, nässpray, superlim och så var det en vit hårsnodd då.

SP: Ja. Den kan vara min, jag vet inte.

FL1: Nä. Och så var det sån här roll-on, AXE och så var det en till tång, en spetstång, 
tuggummi och så kondom.
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SP: Japp.

FL1: Men det känns som att det är dina saker det där, det är inget du saknar 
egentligen förutom möjligtvis batterier och den röda handduken då?

SP: Batterier och handduk och en sån här basketstudsboll då.

FL1: Ja men det stod ju att det var en studsboll.

SP: Ja, ja den stod med.

FL1: Ja, den syntes inte på bild men det stod med en studsboll.

SP: Då är väl allt där tror jag.

FL1: Mm, studsboll, basketliknande, står det.

SP: Ja, precis.

FL1: Ja. Det blir ju en del information där, du verkar ju inte minnas så mycket? Det 
blir ju lite information från oss.

SP: För mig?

FL1: Vad vittnen har sagt, ja.

SP: Ja.

FL1: Hur känner du för allt det här? Har du förstått nu då vad vi har delgivit dig, olika 
saker?

SP: Ja, jag förstår.

FL1: Hur känner du för det då?

SP: Eh, förvirrad. Kanske inte ser förvirrad ut men, man börjar tänka lite mer på vad 
mer jag inte… som inte jag minns, eller vad som är äkta.

FL1: Det här rånet i Håsta och promenaden från Håsta till akuten, har det verkligen 
hänt?

SP: Som jag minns det, ja. Men om det är hundraprocentigt säker på det hände, det 
vet inte jag.

FL1: Nä, för du var ju inte lika säker på just dom detaljerna, som annat som du 
mindes?

SP: Precis.

FL1: Nä. Men du måste ju ha någon känsla efter allting som vi har pratat om här idag. 
Känns det som om att alla andra har fel eller hittar på, eller känns det som om att 
du faktiskt… (Avbryts av SP)

SP: Ja inte jag…
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FL1: … har varit på dom här platserna som dom säger?

SP: Inte jag som person, just nu. För det ja det skulle inte jag ha gjort. Inte jag.

FL1: Men du ifrågasätter inte några av dom här vittnena eller iakttagelser och sånt? 
Din mamma och kompisar och andra vittnen.

SP: Eh, ifrågasätter?

FL1: Ja, att du säger att det är dom som har fel och jag som har rätt. Att det inte är 
riktigt, så som dom säger.

SP: Jag har inget minne av att… 

FL1: Nä.

SP: Så då har inte jag någonting att mot…

FL1: Nä, annat än dom du känner. Som du sa, Marcus skulle inte ljuga, sa du till 
exempel.

SP: Ja men det vet jag.

FL1: Ja. Kan du se någon anledning att någon skulle hitta på saker om dig, i det här 
läget?

SP: Nä. Inte sånt här.

FL1: Har du någon förklaring till att ditt blod är på dom här platserna vi visade?

SP: Alltså jag har ingen förklaring till det, nä.

FL1: Nä. Du har ingen berättelse som kan förklara det?

SP: Jag har inget minne, så jag kan inte förklara någonting sånt det går inte.

FL1: Nä. Du pratade ju i första förhöret vi höll med dig, den 23 december, då pratade 
du ju om en annan Simon.

SP: Mm.

FL1: Du berättade för mig och Jon då.

SP: Ja.

FL1: Ja, mm. Och sen berättade du också om att ibland när du sover så kan, så kan 
den här andra Simon berätta saker för dig i drömmarna, vad som har hänt.

SP: Ja men han berättar inte som… som ni berättat nu. Utan det är mer typ, 
flashback, minnesbilder, drömmar…

FL1: Har det kommit några såna flashbacks eller drömmar sen sist?
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SP: Eh, jag har haft någon dröm, när jag har gått i skogen.

FL1: Berätta om den drömmen.

SP: Eh, det är mörkt, väldigt mörkt. Eh, jag vet inte, jag gick runt, ramlade. Det är 
typ det. 

FL1: Inga mer, liksom detaljer?

SP: Nä.

FL1: Men du går omkring i skogen, det är mörkt, du ramlar. Är det så du…

SP: Det är så min dröm var.

FL1: Ja.

SP: Jag drömmer 5-6 olika drömmar per natt.

FL1: Ok. Någonting annat?

SP: Om… nä.

FL1: Som du har drömt sen dess?

SP: Jag har drömt mycket.

FL1: Jo…

SP: Men något som stämmer in på något här, om något… nä. Inte…

FL1: Du har inte drömt något mer om det här rånet eller något sånt?

SP: Rån?

FL1: Ja, där du själv blev rånad? Eller försök till rån.

SP: Jaha, nä. Nä.

FL1: Om den personen, som du beskrivit? Nä. Du har ingenting mer än det här att du 
har drömt att du gått i skogen då?

SP: Inget mer vad jag minns just nu i alla fall.

FL1: Nä. Den här andra Simon då, har han på något sätt, efter det här, visat sig för 
dig, sen vi träffades sist?

SP: Ja han finns typ jämt.

FL1: Dagligen?

SP: Dagligen. Sitter där. Säger saker.

FL1: Mm. Vad har han sagt nu, sen det här hände då?
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SP: Det… det, ja typ, du är sämst.  Dö. Ta livet av dig. Försvinn. Du är värdelös. 
Hoppas du dör. Ditt liv är förstört, haha. Det vanliga.

FL1: Mm, hur känner du för dom här uppgifterna då, som…

SP: Trött.

FL1: Känner du att det bryter ner dig på något vis?

SP: Ja, det gör det.

FL1: Den här andra Simon, som du kallar honom. Att det bryter ner dig, vad han 
påstår om dig?

SP: Han har brutit ner mig många år.

FL1: Ja.

SP: Jag har ju ingen lust med någonting. 

FL1: Nä, och det har pågått länge?

SP: I många år.

FL1: Ja. Du berättade ju också om att du hade varit inskriven på vård under en tid, i 
höstas.

SP: Ja.

FL1: Var det i september eller?

SP: Eh, augusti, slutet av augusti.

FL1: Augusti, ok. Och vad var anledningen då då att du hamnade på den vården?

SP: Anledningen var väl att jag egentligen sökte till en kurator eller någonting då. 
Prata ut om saker. Men jag fick inte berätta för… berätta om det mörka. Jag har 
inte någon… ja, den andra Simon då. Jag fick inte berätta om han för 
kuratorerna, psykologen, läkarna eller andra.

FL1: Menar du att han förbjöd dig att berätta om honom?

SP: Ja.

FL1: Ok. Vad berättade du för dom då, istället?

SP: Jag berättade bara det som jag känner. Mörka tankar.

FL1: Beskriv dom mörka tankarna.

SP: Eh, jag ser folk dö. Jag får en känsla av göra det själv. Depression.

FL1: En känsla av att göra det själv, vad menar du då?
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SP: Jag ser mig själv… jag ser mig själv ha ihjäl folk, döda folk.

FL1: Ok.

SP: Som er, personer spelar ingen roll, vem som helst. Familjemedlemmar, vad som 
helst.

FL1: Bara det dyker upp en eller?

SP: Bara det dyker upp en människa så ser jag mig själv döda han, på något sätt. 
Vrida av huvudet, allt. Strypa, föremål. Allt som dyker upp.

FL1: Och hur har du mått av dom tankarna då?

SP: Ja i början var det inte så kul att sånt . Men efter några år så… eh, ja man blir 
van.

FL1: Mm.

SP: Jag skulle inte bli så woow om någon av er skulle dö nu. Jag skulle inte…

FL1: Men är det dom här tankarna som gjorde att du gick och fick vård eller? Mådde 
du dåligt?

SP: Ja, jag har mått dåligt i många år.

FL1: För du berättar ju om två olika saker litegrann. Det här nedbrytande från den 
andra Simon, att du är värdelös och det här. Och sen även dina egna tankar.

SP: Det är som att ha en mobbare som sitter och säger åt mig att göra saker och inte 
göra saker. Och häver in tankar som att skada folk eller förstöra eller… ser allt 
negativt.

FL1: Menar du att även dom tankarna du har haft om att göra folk illa, kommer det 
också från andra Simon eller är det dina egna tankar?

SP: Ja, jag är en snäll, trevlig person, som är oftast glad. Eller jag var glad, jag har 
inte varit så lycklig på några år. Jag har inte känt glädje och lycka.

FL1: När du väl hamnade inom vård då, kändes det positivt eller var det något tvång i 
det hela?

SP: Kände ingenting, ja det var mest tvång då.

FL1: Men jag tänkte eftersom du ändå sa att du har mått dåligt över det här, känt dig 
nedbruten, så kanske det kändes bra att få chansen att få någon form av vård.

SP: Ja jag trodde det skulle fungera, men eftersom att jag inte blev botad eller blev 
behandlad utefter min riktiga diagnos, så…

FL1: Känner du att du inte var ärlig med dom då eller?

SP: Nää, jag fick inte.
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FL1: Du fick inte det, nä. Vad var det du mörkade då?

SP: Som… va?

FL1: Vad var det du mörkade? Vad var det du inte berättade för dom som skulle 
vårda dig?

SP: Om…

FL1: Den andre Simon?

SP: Den andre Simon.

FL1: Men vad jag förstår berättade du en hel del om dina tankar?

SP: Ja, fast dom är inte precis mina, dom kom… dom föds ju upp av honom, men 
ges till mig.

FL1: Men tankarna om att döda eller skada andra, det berättade du väl?

SP: Ja, det gjorde jag.

FL1: Men inte…

SP: Inte vart dom kom ifrån och sånt där. 

FL1: Nä. Ingenting om den här andra Simon?

SP: Nej, jag fick inte.

FL1: Nä. Hur kommer det sig att dom första du berättar om honom för är två poliser 
då?

SP: Det är ju inte varje dag man hamnar i ett förhör och inte har något minne av det 
dom säger.

FL1: Mm. Vad tycker dom om poliser i allmänhet, annars?

SP: Dom som är bra är bra.

FL1: Ja. Men du har inget… (Avbryts av SP)

SP: Svenska poliser är bra faktiskt.

FL1: Ok.

SP: Det är många trevliga. Så jag har inget emot dom.

FL1: Du har inget emot poliser?

SP: Nä, nej. Jag har ju tänkt… jag har ju tänkt, säkert för längesen när jag var yngre 
tänkte jag inom mig själv då. Men det var ju längesen.
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FL1: Ja. 

SP: Men jag har inget emot poliser.

FL1: Nä. Men du sa tidigare att egentligen tyckte du inte om människor 
överhuvudtaget?

SP: Nä, det blir så efter några år. Jag försöker helst låsa in mig själv på ett rum eller 
bort från människor. För att då slipper jag tankarna och som idag då ser jag att 
det enda positiva jag har i mitt liv är typ film, serier. Ja, det är det då.

FL1: Känner du att det här är någons fel eller?

SP: Det här?

FL1: Ja, allt det som du beskriver.

SP: Det är hans fel att jag är olycklig och…

FL1: Mm, men om det är hans fel, skyller du på andra människor eller samhället eller?

SP: Nä, nä det är inte dom som har gjort det.

FL1: Men det är dom du inte tycker om säger du? Du tycker inte om människor.

SP: Nä men det är ju fel på dagens samhälle också.

FL1: Ok. Men har det något med den här rösten att göra eller? Att det är fel på 
samhället, är det något du själv tycker?

SP: Ser man allt negativt, då blir det så.

FL1: Då blir det så.

SP: Då blir det så bara. Man ser det negativa med allt. Allt med fel.

FL1: Simon, har den här andra personen någonsin fått dig att begå något brottsligt vid 
något tillfälle, som ingen känner till?

SP: Inte grovt. Inte grovt då.

FL1: Nä, men något mindre brott?

SP: Jag har kanske tagit… nej.

FL1: Har du typ gjort inbrott någonstans eller tagit några saker?

SP: Jag har gjort inbrott kanske, eh, övergivet hus.

FL1: Ok?

SP: Där har jag varit in en gång.

FL1: Var var det någonstans då?
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SP: Älgered. Eller Älgered, det blir Andersfors. Så det blir… eh, söder… det blir åt 
söder, vad är det då… Ja, ett övergivet hus där som jag har varit till och kollat 
bara.

FL1: Mm.

SP: Hittat några saker. Typ några glasögon.

FL1: Ok. Är det enda gången, eller har du varit in i andra hus eller?

SP: Inte vad jag minns.

FL1: Nä.

SP: Mitt eget då.

FL1: Ja, det är ju självklart.

SP: Förutom det har jag inte gjort något.

FL1: Nä. Har du tagit saker någon gång, av någon?

SP: Ja, det har jag gjort.

FL1: Men du har inte åkt dit eller?

SP: Nä, inga stora saker, det har varit någon leksaksbil eller något. 

(Ljudfilen avbryts mitt i samtalet)

 1:41:13 (hakar inspelningen upp sig varför förhöret fortsättningsvis antecknas i konceptform. 
Advokat Jan Nyman informerad om detta. FL:s anteckning).

FL frågar vad Simon tycker om polisen?
Simon uppger att han inte har något emot polisen. Det finns bra poliser och att i Sverige är 

polisen bra. 

FL2 frågar hur det kan komma sig att Simon, efter att han blev utsatt för rånförsöket, inte på 
något sätt försöker kontakta polisen? Simon hade ju mobiltelefon med sig?

Simon uppger "det är chocken, blev yr. Hittade gömstället, gömde mig där. Då var det god 
natt Simon".

FL2 frågar hur det är med den andra Simon just nu när vi sitter här i ett förhör?
Simon uppger att han finns där hela tiden och att han säger till Simon "hoppas du dör hahaha".

FL frågar hur det känns efter allt nu?
Simon uppger "inte så bra."

Simon frågar FL2 om det går att få se bilder på offren?
FL frågar om Simon menar att han vill se bilder på dem när de är avlidna?
Simon uppger "nej". Simon menar att han vill se bilder på hur de såg ut när de levde får 

Simon tror att han "kanske skulle minnas nåt då".
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Förhöret avslutas kl. 11:54

Förhöret genomlyssnat och korrigerat på vissa ställen där det stått ohörbart 2017-01-17, 
Christer Löf.

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-05 10:05   diarienr: 5000-K1588038-16

 645HEMLIG



 

B
lo

d
sp

år
  

X
6

8
5

7
3

2
9
 

Y
1

5
6

5
5

9
7

 

B
lo

d
sp

år
 

X
6

8
5
7

6
9

3
 

Y
1

5
6

6
3

7
5
 

B
lo

d
sp

år
  

X
6

8
5

7
3

8
3

 

Y
1

5
6

5
7

1
1

 

B
lo

d
sp

år
 

X
6

8
5

7
3

5
3
 

Y
1

5
6

5
5

5
8
 

B
lo

d
sp

år
 

X
6

8
5

6
9

3
5

 

Y
1

5
6

8
3

7
1
 

B
lo

d
sp

år
 

X
6

8
5

6
1

0
0

 

Y
1

5
7

0
2

8
1
 

B
lo

d
sp

år
 

X
6

8
5

5
1

9
5

 

Y
1

5
7

2
4

3
4
 

A
R

B
E

T
S

M
A

T
E

R
I
A

L
 

S
äk

ra
d

e 
b

lo
d

sp
år

 p
å 

b
ro

tt
sp

la
ts

 o
ch

 u
te

ft
er

 m
is

st
än

k
t 

fl
y
k

tv
äg

 

kartskiss över säkrade blodspår, 2017-01-05 10:05   diarienr: 5000-K1588038-16

 646HEMLIG



647

PM
Simon Persson förhörssammanfattning förhör 3

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2017-01-16
Tid

14:09
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Uppgift

5000-K1588038-16

Förhörssammansfattning förhör med MT Simon Persson 961024-8818 ang. mord i 2 fall den 
22 december 2016, kompletterande förhör( nr. 3) 2017-01-12 kl. 10:12.
Gävle polisstation RB 23:6, digitalt med ljud och bild 
FL: Insp Christer Löw, Jon Linälv
Offentlig försvarare Jan Nyman

 Har du något som du själv skulle vilja berätta som kan vara av vikt i utredningen sedan vi 
sist höll förhör med dig?
"Nej".
 Har du några ytterligare minnesbilder?
"Nej".
 Har du haft några ytterligare drömmar?
"Nej".
 Förklarar hur det kommer sig att du minns ganska bra, att du har bra minne. Du har ju bra 
minnesbilder den här dagen tills du lämnade biografen?
"Ja".
 Du har ju berättat detaljerat vad som hänt tills att du lämnar bion?
"Ja".
 Sedan har du berättat mycket kring vad som hände på biografen?
Simon uppger att det inte är första gången han har minnesförluster. Det kan vara från morgon 
till kväll. Kan vara från lunch till middag. Kan vara en skoldag. En dag hemma. Simon 
kommer inte ihåg något tillfälle när det hände innan den 22/12. Det kanske var någon gång i 
november eller i december. Simon uppger "allt jag minns är att folk sagt att jag gjort något 
eller sagt något. Kan inte specificera det närmare. Vet inte om jag tagit upp det med vården."
 Simon konfronteras med att han inte verkar komma ihåg att det sista han sa innan han 
lämnade biografen var att han skulle göra något dumt?
"Jag sa hej då. 
 Simon tillfrågas om han minns att han sa hej då när han lämnad biografen? 
Simon uppger att han inte minns att han sa det men att han brukar säga hejdå.

 Simon ombeds förklara hur det fungerar med hans minnesförluster?
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"Ja det vill jag också veta. Minnet av rånet har bleknat bort för mig". Simon tror nu att 
rånförsöket mot honom i Håsta inte har skett.
På fråga om vad uppgiftera kring rånförsöket i Håsta kommer ifrån så svarar Simon
"kommer från min hjärna, drömmar, vet inte". 
På fråga kring vad Simon tänker om det som hänt svarar Simon "det är det jag inte vet. Tror 
inte att rånet skett".

Simon informeras om att det finns förteckning över köp som gjorts med Simons bankkort. 
Bland annat en bussbiljett på eftermiddagen 22/12 var på Simon svarar "ja det stämmer".
Simon informeras om att det också finns ett köp av en bussbiljett 22/12 på kvällen 20:59:16 
varpå Simon svarar "jaha, ok". Gällande det köpet av bussbiljet uppger Simon vidare "det var 
inte jag. Det var ju jag i kroppen men inte jag i sinnet. Det var den andra Simon." 
Simon konfronteras med uppgifter från vittnet Eva Burman om att Simon åkt med bussen 
från Hudiksvall mot Bergsjö som gick vid 21-tiden 22/12?
Simon uppger att han vet vem hon är och att hon bor i Bergsjö. Simon finner ingen anledning 
att betvivla hennes uppgifter.
Simon konfronteras med uppgifter från vittnet Angelica Lindström om att Simon skickat 
meddelande på Snapchat denna kväll där han skrivit att han hoppat av bussen för tidigt och 
sedan fått lift av en taxi?
Simon uppger att han inte har något minne av det och att han "tycker det blir tjatigt".  
Tycker det bli tjatigt.
Simon informeras om att det är två mord som har skett och att det kommer att bli lite tjatigt.
Simon tillfrågas hur han kan ha glömt bort att han skickade meddelande till Marcus Olsson  
från någon buss den aktuella kvällen 22/12 varpå Simon svarar att han inte har något minne 
av det.
Simon tillfrågas hur han kan ha glömt bort att han svarade på sin mammas sms klockan 23.27 
 den 22/12 och skrev att han skulle komma hem i morgon varpå Simon svarar att han inte har 
något minne av det.
Simon tillfrågas om det har hänt att han smsat med sin mamma utan att minnas varpå Simon 
svarar "har skickat sms med kompisar utan att minnas". Simon har inte berättat det för någon. 
Simon uppge "klart jag är orolig. Har lite känslor kvar".
Simon tillfrågas vilka i sin omgivning han har känslor för varpå han svarar att han har känslor 
för familjen men inga känslor för kompisar.
På fråga om på vilket sätt Simon är kompis med sina kompisar svarar Simon "bryr mig lite 
mer men ändå inte. Om någon kompis skulle dö skulle jag bry mig lite mer än om en okänd 
skulle dö. Skulle inte gråta. Skulle kanske bli lite ledsen. Efter alla år av mörker finns varken 
glädje eller sorg".
Simon tillfrågas hur det känns att sitta häktad för mord varpå Simon svarar att han inte har 
något minne av det och att han börjar tänka att det var han och att han nu kommer få 20 års 
fängelse för dubbelmord. Simon känner sig arg, ledsen och besiken över att han inte tog tag 
och försökte få bort den andra Simon. Simon vill bli frisk och fortsätta med sina stuider. 
Simon konfronteras med att han tidigare berättat att han ljugit för psyk om sitt tillstånd varpå 
Simon svarar att han inte fick prata med dem om den andra Simon.
På fråga hur det känns nu när Vanja och Kjell är döda så svarar Simon att det är tråkigt att de 
är döda men att han inte är ledsen för det. Simon är mer ledsen för att hamna i fängelse än att 
ha dödat de. Simon har inga känslor för andra människor. Det är inte roligt. Simon har inga 
känslor för sin familj.

Simon konfronteras med vinnte Majas uppgifter om att hon kör honom till akuten och att 
Simon pratar med henne om att han ska till Skottland bland annat. Simon konfronteras också 
med att det köps en bussbiljet från Simons bankkort 23/12 kl 07:59 från hållplats Silja till 
Sundsvall?
Simon uppger att han inte vet vad han skulle till Sundsvall att göra. Simon känner en person 
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halvt som heter Kristoffer Bergström men han har Simon inte haft kontakt med på länge. 
Simon var senast i Sundsvall vid Halloween. Simon har också varit till en schaman där också. 
Simons mamma sa åt simon att testa det. Schamanen hette Jeanette. Jeanette kom fram till att 
det var något mörkt inom Simon. "Att det här är en börda för mig". Simon åkte själv till 
Schamanen. Simons mamma hade bokat tiden. Simon minns att han också besökte Birsta 
köpcentrum och handlade lördagen innan det hände. Typ 17/12.Simon, Angelica och Simons 
mmam var där och köpte julklappar. Simon köpte en datormus för 170 kr. På Ikea köpte 
Simon en klädstång. Till mamma köpte Simon doftljus. Simon köpte kuddar och örngott till 
sig själv plus lite småsaker.

Simon tillfrågas vad han gjorde 21/12 varpå Simon svarar att han träffade sin kompis Anna 
Granath i Hudiksvall. Anna bor i Markaryd, har bott i Göteborg men har bott i Sörforsa på 
senare tid. Anna var hemma för att hälsa på sin familj. Simon är bra vän med henne. Simon 
och Anna träffades, de gick på biblioteket och gick på bio och såg filmen Sing. De gick till en 
jakt och fiskeaffär mittemot guldsmeden i centrala Hudiksvall. Där köpte Simon ett par 
fodrade sulor i julklapp till sin pappa. Simon köpte inget mer. Simon fick en julklapp av 
Anna 
Simon konfronteras med att han verkar ha ett mytcket bra minne varpå Simon svarar "när jag 
är mig själv ja". Simon uppger att minneförlusten 22-23/12 beror på den andra Simon. 
Simon tillfrågas hur det är med drömmen Simon berättat om där Simon springer i skogen och 
ramlar och det är mörkt varpå Simon svarar att han också minns att hanramlade långsamt och 
tog sig upp långsamt. Simon vet inte om det är en dröm eller verklighet.
Simon konfronteras med att han tidigare sagt att han brukar minnas 80% av det som hänt om 
han får sova varpå Simon svarar att det kanske var lite överdrivet. Simon minns inget mer än 
drömmen i skogen.
Simon förevisas foton på Vanja Nilsson.
Simon uppger "hon ser glad ut"
Simon tillfrågas om han känner något varpå Simon svarar att hon ser bekant ut men Simon 
får ingen känsla av att ha sett henne tidigare.
Simon förevisas foton på Kjell List
Simon uppger "nej". Inget bekant. han ser ut som nån från tv typ".

Simon informeras om att hans dator håller på att gås igenom och att man hittat att det i datorn 
finns face Book-sökningar på Vanja Nilsson, Kjell List och Kjells fru Inger Fohlin List? 
Simon uppger att han inte har något minne av det och att han inte känner till det.
Simon informeras hur det kommer sig att sökningarna är innan den tidpunkt då Simon påstår 
att han har minnesförlust?
Simon uppger "undrar jag också. Jag söker ju på kompisar. "Simon uppger "Vi delar ju 
samma hjärna Simon och jag. Kan vara han eller jag".
 Om det är du varför?
Simon uppger "vet inte. Enda gången jag söker på folk är ju på yngre personer. Personer jag 
vill ha kontakt med.
 Har du gjort sökningar på enskilda byar,äldre människor?
Simon uppger nej. Simon har alltid åkt förbi Råbo. Han har alltid funderat vad som finns där. 
Simon är alltid intressant var folk bor. Mitt inne i skogen. Simon sitter mycket på Google 
maps streetview över Stockholm och Hudik. Simon har aldrig sökt på specifika perosner som 
han inte känner.
45:00
Simon tillfrågas om det kan finnas någon förklaring till att han sökt på enskilda platser eller 
äldre människor?
Simon uppger "nej, om det är någon så är det någon jag känner".
 Så du menar att den andra Simon skulle ha gjort sökningar på två som är mördade samt den 
mördade Kjells fru?
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Simon uppger att den andra Simon måste ha planerat det här. Simon vill veta mer om det här. 
Simon uppger att det här visar att han mycket mer tid är den andra Simon.
Simon tillfrågas hur han känner kring det varpå Simon svarar att det får Simon att tänka på 
hur mycket han inte har kontroll över. Hur många gånger han inte är sig själv, vad han gjort, 
vad han sagt.
Simon tillfrågas om han känner att han är i behov av vård varpå Simon svarar att han vill bli 
frisk. Vill få bort det här.
Simon konfronteras med att han ju har sagt att han lurade sjukvården för att komma ut från 
psyk varpå Simon svarar "ja, nästa gång vill jag ha tvångsvård". Simon uppger att denna gång 
var det ju inte han som ville att Simon skulle få vård. Simon fick ett ultimatum, antingen 
skulle Simon gå med på frivillig vård annars så skulle Simon tvångsvårdas. Simon valde 
frivillig vård för att komma ut när han ville. Simon uppger "nu är jag inspärrad. Känns skönt 
för min familj."
Simon tillfrågas om sina planer för framtiden varpå Simon svarar att hans plan är att bli frisk, 
fixa körkort och plugga. Simon vill jobba med att rätta till system i det svenska samhället som 
är fel.
Simon tillfrågas hur det kommer sig att de första som Simon berättat öppet om den andra 
Simon för är poliserna Christer och Jon?
Simon uppger att han sa lite till psykologen. Simon tycker det är enklare att berätta för folk 
man inte känner.  Simon uppger "här kan jag inte skada någon. Den andra Simon sa att han 
skulle skada de som jag berättade för".
Simon uppger att vi i förhörsrummet samt en psykolog som han träffade igår vet om den 
andra Simon.
Simon konfronteras med journalhandlingar från Psyk i Hudiksvall 31/8-19/12 där det står att 
Simon föraktar auktoriteter?
Simon uppger "samhället överlag ja! Det är inte fel på polisen, det är fel på de som styr. Ni är 
typ ok. Tror jag menade politiker. Har inget emot poliser eller vården".
På fråga vad Simon berättat om sina tankar för vården så uppger Simon att han sagt att han 
har tankar om att mörda, döda slå. Simon uppger att det var läskigt när Simon var yngre. Nu 
är han van. Simon ser sig själv mörda folk. Simon vill inte göra sånt. Det är inte hans tankar.
 Du har ju sagt till vården att det är dina tankar?
Simon uppger "det är inte mina. Det är den andra Simons tankar. Ser mig själv döda folk 
jämt. I början var det läskigt. Idag är det tröttsamt".
Simon tillfrågas om han är rädd för att göra det varpå Simon svarar "ja jag vill inte göra det. 
Har sagt att jag inte vill göra det. Är ju inte rätt. Är mot lagen".
Simon konfronteras med att han är öppen med sina tankar om att mörda och skada människor 
varpå Simon svarar "ja, men det är ju inga tankar jag vill ha". 
Simon tillfrågas om han berättat för vården vad det var som gjorde att Simon inte gjorde det?
Simon uppger att han sagt att han inte ville hamna i fängelse och att det var fel.
Simon kofronteras med att det enda Simon sagt är risken att hämna i fängelse?
Simon uppger att det inte stämmer.  Simon uppger " Är inte riktig. Ville inte. Det var den 
andra som tänkte så. Det är hans tankar. Han som inte vill bli dömd".
Simon konfronteras med att han uppgivit att han skulle känna tillfredsställelse av att göra det?
Simon uppger "nej, han skulle göra det. Han skulle må bra av det. Jag känner inget".
Simon tillfrågas om han plågats av sina tankar varpå Simon svarar att hans liv skulle bli 
förstört. Simon uppger att han inte känner något mot andra människor och att han inte har 
några känslor kvar.

 Du har drömt om att döda gamlingar. Vad menar du med gamlingar?
Simon uppger att han menar 80-90år gamla. Vuxna är 60 och neråt.
Simon tillfrågas om hans sökningar sin dator ha att göra med Simons tankar om att döda 
gamlingar?
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Simon uppger  "ja det kan höra ihop". 

Simon tillfrågas om han minns vad han pratat om när han träffat sin kurator Lina?
Simon uppger "vem jag är, hur jag mår. Har inte berättat om den andra Simon. Har inte 
vågat".

 Har du pratat med Lina om att döda, skada andra?
Simon uppger att han inte kommer ihåg. Simon uppger att han säkert sagt att han ville döda 
henne men Simon minns inte.

Simon tillfrågas vad det är som gör att Simon inte minns det här?
Simon uppger att han inte minns när han pratar med Psykolog och kurator.
Simon konfronteras med att Lina sagt vad Simon ville göra med henne varpå Simon svarar 
"hon hade halsband på sig. Strypa henne kanske. Det är väl det jag minns". 
Simon konfronteras med att lina berättat att Simon ville våldta, strypa, och slå ihjäl Lina med 
prydnadsgiraff?
Simon uppger "den ja, Ville inte våldta".
Men ville du döda då?
Simon uppger "nej, våldta är värre".
 Hur kan våldta vara värre än att döda?
Simon uppger att om man dödas så känner man inget.

Simon konfronteras med at Lina frågade varför Simon sa det. Om det var för att se Linas 
reaktion eller om Simon ville döda Lina och att Simon då svarade både och till Lina?
Simon uppger "ja men det är egentligen inte mina tankar men jag sa det".
Simon konfronteras med att Lina frågade Simon om hon skulle trycka på larmet och att 
Simon då svarade Simon att det var lika med noll eftersom alla visste att Simon var där och 
att då hade polisen vetat att Simon var där. Simon konfronteras vidare med uppgiften att 
Simon berättat för Lina att han ibland höll sig hemma för att undvika att döda någon. För att 
hindra sina impulser att döda någon?
Simon uppger "ja, med mina impulser så menar jag Simon 2. Det är värre för mig att åka fast 
än att dö. 

Simon tillfrågas om sin inställning till att lyssna på en ljudinspelning som finns från 
sos-alarm varpå Simon svarar "beror på. Vet inte. Allt är ju bra för minnet".

Simon tillfrågas om vad som finns i datorn. Om det finns något om att mörda, döda bränna 
etcetera?
Simon uppger "nja, tortyr i så fall. Tror inget annat".

Advokat Jan Nyman frågar  Hur är det med din förmåga att skilja på fantasi och verklighet?
Simon uppger att han många gånger har vaknat upp efter drömmar och trott att det var 
veklighet. Simon uppger att han vaknat upp förvirrad en onsdag. Ibland vet Simon inte 
skillnad mellan drömmar och verklighet. Simon har haft det så i många år. 
Simon tillfrågas om han pratat med kuratorn om det?
Simon uppger "nej det tror jag inte".
11.51 förhöret avlutas 
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Förhör
Förhör 3 MT

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnummer

19961024-8818
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande mord i två fall Råbo 2016-12-22

Förhör 3
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan Nyman
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Christer Löf
Förhörsdatum

2017-01-12
Förhör påbörjat

10:12
Förhör avslutat

11:51
Förhörsplats

Gävle polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KN

Förhörssätt

Videobandsförhör

Ljudbandsförhör  Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Jon Linälv Biträdande förhörsledare
Berättelse

F1 = Förhörsledare, Christer Löf
F2 = Biträdande förhörsledare, Jon Linälv
S = Den hörde, Simon Persson
J = Offentlig försvarare, Jan Nyman

F1: Och då börjar jag Simon, som jag gör i alla förhör, inte bara med dig utan jag 
frågar, är det någonting som du har kommit på som tycker du är viktigt i det här 
ärendet sedan vi pratades vid sist?

S: Nej.

F1: Ingenting alls? Nej. Då ställer jag då en fråga, har du några ytterligare 
minnesbilder av vad som hände 22 december än det du har berättat om tidigare?

S: Nej.
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F1: Inte någonting alls?

S: Nej.

F1: Har du haft några ytterligare drömmar om någonting, sist berättade du om 
någonting att du drömde att du var i skogen, det var mörkt, att du ramlade. 
Någonting ytterligare?

S: Nej.

F1: Ingenting alls? Nej. Jag skulle vilja börja att be dig förklara för mig, Simon, hur 
det kommer sig att du minns ju ganska bra, du säger själv att du har ganska bra 
minne och..

S: ..ja..

F1: ..i dom två förhör vi har hållit så har du väldigt bra minnesbilder av den här 
dagen, i princip fram till att du lämnar biografen. Är det riktigt?

S: Ja.

F1: Som jag har förstått, du har väl berättat väldigt detaljerat om vilka du träffade 
och vad ni pratade om och vad du gjorde fram till att du lämnar bion någon 
gång strax före 21:00. 

S: Ja.

F1: Sen har du ju även berättat väldigt detaljerat från att du kliver in på 
akutmottagningen på morgonen efter.
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S: Ja.

F1: Du har ju till och med berättat vilket nummer du tror det var på rummet där 
dom la in dig på båren och allting och vilka du träffade och vad dom pratade 
om. 

S: Ja.

F1: Men däremellan är det ju väldigt luddigt förutom att du minns att du blivit rånad.

S: Ja.

F1: Det är ganska lång tid..

S: Ja..

F1: ..utan, utan specifika minnen.

S: Det är inte första gången jag inte har, det här heller .

F1: Men menar du på att det finns andra tillfällen där du inte har korrekta 
minnesbilder från 21:00 till 08:00, 09:00 på morgonen efter..

S: ..nej, det kan vara olika, kan vara från morgon till kväll, kan vara från lunch till 
middag, kan vara från, ja.

F1: Berätta om några sådana tillfällen tidigare då.

S: Ja, det kan vara bara vanlig skoldag, vanlig dag hemma bara, åker bort.
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F1: När hade du någon..

S: Fast..

F1: ..sådant här långt tapp av minnet innan det här?

S: Ja men..

F1: ..kan du komma ihåg det..

S: ..det kommer inte jag ihåg.

F1: Var det längesedan eller?

S: I år, nej vänta inte i år men, november kanske. Någon gång, någon gång i 
vintras.

F1: Någon gång i november?

S: Ja, tror jag, eller december, jag vet inte.

F1: Och vad var det då som du tappade bort då? Kommer du ihåg, kan du..

S: ..nej..

F1: ..beskriva det?

S: Allt jag minns är att folk sagt att jag gjort någonting, du vet, sagt någonting, 
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men jag har inte minne av den dagen. 

F1: Mm. Men kan du specificera något..

S: ..nej..

F1: ..tillfälle..

S: ..det kan jag inte göra..

F1: ..vem som har sagt något och du inte har vetat om det?

S: Nej.

F1: Ingenting? Nej. Är det här någonting du har tagit upp under den tiden då du har 
varit under vård att, att det faller bort minnen under så långa tider på dygnet?

S: Det vet jag inte, det tror jag inte. 

F1: För du har ju berättat att du minns väldigt väl att du gick från bion, vilka du 
pratade med innan du gick?

S: Ja.

F1: Det du inte minns egentligen, eller av det du minns egentligen, det är ju vad, 
vad personalen säger att du sa precis innan du gick och skulle ta bussen hem, att 
du skulle göra någonting riktigt dumt? Att dom skulle få läsa i tidningen om det 
här..

S: ..ja..
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F1: ..efteråt. Där verkar ju du inte komma ihåg, och det var ju det sista du sa, säger 
dom. Sen har du ju ändå..

S: Jag vet att jag sa hejdå.

F1: Minns du det?

S: Jag säger alltid hejdå.

F1: Ja, men minns du det?

S: Inte helt men, det är någonting jag gör.

F1: Ja.

S: Så det borde jag gjort.

F1: Mm. Men om du nu har liksom minnesförlust från ungefär 21:00 då den 22 
december till någonstans efter ja, strax före 09:00 på morgonen den 23:e. Finns 
det verkligen inga minnesbilder om vad du har gjort annat än det här rånet? 
Ingenting?

S: Ingenting.

F1: Under så lång tid?

S: Ja.

F1: Ja. 
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S: Välkommen till mitt liv.

F1: Mm. Det är ju det, då vill jag gärna att du förklarar för mig hur det här fungerar 
om du, du säger att det har hänt tidigare men, på vilket sätt kan man tappa bort 
ett, nästan ett dygn på det här viset?

S: Ja det vet inte..

F1: Från en punkt till en annan?

S: Det vill jag också veta.

F1: Ja. Och där emellan har det ju hänt hemska saker, under förmodligen en väldigt 
kort tid, men. Ingenting?

S: Ingenting.

F1: Nej. Du har ju sagt till Jon och mig att du, du vill vara ärlig med oss.

S: Jag är ärlig mot er.

F1: ..du är ärlig..

S: ..ja..

F1: Är du det, verkligen när du säger att du inte minns någonting från att du 
lämnade bion tills du klev in på akuten, förutom det här rånet du pratar om?
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S: Ja.

F1: Vad känner du om minnesbilden av rånet själv då? För, för..

S: Det..

F1: ..som vi förstår känns det ju väldigt konstigt att det överhuvudtaget skulle kunna 
ha skett.

S: Ja, det har(ohörbart) mig så det måste ha vart.

F1: Tror du själv att du har blivit rånad?

S: Jag tror det jag minns.

F1: Ja, jo men, vad är det som gör då att minnet faller bort under så här lång tid 
samtidigt som..

S: Men det händer..

F1: ..kommer det några andra minnesbilder av någonting? För du har ju en 
minnesbild som, som verkar väldigt svår att få ihop tidsmässigt för oss att du 
skulle kunna ha varit i Håsta och blivit rånad. Det känns ju väldigt avlägset att 
det skulle kunna ha hänt, enligt som utredningen ser ut idag, så verkar det ju 
inte vara möjligt. Vad känner du om det? Tror du att det har skett det här rånet?

S: Nej. 

F1: Du tror inte det? Vad kommer sådana minnen ifrån då, tror du? För det 
berättade..
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S: Ja som..

F1: ..du ju om direkt att du klev in på akuten för personalen där. Omedelbart, sen 
ditt minne kommer tillbaka på akuten så berättade du om det här rånet. Vad tror 
du det kommer ifrån?

S: Ja, min hjärna bär sig åt.

F1: Va?

S: Min hjärna, drömmar..

F1: ..ja..

S: ..jag vet inte. 

F1: Nej. Du har, du har ingen förklaring?

S: Nej.

F1: Nej. För vi är ju poliser, vi är ju inga läkare eller någonting sådant, men..

S: ..nej..

F1: ..vi vill ju gärna höra din förklaring eftersom vi inte får ihop det hela, att det inte 
stämmer riktigt. Men du är också inne på då att du tror inte det här rånet har 
skett eller?

S: Det är det enda jag minns om den kvällen.
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F1: Ja, men när du lyssnar på allting som vi pratade om..

S: ..ja..

F1: ..i två förhör..

S: Då stämmer det inte.

F1: ..tror du att rånet har skett?

S: På det sättet så stämmer det inte in helt.

F1: Nej, för du måste ju även ha tankar om vad du tror har..

S: För att..

F1: ..skett i verkligheten annat än vad du..

S: Eh, ja.

F1: ..bedömer eller tänker?

S: Det gör jag.

F1: Mm. Och vad tänker du själv då om vad som har hänt den här natten?

S: Det är det jag inte vet.
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F1: Nej. Men tror du att du blev rånad i Håsta efter bion?

S: Nej..

F1: ..nej..

S: ..tror inte det.

F1: Ja… Vi har ju gått igenom rätt mycket men nu är ju även framkommit, när vi 
har gått igenom kontoutdrag på ditt kort att du har löst bussbiljetter den här 
dagen. 

S: Inte vet jag.

F1: Bland annat har du ju löst en biljett när du åker in till Hudiksvall den 22 
december, det kan vi ju se..

S: ..ja..

F1: ..att du har åkt den bussen som du pratar om. För det verkar ju vara korrekt. 
Men du har ju även via en app löst en biljett..

S: ..X-Trafik appen alltså.

F1: ..ja, till buss 34 som går 21:10 från Hudiksvall, och enligt ditt kontoutdrag så 
har du köpt en bussbiljett via appen 20:59:16.

S: Okej.

F1: Det finns ju även vittne på den bussen, Eva Burman, som känner igen dig som 
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säger att du var med på den bussen. Det är verkligen ingenting du kommer ihåg?

S: Nej.

F1: Du löser en biljett via appen och hoppar på bussen och åker..

S: Ja, det har jag inget minen av heller.

F1: Tycker du det är konstigt eller?

S: Ääh..

F1: Men..

S: ..tycker jag någonting är konstigt, nej! 

F1: Nej men du, kommer du inte ens ihåg då att..

S: ..nej..

F1: ..att du faktiskt går in på mobilen och löser den här biljetten?

S: Det var inte jag.

F1: Det var inte du?

S: Nej. Det kanske var min, kanske var jag som, alltså kroppen men det var inte 
jag i..
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F1: ..ja, det är ju du som..

S: ..sinnet..

F1: ..som trycker på knapparna på telefonen antar jag?

S: Det var inte jag i sinnet tror jag.

F1: Nej, det borde du ju ha kommit ihåg menar du eller?

S: Hade det varit jag..

F1: ..ja..

S: ..som är här nu, Simon, jag..

F1: ..ja..

S: ..då hade jag minnats..

F1: ..ja..

S: ..minnats, minnits.

F1: Du menar att en annan Simon har tagit över när du lämnar biografen, löser..

S: ..det har hänt förut..
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F1: ..en biljett, hoppar på bussen?

S: Det har hänt förut, så ja.

F1: Ja. Men redan där?

S: Kanske innan, jag vet inte.

F1: Sen har ju det här vittnet också, det här styrker ju vad vittnet har sagt om att hon 
kände igen dig på bussen.

S: Hon hette?

F1: Hon heter Burman.

S: Eva Burman.

F1: Ja. 

S: Ja..

F1: ..vet du vem det är?

S: Ja, hon bor i (ohörbart) Bergsjö.

F1: Ja. Stämmer.

S: Hon har två, tre sådana.
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F1: Ja. Hon känner ju igen dig och hon har ju berättat det i förhör och när vi ser att 
du faktiskt har löst via din app en biljett 20:59:16, ja, drygt tio minuter innan 
bussen går, då finns det väl ingen anledning att betvivla hennes uppgifter att du 
åkte på den här bussen?

S: Nej.

F1: Sen har vi ju den här taxichauffören som säger att han har kört dig fram till 
hållplatsen vid Råbosjön.

S: Okej.

F1: Och du har sagt till honom att du hade hoppat av bussen en zon för tidigt.

S: Vadå säger, jag minns ingenting.

F1: Nej. Men det går ju ihop hela det här..

S: ..ja det gör det.

F1: Det gör det ja..

S: Jag är inte dum inte.

F1: ..nej. Vi har ju även då, att du har, har ju faktiskt skickat meddelande till 
Angelica Lindström 21:31..

S: ..mm som jag heller inte har något minne av..
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F1: ..nej. "Hoppa av vid fel station och får skjuts av en taxi", skriver du. Men du 
menar också, det är ju inte du egentligen..

S: Nej, det..

F1: ..som skriver det här då.

S: ..jag har inget minne av det har jag sagt.

F1: Nej. 

S: Okey, ja.

F1: Ja men jag vill ju att, försöka få dig att minnas.

S: Ja, det vill jag också.

F1: ..det är ju bra för alla parter om du kan göra det, både för dig och andra så tror 
jag att det är bra om du kan minnas någonting av det här.

S: Jo, jag vill ju minnas men..

F1: ..ja..

S: ..det går inte bara (ohörbart).

F1: Nej, men vi måste väl kanske försöka?

S: Ja..
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F1: ..ja..

S: ..men det blir lite tjatigt liksom.

F1: Jo, det kommer att bli tjatigt Simon det, ja..

S: ..jo, men det, jag tycker inte om tjatigt..

F1: ..nej..

S: ..men det..

F1: ..men lite får det bli..

S: ..jo..

F1: ..liksom det, det är ju en situation där det kommer att bli lite tjatigt..

S: ..ja..

F1: ..hoppas du har förstående..

S: ..jo, det har jag..

F1: ..ja, ja..

S: ..det, så långt bara. 
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F1: ..det är två mord som har skett och då, då måste vi få tjata litegrann.

S: Jo, det förstår jag också.

F1: Och sen får du också ha förståelse för att vi är ju inga läkare eller..

S: ..nej, inte det nej. 

F1: ..någonting sånt men vi vill ju försöka förstå, i alla fall.

S: Ja.

F1: Ja. Du har ju även inget minne då av att du faktiskt sms:ade med din mamma 
den här kvällen.

S: Nej. 

F1: Nej. Men vid 23:27 svarar du på hennes sms att du kommer hem i morgon. 
Inget minne?

S: Nej.

F1: Och det är inte heller du egentligen då, den riktiga Simon som svarar på det..

S: ..nej..

F1: ..sms:et? Nej. Har det hänt förut någon gång..
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S: ..att jag..

F1: ..att du har sms:at med din mamma utan att du vet om det..

S: ..ja, ja andra också.

F1: Berätta om någonting.

S: Typ, småsaker, dom skickar nånting till mig, jag typ har svarat när jag ser när 
jag kollat upp den då konversationen, så har jag sett att jag inte minns det här 
har jag skrivit eller det dära.

F1: Har du berättat om det här för någon?

S: Det är ingen som tror mig.

F1: Nej men har du berättat om det för någon?

S: Njaaa, nej! 

F1: Att du svarar saker som du inte ens vet att du har gjort när du, sms.ar och 
meddelanden..

S: ..jag har inte berättat för någon.

F1: Du har inte berättat det..

S: ..nej..
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F1: ..för någon. Nej. Men vad har du känt om det då, har du blivit orolig för det 
eeller?

S: Klart man blir orolig för att det är inte jag som svarar, jag vet inte vad jag 
skriver. 

F1: Men lite orolig måste du väl bli om du vet att ja men nu, nu vet jag inte 
någonting vad jag har gjort den här..

S: ..jo..

F1: ..kvällen, du kan ju ha gjort vad som helst utan att du känner till det. 

S: Det är klart att jag är orolig..

F1: ..ja..

S: ..men jag har inte känslor kvar typ.

F1: Ingenting alls?

S: Nej, ja lite för mig själv bara men inte mycket.

F1: Vilka har du känslor för då överhuvudtaget?

S: Mig, min familj, det är typ det hela.

F1: Ja. Men du, du känner ändå liksom en skillnad då när det gäller din familj så 
känner du annorlunda än andra människor?
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S: Ja.

F1: Så är det?

S: Ja.

F1: Ja. Finns det några andra nära kompisar eller någon som är lika eller?

S: Nej. 

F1: Inte en enda?

S: Nej, tyvärr.

F1: På vilket sätt känner du att du är kompisar med dom då?

S: Trivs bra med dom.

F1: Ja, men du har ju inga känslor i övrigt som skiljer ut dom mot vanliga 
människor?

S: Nej, ja, jag bryr mig väl lite mer om kompisarna mina, ändå inte.

F1: Hur menar du då, lite mer men ändå inte det var svårt att förstå?

S: Ja, kan ju vara svårt. Om någon, om någon utom föräldrarna skulle dö så bryr 
jag mig inte, jag känner inte, om en kompis skulle dö så skulle jag bry mig lite 
mer.
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F1: Mm.

S: Typ det då.

F1: Lite mer?

S: Ja. Lite mer. 

F1: Och vad menar du med lite då, skulle du bli ledsen om en kompis dog eller?

S: Skulle jag gråta? Nej. 

F1: Nej. 

S: Skulle jag bli ledsen? Kanske.

F1: Ja. Det är lite svårt att riktigt..

S: ..för mig är det svårt, jag har ju, efter alla dessa år av mörker..

F1: ..mm..

S: ..så någon glädje finns det inte, sen så, eller, eller nå sorg typ. Så det är tråkigt 
för mig, att inte kunna känna. Ledsen eller glad eller sådant.

F1: Är du ledsen eller glad nu då när du sitter häktad för mord?
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S: Jag är trött men, jag är ju ledsen för att det är ju gruppmord som jag är anhållen 
för, eller, misstänkt för, och jag har inget minne av någonting jag gjort den 
kvällen och, och sen så förra förhöret sa ni att det fanns bevis för att jag var där..

F1: ..mm..

S: ..blod och sånt. Och då börja man tänka så här jaha, så det var så, jag då, alltså 
inte jag då, och då har jag ju 20 år, ja, dubbelmord, det är väl..

F1: ..vad känner du för det då?

S: Arg, ledsen besviken.

F1: ..vad är du arg, vad är du arg över då? Nu knackade du på ditt eget huvud här.

S: Att jag inte tog tag i och försökte få bort den andra Simon, men det vart för 
mycket. 

F1: Du har inte gjort tillräckligt för att..

S: ..ja och..

F1: ..för att bli frisk, är det så du menar?

S: Ja, jag vill helt bli frisk..

F1: ..mm..

S: ..och typ fortsätta med studierna, högskolan och sådant.
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F1: Mm. Men du har ju berättat själv att du faktiskt ljög för dom när du faktiskt var 
på vård så..

S: ..jo..

F1: ..berättade du ju inte det här om..

S: Jag fick inte berätta det.

F1: ..du ville bli frisk..

S: ..jag får inte berätta för..

F1: ..du får inte? Nej. Du sa att du var ledsen också, vad är du ledsen över då?

S: Ja, det är inte så kul att veta att man har varit med i dubbelmord. 

F1: Men är du ledsen över att två personer är döda eller att du..

S: Ja det är..

F1: ..själv sitter häktad?

S: Att dom dog, det är tråkigt. 

F1: Det är tråkigt?

S: Ja, det är alltid tråkigt när någon dör så där..
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F1: ..ja, okej..

S: ..mord. Men jag har inga känslor mot dom för jag känner inte dom. Eller det är 
mer att, det var min kropp gjorde det och att jag som får skulden för det från 
annan om gjorde det och jag måste hamna i fängelse och…

F1: Det låter som du blivit mer ledsen för att du får skulden för det här än att 
faktiskt två döda.

S: Ja.

F1: Är det så eller?

S: Ja, tack, det är jag det.

F1: Ja. För det känns värst, tycker du, för dig själv att, att du har hamnat i det här 
utan att du ens..

S: ..ja..

F1: ..tycker att du kan styra det?

S: Precis.

F1: Men för dom som har drabbats så, så känner..

S: Ja det..
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F1: ..du inte lika mycket som för dig själv, förstår jag dig rätt då eller?

S: Ja. 

F1: Hur känner du över dom tankarna då?

S: Det är, sådana tankar har jag tänkt länge, jag har inte..

F1: ..ja..

S: ..tänkt och inte har några känslor för annat folk, och det är jätteroligt. 

F1: Mm.

S: Det är det ju inte. 

F1: Nej. Men det här har du haft så pass länge att du..

S: Jo sedan, jag är van.

F1: ..känt på det viset?

S: Det har vart så länge att jag är van.

F1: Ja. 

S: Inte ha känslor för din familj, om dom gråter eller blir arg..
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F1: ..nej..

S: Det är inge..

F1: Det man kan se också det här att, jag har ju berättat att det är flera vittnen som 
anser sig ha..

S: ..ja, jag vet det. 

F1: ..ha sett dig stått i närheten av Välja och vifta eller suttit och gått där, varav en 
faktiskt tar upp dig och skjutsar dig till akuten, Maja Ljusberg. Det känner du 
till?

S: Ja, dom sa det på radion.

F1: Mm. Det man kan se också då på din app är att du faktiskt har löst en bussbiljett 
klockan 07:59, innan Maja plockar upp dig. Från hållplats Silja till Tullgatan i 
Sundsvall har du löst en biljett via appen.

S: Mm.

F1: Kommer du ihåg det?

S: Nej.

F1: Kan du räkna ut vad du skulle till Sundsvall och göra?

S: Nej, jag har..

F1: ..känner du någon i Sundsvall?
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S: Halvt en, halvt. 

F1: Förklara.

S: Jag har bekant, eller en gammal, gammal klasskompis som sedan nian. Han bor 
i Sundsvall. 

F1: Vem är det då?

S: Kristoffer Bergström.

F1: Kristoffer Bergström?

S: Ja. Jag har inte haft någon kontakt med honom på länge..

F1: ..nej..

S: ..sist alltså jag såg han var i somras och vi åkte och fiska.

F1: Ja.

S: Sen så..

F1: ..när var du i Sundsvall senast, innan det här då?

S: (Ohörbart). Det måste vart ungefär, runt hallo, efter Halloween kanske. 

F1: Mm. 

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-12 10:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 685HEMLIG



S: Var vi på fest där och sen så var jag till en, till en Shaman typ, eller spirituell 
person.

F1: Okej.

S: Typ terapi eller jag vet inte, testa.

F1: Vad var det för person, var det någon du kände eller har du läst om honom.

S: ..nej, det var bara någon, mamma sa åt mig att typ testa det, det var, hon hette 
Jeanette tror jag. 

F1: Mm.

S: Hon höll på med nån så här, spirituell sak.

F1: Hur gick det då?

S: Ja, vi kom fram till att det var mörk, något mörkt inom mig så. Typ, var för 
mycket. 

F1: Men kom det fram något som du inte ville hon kände till eller?

S: Nej, ja, nej, kanske.

F1: Vad då för något?

S: Att typ det tar på mig.
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F1: Va?

S: Att typ, en börda, jag vet inte. 

F1: Okej. 

S: Det var liksom nånting jag viset säkert. Så det var inget nytt som kom fram där.

F1: Det är inget nytt?

S: Nej.

F1: Men var det så att det du berättade där då eller hur gick det till? 

S: Nej, jag berättade bara om mig lite kort, sen så la jag på en säng och hon typ ja, 
så slappna jag av, så sen så läste hon upp saker och så skulle man säga ut högt 
vad man tänker, det var en fråga.

F1: Var det någon som var med dig dit eller?

S: Nej, jag var själv.

F1: Själv? Var det du som hade bokat tiden också eller?

S: Nej, det var mamma. 

F1: Mamma, ja. Men hon följde inte med till Sundsvall?
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S: Nej.

F1: Nej. Men var du och handlade någonting i Sundsvall?

S: Ja..

F1: ..till julen?

S: Nej. Jo, det gjorde jag. Birsta var jag,  Birsta var jag till.

F1: Till?

S: Birsta.

F1: Birsta, Birsta, ja. 

S: Så jag var ju där i, innan, någon lördag eller nåt ja jag tror det var på lördan.

F1: Mm.

S: Så typ 18:e kanske.

F1: Någonstans kring den 18 december eller? Där i kring?

S: Nej jag vet inte riktigt, 23:e är alltså på en, 23:e var en..

F2: Fredag.
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S: ..fredag. Ja typ 17:e kanske, någonstans runt där.

F1: Ja man..

S: ..var jag till Birsta..

F1: ..vi kan ju se också på ditt kontoutdrag att du har använt kortet i Sundsvall den 
17 december.

S: Så det var då?

F1: Ja. Du ser, du prickade rätt.

S: Ja, då var jag till Sundsvall, Birsta då. Då handlade vi julklappar, jag hade, jag 
hade ett presentkort, 500 på Birsta City då och så hade jag 600 på (ohörbart).

F1: På?

S: IKEA.

F1: IKEA, ja okej.

S: Att handla julklappar, eller saker.

F1: Vem var du där med då?

S: Det var jag, Angelica, mamma och Signe. 

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-12 10:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 689HEMLIG



F1: Signe?

S: Min lillasyrra. 

F1: Okej. Och mamma och så Angelica? Ja, vart var det hon bodde någonstans?

S: Edsbyn.

F1: I Edsbyn, så var det, ja. Mm. Vad köpte du för någonting där då?

S: På Birsta City så köpte jag en datormus, en ny, för presentkortet och för hundra 
sjutton kronor kanske eller om det var 70 för det där kortet. Sen så på IKEA 
köpte jag till min lillasyrra köpte jag en, typ en klädstång, hängställning var det, 
till min mamma doftljus, sen köpte jag kuddar till mig själv, örngott, ja sen var 
det mer småsaker. 

F1: Mm. 

S: Som jag inte minns.

F1: Men det var julklappar då..

S: ..ja..

F1: ..som du handlade? Ja. Minns du om du var i Hudiksvall dagen före den 22:a? 
Den 22:a gick du ju på bion där.

S: Ja. Jo jag var ju in dagen innan också tror jag.

F1: Den 21 december alltså?
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S: Med en kompis. 

F1: Vem var du där med då?

S: Anna Granat. 

F1: Anna Granat? Var bor hon då?

S: Markaryd.

F1: I Markaryd? Okej. Var hon och hälsade på dig eller någon annan?

S: Nej, hon pluggar där nere så åkte hon upp då, åkte upp över helgen, nej, det var 
ju lov så åkte upp hem då och hälsa på mig, hälsa på kompisar, hälsa på 
familjen.

F1: Är det här någon kompis till dig, jag känner inte, är det något namn du har 
nämnt tidigare och..

S: ..nej, det tror jag inte..

F1: ..nej..

S: ..har jag?

F1: Jag kände inte igen det så där men du har ju pratat mycket namn i och för sig. 

S: Ja, jag och namn. 
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F1: Ja.

S: Ja. Men det är någon som jag är kompis med. 

F1: Ja. Men kommer hon ifrån..

S: ..nej, hon kommer från, från typ Göteborg ungefär då, sen så har hon bott här i 
resten av sitt liv.

F1: Men när du säger här, nu är vi ju i Gävle, då menar du..

S: ..nej, jag menar Hudik.

F1: Är det i centrala Hudiksvall eller..

S: ..nej, hon bor i Sörforsa.

F1: Sörforsa?

S: Ja, ja. Men just nu så är hon nere i Markaryd och pluggar.

F1: Ja. Hur pass bra vän är du med henne då?

S: Bra.

F1: Bra. Har ni mycket kontakt?

S: Nej.
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F1: Det är bara då och då eller?

S: Ja.

F1: Mm. Berätta om den 21:a då hur det kommer sig att, att ni åkte till Hudiksvall 
du och hon.

S: Jag vet inte om det var 21:a eller om det var 20:e..

F1: ..nej, okej..

S: ..det var någon gång där. Jag ska köpa en present till pappa, julklapp..

F1: ..en ja, julklapp, okej..

S: ..ja, och sen så var hon ändå inne i stan så då tänkte ja okej, då är jag med andra 
ehh.

F1: ..det var inget bestämt att..

S: ..nej..

F1: ..ni skulle handla julklappar egentligen..

S: ..nej..

F1: ..ni två?
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S: Nej.

F1: Råkade vara att hon var där då bara eller?

S: Ja, hon var ändå hemma så att varför inte?

F1: Ja.

S: Träffades då vid, hon gick på biblioteket, låna en bok, jag la in pengar, sen gick 
vi på bio. 

F1: Du var på bio då också?

S: Ja. 

F1: Tillsammans?

S: Ja.

F1: Vad såg ni för film då?

S: Sing.

F1: Sing?

S: Ja, någon ny Disneyfilm. 

F1: Ja, okej. 
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S: Eller Pixar?

F1: Vad köpte du för någonting då till pappa?

S: Sulor.

F1: Sulor? Ja.

S: Sådana här fodrade sulor.

F1: Fodrade sulor, ja. Handlade du någonting mer?

S: Nej.

F1: Ingenting? Nej, var bara det?

S: Ja.

F1: Vart var det, köpte du det någonstans då?

S: Det är någon fritidsaffär, typ jakt/fiskeaffär, ehh någonstans.

F1: I Hudiksvall eller?

S: Ja.

F1: Vet du vad den heter eller?
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S: Jag är inte, jag vet var den ligger. 

F1: Ja, okej. Är det i centrala Hudiksvall eller?

S: Ja, det är det, det ligger i centrum, det ligger, det ligger ju gatan mot centrum 
typ. 

F1: Någon jakt- och fiskebutik i centrala Hudiksvall.

S: Ja.

F1: Ja. Vet du vilken gata den ligger på eller?

S: Inte gatan, men den ligger mittemot guldsmeden, till vänster om Boa.

F1: Boa?

S: Boa är en musik/spel/filmaffär.

F1: Okej. Men du köpte bara dom här sulorna där till pappa, ingenting annat?

S: Nej.

F1: Nej.

S: Nej. 
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F1: Var ni på några mer ställen och handlade eller?

S: Nej.

F1: Det var bara där?

S: Det var inget mer det var bara kort.

F1: Ja.

S: Kort möte där.

F1: Mm. 

S: Sen fick jag också en julklapp Anna.

F1: Vad sa du, fick du en julklapp?

S: Ja.

F1: Ja. Vad fick du då?

S: Den har jag inte öppnat än, den ligger hemma. 

F1: Den har du inte hunnit öppna ännu?

S: Nej den har jag inte hunnit öppna.

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-12 10:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 697HEMLIG



F1: ..nej, den ligger i ett paket från henne, ja. 

S: Ja.

F1: Köpte du något till henne eller?

S: Nej.

F1: Nej. Men det är ju fortfarande så där Simon att du har, du har väldigt bra minne 
över mycket.

S: ..när jag är mig själv, ja.

F1: Ja.

S: Ja. Det har jag, rätt bra minne. 

F1: Vad sa du?

S: Rätt bra minne.

F1: Ja. Ja, det verkar så, du minns till och med en hel del detaljer. 

S: Det är sånt som är värt att minnas, jag vet inte. 

F1: Ja.

S: Vissa saker, nummer och sådant. 
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F1: Men du menar att din känsla är helt enkelt att du, att du inte minns någonting av 
en sådan här lång period då från den 22 till 23 december och att det skulle bero 
på att det är den andra Simon som har tagit över under den tiden eller?

S: Ja, det är en stor chans att det händer, ja.

F1: Det är inget annat som gör att du bara inte minns?

S: Nej, annars så har jag ju bra minne.  

F1: Okej. För det har inte kommit fram några minnen alls sedan förra förhöret, då 
hade du ju ändå sagt att du..

S: ..yes..

F1: ..drömt någonting om att du sprang i en skog, det var mörkt, att du ramlade flera 
gånger?

S: Ja, det är det enda som jag minns, som det finns.. 

F1: ..ja, men fanns det några mer detaljer i den drömmen än bara det där eller?

S: Nej, det är svårt att se detaljer i drömmar.

F1: Bara att du ramlade och du tog dig upp igen eller blev du liggande eller?

S: Ja, ramlade långsamt, tog mig upp långsamt..

F1: ..ja..
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S: ..gick långsamt..

F1: ..ja..

S: ..väldigt långsamt till och med..

F1: ..ja..

S: ..har jag märkt..

F1: ..ja..

S: (Ohörbart).

F1: ..ja. Men kan du koppla ihop den drömmen någonting med det här rånet, att det 
skulle kunna ha något samband eller?

S: Nej..

F1: ..var det, var det den lilla skogsdungen där?

S: ..nej alltså det var ju, det var ju mörkare..

F1: ..ja..

S: Där tror jag inte det var, det var mycket mörkare.

F1: Ja, än det du minns från Håsta?
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S: Ja.

F1: Mm. Tror du att det är någonting du har upplevt eller tror du att det bara är en 
dröm?

S: (Nynnar). Som jag upplevt det (ohörbart) vet inte.

F1: Du sa ju i första förhöret vi hade med dig om att till 80 procent, tror jag så 
brukar du genom drömmar få veta vad den..

S: ..jo..

F1: ..andra Simon har gjort och du trodde att du skulle kunna, om du fick sova, 
komma ihåg någonting. 

S: Ja.

F1: Men du verkar ju inte ha kommit ihåg 80 procent när det gäller det här i alla 
fall. 

S: Nej.

F1: Utan det är ju den där drömmen och inget annat. 

S: Det kan vara att det varit längre.

F1: Va?
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S: Det kan vara för att det har varit ett längre, längre jag vet inte.

F1: Ja det måste ju ha hänt massor med grejer från 21:00 den 22:a fram tills..

S: ..jag borde ju..

F1: ..du kliver in på akuten den 23:e?

S: Jag borde ju ganska mycket, eller ja.

F1: Ja, eller om du normalt brukar drömma och han berättar 80 procent så har han 
ju inte gjort det den här gången då.

S: 80 procent kanske var lite överdrivet men..

F1: ..okej..

S: ..jag brukar minnas ganska mycket. 

F1: Ja, för det var ju så du sa att förmodligen om jag får sova så kommer det, 
kommer han att visa mig i drömmen vad som kan ha hänt..

S: ..ja..

F1: ..och då ville du berätta det för oss, sa du.

S: Ja.

F1: Men det enda du har drömt..
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S: Det enda det är ja..

F1: ..är det här korta du berättade om mörkt, ute i skogen och att du ramlade. 
Ingenting annat?

S: Inte vad jag vet, nej.

F1: Nej. Du hade ju en önskan, eller vi pratade om något som du sa, det var du själv 
som tog upp och frågade om du fick se fotografierna på målsägandena, dom 
som nu är döda..

S: ..när dom levde..

F1: ..när dom levde, kommer du ihåg att du sa det?

S: Ja.

F1: Ja.

S: För jag vill veta hur dom ser ut. 

F1: Ja. Jag tänkte jag skulle visa dig då foton på, på Kjell och Vanja, här idag.

S: Ja. 

F1: Eftersom du ju uppenbarligen inte minns någonting mer sedan sist av dig själv 
så att säga. Vi börjar då visa lite foton då på, på Vanja, det här är ju från lite 
olika tillfällen..
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S: ..ja..

F1: ..men du kan titta själv. 

S: Hon ser glad ut. 

F1: Mm. Det är flera sidor.

S: Jaha, okej. 

F1: Det här är ju delvis eller helt vet inte Jon, men från Facebook eller?

F2: Mm, delvis.

F1: Delvis är det från hennes Facebook som vi har tagit dom här då och det här är ju 
foton som är godkända att vi får visa dig..

S: ..ja..

F1: ..från hennes anhöriga så att säga. Känner du någonting när du ser dom här 
bilderna?

S: Nej. Man känner, alltså hon ser ju bekant ut fast det är ju många som ser bekant 
ut, det är det.

F1: ..ja..

S: Det är det.
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F1: Ja. På vilket sätt ser hon bekant ut då?

S: Ja, det finns ju många likheter i annat folk.

F1: ..ja..

S: ..samma med dig och mig också , likheter annat folk.

F1: Ja. Men det är inget som.. 

S: ..nej, det är ingenting som, nej.

F1: Du får ingen känsla av att du har sett henne i något sammanhang?

S: Nej. 

F1: Inte alls?

S: Ingenting.

F1: Nej. Jag antar att det var någon mening med att du ville se..

S: ..ja..

F1: ..foton..

S: Ja, det är det..
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F1: ..och att jag tolkar det som om att du kanske skulle kunna minnas någonting av 
det?

S: Ja, det är enklast att se foton så, på saker som man.

F1: ..ja..

S: ..typ enkelt, bättre sätt att minnas eller något..

F1: ..mm, men dom här fotona på Vanja..

S: ..nej..

F1: ..det säger dig ingenting? Du har inte sett..

S: ..nej aldrig sett.

F1: ..henne förr?

S: ..nej. 

F1: Då är det lite foton på Kjell då.

S: Kan ta dom.

(Tystnad 35 sekunder)

S: Nej. 
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F1: Säger dig ingenting?

S: Nej, tyvärr.

F1: Inte ens ser bekant ut?

S: Han ser ut som någon på TV kanske men..

F1: ..okej..

S: Men det är bara det.

F1: Ja. Så det här som du själv då önskat att få titta på det öppnar inga dörrar för dig 
att få se foton på dom?

S: Ja, det känns ju bra att, ja, bra och bra, det är..

F1: ..ja..

S: ..nu vet vi ju vilka dom var.

F1: Ja. Vi har börjat gå igenom din dator som vi har tagit i beslag hemifrån ditt rum..

S: ..okej..

F1: ..det kommer väl att ta ett tag innan den är helt klar, men det vi kan se idag är i 
alla fall i en första genomgång att du har gjort Facebook-sökningar på Kjell 
List och Vanja Nilsson och även Kjells fru Inger Fohlin List. 
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S: Har jag?

F1: Ja. Och det är dom enda tre som är skrivna på Norra Råbovägen, i övrigt finns 
det bara sommarstugor där, det är dom enda tre fast skrivna på Norra 
Råbovägen.

S: Har jag?

F1: Ja, det är ju din dator säger jag.

S: Ja, det var ju..

F1: ..minns du att du har gjort sökningar..

S: ..nej..

F1: ..på dom?

S: Det har jag inte.

F1: Varför skulle du ha gjort det och nu är två av dom döda? Den tredje var ju inte 
hemma.

S: Varför jag skulle gjort det?

F1: Ja, varför skulle du ha gjort sökningar på din dator på dom personerna på 
Facebook?

S: Jag känner att jag vet inte, jag känner inte med den. 
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F1: För det här är ju inte, det här är ju liksom längre tillbaka, det här är ju inte en 
kvart före dom mördas så att säga. Hur kommer det sig?

S: Ja, det undrar jag också. 

F1: Brukar du söka på folk på Facebook eller på folk överhuvudtaget på datorn?

S: Jag söker väl på kompisar, typ.

F1: Mm, men det här är ju uppenbarligen inte dina kompisar..

S: Fats jag har.. nej det är det inte.

F1: Men dom är ju döda och du är misstänkt för att ha dödat dom.

S: Ja, det vet jag.

F1: Ja, hur kommer det sig att du har gjort sökningar på din dator på dom här 
personerna, dom enda tre skrivna på Norra Råbovägen?

S: Vi delar ju allt, det gör vi. 

F1: Va?

S: Vi delar ju samma hjärna, han och jag.

F1: Men menar du att det också är något som den andra Simon har gjort och du inte 
minns?
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S: Kan vara, kan vara jag, jag vet inte. 

F1: Mm.

S: Beror lite på..

F1: ..men om det kan vara du, kan du då förklara..

S: ..varför det skulle vara jag?

F1: ..kan du förklara för mig i vilket syfte du i sådana fall skulle ha gjort det? Vad 
skulle du vilja veta om dom här tre personerna på Norra Råbovägen?

S: Ja… vet inte. Jag vet inte, jag vet inte,  jag vet inte.

F1: Du har ingen förklaring?

S: Nej. 

F1: Det är ju lite märkligt. 

S: Ja, det tycker jag med faktiskt, ja. 

F1: Vi kommer ju att gå igenom din dator ända i minsta lilla detalj om en massa 
saker, såklart, det förstår ju du också..

S: Ja, det förstår jag.
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F1: ..att vi kommer ju inte att lämna något..

S: ..nej, det är.. 

F1: ..åt slumpen när det gäller den. 

S: Det vet jag.

F1: För du berättar om, har du liksom något minne av att du, att du överhuvudtaget 
gjort sökningar på..

S: ..intepå.. 

F1: ..på några platser som Norra Råbovägen eller gamla människor eller någonting 
sådant?

S: Nej, den enda gången jag ska, använt sökning på folk, det är väl yngre folk då, 
som personer som jag känner, som jag sett på stan, som jag kanske vill ha 
kontakt med, man ser person på stan och vill ha nummer, jag vet inte.

F1: Har du gjort några sökningar på lite ensliga byar i trakterna, vilka som kan bo 
där, har..

S: ..nej..

F1: ..du något minne av något sådant?

S: Nej.

F1: Förutom att du inte minns att du har sökt på dom här tre personerna?
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S: Jag bryr mig inte om var folk bor.

F1: ..men det kommer ju också att framkomma såklart när vi..

S: ..ja..

F1: ..när vi granskar..

S: ..det vet jag..

F1: ..din dator.

S: Ja.

F1: Men har du själv något minne, eller något som kan förklara att du, det kan ju 
finnas en enkel förklaring till att du har gjort dom här sökningarna kanske? Om 
det inte bara är dom här tre utan att det finns flera, då kan det ju kanske finnas 
någon förklaring?

S: Ja, för länge, länge, länge sedan kanske.

F1: Berätta.

S: Har väl sagt, jag har alltid åkt förbi den där platsen många gånger, så jag har 
alltid undrat vad finns där, det har jag alltid undrat..

F1: ..ja..

S: ..men jag har aldrig brytt mig om att åkt in eller gått in där.
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F1: Nej. Men du har haft en fundering..

S: Jag kan ha..

F1: ..vad som finns där?

S: Ja, det är ju bara en väg som går in. 

F1: Ja.

S: Det är ju, är ju mitt ute i, mest skog överallt så man tänker bor det ens folk här?

F1: Ja.

S: Så jag det alltid varit intressant att veta, alltid intressant att veta var folk bor.

F1: Varför är det intressant då?

S: Det är typ, när man är mitt i skogen, ingenstans, och så är det någon som bor 
här, det är typ..

F1: ..mm. 

S: Varför?

F1: Men du, frågan var ju, du sa ju att för länge, längesedan kanske då sa du att du 
skulle kunna ha..
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S: ..ja..

F1: ..eventuellt gjort någon sökning, så tolkar jag dig. 

S: Tittar mycket på Google Maps och typ så här Street View.

F1: Söker du mycket sådant?

S: Ja, det är roligt. 

F1: Och vad gällde det då för platser då?

S: Kan vara överallt, Bergsjö, Hudiksvall, Stockholm, utomlands..

F1: ..ja..

S: ..kan vara ställen är kul.

F1: Ja. 

S: Tokyo.

F1: Men det är ju väldigt långt ifrån att söka på vissa personer som bor på..

S: ..ja, det, det här var annat.   

F1: ..vissa platser, har du gjort det någon gång?
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S: Inte på specifika personer.

F1: Aldrig?

S: Ja, inte personer jag inte känner.

F1: Inte personer du inte känner?

S: Nej.

F1: Nej. Så skulle det visa sig att det finns fler sökningar på, på äldre personer du 
inte känner eller på..

S: Nej, det tror jag inte.

F1: ..lite ödsliga byar i kring där du, där du bor, då är det heller ingenting som du 
inte minns att du har gjort eller? 

S: Nej, det är inget som jag minns.  

F1: Nej, jag tänkte om du faktiskt minns att du någon gång har gjort någon sökning 
bara av..

S: ..ja..

F1: ..av en helt annan anledning som kan förklara det här?

S: Ja förklara det där, nej. Men jag har ju sökt på annat. 
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F1: ..till exempel att du någon gång har gjort en massa sökningar på någon by eller 
personer och att det här skulle kunna vara en del av det bara?

S: Nej, inte..

F1: ..finns inget sådant?

S: Inte på sådant folk heller,  nej.

F1: Vad menar du med sådant folk?

S: Sådant jag inte känner.

F1: Nej, utan då är det bara på folk du känner?

S: Så som jag minns det, ja. Och det här har vart i Stockholm.

F1: Ja.

S: Ja.

F1: Ja, du får ju återkomma om du vet någonting, tänkte bara att du..

S: ..jo..

F1: får komma med en förklaring om det finns någon.

S: Nej, om det är någon så är det någon som jag känner då.
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F1: Mm. Men här menar du då att det känns som om att den andre Simon till och 
med långt innan morden sker..

S: Ja han skulle..

F1: ..skulle ha gjort sökningar på två av, ja två personer som är döda varav den 
tredje är ju Kjells fru som inte var hemma vid det här tillfället. 

S: Kjells fru.

F1: Ja. Det är dom tre som är skrivna på Norra Råbovägen om man gör en slagning, 
och dom har du gjort Facebook-slagningar på, på din dator. Två är döda, du är 
misstänkt för det.

S: Ja.

F1: Mm. Hur känner du för det då? Då måste ju den andra Simon i så fall..

S: Ja, det måste vara..

F1: ..kanske planerat det här sedan långt tillbaka då eller?

S: Ja, det måste det vara. 

F1: Vad känner du för det då?

S: Jag vill gärna veta mer, vad jag har inte, har inte gjort och har gjort.
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F1: Mm. 

S: Jag visade ju med att jag är ju mycket mer än bara, att mycket mer tid är inte 
min…

F1: Mm. Jaha, då känns det ju som då är det är ju inte bara det här dygnet 22:a till 
den 23:e då som du inte minns gällande det här som har hänt. 

S: Det sa jag ju. 

F1: Ja. 

S: Det har ju hänt många gånger att jag inte minns saker. 

F1: Nej, men just det som rör det här..

S: ..jaha..

F1: ..det verkar ju som det finns saker, slagningar..

S: Jaha, det är så..

F1: ..på din dator som du inte minns på dom här som är döda. Det är ju inte bara det 
här dygnet som du inte minns gällande dom då?

S: Nej.

F1: Nej. Det kan ju visa sig att det pågått en längre tid. 

S: Ja.
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F1: Känner du för det undrar jag, hur känner du för det, att du inte känner till det 
ens?

S: Ja så det får.. Det får mig att tänka på hur mycket som jag, jag inte har kontroll 
över, hur mycket jag..

F1: ..mm..

S: ..hur mycket som är mig och hur mycket, hur många gånger som jag inte är mig..

F1:..ja..

S: ..och mer som har hänt, vad jag har sagt till folk eller gjort. 

F1: Mm. Känner du, Simon, att du är i behov av någon vård av något slag i nuläget 
eller? Berätta, hur känner du själv?

S: Jag, jag vill bli frisk. 

F1: Ja.

S: Jag vill, få bort, få bort det här.

F1: Men du har ju berättat om att du, att du frivilligt vill få vård men att du..

S: ..ja..

F1: ..i princip lurade dom där för att komma ut eller?
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S: Ja, det gjorde jag, jag kom ut fort. 

F1: Vad är skillnaden nu då om du skulle få någon vård?

S: Men nu kommer jag inte, nu får jag, helst vill jag ha vård igen vill jag ha, alltså, 
tvångsvård.

F1: Mm.

S: För att då, då kan jag inte, då får jag inte gå ut.

F1: Nej. 

S: Då bestämmer inte nån över mig.

F1: Men ska man få någon vård måste man ju själv vara med i matchen, då kan man 
ju inte sitta och tänka att ja, jag ska lura folk. Eller?

S: Nej, precis, men det var inte precis min, det var inte jag som ville ha vård. 

F1: Nej, det var din mamma eller?

S: Ja, det var hon, så alltså det, jag tänkte varför inte? 

F1: Ja.

S: Och så sen så fick jag ut ultimatet tvångsvård eller..
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F1: ..ja..

S: ..självinsättning. Då väljde man såklart självinsättning så får man gå ut när man 
vill.

F1: Ja, men det innebär att vid det tillfället var inte du egentligen mottaglig för 
någon vård?

S: Inte för rätt vård.

F1: Nej. Är det skillnad idag tycker du?

S: Ja.

F1: Vad är det som gör att du känner att du är mer mottaglig för att ta emot vård 
idag?

S: Nu är jag in, nu kan jag inte fly.

F1: Mm. 

S: Jag är inspärrad. Det är ju, tycker jag är skönt mot min familj. 

F1: Men för dig själv då?

S: Ja, för mig själv, jag är ju fast här. Jag är..

F1: ..ja men det finns ju en möjlig framtid att du skulle kunna bli helt frisk, skulle..
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S: ..ja blir jag helt frisk då…

F1: Men är det något du vill eller trivs du rätt bra med..

S: ..jag trivs..

F1: ..den Simon du är idag?

S: Jag trivs inte med mig själv. 

F1: Nej.

S: Det gör jag, det gör jag inte.

F1: Nej. 

S: Utan jag vill, min plan som jag helst vill ha, bli frisk, fixa skolbetyg, körkort, 
högskola, bli programmerare eller systemutvecklare , fixa system..

F1: ..mm..

S: ..som är fel på Sverige. Det är så många system här i Sverige som ja, behöver 
uppgraderas och förbättras och utvecklas.

F1: Ja.

S: Som vård.
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F1: Ja. Du har ju i tidigare förhör sagt att, att det är första gången som du berättar 
om den här andra Simon för någon..

S: ..ja, det är det.

F1: ..för mig och Jon, i förhör.

S: Ja, jag har väl sagt typ någonting till psykologerna men det är ingenting som 
biter på.

F1: Nej, det här berättade du ju första gången som jag och Jon överhuvudtaget 
träffade dig.

S: Berätta öppet, öppet, ja. 

F1: Ja.

S: Och det är..

F1: ..vad jag förstår, mer öppet än vad du har gjort..

S: ..ja..

F1: ..för vårdpersonal eller bekanta eller familj?

S: Ja, bekanta har jag väl typ sagt lite men inget allvarligt sagt där, jag har väl sagt 
att det finns någonting mer inom mig, som inte är jag, typ sådant. Men det är 
ingenting som psykologerna eller läkarna har greppat på.

F1: Men du känner inte att det liksom hade varit mycket enklare att prata om sådana 
här saker med folk du känner än..
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S: ..nej..

F1: ..för två, två helt okända poliser?

S: Nej.

F1: Hur förklarar du det då?

S: Det är alltid så för mig, det är enklare att berätta saker för folk man inte känner. 

F1: Jaha. 

S: Det är sådan jag är bara. Sen så..

F1: ..ja..

S: ..sen så, ja, här kan jag inte skada någon. 

F1: Menar du att om du har berättat det för någon bekant då att du skulle skada dom 
bara för du berättade det eller?

S: Nej, inte jag, men andra Simon. 

F1: Skulle han se till att dom blir skadade då om dom fick reda på det här menar du?

S: Det var, det var hans plan, vad han sa till mig.
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F1: Ja.

S: Jag våga inte chansa.

F1: Men just nu säger han inte så då när du pratar med oss eller?

S. Nej..

F1: ..nej..

S: Inte det till min familj.

F1: Nej. 

S: Dom närmaste (ohörbart).

F1: Men känner mamma eller pappa eller din syster till att det finns den här andra 
Simon?

S: Om dom vet?

F1: Vet dom det?

S: Nej..

F1: ..nej..

S: ..tror jag inte, nej.
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F1: Nej.

S: Tror jag inte att dom vet om han.

F1: Så egentligen vet ingen annan än, än vi fyra det just nu då?

S: ..vi fyra och sen så har jag varit på besök hos psykolog..

F1: ..okej..

S: ..nu igår.

F1: Jaja, då berättade du. 

S: Ja, så. 

F1: Ja. Mm. Sen blir det som Jan sa före förhöret började då att vi har ju inhämtat 
journalhandlingar som finns gällande eventuell psykiatrisk vård som du har fått.

S: Ja.

F1: Vad du har sökt för vård och vad du har fått för råd..

S: ..jag fick ju tvångstankar.

F1: Ja.

S: Det är ju typ då, ja stämmer inte in helt.
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F1: Det vi har inhämtat det är ju handlingar då från psykiatriska mottagningen i 
Hudiksvall och det är ju, sträcker ju sig från 31 augusti till 19 december, dom 
handlingarna. 

S: Okej.

F1: Mm. 

S: 31, var det då?

F1: 31 augusti. 

S: Är det en måndag det?

F1: Det vet inte jag idag..

S: ..nej..

F1: ..så det är ingen idé jag gissar.

S: Tänkte på att, ja. 

F1: Ja. Men så står det i handlingarna i alla fall, ja. Det man kan läsa i dom här 
journalhandlingarna, i alla fall vad du har sagt under den här vårdtiden så har du 
ju, att du berättat att du kritiserar och föraktar personer i auktoritetsposition på 
ett orimligt sätt. 

S: Va?
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F1: Ja så står det. 

S: Vad betyder det?

F1: Det står det i journalen.

S: ..vad betyder det?

F1: Auktoritet vet du..

S: Ja.

F1: ..vad det är?

S: Nej.

F1: Ingen aning? Nej.

S: Nej.

F1: Ja, till exempel poliser, myndigheter, är det riktigt eller är det något dom bara 
har hittat på det här i handlingarna eller?

S: Va, vadå? 

F1: ..att du föraktar auktoriteter typ polisen..

S: ..jaaa..
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F1: ..myndigheter eller andra?

S: Ja. Samhället i, överlag, ja.

F1: Ja.

S: Ja.

F1: Och polisen är ju..

S: ..en del av samhället, ja. 

F1: ..en auktoritet, del av samhället. 

S: Alltså det är inte fel på er, det är ju fel på dom som styr. 

F1: Ja. Så det där som står då att du..

S: Ja det är..

F1: ..på orimligt sätt föraktar auktoriteter i samhället, det är inte riktigt då?

S: ..alltså det är ju typ då, det är mer åt, jag tycker inte om dom som styr. 

F1: Nej.

S: Oftast dom som gör fel. 
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F1: Ja, och i den här situationen då vi är i nu så är det ju Jon och jag som styr 
ganska mycket..

S: ..ja, det är det. 

F1: Vad tycker du om det då?

S: Ja men ni är ju inte, ni är väl okej. 

F1: Mm. 

S: Tror jag, typ. 

F1: Mm. Du tror det?

S: Ja.

F1: Ja uppenbarligen då eftersom, trots det som, som dom har uppfattat om 
auktoriteter så väljer du ändå första gången du träffar oss att berätta saker som 
ingen annan har fått veta.

S: Ja, den här med auktoritet det måste, det måste ha vart när jag prata hos, prata 
om politiker.

F1: Jaja. Är det, är det främst politiker du tänker på då eller?

S: Ja, politiker och…
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F1: Ja. Men, men du ser inte polisen som auktoritet eller?

S: Nej..

F1: ..nej..

S: ..dom är samhället bara. 

F1: ..ja..

S: ..kritiker, som säger saker (ohörbart).

F1: Nej. Så där, där gör du skillnad på politiker..

S: ..ja..

F1: ..och polis när det gäller samhället då?

S: Det gör jag.

F1: Ja. Är det mer politiker och hur samhället ser ut i stort som du..

S: ..inte tycker om.

F1: Inte tycker om..

S: ..ja..
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F1: ..ja..

S: ..det är för mycket fel.

F1: Inte typ polisen eller mig eller Jon..

S: ..nej..

F1: ..till exempel?

S: Det tycker jag inte.

F1: Nej. För annars tyckte jag det blev väldigt konstigt att du skulle välja att berätta 
det här för just oss.

S: Jo, nej jag har inget emot poliser eller vård, bara mot dom som bestämmer. 

F1: För det känns ju ändå som någon form av förtroende om, om det nu är riktigt 
det du berättar, så känns det ju som att du lämnar ett förtroende till oss här i 
rummet och alla, både Jan och Jon och mig om du berättar ju saker som, ja 
ingen annan känner till. 

S: Ja men det ska jag väl göra. 

F1: Ja, men det är riktigt det du berättar, det är inte så att du..

S: ..nej..

F1: ..på något vis..
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S: ..nej, jag berättar..

F1: ..inte är ärlig med det du säger?

S: Nej, man ska ju vara ärlig här.

F1: Ja, det är klart, det tycker jag man alltid ska. 

S: ..det, det har jag alltid hört.

F1: Ja, för det är ju en förutsättning att vi kan fortsätta vara ärliga mot varandra tror 
jag och..

S: ..det har jag alltid vart från början.

F1: Ja, och jag tror nog att både du,vi och andra skulle må bra av ifall du kunde 
komma ihåg någonting av det här. 

S: Jo, det vet jag.

F1: Ja, mm. 

S: Det är det jag försökt göra. Det är svårt i och för sig. 

F1: För ska du berätta om vad du faktiskt har pratat om då när du var under vården, 
alltså vi har ju läst dom här journalhandlingarna och det handlar ju en del om 
tankar att skada eller döda andra människor..

S: ..ja..
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F1: ..enligt vad vi kan läsa, berätta om vad du faktiskt har sagt.

S: (Nynnar). Jag, tankar om, jag har tankar om förstöra, mörda, slå, mörda folk, 
typ. 

F1: Vad har du känt gällande dom tankarna, vad har du känt?

S: När jag var yngre då var det väl läskigt, nytt, inte veta vad man kan göra med 
folk. Men sen så ju äldre jag, efter åren då så blev man ju mer van, så idag så är 
jag ju jättevan. Så att, och jag ser ju mig själv mörda folk, fast det är ändå inte 
jag. 

F1: Nej.

S: Jag vill ju inte leva, jag som, jag vill ju inte göra något sådant där, jag vill bara 
leva mitt liv..

F1: ..men dom här tankarna som du berättar om..

S: ..tankarna är ju, ja..

F1: ..är det dina egna tankar?

S: Nej..

F1: ..eller är det drömmar du har berättat för dom?

S: Det är inte tankar, det är inte mina tankar. 
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F1: Nej, men så har du sagt..

S: ..ja..

F1: ..till dom..

S: ..ja..

F1: ..att det är dina egna tankar. Men det är inte riktigt då eller?

S: Ja, det är ju inte mina, det är mina tankar som jag får upp då men den andra 
Simon matar, matar in tankar så här till mig. 

F1: Mm. Men har dom tankarna, har det något med den andra Simon att göra eller 
är det bara..

S: ..ja..

F1: ..något som..

S: ..det har det. Dom börja dyka upp ungefär efteråt han kom upp.

F1: Mm, du tänker ju dom ganska ofta vad jag förstår?

S: Ja.

F1: Dom tröttar ut dig, att du..

S: ..därför jag är trött.
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F1: Ja, men du har dom här tankarna i stort sett jämt?

S: Ja, jag ser mig själv döda folk jämt. 

F1: Ja. Och hur har du känt över att du har sådana tankar då?

S: I början var det läskigt..

F1: ..ja..

S: ..nytt..

F1: ..ja..

S: ..men idag så är det bara tröttsamt och jag (ohörbart).

F1: Mm.

S: För dom tar bort allt annat fokus från livet.

F1: Men har det känts någon rädsla för att du skulle utföra någonting sådant här?

S: Ja, det är klart. 

F1: Okej.

S: För jag vill inte göra..
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F1: ..vad har du sagt då inom vården, vad sa du till dom om dom här tankarna?

S: Det är fel.

F1: Det är fel. 

S: Det är fel.

F1: Ja. På vilket sätt är det fel då?

S: Man ska inte mörda..

F1: ..nej..

S: ..man ska inte förstöra.

F1: ..nej. 

S: För det är olagligt ju.

F1: Ja. Har du sagt något om att det faktiskt skulle kunna kännas bra för dig att få 
göra något sådant där?

S: Det är det jag inte vet.

F1: Vet inte?
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S: Alltså jag, alltså, det jag sa var väl, när dom frågade om det skulle kännas bra 
mot någon, vet inte, kanske, kanske inte, jag vet inte.

F1: Nej.

S: Inget jag vet i alla fall.

F1: Då man läser dom här sidorna, ja du har ju fått här av Jan, så är du ju ganska 
öppen med dina tankar på att skada eller mörda eller döda andra människor..

S: ..det var ju det..

F1: ..under vårdtiden..

S: ..det var det jag fråga om. 

F1: Ja. Du försöker ju inte dölja det på något vis.

S: Nej, det var ju vård.

F1: Ja.

S: Men det är inga tankar jag vill heller.

F1: Nej. 

S: Jag har tankar om..

F1: ..jag tänkte om du ville bli kvitt tankarna, hur kommer det sig då att du, du har 
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ju förklarat att du inte fick berätta sanningen.

S: Ja.

F1: Är det bara den förklaringen?

S: ..jag var rädd att, hade jag berättat för dom så hade jag, hade han tagit över, åkte 
hem till mig, haft ihjäl min familj, haft ihjäl folk på vägen till dit.

F1: Bara för att du hade berättat det här?

S: Ja, han är arg.

F1: Ja, han måste ju vara jättearg nu då..

S: ..han är arg på mig varje dag.

F1: Mm. 

S: Men jag har ju gått med honom så länge så att..

F1: ..har du berättat någonting för personalen där under vården vad det var som 
gjorde, som höll dig från att göra som tankarna sa?

S: Vill inte hamna i fängelse.

F1: Nej.

S: Det är fel. Jag vill inte göra såna där fel.
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F1: Mm. Det står ju där på ett antal ställen i journalen att det är väl sagt angående 
vad som håller dig från att mörda eller skada andra människor är risken att åka 
fast och bli dömd. Det står det. Är det så du kände också?

S: Det är ju den enda rädslan jag har..

F1: ..mm..

S: ..och..

F1: ..ja, och nu sitter du där.

S: Ja.

F1: Risk att bli dömd, och inlåst är du ju redan. 

S:  Ja. 

F1: Det står ju till och med att om du var helt säker på att du inte skulle bli dömd så 
skulle du kunna utföra dom här tankarna om att döda någon, står det. 

S: Ja, det var inte, det är inte mina tankar men ja, så sa jag.

F1: Men du, ja, men du, du måste ju ha uppfattat dom tankarna i alla fall?

S: Ja, jag kan..

F1: ..du kan ju berätta om dom..
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S: ..ja, jag kan berätta om dom. 

F1: Ja, och är det riktigt det?

S: Nej. 

F1: Det är inte riktigt?

S: Jag vill inte göra någon någonting..

F1: ..nej..

S: ..men han vill göra mycket, inte jag riktigt. 

F1: Men är det riktigt då att han tänkte så då?

S: Ja, han tänkte så jämt.

F1: Ja. Och att bara han inte, men hur ska han kunna åka dit för något då?

S: Det är ja, det är ju min kropp.

F1: Men om han har en tanke på att han skulle ha gjort det om han inte riskerade att 
åka dit och bli dömd men hur ska han kunna bli dömd?

S: Det vet jag inte.
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F1: ..det är nästan omöjligt eller?

S: Jo, det är det..

F1: ..ja..

S: ..och det är genom..

F1: ..det blir ju du som blir dömd..

S: ..genom mig som..

F1: ..ja..

S: ..allt händer, jag får ju skiten för allt han gör.

F1: För då blir ju tankarna ganska ologiska.

S: Välkommen till mitt liv, mina tankar.

F1: Ja, men om det är hans tankar och han är rädd för att bli dömd, är inte det lite 
konstigt? Han kan väl aldrig bli dömd?

S: Han kan bli dömd genom mig.

F1: Genom dig? Okej. 

S: Jag som har..
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F1: Ja. 

S: Han är ju en del av mig.

F1: Mm.

S: Jag en del av han, eller han har sin egen del. 

F1: Det står ju även då att du skulle ju inte plåga, att du inte plågas av dom här 
tankarna egentligen..

S: ..inte mig inte.

F1: ..utan tvärtom skulle känna egen tillfredställelse av att göra det.

S: Ja, det var inte jag. 

F1: Nej, men så har du ju sagt..

S: ..ja men så är det inte. 

F1: ..om inte dom ljuger i journalen..

S: ..nej, det gör dom inte. 

F1: Nej.

S: Det gör dom aldrig.
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F1: Nej. Men det är inte heller så som du själv känner eller?

S: Nej. Han mår bra av det.

F1: Ja.

S: Han mår bra av..

F1: ..ja..

S: ..se folk lida. 

F1: Ja. Men hur mår du av det då?

S: Jag känner ingenting mer. 

F1: Har du plågats av dom här tankarna?

S: Ja.

F1: På vilket sätt?

S: Det har förstört mitt liv. 

F1: Ja, men har du plågats på så sätt att, att det skulle kännas hemskt om du faktiskt 
gjorde något sådant här eller? Eller är det bara att ditt liv har blivit förstört?
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S: Nej, men jag känner inget för annat folk.

F1: Mm. 

S: Tyvärr.

F1: Du har ju även sagt att du inte skulle bry dig egentligen om en person som du 
dödade, hur dom kände eller deras anhöriga. Skulle inte bry dig..

S: ..jag har inga känslor kvar har jag sagt.

F1: Nej. Är det riktigt också?

S: Ja.

F1: Du har, du har..

S: ..jag har liksom, har ingen ork eller någonting kvar.

F1: Nej. Du har sagt också att du, med tanke på att du har jobbat med barn så har 
du, så har du sagt att du bara haft tankar på att mörda vuxna eller gamlingar.

S: Jo, barnen..

F1: ..du säger att du har drömt om barn men du..

S: Jag har drömt det.

F1: ..har bara haft tankar på att döda vuxna eller gamlingar, så säger..
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S: ..ja..

F1: ..har du sagt.

S: Mot barn har jag inte haft nå mycket..

F1: ..nej. Vad är det som gör att tankarna förändras för vuxna eller gamlingar, vet 
du varför eller?

S: Nej. Det vet jag inte. 

F1: Vad menar du med gamlingar då?

S: Typ 80, 90 kanske.

F1: Oj, ja. Så gamla?

S: Ja. 

F1: Och då är vuxna?

S: Vuxna är väl 60 neråt.

F1: Okej. Finns det där något, någon koppling till att du kan ha gjort vissa 
sökningar på din dator gällande äldre människor eller?

S: Kanske. 
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F1: Ja, men det är inget som du känner..

S: ..nej inte.

F1: ..känner inte att du känner igen det att, nej.

S: Nej.

F1: Det är ju saker ändå som.

S: Jag känner ehh..

F1: ..du har ju berättat det här för vården och det finns ju dom här sökningarna..

S: ..ja..

F1: ..på din dator.

S: Det vet jag.

F1: Ja. Och att du har berättat det här för vården, det minns du ju i alla fall?

S: Ja, halvt.

F1: Ja, men det känns inte helt främmande för dig? När jag läser upp det?

S: Nej, jag har ju, jag har ju berättat det ganska många gånger för dom. 
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F1: Ja.

S: Så det sitter ju.

F1: Ja.

S: Så jag har ju minnen av det.

F1: Du har ju även varit till, till en kurator som heter Lina..

S: ..ja..

F1: ..och pratat om det här.

S: Kurator ja.

F1: Ja. Minns du vad ni pratade om?

S: Försöker väl först att typ, åh, nej, vi pratade om allt möjligt, om vem jag är, vad 
jag mår, vad jag tänker, hur det är, jag har inte berättat om den andra personen 
för henne än, tänkte jag göra efter, jag vet inte, försökt gjort det typ ett tag, men 
inte vågat.

F1: Du har inte berättat om den andra Simon för henne eller?

S: Nej har jag inte.

F1: Berättade du för den här shamanen om den andra Simon?
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S: Det minns jag inte. 

F1: Nej, minns inte. Men har du pratat någonting med Lina då om tankar om att 
skada eller döda..

S: ..ja..

F1: ..andra personer?

S: Det tror jag.

F1: Ja. Och vad handlade det om då? Kommer du ihåg något mer specifikt?

S: Ja det, nej, det gör jag inte, inte något seciellt. 

F1: Kommer du ihåg att du berättat om vad du hade för tankar om just henne?

S: Att jag skulle s.. ja, typ,kanske. Nej. 

F1: Du började ju säga någonting på en bokstav och sen ångrade du dig. Vad var det 
du tänkte på?

S: Jag vet inte. 

F1: Du vet inte? För du var på väg att säga någonting. 

S: Nu eller där, dom?
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F1: Nu..

S: ..nu..

F1: ..till mig.

S: Jaha. Vad sa jag då?

F1: Ja, du började ju säga någonting och sen ångrade du dig.

S: Ja, jag har säkert att, att, att, att jag ville mörda henne. 

F1: Du ville mörda henne?

S: Kanske.

F1: Varför säger du säkert eller kanske, är det någonting du minns eller?

S: Nej, jag minns inte.

F1: Minns du inte vad du pratade med henne om då?

S: Nej.

F1: Det som gör att du minns det så pass dåligt, när du pratade med henne då?

S: För jag dels att jag vart hos henne, henne 3 eller 4 gånger och jag vet inte exakt 
allt jag säger, när jag går in till en, till en psykolog eller sådan person så sätter 
jag mig ner och bara pratar.
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F1: Mm.

S: Och jag minns inte mycket av det jag säger.

F1: Men är du där för att få hjälp eller..

S: ..ja, det är jag såklart..

F1: ..är du där för någon annan anledning..

S: ..få hjälp.

F1: Du är där för att få hjälp eller är du där för..

S: ..hjälp..

F1: ..att skrämma någon eller..

S: ..nej, prata ut (ohörbart). 

F1: Prata ut, ja. För vi har ju hållit förhör med henne, hon berättar ju saker som du 
sagt att du funderade på att göra med henne, vad du ville göra med henne när du 
var där. Kommer du ihåg det? Den 26:e..

S: Jag vet inte, kanske..

F1: ..oktober var det. 
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S: 26 oktober, ja. Datum vet jag inte men..

F1: ..nej..

S: ..hon hade ett halsband på sig, tror jag. Eller om det var någon sladd, jag vet 
inte, strypa henne kanske. 

F1: Varför säger du kanske hela tiden?

S: Jag minns inte.

F1: Nej. Men du säger ju vissa saker nu ändå. 

S: Ja men..

F1: ..halsband eller sladd säger du hon hade på sig och att du kanske strypa henne 
var det så.

S: Ja, det var det jag minns, tror jag. 

F1: Sa du så till henne eller?

S: Jag vet inte, kanske.

F1: Nej. För..

S: Så..
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F1: ..så säger ju även hon.

S: Det var så, det var så alltså.

F1: Hon berättar att du, att du där och då så att du ville våldta henne, strypa henne 
med hennes halsband. 

S: Ja, våldta ville jag inte göra eller.

F1: Strypa henne med hennes halsband om det höll, om halsbandet höll för det.

S: Mm, ja det minns jag.

F1: ..alternativt slå ihjäl henne med en prydnadsgiraff som hon hade i bokhyllan.

S: Den ja, jaa.

F1: Ja. Har du sagt så här till henne?

S: Ja, det har jag.

F1: Ja.

S: Fast våldta vet jag inte..

F1: ..nej..

S: ..det vill jag inte göra, tyvärr, inte det. 

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-12 10:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 753HEMLIG



F1: ..nej, men..

S: ..det vill jag inte göra, nej inte det. 

F1: ..då blir min nästa fråga, om du inte ville våldta, ville du då döda henne?

S: Vill, jag vill inte döda någon.

F1: Du sa ju..

S: Ja men jag..

F1: ..våldta vill jag inte, sa du men..

S: ..eller döda.

F1: Men så sa du inte.

S: Nej, men helst våldta, för det är någonting jag inte vill göra, det..

F1: ..nej, men döda, du skiljer ju på våldta och döda här.

S: Ja, det gör jag. 

F1: Vad är det för skillnad?

S: Jag vet inte, våldtäkt verkar mer våldsamt, även fast döda är det värsta, värsta 
som finns. 
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F1: Men hur kan våldta bli mer våldsamt än att döda en person?

S: För att när någon dör, det är, dom har dom inga känslor kvar, men om man blir 
våldtagen så man förstört deras liv. Det blir som en plåga hela tiden.

F1: Men det du faktiskt nyss sa det var ju när jag läste upp det här, att du har sagt 
till henne att du ville våldta henne, strypa henne med hennes halsband om det 
höll alternativt slå ihjäl henne med en prydnadsgiraff, då säger ju du, nej våldta 
ville jag inte.

S: Ja.

F1: Då kan man ju tolka som om att det andra ville du då eller?

S: Jag ville inte men han ville.

F1: ..du reagerade ingenting på att strypa eller..

S: ..nej..

F1: ..slå ihjäl henne?

S: Det sa jag inte förra gången.

F1: Va?

S: Det sa jag inte förra gången.
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F1: Ja. Men jag reagerar ju lite på att du..

S: Ja det vet jag.

F1: ..absolut inte våldta henne.

S: Mm.

F1: Men du säger ju ingenting om att döda henne, det var, det var liksom inte något 
viktigt eller?

S: Nej, tyvärr.

F1: Nej.

S: Det är så jag har blivit efter dom här åren av..

F1: ..ja..

S: ..plåga.

F1: Mm. Hon säger ju att hon frågade dig då med anledning till att du sa så där, om 
det var att du ville se hennes reaktion eller om det var för att du verkligen ville 
det. Kommer du ihåg vad du svarade?

S: Reaktion kanske?

F1: Du svarade att det var både och..

S: ..ja..
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F1: ..både se hennes reaktion och att du ville det.

S: Jag tycker om att se reaktioner..

F1: ..mm..

S: ..för då känner man folk bättre.

F1: Mm.

S: Men det här att vilja mörda henne, det var egentligen inte jag som sa det, det var 
inte, det var egentligen inte mina, mina tankar, men jag sa det, ja.

F1: Men hon menar på att du sa så. 

S: Ja, det sa jag ju. 

F1: Ja. 

S: Men det var inte så men det jag säger och menar det är två olika saker.

F1: Okej, mm. Hon hade frågat dig om hon skulle vara rädd nu för dig och trycka 
på larmet. 

S: Finns ett larm?

F1: Vet du vad du svarade på det då?
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S: Nej.

F1: Jo, du svarade att, hon frågade då om hon behövde vara rädd och skulle trycka 
på larmet så svarade du..

S: ..nej, hon.. 

F1: ..nej det är lika med noll att jag skulle göra det, svarade du..

S: ..ja..

F1: ..alla vet ju att jag är här. Vad menade du med det?

S: Lika med noll är noll.

F1: Ja, på grund av att alla vet ju att jag är här. Kan du förklara det?

S: Om jag hade mördat henne där då hade polisen tagit mig.

F1: Ja, då hade du blivit dömd för det här. 

S: Ja.

F1: Det är ju litegrann lika som du har berättat då på psykiatriska mottagningen att..

S: ..ja..

F1: ..du vill inte gärna bli dömd för något av det här.

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-01-12 10:12   diarienr: 5000-K1588038-16

 758HEMLIG



S: Nej.

F1: Nej. Och hon berättade jag också att du sagt till henne att ibland höll dig hemma 
för att du var rädd att du inte skulle kunna kontrollera dina impulser att skada 
och döda. 

S: Ja, alltså kontrollera Simon två..

F1: ..mm, och att då skulle det väl inte bli så välplanerat och du skulle åka fast om 
du inte kunnat kontrollera dina impulser och skulle skada eller döda någon. Då 
skulle det ju inte bli så planerat och du skulle åka fast. Så säger hon att du har 
sagt.

S: Och med impulser så menar jag Simon två, men det vet inte hon om. 

F1: Nej. Men när man läser dina journaler och hör vad personer du pratat med säger 
så verkar ju din största rädsla för att göra någonting som dom här tankarna 
säger, det är ju att åka fast för det hela.

S: Åka fast eller dö. 

F1: Ja.

S: Någonting som involv.. involverar mig.

F1: Ja, det verkar ju vara värre för dig att du åker fast än att någon skulle bli skadad 
eller dödad?

S: Ja.
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F1: Är det riktigt det?

S: Ja, sådan är jag, ja.

F1: Det är så du känner?

S: Ja, tyvärr det är det, det kan inte jag bara ändra så här ooop, nu känner jag en 
känsla som lycka, nej tyvärr jag är..

F1: ..ja..

S: ..jag är död inombords.

F1: Mm. Och som sagt det står en hel del i dom här journalhandlingarna, jag tänker 
inte läsa dom rakt upp och ner utan det kan väl Jan gå igenom med dig om det 
är någonting, nu kan vi väl fråga Jan om det är något som du vill ta upp idag i 
förhöret..

J: ..nej, men..

F1: ..mer specifikt?

J: Nej, jag tror du läste upp saker som inte, från ett förhör med henne och inte från 
journalen. 

F1: ..det här sista var ett förhör med Lina det..

J: ..ja..

F1: ..ja..
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J: ..för det är, det står, dom där uppgifterna finns inte i journalhandlingarna..

F1: ..nej, det här är ju alltså med en kurator, ett förhör, ja, det är ju inte när han är 
inlagd på psykiatriska kliniken som då, utan det här är förhör med Lina..

J: ..mm..

F1: Dom uppgifterna som vi tog på slutet här.

J: Mm, jag förstår.

F1: Ja. 

J: Nej, jag har ingenting där som..

F1: ..nej..

J: ..inte i den där delen. 

F1: Nej..

J: ..jag har väl någon fråga sedan.

F1: Ja. Jag har ju förklarat för dig Simon att vi tycker ju, jag och Jon tycker ju att 
det vore bra om du kunde minnas någonting mer och det är ju..

S: ..ja..
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F1: ..en ganska stor del av ett dygn. Jag hoppas att du själv känner det också..

S: ..jag vill minnas..

F1: ..och att du är ärlig med oss. 

S: Ja.

F1: Nu kan jag ju bara hoppas för jag har ju ingen aning om vad du sitter och tänker 
men..

S: ..jag tänker massa saker..

F1: ..jag tror att det skulle gynna alla, du skulle kunna få kanske den vård du 
behöver och personer som faktiskt bryr sig skulle kunna få vissa svar, folk som 
faktiskt har känslor och bryr sig skulle kunna få sina svar. Din mamma och 
pappa, din familj, brottsoffrens familj, dina vänner och kamrater som är helt 
oförstående till det här. Jag tror att alla skulle må bra av om du kunde minnas 
någonting mer. Jag förstår ju mycket väl att jag inte på något sätt kan tvinga 
fram några minnen hos dig men jag tycker att det är ju lite märkligt att du kan 
tappa så långa delar av ett dygn helt och hållet och dessutom få andra 
minnesbilder av vad som har hänt.

S: Ja.

F1: Jag tycker det är konstigt men..

S: ..det är för att du är polis..

F1: ..men jag är ingen läkare..

S: ..nej, precis..
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F1: ..och därför vill ju jag att du förklarar för mig eller att du verkligen gör ett 
försök att minnas..

S: ..jag försöker..

F1: ..detaljer..

S: ..minnas.

F1: Ja. Och något mer kan ju inte, kan inte vi göra än att ha förhoppning om att du 
vill samma sak och att du kommer att berätta om du minns något. 

S: Ja, det gör jag.

F1: Allt annat känns ju bara meningslöst att vi försöker tvinga fram några minnen, 
det funkar ju inte. 

S: Nej.

F1: Tror jag du förstår också.

S: Ja, jag förstår.

F1: Vi har ju en, en sak som vi inte ska ta upp idag i förhöret, men jag vill ändå 
fråga din inställning till det hela. Det finns ju en inspelning av ett samtal när 
målsägarna Vanja och Kjell faktiskt ringer och pratar med en operatör på 
polisens kommunikationscentral och vi menar på att det är när de här morden 
sker som, som finns inspelat. Vad som sägs, vad som görs. Om det skulle bli 
aktuellt, och det blir det väl förr eller senare, men hur skulle du känna för att 
lyssna på ett sådant samtal?
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S: Det beror helt på vad det är för ett samtal.

F1: Ja. Det är ju ett samtal som vi menar pågår när dom blir mördade. Skulle det 
kännas oerhört jobbigt för dig eller skulle det kännas som annat..

S: ..delvis, ja..

F1: ..att du inte bryr dig eller?

S: Det är ju alltid jobbigt att se eller höra någon bli mördad, fast jag..

F1: ..vi tänker ju inte göra det idag..

S: ..nej..

F1: ..utan det blir ju när i så fall..

S: ..ja..

F1: ..åklagaren beslutar men jag vill ju bara kolla ditt läge om det skulle kännas 
fruktansvärt jobbigt för dig eller om du skulle tycka att det var okej?

S: Jag vet inte, beror, jag kan ju göra.

F1: Ja, då får du diskutera det mer med Jan kanske tills..

S: ..ja..

F1: ..det blir aktuellt så att, jag tänkte bara skulle det kunna vara någon 
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minnesöppnare för dig..

S: ..allt är ju bra för minnet.

F1: ..ja. För i sådana fall kan vi väl ha en diskussion kring om det skulle kunna vara 
något, men det är inte aktuellt idag..

S: ..okej.

F1: Jag vill ändå förbereda..

S: ..ja..

F1: ..för det så kanske ni kan prata vidare om det. Tänkte överlämna till Jon nu.

F2: Mm. Simon..

S: ..ja..

F2: ..vi har varit inne och tassat runt den här händelsen i Råbo, nu vill jag att du 
svarar ärligt.

S: Ja.

F2: Hur är, var dina känslor och känsloläge på morgonen när du kommer till akuten 
i jämfört med kvällen innan, innan du fick din minnesförlust?

S: Mina känslor?
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F2: Ja. 

S: Vet inte. Typ som jag var tom. 

F2: Utveckla.

S: Ja, när jag vaknade, jag var trött, svag, jag kände mig förvirrad..

F2: ..mm..

S: ..kände mig lite rädd, skrämd, blödde, det var mest det. Förvirrad, rädd.

F2: Förvirrad och rädd?

S: Ja, det var väl dom mest, starkaste känslorna, det var ja var väl det då. Jag hade 
bara en tanke i huvudet, det var ju att rädda min hand typ så att, ja. 

F2: Rädda min hand?

S: Ja, det var allt jag tänkte på, så det var ju ganska stort sår.

F2: Mm. Stort sår?

S: Ja. 

F2: Hur kommer det sig då att du, när du vaknar där och är rädd, rädda min hand, är 
det du tänker, att du inte ringer 112?

S: Det kan jag inte, jag tänker aldrig på det 112.
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F2: Repetera, vad sa du?

S: Jag tänkte aldrig på att ringa någon hjälp.

F2: Tänkte aldrig på att ringa någon hjälp.

S: Det var ju bara att gå dit.

F2: Mm. Försök minnas tillbaka. Nu har vi pratat om dina känslor där, försök 
försätta dig tillbaka till den situationen. Berätta allt du minns.

S: Det var ljust när jag vaknade upp..

F2: ..mm..

S: ..såg byggnader, byggnad. Träd, tror jag det var. 

F1: Du kan prata lite högre.

S: Ljust, jag såg byggnader och så dörrar, jag in genom. 

F2: Vad är det du beskriver nu Simon?

S: Akutmottagningen.

F2: Akutmottagningen?
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S: Ja. 

F2: Mm. 

S: Det var många byggnader..

F2: ..mm..

S: ..det var ljust ute. 

F2: Men nu hoppar vi, nu hoppar du litegrann. För det vi pratade om alldeles nyss, 
det var dina känslor när du vaknar, att din hand är förstörd, att du, att du ville ha 
hjälp att rädda din hand..

S: ..ja..

F2: ..ja, så jag vill inte att du hoppar så långt som till akutmottagningen utan jag 
vill, berätta..

S: Allt det..

F2: ..att du ska berätta allt du minns..

S: ..ja men det var ju..

F2: ..där och då..

S: ..det var ju det, ja. När jag vaknade minns jag att det var ljust..

F2: ..mm..
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S: ..jag minns träd, jag minns byggnader..

F2: ..mm..

S: ..och väg, sen så minns jag inte mer. 

F2: Utveckla, berätta mer. 

S: Jag gick till akutmottagningen, mot norr, riktning . Det är allt.

F2: Och du vet ju att vi, vi vet ju att du inte gick dit. 

S: Nej.

F2: Vi har ju massor av uppgifter på att du tog dig dit på ett helt annat sätt. 

S: Ja.

F2: Ja. Finns det inget av det som, som..

S: ..ingenting som jag har minne av. Det svär jag på. 

(Tystnad 25 sekunder)

F2: Dom här uppgifterna kring din kurator Lina..

S: ..ja..
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F2: ..som vi har pratat om här, som Christer har pratat med dig om. Hur känns det 
att få höra det, hur känner du kring det?

S: Att få höra hur, vad jag sa..

F2: ..ja..

S: Det var vad jag har sagt under, det stämmer in på vad jag har sagt.

F2: Vad sa du?

S: Det stämmer in på vad jag har sagt.

F2: Det stämmer in på vad jag har sagt?

S: Ja.

F2: Ja. Berätta, kan inte du med egna ord berätta vad det var du sa till Lina där?

S: Den dagen, den dagen?

F2: Ja.

S: Hon frågade hur jag skulle skrämma henne, jag sa, kollade på hennes halsband, 
tänkte jag, kan det hålla under en strypning? Då sa jag, då sa jag det jag sa då, 
strypa henne med hennes halsband eller något sånt objekt, när jag, ja, 
tillsammans med (ohörbart) också.
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F2: Vad sa du?

S: Tillsammans med (ohörbart) också vart den är, ser jag personen, ser jag saker då 
får jag bilder och videos i mitt huvud av hur jag ska lätt döda dom.

F2: Berätta vad du ser här inne nu.

S: Jag ser en mussladd..

F2: ..mm..

S: ..din hals, din kopp, penna.

F2: Berätta, utveckla, berätta allt.

S: Mussladden runt halsen, strypa eller slå hårt med din kopp mot ditt huvud..

F2: ..ja..

S: ..tinning, penna, ögon, hals, njure? Eller typ här någonstans, vad heter det, vad 
blir det? Jag vet inte.

F2: Ja, du visar under armhålan..

S: ..ja, det, det går igenom en artär, eller ligger inte den här?

F2: Okej. 

S: Jag vet inte, det bara dyker upp. Tangentbord.
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F2: Tangentbord. 

S: Allt.

F2: Mm. 

S: Det är så, sådana bilder får jag upp jämt det är olika.

F2: Mm, och hur känner du, hur känner du kring det?

S: Tröttsamt. I början så var det läskigt, det kan jag medge, men idag så är det bara 
irriterande. 

F2: Mm. Du har ju varit inne på det i sjukvården, samtal med läkare och kurator..

S: ..mm..

F2: ..att du har fantasi, att du har en önskan eller att det är lustfyllt, att du..

S: ..ja..

F2: ..skulle vilja..

S: ..det blir ju så efter ett tag..

F2: ..skada, döda någon.
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S: Ja.

F2: Ja. Berätta.

S: Ju mer jag ser av det här, som att mörda eller förstöra eller allt sådant, folk, för 
jag ser ju mig själv göra det, fast inte det är jag. 

F2: ..mm..

S: ..efter ett tag så blir det så här, det blir för mycket att, det blir så mycket att det 
blir som en vilja antar jag, det blir som en, tänk dig, du sitter och kollar på en 
pizza, du blir hungrig, typ så. Det är att typ ja alltså jag vet inte, typ så.

F2: Mm. Försök, försök att utveckla det mer.

S: Utveckla, utveckla. Min känsla?

F2: Ja, förklara.

S: Det är som att det blir en liten, liten låga inom mig så, tänker oh, mörda folk 
och det blir mer och mer för mer folk jag ser.

F2: Det blir mer och mer?

S: Det, lågan blir större och större, känslan att vilja göra det blir större ju mer folk 
jag ser. Så en dag på stan, då ser jag mycket folk..

F2: ..mm..

S: ..och då blir känslan större, att vilja, att vilja göra det, men ändå inte.
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F2: Sätt ord på det, vad är det du vill göra?

S: Mörda, förstöra, tända eld på saker, förstörelse.

F2: Ja, och på vilket sätt är det lockande att göra det här? Mörda, förstöra, döda?

S: Hur det lockar mig?

F2: Ja, på vilket sätt..

S: ..det vet, det vet jag inte. 

F2: Det vet du inte?

S: Nej, det bara kommer som känslor, fast det är, fast än, fast det, jag vet ju själv 
att jag inte vill göra det.

F2: Du vet själv att du inte vill?

S: Jag vill inte, jag vill inte göra det, men känslan är där.

F2: Ja, okej.

S: Så det är där tvångstankarna kommer in, typ, vill men vill ändå inte göra det. 
Känslan att vilja göra det kommer men jag, som jag själv person så vill jag inte 
göra det här.

F2: Du säger, du säger tvångstankar.
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S: Ja, typ.

F2: Förklara.

S: Vad tvångstankar är, eller?

F2: Nej, vad du menar när du säger tvångstankar..

S: ..jaha..

F2: ..kopplat till det här.

S: Jag får en känsla att vilja göra, vilja göra någonting. A.k.a. mörda folk, eller 
förstöra saker eller elda upp byggnader, men jag vill inte göra det, så det blir 
som en struggle.

F2: Mm. Och varför, varför?

S: Varför?

F2: Vill du göra det?

S: För att jag får så mycket intryck.

F2: Okej. Och vad är det som hindrar dig nu?

S: Mig själv. Jag vill inte mörda er.
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F2: Vad sa du?

S: Jag vill inte mörda er, eller mörda någon. 

F2: Okej, men du sa ju det alldeles nyss?

S: Ja, är det så svårt att förstå? Eller har jag sagt något fel?

F2: Nej, absolut inte, nej, det är mer att jag vill först försöka förstå, jag har svårt att 
förstå, jag och Christer..

S: ..ja..

F2: ..har svårt att förstå vad du menar.

S: Ja men det, tänk er, (ohörbart) känslan att vilja göra någonting har vi allihop, ja, 
men så samtidigt när ni har den känslan att vilja göra det så vill ni inte göra det 
samtidigt. Om det går att förklara så?

F2: Hur kommer det sig att du inte vill göra det samtidigt?

S: För jag är, för jag är snäll, jag vill inte mörda folk..

F2: ..okej..

S: ..för det är fel. Jag vill leva mitt liv (ohörbart).

F2: Du vill leva ditt liv?
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S: Som vanligt, bara vara ensam och viktiga saker saker, jobba.

F2: Det här du har berättat för mig nu, Jag, det är den riktiga Simon som pratar med 
mig nu eller hur?

S: Ja.

F2: Mm. Och har så gjort sedan vi började..

S. Från början.

F2: ..det här förhöret idag?

S: Ja.

F2: Mm. För det finns ju ingenstans i sjukjournalerna eller i förhöret med din 
kurator som säger att, att du inte vill mörda någon, eller skada någon.

S: Det har jag sagt till dom förut. 

F2: Det finns, finns ingenstans om det..

S: ..ingenting..

F2: ..nej, utan det som finns är att du har en fantasi, en önskan om att göra det.

S: Mm. 
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F2: Och det, det enda som hindrar dig är risken att åka fast.

S: Ja, okej.

F2: Är du med?

S: Ja.

F2: Stämmer det?

S: Det stämmer alltså, ja, det gör det.

F2: Mm. Men alldeles nyss så sa du till mig att du inte vill mörda någon, du vill inte 
skada någon.

S: Nej, jag vill inte mörda folk.

F2: Nej. Så, min följdfråga då blir, vad är anledningen till att du inte vill mörda 
någon, skada någon? Här och nu?

S: Ja, jag kan åka fast.

F2: Okej. 

S: Är det rätt svar?

F2: Okej. Jag frågar dig, jag vill ha ditt svar.

S: Mitt svar är att jag inte vill göra det, jag vill inte göra det.
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F2: Du vill inte göra det, och anledningen till det är?

S: Jag kommer säkert att känna mig dålig.

F2: Det, det är ett annat svar än det du sa alldeles nyss.

S: Ja men hur mycket, hur många svar ska jag ge? Jag vill inte, men frågar någon: 
Hej, vill du mörda någon? Nej. Varför då?

F2: Mm. Men vi har ju träffat, vi har ju..

S: ..jag vet, det är.

F2: ..vi har träffat dig, det här är tredje gången vi ses, vi har, det här är tredje 
förhöret..

S: ..ja..

F2: ..vi, vi vill lära oss att förstå dig och vad som har hänt..

S: ..ja..

F2: ..förstår du? Jag förstår, jag, jag..

S: Jag, nej.

F2: ..det är inte meningen att..
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S: ..jag förs..

F1: ..prata inte i munnen på varandra..

F2: ..nej, mm..

F1: ..nu utan, för nu hamnar vi lite..

S: ..ja..

F1: ..utanför tycker jag.

F2: Mm. 

S: Jag förstår att ni vill förstå mig, det förstår jag.

F2: Mm.

S: Jag har förståelse, men jag förstår inte att ni inte, inte förstår eftersom berätta 
mer bara. 

F2: Nej, jag känner mig nöjd där, har du något Christer.

F1: ..ja, nej, jag tror liksom att du, jag har sagt det och det tror jag att om du känner 
för att du vill berätta det här om du minns något så gör du det, hoppas jag och vi 
kan nog inte tränga oss in i ditt huvud och tvinga dig till någonting och det tror 
jag vi får acceptera och hoppas att minns du något av det här så för allas skull..

S: Då säger jag det.
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F1: ..så berättar du det och mer kan inte vi uttala oss om eventuella sjukdomar hos 
dig eller något sådant utan vi har ju en förhoppning att du berättar saker 
vartefter du eventuellt kommer på det och det tror jag liksom att egentligen alla 
inblandade överhuvudtaget känner likadant..

S: ..ja..

F1: ..och hoppas du gör också det..

S: ..ja.

F1: Ja. Jag hade en fråga bara, om när vi kommer gå igenom din dator kommer vi 
hitta någonting där gällande sökningar, något om att döda, mörda, bränna eller 
förstöra?

S: Kanske, njaa.

F1: Hur man på bästa sätt kan döda någon eller någonting annat liknande, kommer 
vi hitta någonting sådant?

S: Naej, det närmaste jag har sett är ju typ, typ tortyrhistorian.

F1: Vad är det för historia då?

S: Ja, men det var historian om tortyr inom...

F1: Ja, okej genom..

S: ..ja..
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F1: ..riktiga historier..

S: ..ja..

F1: ..under den tiden.

S: Ja.

F1: Det är ingenting annat?

S: Inte vad jag vet just nu.

F1: Nej. Hade du något annat Jon om det där?

F2: Nej det var det.

F1: ..Jan hade några frågor?

J: Ja, det var väl bara en grej egentligen där som vi har varit och tassat i kring 
litegrann. Hur är det med din förmåga att skilja på drömmar och verklighet?

S: Dålig. 

F1: Simon..

S: ..dålig..

F1: ..om du, ja, om du..
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S: ..ja..

F1: ..riktar dig hitåt när du pratar bara.

S: Den är dålig, eller ja, det beror..

J: ..på vilket sätt då?

S: Många gånger så har jag vaknat upp efter en dröm som jag har trott varit 
verklighet, till exempel skoldagar, vanliga dagar har jag haft drömmar om, men 
jag har alltid trott att det var verklighet, så då har man gått en dag i skolan 
förvirrad.

J: Du har tagit till dig drömmarna..

S: Nja, eller.

J: Är det så jag ska se det eller?

S: Va?

J: Hur menar du?

S: Det är det jag inte själv vet, jag har haft, jag har haft, jag har vaknat upp 
förvirrad, trott att det var onsdag, fast jag hade en dröm och att det var tisdag 
och så har jag levt dagen så eller tvärtom. Ibland så ser, vet jag inte skillnaden 
på drömmar, ibland inte på verklighet. 

J: Du har trott att verkligheten har varit en dröm?
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S: Ja, eller tvärtom.

J: Hur länge har du haft det så?

S: Många år, sen jag var yngre. Så ibland så har jag varit väldigt förvirrad under en 
skoldag. 

J: Är det här någonting du har talat med kuratorn om?

S: Nej, det tror jag inte. Hon har aldrig frågat.

J: Ja, nej.

F1: Nej. Då tycker jag, hade du en sak till Jon eller, nej?

F2: Nej.

F1: Du har inget mer Simon, du vill berätta om idag?

S: Inte vad jag vet, nej.

F1: Nej, då tycker jag att vi ger oss för idag och med samma uppmaning, du får väl 
uppfatta mig som tjatig men jag anser att den ende som kan ta fram några 
minnen av det här är du om du vill och lyckas och jag hoppas att du i sådana fall 
berättar det för oss, så ser jag på det hela.

S: Mm. 

F1: Mm. Klockan är nu 11:51 och förhöret avslutas. 
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 Förhöret genomlyssnat och korrigerat där det stått ohörbart på vissa ställen 
2017-01-25.

/Christer Löw
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Uppgift

Förhörssammanfattning videoförhör 4 med 961024-8818 Simon Persson Gävle polishus 16/2 
2017 kl. 10:14

FL: Insp Christer Löf.
FL2: Insp Jon Linälv

Advokat Jan Nyman närvarar personligen.

Simon tillfrågas om det är något han har att berätta själv?
Simon har inget att berätta.

Simon tillfrågas om et är någon detalj han undanhållit från FL varpå Simon svarar nej.

Simon ombeds än en gång att berätta vad han brukar ha i sin väska varpå Simon svarar 
verktyg, kuber, ibland kläder, en boll, Batterier, kam. Simon tror bara det. Mer minns Simon 
inte. 
Simon tillfrågas om vad det är osm gör att det här är bra saker varpå Simon svarar att han 
bara har haft saker i sin väska och att han var med i Scouterna tidigaren Simon uppger "alltid 
redo." 
Simon tillfrågas om vad det är för verktyg han pratar om varpå Simon svarar skruvmejsel, 
skiftnyckel, hammare?
FL frågar "Vi har ju frågat om kniv o då har du sagt att det är olagligt?" varpå Simon svarar 
att så har han inte sagt och att Simon haft kniv någon gång."
Simon ombeds berätta om det varpå Simon svarar att det var typ en kökskniv som han hittade 
en gång när han var på fest för ett år sedan.

Simon tillfrågas om han burit kniv efter att han varit på psyk i höstas varpå Simon svarar att 
han inte burit någon annan kniv än den han nyss pratat om, en svart kniv med långt smalt 
blad.
Simon tillfrågas om han burit någon annan kniv varpå Simon svarar nej.

Simon konfronteras med att han i tidigare förhör sagt att hans vänner inte ljuger och att 
Simons vänner i förhör beskrivit en annan kniv. Simon tillfrågas om deras uppgifter är riktiga 
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varpå Simon svarar "jo en svart lång".

Simon konfronteras med att det inte är är en sådan kniv hans kompisar beskrivit varpå Simon 
svarar nej.
Simon ombeds tänka efter och konfronteras med att Angelica, Matilda och Einar 
samstämmigt pekat ut en kniv. Simon ombeds tänka efter noga? Simon svarar "okej".
FL frågar "vad då Okej?"
Simon uppger "vad ska jag svara?"
Simon tillfrågas om hans kompisar ljuger?
Simon ombeds beskriva kniven varpå Simon  uppger att han måste tänka vilken kniv det är.
Simon tillfrågas om han haft flera knivar varpå Simon svarar att han måste tänka vilken det 
är. Simon visar sedan hur lång kniven är och förklarar att den har ett tjockare blad, att det är 
en jaktkniv, att den är svart och att den har två funktioner. En vanlig kniv och en när man 
styckar upp djur. Simon uppger att man byter blad med en knapp och att man gör ett hål i 
buken med det ena knivbladet och att det andra bladet är böjt för att sprätta upp buken med.
På fråga om Simon är säker på att kniven är svart svarar Simon att det är vad Simon minns 
just nu.
På fråga var Simon fått kniven ifrån svarar Simon att han tagit den hemma. Och att hans 
pappa har många knivar i sitt jaktförråd vid köket. Simon brukar hämta batterier i jaktförrådet 
vid köket.
På fråga varifrån Simon tog kniven svarar Simon "vet inte, hemma".
På fråga vad Simon skulle ha en jaktkniv till svarar Simon att han skulle överleva utomhus. 
Simon jagar inte själv men han har varit med vid jakt och slaktat djur med sin pappa. 
På fråga om Simon sett någon använde en sån kniv svarar Simon att han inte sett sin pappa 
använda en sån kniv.

Simon konfronteras med att Angelica säger sig ha sett kniven under helgen innan mordet. 
Simon tillfrågas om han kommer ihåg det, att det var i samband med Simon och Anna åkte 
till Birsta den 17 december? Simon svarar att  han kommer ihåg den helgen och att Anna var 
med. Simon minns inte att han visat kniven för Anna. 

Simon konfronteras med att han visat kniven för Einar och Matilda och att Sion kallat kniven 
för pizzakniven? Simon svarar att har använt den till att skära upp pizza med.
Simon konfronteras med att hans kompisar beskriver att kniven är orange varpå Simon svarar 
att han inte kan minnas det just nu.
Simon konfronteras med att Einar säger att Simon alltid hade den kniven med dig och att han 
sett att Simon haft den senast i december samt att Matilda har sett kniven från sensommaren 
till november. Vidare att Angelica säger att Simon visat henne den flera gånger. Första 
gången efter att Simon kom ut från psyk? 

Simon förevisas knivkonfrontation och Simon tittar på samtliga bilder en och en och när han 
kommer fram till bild 10 (EKA swingblade) så säger Simon att det är precis en sån och att 
han minns den som svart. Simon säger också att han haft en sån kniv.
På fråga vart kniven tog vägen svara Simon att den ska ligga i Simons stol i Simons rum i 
Älgered. Kniven skall ligga i mellanrummet mellan sits och stolsrygg. Simon vet inte när han 
lade kniven där.

Simon ombeds koncentrera sig och försöka minnas mer kring den här kniven varpå Simon 
svarar att han inte minns något mer.
På fråga varför kniven inte finns hemma hos Simon svarar Simon att han inte vet varför. 
Simon uppger att han inte har med sig kniven och väskan jämt utan att han lämnar dessa 
hemma ibland. Simon vill egentligen inte ha med sig kniv för det är brott mot knivlagen. 
Simon har bara med sig kniven när han åker bort till folk.  Simon vet inte var kniven är. 
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Simon har många knivar i sitt rum.

På fråga om Simon minns att han visade kniven för Angelica den 17 december svarar Simon 
att han inte minns. Simon hade inte väskan med sig till Birsta köpcentrum. Simon kanske 
visade kniven för Angelica när de var hemma hos Simon den helgen. Angelica kom hem till 
Simon dagen innan den åkte till Birsta. Simon tror inte att han hade med sig kniven till Birsta 
och Simon har inget minne av att han visade kniven för Angelica den helgen.
Simon tillfrågas om det finns något tillfälle under veckan efter den 17 december då Simon 
kan ha gjort sig av med kniven varpå Simon svarar att han inte vet och att han inte minns.

På fråga hur det kommer sig att Simon inte nämnt denna kniv förrän han konfronteras med 
sina kompisars uppgifter svarar Simon att han inte har kniven jämt men att han har den ofta.

Simon konfronteras med att han säger ofta nu men att han inte sagt det till FL tidigare? Simon 
svarar nej.

Simon ombeds berätta om den 21 december då han åkte in till Hudiksvall och träffade anna 
Granath för att handla julklapp till sin pappa?
Simon uppger att han åkte in, köpte något, gjorde ett bankärende då han satte in pengar som 
kom från extrajobb. Simon jobbade extra för sin kusins sambo Anna Mosberg eller Nilsson 
vid Linds bageri Bergsjö. Simon bakade 30000 pepparkakor. Simon fick pengar i handen. 
Simon fick ca 720 kr. Simon hade också lite pengar hemma sedan tidigare någon hundring 
och 10:or och 5:or. Simon gick direkt från bussen till bion och Anna kom dit. Anna följde 
med till banken och Sen till biblioteket. Simon sparade någon tjuga o tia för att köpa 
julklappar för. Sedan gick Simon och Anna till jakt o fiskehuset eftersom Simons pappa  är 
friluftmänniska.  Butiken ligger i en källare och Anna var med dit. Simon och Anna gick runt 
och Simon kollade på saker.  Simon kollade på allt och han visste inte vad han skulle köpa till 
sin pappa. De tittade på strumpor men de var för dyra. Simon tänkte köpa några kläder men 
det var för dyrt. Simon uppger att någon frågade om de ville ha hjälp i butiken. Simon tror att 
han fick hjälp. Simon var in i butiken någon månad innan också men han köpte inget då. 
Simon ombeds beskriva den personal som hjälpte honom men Simon minns inte. Simon 
minns att flera som jobbade där hade skägg, att det stod 2 personal i kassan, en i lagret och 
någon i butiken. Simon tackade nej till hjälpen. 

På fråga om Simon såg några knivar svarar Simon att han såg några knivar men det behövde 
inte Simons pappa för det har han. Simon tittade lite på fiskesaker men det var mer för Simon 
själv.
På fråga så uppger Simon att han inte fick hjälp att kolla på knivar. Simon köpte ett par sulor 
som var billiga. Simon hade tänkt handla strumpor men 250-300 kr för strumpor var för dyrt.
På fråga så uppger Simon att i kön var det bara Simon och en tant framför Simon. Anna stod 
runt Simon och det var ingen bakom dem i kön. Simon kände inte igen tanten och Simon vet 
inte vad hon köpte. 
Simon informeras om att den kniv som Simons kompisar pekat ut heter EKA swingblade. På 
fråga om Simon köpt en sån knivasvarar Simon att han aldrig köpt en kniv, att han hittar dem 
hemma. Simon har aldrig stulit någon kniv heller. Simon minns att sulorna kostade 35 kr och 
att han betalade kontant. 
Simon konfronteras med att det såldes en EKA swingblade alldeles efter att Simon köpt 
sulorna. Simon har inte köpt någon kniv. Det måste vara någon annan. 

Simon konfronteras med uppgifter om att ett ungt par kommit in i butiken och köpt kniv 
varpå Simon svarar att det måste vara någon annan?

Simon förevisas bild på en svart EKA swingblade kniv som såldes direkt efter filtsulorna 
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varpå Simon svarar att det inte är han som köpt den. Simon frågar om det är köpt med kort 
eller kontant. FL informerar Simon om att kniven är köpt kontant varpå Simon säger att han 
inte hade några kontanter alls nästan.

Simon konfronteras med att han sagt att han vill vara ärlig och tillfrågas om det här med 
kniven varpå Simon säger att som han minns det så blev han tillfrågad om vad som fanns i 
väskan. 

Simon konfronteras med att det är svårt att förstå det här med Simons minnesförluster och att 
FL inte tro att Simon är ärlig. Simon svarar att han är ärlig. 

Simon konfronteras med att FL tror att Simon skyller på att han inte minns varpå Simon 
svarar nej. 
 På fråga om Simon blir irriterad nu svarar Simon att han blir det när någon säger att Simon 
ljuger men han säger sanningen och någon inte tror på honom.

Simon konfronteras med att vi vet att han åkt buss, klivit av, liftat med Taxi, liftat till 
sjukhuset. Simon tillfrågas om han verkligen inte minns något? Simon svarar att det är sant.

Kl.11:12 paus
Förhöret återupptas kl. 11:24

Simon konfronteras med att han i tidigare förhör fått frågan om att han har en kniv i samband 
med att han sagt att han varit med i scouterna. Simon informeras att han då har svarat att han 
inte bär kniv eftersom det är olagligt. Simon tillfrågas hur det kan komma sig att han svarat så 
tidigare? Simon uppger att han inte vet varför.

Simon informeras om att han i tidigare förhör har fått se ett foto över allt som fanns i hans 
väska i samband med att han kom till sjukhuset. Simon informeras vidare att han i samband 
med det fått frågan om vad han saknar i väskan. Simon hade i samband med det svarat att han 
saknade ett 4-pack AA-batterier. Simon tillfrågas om han minns det varpå Simon svarar attt 
han minns det.
Simon tillfrågas hur kommer det sig att han inte berättade om den här jaktkniven då?
Simon svarar nej.
Simon konfronteras med att flera av hans kompisar har berättat att han brukar ha en kniv?
Simon tillfrågas om det är för att det är den kniven han använt vid morden?
Simon svarar nej.

Simon tillfrågas hur det kommer sig att han pratar om en kökskniv han hade för ett år sedan 
och sedan efter att han konfronteras, först då berättar om den här jaktkniven. Simon svarar 
nej, vet inte.

Simon tillfrågas om det är så att han inte vill berätta om kniven varpå Simon svarar att hans 
uppfattning är att han inte vet nånting?
Simon konfronteras med att allt Simon säger stämmer förutom när det handlar om morden. 
Simon tillfrågas om han inser det? Simon svarar nej. 
Simon konfronteras med att han inte ens minns att han löst bussbiljet via en app, åkt taxi och 
fått skjuts. Simon konfronteras med att han inte minns något förutom ett rån som 
uppenbarligen inte har skett. Simon tillfrågas om han förstår att bevisen pekar mot honom 
och ingen annan? Simon svarar att han vet det också. 
På fråga om Simon förstår att det mesta tyder på att Simon gjort detta svarar Simon "ja, men 
inte mitt minne." 
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Simon konfronteras med att han inte minns att han löste biljett till Sundsvall, att han liftade 
vid E4:an, att han åkte med en tjej och berättade för henne om Skottlandsresan? Simon svarra 
att han inte har något minne.
Simon konfronteras med att han inte minns något om morden varpå Simon svarar nej

Simon konfronteras med att han inte minns något efter att han klev ut från bion? Simonsvarar 
att han inte minns ett dugg.

Simon konfronteras med att han ju kan minnas allt från sitt besök på akuten såsom 
rumsnummer varpå Simon svarar att han är bra på det. 

Simon konfronteras med att han inte kan minnas nummer om han har minnesförlust varpå 
Simon svarar att han tror att FL menar akuten. 

Simon konfronteras med att han i sin dator gjort sökningar på målsägarna Vanja och Kjell 
samt Kjells fru bland annat. Simon tillfrågas om han minns att vi pratat om det tidigare varpå 
Simon svarar att han minns det svagt.

Simon konfronteras med att han tidigare sagt att han sitter ofta vid datorn. Simon tillfrågas 
vad han gjorde under förmiddagen 22 december varpå Simon svarar att ha inte minns, att han 
låg väl och sov och kanske duschade.
Simon konfronteras med att hans dator användes kl 08:44 22 december varpå Simon svarar 
att han ligger och sover då. 
På fråga om Simon menar att det är någon annan som använder hans dator svarar Simon att 
det bara är han som använder sin dator.

Simon informeras om att det är sökningar gjorda på Aftonbladet och på Rubiks kub varpå 
Simon svarar att det inte är han för då sover han.
Simon informeras om att det söks på Försäkringskassan kl 11:44 varpå Simon svarar att det 
kanske är han, att det måste vara Simon men att han inte är helt säker på det eftersom han inte 
minns. 

Simon konfronteras med att han svarar väldigt kryptiskt och ombeds komma med ett förslag 
på hur det gått till med sökningarna på datorn om det inte är Simon som gjort dem? Simon 
svarar vet inte.

Simon konfronteras med flera sökningar som gjorts på Google maps kombinerat med Hitta.se 
på flera adresser i Råbo samt privatpersoner boende där. Simon tillfrågas om det är han som 
gjort dessa varpå Simon svarar vet inte.

 Simon konfronteras med att han gjort sökningar på kartor samt personer boende på Norra 
Råbovägen. Vanja Nilsson norra Råbovägen 2, Norra Råbovägen 4 , Kjell List, Inger Fohlin 
List. Sökning på Knösta, Väterrå? Simon vet inte.
Simon konfronteras vidare med att han gjort sökningar kl. 12:51-13:15 på Youtube med 
mera igen. Simon vet inte vem som gjort dessa. Simon har inget förslag på vem som gjort 
dessa heller.
På fråga varför Simon nu svarar vet inte på alla frågor när Simon tidigare svarade att han inte 
minns så svarar Simon "jag vet inte." Simon uppger att det bara är han som kommer in på sin 
dator.

Advokat Nyman delges pm med fotobilaga på besökta websidor.
Advokat Nyman frågar om Simon minns något om sökningarna. Simon svarar nej varpå 
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Nyman inte tycker det finns någon anledning att går igenom dem.

Paus  kl.11:59
Förhöret återupptas kl. 12:01
Simon konfronteras med att det inte känns trovärdigt att Simon glömt allt som handlar om 
morden samt att Simon tidigare berättat om sina tankar om att skada och döda mäniskor, att 
Simon har sådana tankar dagligen. Simon konfronteras med att det är konstigt om man har 
det här tankarna och sedan när man genomför dem inte kommer ihåg det. Simon konfronteras 
med att det låter lite konstigt varpå Simon svarar "ja, lite."

Simon är ointresserad av att fortsätta förhöret.
På fråga om Simon inte bryr sig om framtiden svarar Simon ja lite.

12:04.
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Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnummer

19961024-8818
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående mord i två fall norra Råbovägen 2 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Jan Nyman
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Christer Löf
Förhörsdatum

2017-02-16
Förhör påbörjat

10:14
Förhör avslutat

12:04
Förhörsplats

Gävle polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

A-S.L

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare: Christer Löf
 Biträdande förhörsledare: Jon Linälv
 Hörd: Simon Persson
Medverkar: Advokat Jan Nyman

 FL1= Christer Löf
 FL2= Jon Linälv
 SP= Simon Persson
 ADV= Advokaten

… = Avbruten mening
Inom parentes ( ) = Utskrivarens anteckning
Exempel: (ohörbart), (skrattar), (gråter), (skriker), (tystnad). Obs. Tystnad skrivs om 
det är tyst i mer än cirka 10 sekunder.

FL1: Simon…

SP: Japp.

FL1: … nu är det rätt längesen vi hörde dig sist. Är det någonting du själv har 
funderat på, eller någonting som du vill ta upp innan vi startar våra frågor?

SP: Nej.
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FL1: Ingenting?

SP: Nä.

FL1: Du har ju sagt i dom förhör vi har hållit med dig, Simon, att du vill vara ärlig med 
mig och Jon…

SP: Jaa.

FL1: … och berätta allting som du kan minnas. Det minns du att du har sagt hela tiden. 
Finns det någon detalj som du undanhållit för oss, när vi har hållit dom här 
förhören? Är det någonting som inte du varit helt sanningsenlig med?

SP: Nej.

FL1: Inget? Du har ju i tidigare förhör berättat om vad du brukar ha med dig, alltid i 
din väska, bra att ha-saker. Det minns du?

SP: Mm.

FL1: Och det har du beskrivit ganska väl, vad det är för saker. Ska du berätta en gång 
till, vad det är som du alltid brukar ha med dig i väskan.

SP: Verktyg, tuber, ibland kläder, en boll, (ohörbart).

FL1: Vad sa du?

SP: En boll.

FL1: Ok. 

SP: Ja, verktyg, boll… Nu står det helt still, eh… Mer minns jag inte.

FL1: Nä, du har nämnt batterier…

SP: Batterier också. Och en kam.

FL1: Ja. Vad är det som gör att det här är bra saker att ha med sig alltid då?

SP: Nä jag vet inte, jag har bara haft det med…

FL1: Bara ändå?

SP: Ja.

FL1: Jag tror du sa det som att det är saker som är bra att ha, om det händer något.

SP: Ja, men jag har märkt… När jag var yngre så gick jag i scouterna.

FL1:  I scouterna?

SP: Ja, och vårt motto var "Alltid redo" och det har typ fastnat.
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FL1: Mm, är det något speciellt i det här som är bra att ha, för att alltid vara redo?

SP: Ifall jag vill typ, jag vill mäta en (ohörbart).

FL1: Ja, vad är det för verktyg du pratar om då?

SP: Typ skruvmejsel, skiftnyckel, hammare.

FL1: Vi frågade ju dig även om du… Om det kunde vara bra att ha en kniv, om du 
hade en kniv med dig i den här väskan. Och då svarade du då att: "Nä, det har jag 
aldrig, för det är ju förbjudet enligt svensk lag" sa du. Är du ärlig när du sa så till 
oss?

SP: Sa jag aldrig?

FL1: Ja. Förklara hur det var då.

SP: Nej jag har väl haft det någon gång.

FL1: Berätta om det då.

SP: Va?

FL1: Ja berätta om någon gång, när har du haft kniv i väskan?

SP: Jag vet inte. Ibland har det bara varit (ohörbart).

FL1: Vad är det för kniv då?

SP: Det… är typ bara en kökskniv.

FL1: En kökskniv?

SP: Ja. Jag hittade den en gång när jag var… på någon fest. 

FL1: Hur längesen är det här?

SP: Ett år sen.

FL1: Om vi tar… sen… Du var ju inskriven en vecka på psyk.

SP: Yes.

FL1: I början av september.

SP: Ja.

FL1: Det kommer du ihåg?

SP: Augusti… ja.

FL1: Menar du att det här ligger i tid innan det?

SP: Ja.
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FL1: Du säger ett år?

SP: Mm.

FL1: Om vi tar efter det då. Har du haft någon kniv i väskan du alltid bär med dig, efter 
du skrevs ut från psyk? Beskriv den kniven.

SP: Men det är samma kniv.

FL1: En kökskniv?

SP: Ja, svart med långt… smalt.

FL1: Har du haft någon annan kniv?

SP: Nä.

FL1: Du har ju även sagt att dina vänner och kamrater som vi har hållit förhör med, 
dom ljuger inte.

SP: Nä.

FL1: Angelica och Einar och dom här. Eller hur, så har du sagt till oss?

SP: Ja.

FL1: Vi har ju hållit förhör med flera av dina vänner som beskriver en helt annan kniv 
som dom har sett att du haft med dig i den här väskan.

SP: Ok.

FL1: Från hösten, efter att du skrevs ut från sjukhuset, ända fram till bara några dagar 
innan det här mordet. Och dom beskriver den där kniven på något helt annat sätt 
än det du nu beskriver.

SP: Ok.

FL1: Är inte det riktigt som dom säger, eller?

SP: Jag vet inte. Kanske.

FL1: Men det måste du väl veta ändå?

SP: (Ohörbart)

FL1: Om du har haft en kniv? Under så lång tid.

SP: Ja.

FL1: Ja. 

SP: Svart, lång, (ohörbart).
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FL1: Men det är inte så dom beskriver dom?

SP: (Ohörbart)

FL1: Nä.

SP: (Ohörbart)

FL1: Den kniven?

SP: Jag vet inte, jag har bara en kniv hemma.

FL1: Mm.

SP: I väggen.

FL1: Ja, men den kniv dom beskriver, den har vi inte hittat hemma hos dig någonstans. 
Tänker efter nu. Carl Einar Qvist, Angelica, William Hörnqvist, Matilda Krantz, 
allihopa har beskrivit att du brukar ha kniv, i din väska som du har med dig. Carl 
Einar och Angelica och Matilda har beskrivit en kniv likadant, och det är inte 
någon kökskniv. Angelica säger att du hade den sista helgen innan det här hände, 
när hon umgicks med dig. Du visade den för henne, den helgen. Bland annat när 
ni var i Birsta, den 17 december. Och dom har pekat ut liknande kniv i en form av 
fotokonfrontation gällande knivar. Och det är definitivt inte en sån som du 
beskriver. Ingen av dina kompisar har beskrivit en sån kniv, en kökskniv.

SP: (Tystnad i cirka 40 sekunder) Va?

FL1: Ja vad säger du om det här?

SP: Ok.

FL1: Ok? Vadå ok, nu förstår jag inte?

SP: Vad ska jag svara då?

FL1: Ja är det riktigt som dom säger? Eller ljuger dom?

SP: Nä, dom ljuger inte. 

FL1: Nä, men då vill jag att du också beskriver den kniven.

SP: Jag måste tänka vilken det är…

FL1: Har du haft flera knivar i väskan eller?

SP: Ja, men det var längesen det.

FL1: Men nu pratar vi sen hösten, när du skrevs ut från psyk, och fram till det här som 
hände.

SP: (Tystnad i cirka 15 sekunder) Ja.

FL1: Mm?
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SP: Typ så lång. Tjockare blad. 

FL1: Ok. Vad är det för typ av kniv då?

SP: Jag vet inte.

FL1: Ja men du kan väl beskriva den mer än så lång och tjockare blad?

SP: Jaktkniv, jaktkniv tror jag.

FL1: En jaktkniv, ok. Mer, färg?

SP: Svart. 

FL1: Svart jaktkniv, är det något speciellt med kniven?

SP: Den kan ha två funktioner.

FL1: Beskriv dom funktionerna då.

SP: En vanlig och en… när man styckar upp djur.

FL1: Ok. Och hur använder man dom funktionerna?

SP: Med en knapp.

FL1: Med en knapp. Vet du vad den heter, kniven, eller?

SP: Nähä.

FL1: Vad gör man med dom olika funktionerna då?

SP: Det beror på… När du är ute och jagar och ska typ… du har skjutit en älg säger vi 
då, (ohörbart) rådjur. Och så först gör du ju ett hål i buken, sen så  (ohörbart) då 
får man annan slags funktion. Den är typ lite smalare, böjd. Typ en liten klyv, där 
fram. (Ohörbart).

FL1: Beskriver du två olika blad då?

SP: Ja.

FL1: Knivblad eller? En med en böj säger du?

SP: Ja, men det är ju för att öppna upp buken på någonting då, och sen ta ut det. Som 
en älg, eller rådjur.

FL1: Ok. 

ADV: Beskriver du en Swingblade?

SP: Kanske… jag är inte (ohörbart) namn, så jag vet inte.

FL1: Nä, men det är en jaktkniv som har två funktioner, en som en vanlig kniv, man 
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kan göra hål och skära med, och en då som man kan, om jag förstår dig som du 
beskriver, sprätta upp buken på ett djur med då?

SP: Ja, lättare.

FL1: Som är böjd, ok. Är du säker på att den var svart?

SP: Jaa, vad jag minns just nu.

FL1: Ja. Var har du fått den kniven ifrån då? 

SP: Hemma.

FL1: Hemma? Hur?

SP: Jag vet inte var.

FL1: Men är det din eller är det mammas eller pappas eller?

SP: Nä det är min.

FL1: Det är din?

SP: Ja.

FL1: Men har du fått den av någon?

SP: Nä. Det är det jag inte vet. Den låg hemma hos oss, någon dag.

FL1: Hemma hos er? Den låg hemma hos er? Ja den borde ju någon i familjen känna 
till då, eller sakna?

SP: Nä, egentligen inte.

FL1: Nähä?

SP: Pappa har så många knivar.

FL1: Pappa har många knivar?

SP: Ja (Ohörbart)

FL1: Va?

SP: Han jagar, som mamma.

FL1: Han jagar, ok. Var har han sina knivar då? Jaktknivar.

SP: I jaktförrådet.

FL1: Brukar du vara där då?

SP: Näe. Hämta batterier kanske.
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FL1: Mm.

SP: Eller typ skruvdragare.

FL1: Var har han sitt jaktförråd då?

SP: Köket.

FL1: I köket.

SP: Köket ja.

FL1: Ok. Men har du tagit den här kniven från hans jaktförråd?

SP: Nä.

FL1: Var låg den då?

SP: Jag vet inte. 

FL1: Du har inte köpt den?

SP: Nej.

FL1: Utan du har tagit den hemma? Har du berättat för mamma eller pappa att du har 
tagit den där kniven, och lagt i din väska?

SP: Nä, jag berättar typ ingenting för dom. 

FL1: Nä. Vad skulle du med en jaktkniv till då?

SP: Överleva utomhus.

FL1: Överleva utomhus? Räcker det inte med en vanlig morakniv eller något?

SP: Nä. 

FL1: Du  jagar inte vad jag förstår?

SP: Ibland. 

FL1: Har du gjort det?

SP: Ja. 

FL1: Med pappa eller?

SP: Ja. 

FL1: Så du har varit med på jakt?

SP: Ja. Många gånger.

FL1: Ja, men inte så att du skjuter djur?
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SP: Nä.

FL1: Nä. Har du varit med och slaktat djur också då eller?

SP: Ja.

FL1: Ja, är det typ en sån kniv man använder då?

SP: Ja. Det är speciell funktion, (ohörbart). 

FL1: Har du sett om pappa använt just den här kniven?

SP: Nä.

FL1: Eller har du sett om han använt liknande knivar då?

SP: Liknande tror jag.

FL1: Ok. Men den här har han bara haft liggande då?

SP: Jag vet inte. 

FL1: Angelica säger ju sig ha sett den här kniven helgen innan dom här bägge morden 
sker. När hon umgicks med dig. Kommer du ihåg att ni umgicks då, du och 
Angelica?

SP: Nej. Det minns jag inte, men kanske, jag vet inte. 

FL1: Du har ju berättat om att ni var i Sundsvall bland annat?

SP: Var det då det? Ja… 

FL1: Den 17 december, har du berättat om i tidigare förhör.

SP: Mm.

FL1: Det är riktigt, eller?

SP: Ja.

FL1: Ja, du köpte julklappar?

SP: Ja precis, det gjorde vi.

FL1: Ja. Då var väl hon med?

SP: Ja.

FL1: Hon säger ju att du visade henne den där kniven då, i Birsta, i Sundsvall. Du hade 
den i en jackficka.

SP: (Oidentifierbart ljud hörs) Oj. Det minns jag inte.
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FL1: Nä, det minns inte du inte?

SP: Nä. 

FL1: Att du visade henne?

SP: Att jag ens… att jag hade med mig dit. Den ska ligga hemma.

FL1: Carl Einar, Angelica och Matilda har ju beskrivit en kniv, alla tre, som 
överensstämmer med varandra, det dom har beskrivit. Om dom säger att den här 
brukar du alltid ha med dig i din väska och du har tagit fram och visat den ibland 
för dom. Du har bland annat använt den som pizzakniv, att skära upp pizza med. 
Du har visat den för Carl Einar när ni har åkt bil, flera gånger. 

SP: Pizzakniv…

FL1: Kommer du ihåg det?

SP: Ja. 

FL1: Är det den kniven du tänker på?

SP: Jaa. 

FL1: Har du använt den att skära upp pizza med bland annat? Är det samma kniv vi 
pratar om?

SP: (Suckar, säger något ohörbart) Ja.

FL1: Det är bara det att dom beskriver den som orange, inte svart. 

SP: Orange… (Tystnad i cirka 20 sekunder) Jag kan inte minnas den så.

FL1: Nä, du minns den som svart?

SP: Ja.

FL1: Ja. Carl Einar säger att han har sett dig haft den här kniven, flera gånger. Du hade 
den alltid i din väska som du alltid hade med dig. Han säger att han har sett att du 
har tagit upp kniven, första gången någon gång i september-oktober 2016 och 
den sista gången han har sett att du haft den är någon gång i december, säger han. 
Matilda Krantz säger att hon har sett den här kniven någon gång från 
sensommaren 2016 och fram till någon gång i oktober-november 2016 såg hon 
sista gången att du visade den här kniven. Och du brukade ha den i en väska som 
du alltid bar med dig. Angelica säger att hon har sett den här kniven flera gånger, 
som du har med dig i din väska. Och du har även visat den för henne. Första 
gången du visade den var cirka två veckor efter att du skrevs ut från psyk, säger 
hon. Sista gången var i Birsta i Sundsvall den 17 december, när ni var där och 
handlade. Och du hade kniven i jackfickan då. Vi har visat ett antal knivar för 
dom här och det är… Alla har då sagt att det liknar mest, eller den enda kniv som 
det liknar av dom som vi har visat, det är den på sista sidan här. I den här 
gruppen. 

(Ljud hörs från bläddrande i papper)
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FL2: Nä… Ja sista, tänkte du visa hela gruppen?

FL1: Ja. 

FL2: Ja, då är jag med!

FL1: Ja. Sen så på sista sidan, säger dom… Du kan titta i den, Simon.

SP: Den där?

FL1: Ja, sista sidan. 

SP: (Ohörbart)

FL1: Ok, det liknar det, så?

SP: Ja, det är så där den ser ut.

FL1: Ja. 

SP: (Tystnad i cirka 12 sekunder) Ja, precis.

FL1: Är det där en sån kniv du pratar om?

SP: Ja.

FL1: Med dom här två olika bladen?

SP: Yes. Det är det väl va…

FL1: Ja. Men dom beskriver den som orange allihopa?

SP: Jag minns den som svart. 

FL1: Ok. 

SP: Jag litar inte på mig själv, så att det är väl… 

FL1: Men du har haft en sån här kniv? Så som dom säger? Det är riktigt det dom har 
sagt då?

SP: Ja. Vad jag minns så.

FL1: Var tog den här kniven vägen då, Simon? Från den 17 december. 

SP: Den ska vara hemma. 

FL1: Vi har ju letat knivar hemma hos dig ett antal gånger. Vi har inte hittat den. Var 
hemma någonstans?

SP: I väggen.

FL1: Är det väggen?
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SP: (Ohörbart) 

FL1: Vad sa du?

SP: Min stol.

FL1: I din stol?

SP: Bakom.

FL1: Har du gömt den någonstans i ditt rum eller?

SP: Nä, den ligger bara bakom min (ohörbart)stol.

FL1: Du Jon har varit hemma där, vad jag förstår?

FL2: Mm. 

SP: Var det fint? Näe…

FL1: Det finns ingen sån kniv där.

SP: Då vet inte jag.

FL1: Bakom din stol, på golvet då eller?

SP: Nä, den… min stol är sönder, så att sitsen… det är en fåtölj. 

FL1: Ja.

SP: Så att, den är sönder, och det blir typ ett mellanrum, bak vid ryggen.

FL1: Ok?

SP: Och där brukar saker ramla ner. Och typ lägga sig, eller något.

FL1: Ska den här kniven ligga där?

SP: Det var där jag la den sist.

FL1: När var det då?

SP: Det vet jag inte.

FL1: Du hade den i en ficka i Birsta, enligt Angelica. Den 17 december. 

SP: Ja efter det kanske (ohörbart) vet inte. 

FL1: Men tänk efter nu.

SP: Jag har försökt tänka efter många gånger. 

FL1: Fast det här har vi ju inte pratat om tidigare. 
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SP: Nä, men alltså… allt annat. 

FL1: Om du koncentrerar dig på den här kniven då?

SP: (Tystnad i cirka 18 sekunder) Nej.

FL1: Du vet inte?

SP: (Ohörbart)

FL1: Varför finns den inte hemma hos dig då?

SP: Det vet inte jag.

FL1: Har du slängt bort den eller?

SP: Nä. Jag slänger inte saker.

FL1: Men vad vi förstår, på dom som vi har pratat med, så förvarade du den här kniven 
i en väska och hade alltid med dig?

SP: Det är alltid bra. 

FL1: Och vid vilka tillfällen hade du inte den här kniven i väskan då? Och varför tog 
du ur den i såna fall? För en kniv kan väl vara bra att ha?

SP: Jo, men det var väl typ gånger när jag var… (ohörbart). Dom dagarna jag inte 
kände för att rymma iväg, och försvinna.

FL1: Ok.

SP: Då vet du att du ibland vill lämna väskan hemma.

FL1: Väskan hemma?

SP: Ja. Men det är inte ofta.

FL1: Nä, men nu tänkte jag på kniven?

SP: Ja men den också.

FL1: Ja, och är det riktigt som du säger, att kniven har legat i den här väskan du alltid 
har med dig?

SP: Oftast ja.

FL1: Ja, vad menar du med oftast då?

SP: Jag har inte den… jag har inte med den hundra procent jämt.

FL1: Kniven, eller väskan?

SP: Kniven.
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FL1: Kniven?

SP: I väskan.

FL1: Och varför lägger du ur den ibland?

SP: Det är det jag inte vet. 

FL1: Nä. Varför har du till exempel lagt den på stolen, där bak där den kan ha ramlat 
ner? Vad var anledningen till det?

SP: (Nyser) Prosit.

FL1: Är inte det lite konstigt ställe att lägga en kniv på, som kan vara bra att ha?

SP: Nä, för jag har den precis bredvid mig.

FL1: Va?

SP: Jag har den (ohörbart) mitt rum. På väggen.

FL1: Ja, men varför ligger den på din stol?

SP: Var ska jag annars lägga den då?

FL1: Ja jag vet inte, i väskan?

SP: Nä.

FL1: Inte? Är det inte bra att ha en kniv då?

SP: Ibland.

FL1: Om man hamnar ute i skogen?

SP: Ibland.

FL1: Ok. 

SP: Jag vill egentligen inte ha med mig kniven. För det är ju emot lagen.

FL1: Men ändå har du ju haft det visar det sig nu då?

SP: Ja.

FL1: Annars kan ju inte dom ha sett det.

SP: Nej.

FL1: Nä.

SP: Men det är inte ofta (ohörbart).
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FL1: Är det inte ofta?

SP: Nej. Det är när bara när jag åker bort till folk.

FL1: Men om du tar med dig din väska, som är bra att ha, och du ger dig iväg 
hemifrån, har du inte kniven med då?

SP: Inte jämt.

FL1: Och varför har du med den ibland?

SP: Jag vet inte.

FL1: Du har ju beskrivit att du har en väska, en bra att ha-väska, om det händer 
någonting, som kan vara bra att ha, alltid med sig. Varför är det inte alltid bra att 
ha kniven med sig då?

SP: För att det är olagligt ha med sig (ohörbart) kniv.

FL1: Ok.

SP: I stan.

FL1: Är det bara därför?

SP: Ja. (Ohörbart)

FL1: Men du vet inte var den kniven finns nu?

SP: Nä.

FL1: Du vet inte var du gjort av den? Har du sålt den till någon?

SP: Nej.

FL1: Har du slängt bort den?

SP: Nä. Jag slänger inte bort några saker.

FL1: Nä. För hemma i ditt rum, där finns den inte. För där har vi letat ett antal gånger. 
Det sitter, som du beskriver, andra knivar på olika ställen insatta, men inte den 
här kniven.

SP: Då vet inte jag.

FL1: Nä. Kommer du ihåg att du visade Angelica den, i Sundsvall?

SP: Ja. Det har jag gjort. För längesen. Jag vet inte när, jag vet inte var.

FL1: Men i Sundsvall, den 17 december…

SP: Minns inte.

FL1 Det minns du inte?
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SP: Näe. 

FL1: Borde du inte minnas om du hade…

SP: Jag hade… jag hade inte ens väskan med mig.

FL1: Nä, hon säger att du hade kniven i en jackficka vid det tillfället.

SP: Nej.

FL1: Jo, säger hon

SP: Jo, men nä säger jag.

FL1: Hade du inte det?

SP: Inte vad jag minns.

FL1: Och att du visade henne den till och med… Borde du inte komma ihåg det?

SP: Inte i Birsta.

FL1: Ja var någonstans då?

SP: Ja, inte på Birsta. Hemma kanske.

FL1: Hur mycket umgicks ni den helgen, du och Angelica då?

SP: Minns inte. Två dagar.

FL1: Mm, men var ni hemma hos henne eller hos dig eller?

SP: Hos mig. 

FL1: Sov hon kvar hos dig?

SP: Ja hon kom dagen innan vi skulle till Birsta (ohörbart).

FL1: Ja, på fredagen kom hon då?

SP: Jag vet inte. 

FL1: Det var en lördag, den 17.

SP: Ja då måste det ha varit en fredag, som hon kom.

FL1: Ja. Menar du att du visade den här kniven för henne hemma men inte i Birsta, 
eller?

SP: Ja, kanske. Jag vet inte. 

FL1: Det var du som sa det.
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SP: Ja jag har inte med mig… inte när vi åker till Birsta.

FL1: Va?

SP: Jag har inte med mig någonting till Birsta.

FL1: Tror du att hon har missuppfattat det då eller?

SP: Vet inte.

FL1: Hon säger så.

SP: Om hon säger så, så är det så. Jag vet inte.

FL1: Är det så då?

SP: Jag vet inte.

FL1: Nä. Men försök minnas då, om du visar henne den här kniven någon gång under 
den helgen då?

SP: Nää, har jag inget minne av.

FL1: Det har du inget minne av?

SP: Näe. (Ohörbart)

FL1: Men det är ju flera av dina vänner som säger sig ha sett att du har haft just en sån 
där kniv, som vi visade nyss. Och dom flesta minns den från någon gång efter att 
du kom ut från psyk, då på hösten, och fram till lite olika, 
oktober-november-december säger Einar, och Angelica minns till och med att du 
hade kvar den helgen den 16-18 december, när hon var hos dig. Och du vet inte 
var den har tagit vägen efter det?

SP: Nej.

FL1: Nä. Den 19 är ju måndag.

SP: Va?

FL1: Den 19 är ju måndag sen, nu är vi ju inne på den veckan som du går på bio och 
sen har ett minne av att du blev rånad. Det är ju samma vecka, efter den här 
helgen. Minns du något tillfälle där du skulle kunna ha blivit av med kniven den 
veckan?

SP: Vet inte.

FL1: Vad har du gjort den veckan då?

SP: Minns inte.

FL1: Näe. Du minns ju att du var in och köpte julklappar med pappa till exempel?

SP: Ja.
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FL1: Mm, så om du var in till Hudiksvall något mer den veckan. Du hade ju varit på 
bio en gång innan också sa du? Och sett samma film.

SP: Star Wars.

FL1: Ja.

SP: Ja.

FL1: Kan du ha gjort dig av med den här kniven någon gång under dina resor från 
bostaden till Hudiksvall eller har du varit någon annanstans den veckan?

SP: Vet inte.

FL1: Vet du inte om du varit någon annanstans?

SP: Vet inte. Jag minns inte.

FL1: Nä. Så om du har rest till Stockholm eller Sundsvall… (Avbryts av SP)

SP: Så har jag inget minne av det, nä.

FL1: Nä men har du gjort det?

SP: Nej. Inte vad jag vet, nä.

FL1: Nä, så någonstans mellan bostaden och Hudiksvall då? Kan du ha gjort dig av 
med kniven då?

SP: Vet inte.(Ohörbart) minns inte. Vet inte, minns inte!

FL1: Nä, vill du minnas?

SP: Det är alltid trevligt att minnas, ja.

FL1: Va?

SP: Ja.

FL1: Ja… Du har inte nämnt någonting om den här kniven förrän vi nu konfronterade 
dig med vad dina kompisar säger, så har du ju inte nämnt att du ens haft någon 
kniv i väskan. Enligt dom verkar det ju som du i stort sett alltid har haft den här 
kniven i väskan?

SP: Inte alltid.

FL1: Nä.

SP: Oftast.

FL1: Oftast? Men det sa du ju ingenting till Jon och mig om tidigare, att du oftast 
brukade ha en kniv i väskan?
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SP: Nä ni frågade vad jag hade i väskan.

FL1: Ja…

SP: Jag hade ingen kniv i väskan då.

FL1: Vi frågade väl vad det är som är bra att ha i väskan. Och frågade då om du inte 
kunde ha haft en kniv i väskan. Nä, det har jag inte, för det är inte tillåtet sa du. 
Men uppenbarligen har du ju haft det flera gånger, ändå. Ända till kort tid före 
brottet till och med. Var det omedvetet du undanhöll det för oss eller?

SP: Jag vet inte.

FL1: Det vet du inte heller? Nä. Du har ju berättat i tidigare förhör att den 21 december 
så åkte du till Hudiksvall, och träffade Anna Granath, och du skulle handla 
julklapp till din pappa.

SP: Ja.

FL1: Berätta om dt igen.

SP: Åhh! (Suckar)

FL1: Försök.

SP: Försök?

FL1: Ja, komma ihåg.

SP: Åkte in med buss. Köpte någonting. Gick på biblioteket, gick på bio, åkte hem. 
Typ. Ja…

FL1: Men nu har du ju utelämnat något som du berättade vad du gjorde. Du sa ju att du 
köpte någonting till din pappa?

SP: Ja just ja, ja. 

FL1: Att du var och letade en julklapp, till din pappa, har du sagt.

SP: Sa jag inte det precis?

FL1: Var det inte det?

SP: Jo, men sa inte jag precis det?

FL1: Gick på bio sa du.

SP: Nä, stan…

FL1: Ja, stan.

SP: Handla, bio, bibliotek, hem.

FL1: Gjorde du några bankärenden den här dagen?
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SP: Ja.

FL1: Berätta om det.

SP: Betalade in pengar.

FL1: Satt du in pengar?

SP: Ja jag hade jättemycket löspengar så att…

FL1: Vad var det för löspengar då?

SP: Tjugohundra…

FL1: Ja men alltså, var kom dom ifrån?

SP: Jobb. Extrajobb.

FL1: Pengar du fått från extrajobb?

SP: Ja. Jag hoppade in… hoppade in för min kusins sambo.

FL1: På vadå?

SP: Bageriet.

FL1: Bageriet? Och du hade pengar löst då eller?

SP: Ja, jag får pengar löst då.

FL1: Och av vem fick du dom pengarna?

SP: Av henne.

FL1: Och vad heter hon?

SP: Anna Mosberg.

FL1: Anna?

SP: Mosberg.

FL1: Mosberg?

SP: Jaa, tror jag. Eller Nilsson, jag vet inte om dom är gifta än. Nä, Mosberg.

FL1: Var bor hon och vad är det för bageri?

SP: Vet inte. Lindhs Bageri.

FL1: Lindhs Bageri?

SP: I Bergsjö.
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FL1: I Bergsjö?

SP: Ja. Stå och baka pepparkakor.

FL1: Ok.

SP: 30 000.

FL1: 30 000 pepparkakor, mm. Och då fick du kontanta pengar i lön för det då?

SP: Ja. 

FL1: Av henne eller? Det var inte så det hade satts in pengar på ditt konto?

SP: Nä. Jag hämtade dom ett tag efter. (Ohörbart)

FL1: Ja och när var det du var där och hjälpte till då?

SP: När vet jag inte. Jag minns inte. 

FL1: Hade du nyss fått dom här pengarna? Om du satt in dom den 22, säger du?

SP: Nja, jag hade fått dom säkert två eller en vecka före.

FL1: Jaha, har dom legat hemma dom här pengarna?

SP: Ja.

FL1: Var har dom legat någonstans då?

SP: I en mugg.

FL1: I en mugg, ok. Hur mycket pengar fick du när du jobbade då?

SP: 721 kanske. 

FL1: Ok, lite drygt 700 kronor?

SP: Ja, sen så har jag haft, ja…

FL1: Hade du några pengar som redan låg i den här muggen, som du samlade före det 
också eller?

SP: Ja, det hade jag. Vet inte hur mycket det var.

FL1: Ja. Ungefär?

SP: Nä.

FL1: Du vet ju ungefär hur mycket du hade innan?

SP: Nä.
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FL1: Var det 5 kronor eller hade du samlat mycket?

SP: Nej, säkert (ohörbart) hundringar.

FL1: Det var inte jättemycket pengar då?

SP: Nä, mest tior och femmor.

FL1: Mm. Tog du med allt det här i muggen då, för att sätta in det eller?

SP: Jaa, det tror jag.

FL1: Mm. Och så skulle du ju handla julklapp till pappa har du sagt, var det tanken då? 
Visste du när du åkte in vad du skulle köpa för någonting till honom?

SP: Nej.

FL1: Nä, utan du skulle hitta någonting lämpligt? Ja. Du har ju sagt att du träffade 
Anna då, i Hudiksvall. 

SP: Ja.

FL1: Är det riktigt det?

SP: Ja. 

FL1: I vilket skede träffade du henne då?

SP: Hur?

FL1: Ja men, direkt från bussen, eller hade du gjort någonting före?

SP: Nä, direkt från bussen gick jag till bion, väntade där, hon kom dit. Så gick vi.

FL1: Ok, och vart gick ni först då?

SP: Banken.

FL1: Banken, var hon med dit också?

SP: Ja, sen biblioteket. (Ohörbart)

FL1: Satt du in alla dom här pengarna eller?

SP: Ja.

FL1: Men du skulle ju handla också?

SP: Ja men det gör jag efteråt.

FL1: Efteråt…

SP: Träffas, banken, biblioteket, tar ungefär tio minuter.

FL1: Jo jo, men jag tänkte, satt du in alla pengar fast du skulle gå och handla? Sparade 
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du ingenting?

SP: Jag handlade inte upp dom.

FL1: Ja men sparade du ingenting om du skulle gå och köpa en julklapp sen, att handla 
för?

SP: Jag har på kortet.

FL1: Ok, du skulle använda kortet då?

SP: Ja.

FL1: Ok. 

SP: Jag sparade väl några tior som dom inte ville… En tjuga och en tia som inte ville 
(ohörbart). Så dom hade jag kvar i…

FL1: Ja. 

SP: Köpte (ohörbart).

FL1: Och efter banken då?

SP: Biblioteket.

FL1: Ja. Vad gjorde ni där då?

SP: Hon skulle lämna böcker. Och jag bara (ohörbart) boken.

FL1: Mm. Och sen?

SP: Sen så köpte vi saker.

FL1: Mm, beskriv vart ni gick någonstans då.

SP: Jakt- och fiskehuset. 

FL1: Mm, var ni någon annanstans först eller gick ni direkt dit eller?

SP: Gick direkt dit, tror jag. Kanske Boa.

FL1: Vad var anledningen att du gick in där då?

SP: Pappa är ju friluftsmänniska, där finns det friluftssaker. 

FL1: Och vad menar du med friluftsmänniska då?

SP: Jakt och fiske. 

FL1: Ok.

SP: Natur. 
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FL1: Mm. På den beskrivning du lämnade för oss så måste det vara en butik som heter 
Helsinge Jakt & Fritid.

SP: Jag vet inte namnet. Men den ligger…

FL1: Nä, men så som du beskrev det…

SP: Den ligger i en källare, ja.

FL1: Mm. Var Anna med in dit också eller?

SP: Ja.

FL1: Ja. Beskriv vad som hände där inne då?

SP: Vi gick runt, jag kollade på saker. 

FL1: Vad kollade du på för saker då?

SP: Julklappar.

FL1: Ja, julklappar, men vad var det för saker du tittade på?

SP: Ja, vad finns i en friluftsbutik…

FL1: Men var det något speciellt du gick och tittade på? Det finns väl jättemycket saker.

SP: Det finns jättemycket. Jag kollade på allt, för jag visste inte vad jag ville köpa.

FL1: Nä. Beskriv någonting som du funderade på att köpa då.

SP: Strumpor.

FL1: Strumpor. 

SP: Dom var ju jättedyra.

FL1: Ok, vad kostade dom då?

SP: 300 spänn.

FL1: Ja.

SP: (Ohörbart) Så då fick han några sulor.

FL1: Var det det enda du tittade på, strumpor och sulor eller?

SP: Ja, för (ohörbart) dom… jag tänkte köpa några kläder (ohörbart).

FL1: Ja.

SP: Men jag kollade runt på allt. 

FL1: Fick du hjälp av någon där inne? Någon som jobbade där, som hjälpte dig att titta 
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runt?

SP: Äh, dom säger ju: Behöver ni hjälp? (Ohörbart)

FL1: Kommer du ihåg?

SP: Jaa… Jag tror jag fick hjälp, kanske… Jag var ju in någon månad före också där. 
(Ohörbart).

FL1: Var du in någon månad tidigare också?

SP: Ja. Bara för (ohörbart).

FL1: Köpte du någonting då?

SP: Nä, det gjorde jag inte.

FL1: Nä.

SP: Utan jag väntade tills julen kom närmre.

FL1: Ja, fick du någon hjälp då, och av vem i så fall?

SP: Vet inte.

FL1: Du vet inte?

SP: Nähä, tror du jag kan deras namn eller?

FL1: Näe, men du kan ju beskriva någon kanske, om det var en kvinna eller man?

SP: Vet inte.

FL1: Det vet du inte heller… Nä.

SP: Hade skägg kanske. Jag inte.

FL1: Varför säger du så då, om du inte vet?

SP: För att jättemånga därinne hade skägg.

FL1: Jättemånga därinne hade skägg?

SP: Ja.

FL1: Men det är väl inte så jättemånga som jobbar där?

SP: Det var ganska många (ohörbart) butik.

FL1: Ok…

SP: Det var fyra pers.

FL1: Som jobbade där?
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SP: Ja, vad jag såg.

FL1: Ja, det minns du i alla fall.

SP: Ja, för det var konstigt. Det var två… det var en i kassan, två som gick runt och 
en där bak i lagret.

FL1: Ok, och var det någon av dom som hjälpte dig eller?

SP: Eh, hjälpte mig… vet inte. Jag minns inte, förlåt.

FL1: Ja som visade olika saker som du skulle kunna köpa till pappa?

SP: Nä men jag sa att… jag tackade väl  nej, tror jag. 

FL1: Till vadå?

SP: Till hjälpen.

FL1: Du tackade nej till hjälp, ok. Ja ja.

SP: Ja, tror jag.

FL1: Ja. Tittade du på något annat än strumpor, sulor och kläder eller?

SP: Jag kollade på allt möjligt.

FL1: Tittade du på några knivar?

SP: Nä det fanns väl en… några där, som jag såg. Men något sånt behöver inte han, 
för han har allt. Sen kollade jag på… ja, jackor har han, byxor har han. 
Fiskesaker, det är mer för mig, och mamma.

FL1: Fiskesaker?

SP: Ja. Men det är mer för mig det.

FL1: Mm, men du fick inte hjälp av någon i personalen att titta på vissa knivar inte?

SP: Näe.

FL1: Det är du säker på?

SP: Det är jag hun… Nä, jag vet inte. Nä, jag ber inte om hjälp av personal.

FL1: Vad sa du?

SP: Jag ber inte om hjälp, för personal.

FL1: Nä, men dom kan ju erbjuda hjälp.

SP: Ja, men tackade nej.
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FL1: Tackade nej?

SP: Ja, kollade själv.

FL1: Ok. Men du köpte någonting i alla fall?

SP: Ja.

FL1: Och vad var det då?

SP: Ett par sulor.

FL1: Ett par sulor?

SP: Sulor.

FL1: Ja. Var dom billiga eller dyra?

SP: Nä dom var billiga.

FL1: Billiga?

SP: Ja.

FL1: Vad hade du tänkt dig att handla för för summa till pappa då? Var det…

SP: Nä men det beror på vad som finns.

FL1: Ja…

SP: Jag tänkte på strumpor, men strumporna var ju så dyr.

FL1: Ok.

SP: Typ 250-300 kronor, för strumpor (ohörbart).

FL1: Och det hade du inte tänkt, något så dyrt eller?

SP: Näe.

FL1: Nä. Kommer du ihåg när du betalade här och var det mycket folk i kön eller?

SP: Nä, i kön var det bara jag. Och (ohörbart) någon tant före mig.

FL1: En tant framför dig?

SP: Ja. 

FL1: Och så var det du. Var stod Anna då?

SP: (Skrattar till) Jag vet inte. 

FL1: Nä men var hon med dig då, eller var hon och tittade på grejer eller?

SP: Nä hon stod väl runt mig någonstans.
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FL1: Ja, så det var inte en lång kö då eller?

SP: Näe.

FL1: En tant före dig?

SP: Tror jag, ja…

FL1: Och så var det du och Anna eventuellt då. Något mer folk?

SP: Det var ju folk överallt runtomkring, gick runt.

FL1: Ja, jag tänkte som stod och köa.

SP: Inte i kön.

FL1: Inte i kön, nä. Och den där tanten var ingen du känner, eller?

SP: Nä. Det var ingen där jag kände.

FL1: Vet du vad hon köpte eller?

SP: Nä.

FL1: Ingen aning? Nä. En sån här kniv som vi visade nu då, en sån här. Den heter ju 
EKA Swingblade, heter den här kniven.

SP: Ok.

FL1: Har du någon gång, vid något tillfälle överhuvudtaget, köpt en sån kniv?

SP: Nä.

FL1: Aldrig?

SP: Jag köper inte knivar.

FL1: Nä. Hur får du tag på knivar då?

SP: Hittar dom hemma bara.

FL1: Du har hittat dom hemma?

SP: Ja.

FL1: Har du någon gång stulit en sån kniv eller?

SP: Nä.

FL1: Nä, och inte köpt heller? Nä. Minuten efter… alltså det köps ju såna här filtsulor 
som du beskriver på den här butiken. Kommer du ihåg vad dom kostade?

SP: 35 tror jag.
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FL1: Ja, hur betalade du dom då?

SP: En tjuga, en tia, en femma.

FL1: Ja, så det var dom här småpengarna du hade kvar? Du behövde aldrig använda 
kortet?

SP: Nej.

FL1: Nä. Det finns ju ett köp på såna sulor som stämmer och hon som sålde dom har ju 
beskrivit att det var en kille som köpte dom, som tog upp några småpengar ur 
fickan bara, och betalade kontant. I ungefär samma veva, en minut bara efter, så 
köps det en EKA Swingblade-kniv där.

SP: Ok…

FL1: Du har inte köpt en sån när du var därinne? Att du har köpt sulorna och sen köpt 
en kniv också eller? 

SP: Näe.

FL1: Det måste vara någon annan?

SP: Ja.

FL1: Ok. Nu sa du ju att du såg inte att det stod någon bakom dig?

SP: Det stod folk överallt.

FL1: Ja. Det här är direkt nästa köp, det är bara minuten efter. Men du har inte gjort 
det?

SP: Näe. 

FL1: Nä. En manlig personal, han har beskrivit att det var en ung kille och en ung tjej, 
en kort ung tjej, som kom in den här dagen och tittade på bland annat knivar. Han 
hjälpte den här killen säger han och killen skulle köpa julklapp till sin pappa som 
var jägare hade han sagt. Och han har ju uppfattningen att killen som köpte den 
här kniven, EKA Swingblade… Men det är inte du som har köpt den?

SP: Nähä!

FL1: Nä, det är någon annan?

SP: Ja.

FL1: Precis efter dig då?

SP: Mm.

FL1: Det finns ju som sagt… klockan 15:52 är det ett köp, 35 kronor, filtsulor.

SP: Mm.
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FL1: 15:53 då, så köps det en EKA Swingblade. Men den är det inte du som har köpt?

SP: Nä.

FL1: Och den är svart. Så ser den ut.

SP: Hm. 

FL1: Den är ju en likadan som den, fast den var orange. 

SP: Ok.

FL1: Men det är inte du som har köpt den och det är därför du minns det som att den 
var svart inte? 

SP: Nej.

FL1: Är du säker på det?

SP: Ja. Sån där har inte jag köpt.

FL1: Va?

SP: Sån där har inte jag köpt.

FL1: Du har inte köpt en sån där?

SP: Näe.

FL1: Nä. Så det är ju ett annat ungt par då som ska köpa en julklapp till pappa som är 
jägare då, som var ungefär samtidigt därinne som du och Anna? Som har köpt 
den då?

SP: Ja.

FL1: Ja, det är inte du i alla fall?

SP: Nä.

FL1: Det är du helt hundra på?

SP: Är den köpt med kort eller kontant?

FL1: Va?

SP: Är den köpt med kort eller kontant?

FL1: Den är köpt kontant.

SP: Jag hade inga kontanter på mig, bara en tjuga. 

FL1: Det var allt du hade?
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SP: En tjuga, en tia och femma.

FL1: Ok. Du köpte ingenting alls, mer än dom här sulorna, överhuvudtaget?

SP: Ingenting alls.

FL1: Nä. Var du nöjd med det då, tyckte det att det var tillräckligt att pappa skulle få 
sulor för 35 kronor eller gick du och letade något mer?

SP: Ja, nöjd och nöjd… Svårt att köpa (ohörbart).

FL1: Ja, men gick du och letade efter någonting mer i någon annan affär?

SP: Nä, efter det gick vi ut.

FL1: Sen gick ni ut. Jag vet ju att du har sagt att du vill vara ärlig med oss, mig och 
Jon. Är det någonting du bara säger det eller är… vill du det?

SP: Jag vill det.

FL1: Ja, vill du vara det?

SP: Ja.

FL1: Ja. Så det här med den här kniven då, det var bara något att det blev fel? Det hade 
du velat berätta egentligen om det hade kommit på tal, tidigare? Att du brukar ha 
en kniv i den där väskan?

SP: Jag minns aldrig att ni frågade om jag brukade… brukade ha en. Jag minns bara 
vad ni frågade vad jag hade i den.

FL1: Ja, det fanns ju ingen kniv i den när vi tog den i beslag, så det var inte det jag 
frågade om, utan vad det har funnits där.

SP: Inte (ohörbart).

FL1: Om det har funnits någon kniv där förut, frågade jag. För jag såg ju själv att det 
fanns ju ingen kniv när vi tog den, så det var inte det jag frågade om. Det kunde 
jag ju se, att det inte var någon kniv i den då.

SP: Ja. 

FL1: Ja, alltså undrade jag, har det funnits en kniv i den förut.

SP: Jaha.

FL1: Eftersom det var en bra att ha-väska.

SP: Ja, förut ja.

FL1: Ja. Men det är inte bara det att du inte ville nämna den här kniven för oss då?

SP: Näe, (ohörbart) nej.
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FL1: Det är inte så att du inte vill nämna den här kniven eftersom du har använt i något 
som du inte vill prata om?

SP: Nä.

FL1: Det är det inte? Nä. Jag vill ju jättegärna att du är ärlig med oss, men vi har ju, 
och det har jag ju sagt, vi har ju lite svårt att förstå hur du bara kan… Så fort det 
gäller någonting om det här du är misstänkt för så är minnet helt borta, och i 
övrigt minns du så bra. Det är ju jättesvårt att förstå det, Simon.

SP: Jaa…

FL1: Det är därför jag undrar om du är ärlig med oss, för ibland känns det som att du 
inte är det. 

SP: Ok, men jag är ärlig.

FL1: Det är du?

SP: Mm. 

FL1: Och då menar jag liksom, varenda liten detalj. Varenda liten detalj, menar jag då.

SP: (Ohörbart) medalj?

FL1: Varenda liten detalj, om du är ärlig med det. Eller finns det någonting som du 
undanhåller för oss? Jag får den känslan ibland.

SP: Allt som jag kan minnas, det säger jag.

FL1: Ja, men jag får den känslan ibland, att du undanhåller saker. Och skyller på att du 
inte minns.

SP: Ok. 

FL1: Är det så?

SP: Nä.

FL1: Du har ju så jättebra minne om hela dagen fram till bion och sen ska du ha glömt 
att du till och med löste en biljett på din mobilapp och sen är minnet helt borta, 
ända till dagen efter, när du kliver innanför dörren på akutmottagningen. Du har 
till och med glömt bort hur du kom dit.

SP: Ja.

FL1: Mm. Förstår du själv att det kan vara svårt att…

SP: Jag förstår!

FL1: … att förstå att det faktiskt är på det viset?

SP: Jag förstår.
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FL1: Ja, men du vill vidhålla att det faktiskt är så?

SP: Det är så.

FL1: Ja. Vi har ju svårt att tänka oss det.

SP: Ja, det kan jag också förstå.

FL1: Ja. Vi tror inte man kan glömma bort så pass stor del.

SP: Nähä.

FL1: Nä. Och därför känns det som att du inte är riktigt ärlig med oss. Men det är sant?

SP: Att jag inte minns?

FL1: Ja, att du inte minns någonting, överhuvudtaget, från att du lämnade bion tills du 
är innanför dörren på akuten? Det känns ju inte troligt att man kan glömma bort 
så mycket.

SP: Nä men det är det jag minns. (Ohörbart) Det är sanningen för mig.

FL1: Det är sanningen för dig?

SP: Ja. 

FL1: Jaa, vad tycker du då om vi har svårt att tro på den?

SP: Det får väl ni göra om ni vill.

FL1: Ja, men retar det dig på nåt vis eller?

SP: Ja.

FL1: Att vi inte förstår? Förklara hur, hur det retar dig.

SP: Nä, oftast när någon säger att jag ljuger, fast jag säger sanningen, då blir jag 
irriterad.

FL1: Mm, men nu säger jag ju inte rakt ut att du ljuger, jag säger att vi har väldigt svårt 
att förstå att man kan glömma bort så där stor del.

SP: Just vad du säger och vad du menar (ohörbart).

FL1: Nä det känns som att jag påstår att du ljuger, är det så du menar?

SP: Ja. 

FL1: Och det tycker du inte om?

SP: Näe.

FL1: Nä. 
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SP: (Ohörbart)

FL1: Nä, nä det är väl inget kul… Men du minns ingenting, från att du lämnar bion, 
tills du klivit innanför dörren på akuten? Förutom något diffust minne om att du 
har blivit rånad? Det är allt?

SP: Precis.

FL1: Ja, finns ingen bussresa? Inte att du har hoppat av bussen, fått skjuts med en taxi? 
Skickat meddelanden med personer du känner, till och med din mamma? Varit 
ute hela natten, fått skjuts, köpte biljett till Sundsvall på bussen, via appen? 
Liftat? Fått skjuts till akuten? Allt det är helt borta? Det är jättelång tid.

SP: Jag vet inte.

FL1: Har du inte ens någon gång under den tiden vaknat till och minns någonting?

SP: Nej.

FL1: Är det verkligen sant?

SP: Ja.

FL1: Vi ska byta spår litegrann och prata om lite andra saker. Det kan kanske passa 
med fem minuter nu? Annars måste vi ta en paus efter en och en halv timme 
ungefär, när vi byter på inspelningsutrustningen. Det har ju gått en timme nu snart.

ADV: 11:40 ungefär så är det väl lämpligt om vi tar en paus. Om inte annat så behöver 
jag en paus… (Avbryts av FL1)

FL1: Ja, jag tänkte ta den redan nu då, så vi kan köra på sen.

ADV: I såna fall får du riva p-böterna åt mig.

FL1: Så att, fem minuter. Vi tar en paus, klockan är 11:10.

(Paus)

FL1: Ja, då fortsätter förhöret med Simon Persson. Klockan är 11:24. Innan jag går 
vidare i förhöret tänkte jag bara be Jon ställa några frågor till dig Simon, om det 
som vi har pratat om. 

FL2: Simon, i tidigare förhör så har ju då fått sett ett foto över alla tillhörigheter som 
fanns i din väska, i samband med att du kom till sjukhuset på morgonen den 23 
december. 

SP: Mhm.

FL2: Minns du det?

SP: Ja.

FL2: I samband med det så fick du frågan om vad du saknade i väskan. Minns du det?
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SP: Ja.

FL2: Minns du vad du svarade på den frågan?

SP: Boll, tror jag.

FL2: Mm, något mer som du berättade att du saknade i väskan?

SP: Inte vad jag minns.

FL2: Det var ju också ett fyrpack AA-batterier, som du sedan fick sen en bild på.

SP: Ja, ja, ja. 

FL2: Som vi hade hittat ute i skogen. Där fick ju du frågan, flera gånger, kring vad du 
saknade i din väska. Och dom saker du berättade, det var ju den här bollen och 
det här fyrpacket batterier. Sen har du också, i tidigare förhör, fått frågan om du 
har… I samband med att du har berättat att du varit med i scouterna och berättat 
att du alltid är redo, om dina verktyg, att du förberedd på allt möjligt…

SP: Ja.

FL1: Då har du fått den raka frågan: Har du någon kniv i väskan? Brukar du ha någon 
kniv i väskan? Minns du det, att du har fått den frågan? Den har du fått och svaret 
på den frågan är: "Nä, jag bär inte kniv, för att det är olagligt. Det är ett brott mot 
knivlagen." Minns du det, att du har sagt det?

SP: Näe.

FL2: Nä. Hur kommer det sig att du har sagt så?

SP: Vet inte.

FL2: Du vet inte? För idag vet ju vi att det inte stämmer. Och det är ju först… först när 
vi konfronterar dig med uppgifter, från dina närmaste kompisar, om att du oftast 
har kniv. Dom har till och med… två av dom har till och med pekat ut, 
samstämmigt, exakt vilken typ av kniv det är. Det är först då som du själv berättar 
om det. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig, Simon?

SP: Vet inte.

FL2: Förklara. Förklara för oss. 

SP: Jag kan inte förklara.

FL2: Du kan inte förklara?

SP: Nej.

FL2: Hur kommer det sig att du inte har berättat om den här jaktkniven tidigare?

SP: Ni frågade väl inte.

FL2: Jamen, jag har ju precis varit inne på det, att vi har frågat dig om det. Vi har varit 
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inne på det. Dels i samband med att du berättade om scouterna, dels i samband 
med att du har fått se bild på tillhörigheterna i väskan, när du kom in på 
sjukhuset, på frågan om vad du saknar. Du har haft flera chanser att berätta om 
den här kniven, Simon. Men du har inte berättat det för oss. Hur kommer det sig?

SP: Det kan jag inte svara på.

FL2: Hur kommer det sig att du inte kan svara på den frågan?

SP: Som sagt, jag kan inte svara på den.

FL2: Du kan inte svara på den? Är det för att du inte vill svara på den?

SP: Jag kan inte.

FL2: Du kan inte? Nä, då vill jag att du förklarar hur det kommer sig att du inte kan 
svara på den enkla frågan.

SP: (Tystnad i cirka 30 sekunder)

FL2: Du ruskar på huvudet? Berätta. Berätta Simon.

SP: Berätta? Jag kan inte berätta sa jag.

FL2: Du kan inte berätta?

SP: Nej.

FL2: Nä. Är det så att det är för att du har använt den här kniven vid dom här två 
morden? Är det därför du inte kan berätta?

SP: (Ohörbart) 

FL2: Vad säger du?

SP: Nä.

FL2: Du säger nej?

SP: Jaa…

FL2: Men förstår du oss? Vi har fått, från flera av dina kompisar, att du oftast bär kniv. 
Vi har fått utpekat, precis vilken kniv det är.

FL1: Det är Jon som pratar med dig.

SP: Jag vet. Men jag fastnade i en…

FL2: Hörde du vad jag sa?

SP: Ja. Flera kompisar.

FL2: Precis. Och den här kniven har inte du berättat för oss någonting om, på hela 
tiden. Fast du har fått flera tillfällen. 
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SP: (Ohörbart)

FL2: Mm, och det gör ju att vi tror att det är den här kniven du har använt.

SP: På…?

FL2: Norra Råbovägen 2.

SP: Det kan jag heller inte svara på. (Ohörbart)

FL2: Men kniven hade du minne av, eller hur?

SP: Halvt.

FL2: Du har ju precis beskrivit den, för min kollega här.

SP: Jag vet inte om jag har haft den, eller i mitt rum.

FL2: Mm. Ja jag stoppar där Christer, och lämnar över till dig.

FL1: Det är ju till och med så att du gräver så djupt att du började prata om en 
kökskniv för ett år sen, innan du ens vidgår att du har haft en kniv väldigt tätt inpå 
morden sker. Som du har haft och visat för kompisar. Hur kan du komma ihåg en 
kökskniv för ett år sen, och inte minnas en kniv du hade några dagar innan 
morden?

SP: För jag har sett den så många gånger.

FL1: Men är inte det konstigt?

SP: Näe.

FL1: Varför skulle vi vara intresserade av en kniv du har haft i barndomen och för ett 
år sen, om du har haft en annan kniv i ett halvår innan morden sker? Och det 
nämner du ingenting om? Det måste du ju komma ihåg, att du haft en annan kniv 
i väskan? Och du kom ju ihåg det till slut, men det sitter ju långt inne… När du 
säger att du inte kan svara, så tolkar ju vi det som att du inte vill. Finns det en 
annan förklaring eller? Annars måste du ju berätta, om vi tolkar det fel?

SP: Jag kan inte svara på den.

FL1: Du kan inte svara på den frågan heller?

SP: Nej.

FL1: Om jag påstår att du vill inte berätta om den här kniven, vad säger du då?

SP: Vet inte.

FL1: Är det inte så att du inte gärna vill berätta om den här kniven?

SP: Jo.
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FL1: Ja. Ska du inte berätta vad det beror på då, för oss?

SP: För att (ohörbart, talar tyst)

FL1: Ja det är ju en väldig skillnad, du sa ju nyss att du inte vill berätta om det här. "Jo" 
svarade ju du på det, och sen säger du att du inte minns igen? Är det så, att du inte 
vill berätta om den  här kniven för oss?

SP: Kan inte.

FL1: Va?

SP: Jag kan inte.

FL1: Ja, men du svarade ju nyss "Jo" på det?

SP: Fast nej.

FL1: Jo fast nej? Min uppfattning är att du vill inte berätta.

SP: Min uppfattning är att jag inte vet.

FL1: Vad för nåt?

SP: Någonting.

FL1: Någonting? Någonting vet du, det är ju uppenbart. För du har berättat väldigt 
mycket som stämmer. Så det är klart att du vet någonting. I stort sett stämmer ju 
allt du berättar, förutom när det handlar någonting om det som närmar sig i dom 
här morden du är misstänkt för. Så är det. Inser du det själv?

SP: Näe.

FL1: Det gör du inte? Tycker du att du minns någonting som handlar om det här?

SP: Handlar om?

FL1: När det handlingar någonting… när det närmar sig dom här morden. Du minns ju 
inte ens att du löst bussbiljett på din app, att du har meddelat dig med kompisar 
och mamma på telefon, att du har åkt med en taxi som du har pratat med, att du 
har fått skjuts. Du minns ju ingenting som handlar om det här.

SP: Nä.

FL1: Nä. Jo, du minns en sa, något diffust om ett rån.

SP: Ja.

FL1: Som uppenbarligen inte har skett. Förstår du att bevisen mot dig är väldigt 
tydliga, att det är du som har gjort det här? Förstår du det?

SP: Ja, ni har sagt det förut.

FL1: Jag tänkte bara så att du är införstådd med att bevisen pekar, i nuläget, mot dig 
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och ingenting annat.

SP: Jaa, det vet jag.

FL1: Vi har inte hittat något blod från någon annan på brottsplatsen.

SP: Nej.

FL1: Nä.

SP: Det vet jag också.

FL1: Och personer vi har hört har låst dig till olika platser.

SP: Det har ni sagt.

FL1: Mm. Så att du förstår…

SP: Ja, jag förstår.

FL1: … att det mesta tyder på att det är du som har gjort det här, faktiskt. Förstår du 
det?

SP: Enligt bevisen, ja. 

FL1: Ja. 

SP: Enligt mitt minne, nej. 

FL1: Nä för du minns ju inte ens saker runtikring? Inte ens att du måste ha gått, 
jättelångt, till den här busshållplatsen där du står och liftar. Att du löser en biljett 
till Sundsvall. Löser en biljett till Sundsvall för att du vill söka vård i en annan 
stad än Hudiksvall eller?

SP: Jag vet inte.

FL1: Du minns inte det heller?

SP: Nä.

FL1: Inte att du står där och liftar, vid E4:an? Och inte hur du har gått dit heller? Inte 
att du åker med en kvinna därifrån? Att du pratar om att du ska till Skottland, du 
ska till Gävle och fira jul. Det här kan man ju inte glömma bort?

SP: Jag har ingen (ohörbart).

FL1: Nä. Det är det jag säger, så fort det gäller någonting kring dom här morden så 
minns du inte överhuvudtaget.

SP: Ok.

FL1: Nä du minns ju inte ens att du åkt bussen till den här platsen, och taxi? I övrigt 
minns du ju hur du har åkt buss, dagarna före. Från du kliver ut från bion så 
minns du ju ingenting. Eller minns du någonting från att du kliver ut från bion…
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SP: Nej.

FL1: Inte ett dugg?

SP: Inte ett dugg!

FL1: Nä, där är det stopp. Annars minns du väldigt bra, allt Före och efter.

SP: Tack. 

FL1: Ja, du minns ju… från att du kliver in på akuten minns du ju precis allting, med 
oss poliser och allt. Alltihop, till och med detaljer, som rumsnummer.

SP: Nummer är jag bra på.

FL1: Ja bra på… Man kan inte vara bra på någonting när man inte minns 
överhuvudtaget vad man har gjort. 

SP: (Ohörbart)

FL1: Du kunde ju inte minnas ett nummer heller om nästan ett helt dygn är borta, så 
minns du ju inte något nummer därifrån heller.

SP: Från var?

FL1: Ja från det dygnet.

SP: (Ohörbart)

FL1: Ja men om du har sett ett nummer på en buss eller någonting. Du kan ju inte 
minnas ett nummer, är minnet borta så är det väl borta. Om du sett ett nummer på 
en stuga eller på en buss, det kan du ju inte minnas när du inte ens har ett minne 
av vad du har gjort. Spelar väl ingen roll om det är ett nummer, Simon. Eller?

SP: (Suckar) Ni frågade precis om jag var i akuten.

FL1: Ja, men du minns ju ingenting från att du klev ut från bion tills du kliver in på 
akuten.

SP: Nä, det har jag sagt förut och jag (ohörbart).

FL1: Jo, du minns att du blivit rånad. Vilket ju vi menar på, det är inte sant, att du blivit 
rånad. Inte i Håsta i alla fall.

SP: Det här… Allt som jag har sagt, det är det jag minns.

FL1: Ja. 

SP: Så något mer kan jag inte säga. 

FL1: Nä det ska du inte göra. Men du förstår väl också kanske varför vi inte helt och 
hållet tror på dig? Med tanke på vad bevisen pekar åt för håll. Eller hur?
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SP: Ja. 

FL1: Ja, så att du inte… Du sitter och säger att du tycker inte om, om en person inte 
tror på dig säger du.

SP: Mm.

FL1: Mm, men du har väl full förståelse?

SP: Jag har förståelse.

FL1: För att vi kanske inte tror på allting du säger.

SP: Nä, men det vet jag ju om.

FL1: Ja. 

SP: Ni gör ert jobb, det är (ohörbart).

FL1: Vi har tagit din dator i beslag, Simon.

SP: Yes.

FL1: Vi har ju varit inne lite på det här, vi har ju tagit upp att det fanns slagningar på 
bägge målsäganden som är döda. Hör du mig nu?

SP: Ja, jag hör dig.

FL1: Ja, jag tänkte eftersom du sitter och håller på med annat.

SP: Nä men jag hör.

FL1: Du hör ändå?

SP: Ja.

FL1: Kommer du ihåg det?

SP: Jaa… jaa. (Låter osäker)

FL1: Att vi har sagt det, att det har gjorts sökningar från din dator på båda målsäganden 
och även på Kjell Lists fru, Inger.

SP: Mm.

FL1: Bland annat. Kommer du ihåg det?

SP: Svagt.

FL1: Mm. Vi har ju gått igenom din dator i alla fall och du har ju sagt också att du 
brukar sitta mycket med datorn, har du sagt.

SP: Ja, söker på allt möjligt som dyker upp i huvudet.
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FL1: Ja. Nu har vi ju varit och pratat om den 21 december, när du var med Anna och 
handlade filtsulor och satte in pengar. Sen tänkte vi gå på den 22 december. Det 
har du ju berättat om tidigare. 

SP: När jag gick på bio?

FL1: Ja, från att du vaknade. Jag tror du sa något om att du inte åt något eller något 
sånt där.

SP: Nä jag åt… jag äter inte frukost.

FL1: Nä.

SP: Jag äter knappt lunch.

FL1: Kommer du ihåg vad du gjorde då, istället?

SP: Den morgonen?

FL1: Ja.

SP: Nej.

FL1: Du skulle ju på bio, du skulle till Försäkringskassan. Kommer du ihåg vad du 
gjorde innan du åkte?

SP: Minns inte.

FL1: Fram till att… klockan 14:22 så löser du en bussbiljett, på bussen. Från Älgered 
till Hudiksvall. Minns du vad du gjorde innan dess?

SP: Nej.

FL1: Från att du vaknade till 14:22?

SP: Låg väl och sov. Kanske duschade, nä, tror jag inte att jag gjorde.

FL1: Nä. Klockan 08:44 på morgonen så började din dator användas i alla fall.

SP: Fyra på morgonen?

FL1: 08:44, på morgonen.

SP: Ja åtta, då ligger jag och sover. (Ohörbart).

FL1: Va?

SP: Då ligger jag och sover.

FL1: Ja 08:44 börjar din dator användas.

SP: Ok.

FL1: Mm. Menar du att det är någon annan som använde den eller?
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SP: Nä, bara jag som (ohörbart).

FL1: Ja.

SP: Men jag… 

FL1: Det görs ju bland annat sökning på Aftonbladet nyheter, det är olika filmer som 
det söks på, Facebook-sökningar, sökningar på Rubiks kub-lösningar, ett antal 
namn, som ger träff på att det är folk som har olika rekord på kuben bland annat. 
Kommer du ihåg att du satt vid datorn?

SP: Nä, inte åtta på morgonen.

FL1: 08:44 började den användas.

SP: Nä, då ligger jag och sover

FL1: Vem har gjort dom här sökningarna då, om Rubiks kub och filmer när du ligger 
och sover då, Simon?

SP: Vet inte.

FL1: Det måste ju ha varit du?

SP: Nä, för jag ligger och sover då jag.

FL1: Men vem var det då?

SP: Inte vet jag.

FL1: Är det någon i din familj då eller?

SP: Nej (ohörbart).

FL1: Men vem är det då?

SP: Jag vet inte, sa jag.

FL1: Är du säker på att det inte var du?

SP: Jag är hundra, för att jag är aldrig vaken då.

FL1: Nä. Klockan 11:44 så är det en sökning på Försäkringskassan, dit skulle du ju sa 
du?

SP: Ja.

FL1: Ja. Är det du som har varit in på din dator och sökt på Försäkringskassan 11:44?

SP: (Ohörbart) kanske jag, men inte åtta. Då ligger… åtta ligger jag och sover.

FL1: Ja, 11:44? Är det du som har gjort det på din dator, eller är det någon annan?
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SP: Det måste ha varit jag. (Ohörbart) jag är inte hundra på det.

FL1: Va?

SP: Jag är inte hundra på det.

FL1: Men varför är du inte hundra på det? Då måste du ju misstänka att någon annan 
varit in på…

SP: För jag minns inte.

FL1: Ska det ha varit din pappa eller mamma då eller?

SP: Nä.

FL1: Nä, men vem är det då? Om du antyder att det är någon annan?

SP: Det vet jag inte.

FL1: Men det måste du ju veta om du säger att det är inte du och inte din mamma och 
inte din pappa. Vem är det då, som söker på Försäkringskassan klockan 11:44? 
Det kan ju bara du veta. Var det någon som sov över hos dig eller?

SP: Nej.

FL1: Nä. Vem var det då?

SP: Det vet jag inte.

FL1: Var det du?

SP: Näe.

FL1: Inte du 11:44, som sökte på Försäkringskassan?

SP: Jag brukar sov… jag brukar till två jag.

FL1: Ja brukar, men hur var det här nu då?

SP: Jag vet inte.

FL1: Men du förnekar att det är du?

SP: Nä, jag säger att jag vet inte.

FL1: Det kan ha varit du?

SP: Kan, kan inte. Jag vet inte.

FL1: Nä. Du svarar ju väldigt kryptiskt hela tiden, du kommer ju inte med några 
förklaringar till varför det inte skulle vara du. Hade ni inbrott den natten eller 
hade ni besök av släktningar eller något. Man kan väl komma med något förslag?

SP: Vet inte. Vet inte. 
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FL1: Näe, vet du inte om ni hade besök av släktingar?

SP: Vet i… nä. Jag minns ingenting, från…

FL1: Du minns ingenting?

SP: Jag vet inte om att någon släkt eller några vänner eller någonting…

FL1: Nä, då borde det väl inte ha varit så?

SP: Inte vet jag.

FL1: Inte vet du?

SP: Nej.

FL1: Det låter ju som att vad vi än kommer fråga hädanefter så kommer du svara att du 
inte vet? Det blir ju mindre och mindre du vill svara på. Är det riktigt det?

SP: Vet inte.

FL1: Du vet inte det heller?

SP: Nä.

FL1: Nä. Är du lite sur på oss? Är det därför du svarar så?

SP: Nä, trött.

FL1: Trött, ja. Från 12:27 då till 12:50 så börjar du göra sökningar på Google Maps, på 
din dator. Fortsätter kombinerat med olika sökningar på Hitta.se, sökningar på 
olika adresser. 12:29-12:36 sökningar på Södra Råbovägen 1, Södra Råbovägen 
13, Elisabeth Östblom. Södra Råbovägen 8, Tage och Astrid Eriksson. Sökning 
på privatpersoner boende Södra Råbovägen, fem träffar på Hitta.se. Är det du 
som gjort det?

SP: Vet inte.

FL1: Vet inte. 12:30, sökningar på Hitta.se, Västerbygdens jaktvårdsområde, Södra 
Råbovägen, Hudiksvall. Klockan 12:37 slagning på Hitta.se och Google, Norra 
Råbovägen, personer boende på Norra Råbovägen. 12:37-12:38 sökning på 
Hitta.se Vanja Nilsson, Norra Råbovägen 2. Vanja är mördad, samma dag och du 
är misstänkt. Klockan 12:38 sökning på Hitta.se, Norra Råbovägen 4. 12:39 
sökning på Hitta.se Norra Råbovägen 5. 12:40 sökning på Facebook på namnet 
Vanja Nilsson. Klockan 12:41 sökningar på Hitta.se och Facebook, på Kjell och 
Inger List, Norra Råbovägen 4. Kjell är den andra som är död, du är misstänkt. 
12:45 Googlesökning på Norra Råbovägen 8. 12:45 sökning på Hitta.se, 
privatpersoner Råbovägen, 14 personer. Klockan 12:47 sökning på Hitta.se, 
privatpersoner Knösta. Klockan 12:48 sökning på Hitta.se, Västerå 43, Edgar 
Andersson. 12:48 Googlesökning Knösta igen. 12:50 flera sökningar på Google 
Maps, bland annat Ilsbo, vägen Ilsbo till Norra Råbovägen 9. Klockan 
12:51-13:15 är det diverse sökningar igen på Facebook, YouTube och Google. 
Och 14:22 så löser du bussbiljett, på bussen, Älgered till Hudiksvall. Vem är det 
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som har gjort dom här sökningarna innan du sätter dig på bussen?

SP: Vet inte.

FL1: Du vet inte? Har du något förslag, vem det kan vara?

SP: Nej. 

FL1: Inte ens ett förslag?

SP: Nej.

FL1: Är det din mamma?

SP: Vet inte. Näe…

FL1: Är det din pappa?

SP: Vet inte, nä.

FL1: Var det några fler hemma?

SP: Vet inte. 

FL1: Var din syster hemma?

SP: Vet inte.

FL1: Är det du som har gjort dom här sökningarna på målsäganden som är döda?

SP: Vet inte.

FL1: Och kartlagt hela området?

SP: Vet inte.

FL1: Du vet inte?

SP: Nej.

FL1: Och när du säger vet inte, menar du att du inte minns, att du inte vill svara eller 
vad menar du?

SP: Att jag inte vet.

FL1: Mm, förklara det lite mer.

SP: Att jag inte vet.

FL1: Mm. Det kan ju bero på att man inte minns.

SP: Minns, vet, samma sak.

FL1: Är det samma sak?
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SP: Näe, inte helt.

FL1: För förr har du sagt att du inte minns, nu har du ju bytt ord till inte vet. 

SP: (Ohörbart)

FL1: Va?

SP: Va?

FL1: Jag hörde inte vad du sa.

SP: Inte jag heller.

FL1: Du hörde inte vad du sa själv?

SP: Näe.

FL1: Nä. Varför har du bytt och säger jag vet inte. Förr har du svarat på allting att du 
minns inte?

SP: Jag vet inte.

FL1: Du vet inte det heller?

SP: Nej.

FL1: Nä. Om jag säger då att det är ju uppenbart att det är du Simon, som har suttit och 
gjort dom här slagningarna innan du åkte in till Hudiksvall?

SP: Då säger jag vet inte.

FL1: Nä. Men jag tror att du vet det också. Det finns detaljerat här, man har tagit ut 
precis det du har sökt på din dator. Bilder och allting. Och det här menar jag, det 
här är ingenting som du kan glömma bort, allt det här som du har gjort innan du 
åker in till Hudiksvall. Och sen dör dom här personerna, eller blir mördade, dom 
här personerna som det har slagits på bland annat.

SP: Va?

FL1: Det är ju två personer mördade, det vet du väl?

SP: Ja.

FL1: Som du är misstänkt för. Och att bevisen pekar ju tungt mot att det är du som har 
gjort det här.

SP: Ok.

FL1: Ja, och från din dator den här dagen så har man sökt på det här området väldigt 
mycket. Och även namnen, och även på Facebook. Det måste väl du komma 
ihåg? Det tror jag inte din mamma eller pappa har gjort. Skulle din mamma och 
pappa ha sökt på dom här målsägandena som är döda, innan du åker till… 
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(Avbryts av SP)

SP: Dom kan inte (ohörbart).

FL1: Va?

SP: Dom kan inte komma in på min dator.

FL1: Näe, då är det väl ganska uppenbart att det är du?

SP: Näe.

FL1: Nähä, vem mer kommer in på din dator då?

SP: Jag.

FL1: Du och?

SP: Jag.

FL1: Ja då måste det vara du?

SP: Näe.

FL1: Nä. Förklara varför det inte måste vara du?

SP: (Gäspar) Vet inte.

FL1: Det vet du inte heller?

SP: Nej.

FL1: Nä. Du verkar ju uppenbarligen ganska ointresserad av att svara på någonting. Jag 
tror inte att du vill helt enkelt. Du säger att du inte vet, men uppenbarligen vill du 
ju inte förklara det här. Är det riktigt?

SP: Vet inte. 

FL1: Vill du gå igenom det här med din advokat, alla dom här slagningarna, i lugn och 
ro? För det är mycket för mig att bara läsa in på ett förhör. Vill du det Jan, eller?

ADV: Vi får se. Svårt att säga när jag inte har sett det. En fråga där till er.

FL1: Mm?

ADV: Ni satt och tog tider här. Jag förutsätter att man har stämt av den tid som anges på 
datorn mot verklig klocka?

FL1: Ja, det här är ju vad vi har fått hittills och det är ju inte vi som tömmer den så att 
säga, men så här ser materialet ut idag. Det du har här så att säga, och här har du 
en… (ljud av bläddrande i papper hörs)… en beskrivning, ett PM. Det är vad jag 
kan svara på just nu så att säga.

ADV: Mm. (Läser innantill): Man zoomar ut kring området från… vid Råbosjön och 
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Norrtjärnen. Vad innebär det?

FL1: Man menar du? 

ADV: Ja?

FL1: Någon.

ADV: Någon, ok.

FL1: Ja, så tolkar jag det i alla fall, utan att ha frågat. Men jag tolkar det som att man, 
det betyder att någon på datorn gör det. 

ADV: (Ohörbart)  

(Tystnad i c:a 2,5 minuter medan ljud av bläddrande i papper hörs)

ADV: Kommer du ihåg någonting av dom här sökningarna? Vet du någonting om dom 
här?

SP: Nä.

ADV: För att det är ju en fråga för… om du vill att vi ska gå igenom dom här eller inte. 
Men säger du att du inte har något minne av dom finns det ju ingen anledning att 
sitta och gå igenom dom måhända.

SP: Jag har inget minne av det så att…

(Tystnad i cirka 25 sekunder)

ADV:         Så du känner inte igen dom här sökningarna? Nä. Ja, då finns det ingen anledning.
 
FL1: Du är inget intresserad av att ta del av det här lite mer noggrant? Vad du har gjort 

för sökningar den här dagen?

SP: Jag kan ju kolla på dom men jag kommer inte minnas så mycket, eller någonting.

FL1: Näe, det vet man väl inte? Man kan väl försöka.

SP: Man kan försöka.

FL1: Ja. Jag tror vi trycker lite paus på inspelningen medan du läser det där bara lite 
kort. Så trycker vi av den, medan du sitter och läser. Klockan är 11:59.

(Paus)
FL1: Ja, vi startar förhöret igen. Klockan är 12:01. Vad jag förstår på dig, Simon, du är 

inte speciellt intresserad av att gå igenom det här för du kommer inte att minnas 
det ändå säger du. Det är ganska mycket sökningar som är gjorda, det är på 55 
sidor sammanlagt det här PM:et och protokollet med bilder som har tagits ut, 
precis så som någon på din dator har gjort den här dagen. Exakt dom bilderna 
som har zoomats in och hur du har tittat på olika slagningar. Och jag menar på att 
det är du som har gjort det här, finns ju ingen anledning att tro att det är någon 
annan. Du har själv inte påpekat att det skulle kunna vara någon annan heller. 
Ingen annan kommer in i din dator säger du. Här är ju ytterligare en sak som 
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menar på att det är totalt osannolikt att det här har du också glömt bort. Så fort det 
handlar någonting om det här mordet så har du glömt bort det, och det tycker jag 
känns… Ja, det känns inte trovärdigt tycker jag. Men det har du förstått idag 
också?

SP: Ja.

FL1: Du har ju berättat tidigare i förhör att det har pågått i flera år, dom här tankarna att 
vilja skada eller döda människor.

SP: Ja.

FL1: Det har du berättat om, i stort sett dagligen har du fått brottas med dom här 
tankarna om att du går och funderar på att skada eller döda människor. Det är 
riktigt?

SP: Ja.

FL1: Det låter ju också väldigt konstigt för mig om man går omkring i flera år, i stort 
sett dagligen, och har dom här tankarna och önskan om att döda eller mörda eller 
skada människor, och sen när det verkligen sker så kommer man inte ihåg ett 
dugg av det dygnet. Och vi menar ju på att det är entydigt tyder på att det är du 
som har utfört dom här morden. Skulle du då inte komma ihåg någonting av det? 
Som du har gått och tänkt på, så länge, varje dag? Det är konstigt.

SP: Jaa.

FL1: Ja, tycker du inte själv det?

SP: Ja, lite.

FL1: Du vet inte… jag läser dig som om du tycker… Du är ganska ointresserad av det 
här just nu, känns inte något viktigt. Du svarar ganska snabbt Jag vet inte på allt 
vi frågar i stort sett. Eller hur?

SP: Jag är väldigt ointresserad.

FL1: Ja, jag ser det på dig.

SP: (Ohörbart)

FL1: Ja. Bryr du dig inte vad som kommer hända med dig efter det här?

SP: Lite. 

FL1: Du kommer ju med garanti att bli åtalad för två mord. Men du känner inget behov 
alls att berätta någonting själv om det?

SP: Jag kan (ohörbart).

FL1: Nä. Jon, har du något ytterligare?

FL2: Nej.
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FL1: Har Jan någonting du vill fråga om?

ADV: Nej.

FL1: Då tycker jag vi avslutar förhöret. Klockan är 12:04.
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Förhör
Kompleterande förhör med Simon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnummer

19961024-8818
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polisman Insp. M.

Lindgren och Pa. F. Norberg.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompleterande förhör med Simon samt slutdelgivning.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Jan Nyman
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Lindgren
Förhörsdatum

2017-03-14
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:41
Förhörsplats

Häktet Gävle
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Fredrik Norberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret inleds klockan 13:45.

 Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil. Närvarande vid förhöret 
är förhörsledare Insp. Maria Lindgren, biträdande förhörsledare Pa. Fredrik Norberg, den 
misstänkte Simon Persson samt dennes advokat Jan Nyman.

Förhöret inleds med att FL går igenom den datasökning som genomförts på Simons dator.

 FL. Vid 11:44 så söker man på Försäkringskassan och sedan går man in på Facebook och 
söker på diverse personer. Kommer du ihåg att du har gjort det?
Simon säger att han inte kommer ihåg detta.

FL. Sedan börjar man söka på Hälsingland och man öppnar Google maps och söker fram en 
vägbeskrivning mellan Bergsjö och Hudiksvall. Man zoomar in på Hudiksvalls Hyrcart som 
ligger längst med Bergsjövägen. Sedan zoomar man in på diverse korsningar, vid 
Bromsvallen och infarten till Norra/Södra Råbovagen. Man går också in på gatuvy på 
Bergsjövägen vid infarten till Norra/Södra Råbovägen.

FL. Kommer du ihåg att du har gjort dom här sökningarna?
Simon säger att han inte kommer ihåg sökningarna.

 FL. Brukar du söka på Google maps och titta på olika platser?
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Simon säger att han ganska ofta brukar gå in och titta på Google maps men att han då oftast 
söker på utländska platser.

 FL. Hur gör du då när du använder dig av street view?
Simon säger att han bara väljer en stad och sedan använder han street view.

 FL. Så du väljer en plats och sen går du ner på gatuvy?
Simon säger Ja.

FL. Men att du söker på just den här platsen som passerar varje dag. SÅ du borde känna till 
Råbo. Är det något speciellt i Råbo som gör dig nyfiken?
Simon säger att alla vägar in till skogsområden gör honom nyfiken. Han är väldigt nyfiken på 
allt.

 FL. Så varför sökte du på just Råbo?
Simon vet inte varför han sökte på Råbo.

 FL. När du söker på sådana här ställen rent generellt, när du kollar adresser och gatuvy. Är 
du intresserad av vad det bor för människor där då?
Simon säger att han oftast är intresserad av människorna. Han säger att det är intressant att 
veta vart folk bor.

 FL. Men händer det att du söker på folk även om du är intresserad av en viss plats?
Simon säger att ja det händer.

 FL. Här har du sökt över området kring Råbosjön och lite om vad det bor för människor runt 
omkring. Är det någonting som du minns?
Simon säger att han inte kommer ihåg det.

 FL. Vad kommer du ihåg av den här dagen?
Simon säger att just nu så kommer han inte ihåg någonting.

 FL. Tidigare kom du ju ihåg vad du gjorde när du kom till Hudiksvall?
Simon säger att han kom ihåg det förut men inte just nu.

 FL. Du kom då ihåg att du hade varit på Försäkringskassan och att du hade varit på bion.
Simon säger att han mins att han har sagt det men han har inga minnen av det nu. Nu när han 
är där han är så är han på standby.

 FL. Kan du berätta någonting om den här dagen?
Simon säger att han inte minns någonting nu.

 FL. Du har ju sökt på en del olika personer som bor på Råbovägen. Bland annat en Åke 
Östblom, Elisabeth Östblom, Roger Mill. Är det någon med dom namnen som du känner?
Simon säger att han inte känner någon med de namnen.

FL. Har du någon bekant runt Råbo?
Simon säger att han inte har någon bekant där. Hans närmaste bekanta bor i Hudiksvall.

FL. Och sedan fortsätter det. Du söker på Tage Eriksson och lite olika adresser, Norra 
Råbovägen 1. Sedan kommer du in på Vanja Nilsson och sedan kommer du in på Inger 
Fohlin List. Sedan går man in på en Facebooksökning på Vanja Nilsson och en Inger Fohlin 
List. Sen söker man på boende på Kolmovägen. Knösta söker man bland annat på. Är det här 
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något som du har en minnesbild av?
Simon säger att han inte har något minne av det.
 FL. Då kan vi säga det att du inte har någon minnesbild alls av vad du gjorde på datorn den 
här dagen?
Simon säger Ja.

 (FL. anteckning. Simon informeras om innehållet i del 1 av förundersökningsprotokollet)

 (FL. anteckning. Förhörsledaren fortsätter därefter med att delge Simon del 2 av 
förundersökningsprotokollet)

FL. Sedan kommer vi fram till förhör med personal på bion som du ska ha besökt den 
aktuella dagen. Då är det Johanna Engstrand och Michelle som har berättat litegrann. 
Kommer du ihåg något från Bion?
Simon säger att han inte kommer ihåg något direkt.

 FL. Kommer du ihåg filmen du såg. Den ska ha hetat Rouge one?
Simon säger att det var Starwars. Rouge one hette filmen och han har sett den två gånger 
tidigare.

 FL. Så du kommer ihåg filmen från den här dagen?
Simon säger att han kommer ihåg att han har sett den men inte att han såg den just då.

 FL. Har du några minnesbilder från den här dagen?
Simon säger att han inte längre har några minnesbilder.

 FL. Sedan har vi flera förhör med Johanna och Michelle Cedendahl, vi har förhör med 
busschauffören som körde bussen som du åkte med under kvällen. Kommer du ihåg bussresan
.
Simon säger att han inte kommer ihåg bussresan.

 FL. Varför hade du köpt bussbiljett till Ilsbo?
Simon säger Vet inte. Fråga inte mig det.

 FL. Känner du någon i Ilsbo?
Simon säger Nej inte längre. Han har flyttat.

 FL. Den här Eva Burman, känner du igen henne?
Simon säger att han kanske känner igen henne på bild.

 FL. För Eva känner igen dig från Bergsjö.
Simon säger kanske det, han själv känner några Burman i Bergsjö.

FL. Hon vet i alla fall vem du är och hon säger att du kliver av någonstans vid Bromsvallen. 
Känner du igen någon där eftersom att du klev av där?
Simon säger nej och att han inte känner någon där.

 FL. Har du någon idé om varför du klev av där?
Simon säger nej.

 FL. För Bromsvallen ligger mitt ute i ingenstans.
Simon säger att han inte vet vart Bromsvallen ligger. Han är inte så bra på geografi.

 FL. Jag tänkte om du hade någon koppling dit och att du skulle kliva av och hälsa på där av 
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någon annan anledning?
Simon säger nej och att han inte har någon koppling dit.

 (FL. anteckning. Förhörsledaren delger Simon innehållet i del 3 av 
förundersökningsprotokollet)

 FL. Sen kommer vi till att det kommer polispersonal till akuten för att prata med dig och när 
dom pratar med dig så säger du att du har blivit rånad vid en busstation i Håsta. Kommer du 
ihåg det här?
Simon säger att han kommer ihåg det men att det känns som en dröm.

FL. Sedan har vi varit i kontakt med Helsinge Jakt och Fritid. Det köptes en kniv i butiken 
där och vi var intresserade av att se om det var du som hade köpt kniven. Och du kommer väl 
inte ihåg om du hade köpt någon kniv?
Simon säger att han inte kommer ihåg detta.

 FL. Sen har vi pratat med Anna Granath, som var med dig till jaktbutiken, kommer du ihåg 
det. 
Simon säger du har sagt det ja.

 FL. Sedan hamnade på ungdomsmottagningen. Du hade mamma med dig. Vi har hållit ett 
förhör med kuratorn. Det här var väl första gången som du berättade att du mådde dåligt?
Simon säger att han blev tvingad och att dom utpressade honom.

 FL. Sedan var du där i en vecka?
Simon säger att han inte minns någonting därifrån.

 FL. Vad tycke du om stället då?
Simon säger att han tyckte att personalen var dålig. Han kommer inte ihåg så mycket från sin 
tid där. När han var där så låg han mest och sov och fick muskelavslappnande medicin. 

 FL. Gick det bra när du var där?
Det gick bra. Simon fick bort rösterna i huvudet under en liten stund. Han har jobbigt att prata 
med folk och han kände inte att tiden där hjälpte mot att må dåligt.

 FL. Sen har vi pratat med någon som skrev in dig på Hudiksvalls sjukhus och vidare en 
under- och en överläkare. Och sedan har vi pratat med Lina Thorén. 
Simon säger Ja. 

FL. Hon började göra en form av SKID som det heter. Det var sista delen. Är det någonting 
som du vill berätta eller fråga om?
Just nu så är det inget som Simon kommer på.

 FL. Hur känner du när jag berättar det här?
Simon säger att det känns som att han har hört det förut.

FL. Kan bli chockad?
Simon säger att han inte kan bli chockad.

 FL. Jag tänker att om jag hade fått det här levererat så hade jag blivit chockad och mått 
dåligt? 
Simon säger att han redan mår dåligt så det spelar ingen roll. Om någon hade kommit in och 
sagt att Simons familj hade dött så hade han inte brytt sig om det. Han är död inombords och 

Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-03-14 13:45   diarienr: 5000-K1588038-16

 862HEMLIG



så som han känner nu har han känt länge.

 FL. Är det inget som har kommit nu när du är häktad?
Nej ingenting som spelar roll. Simon kan se glad ut på utsidan men inne så är det annat. 
Ingenting kan få honom att känna något. 

 FL. Det är ganska mycket som jag har levererat och som kan tyda på att du har gjort det 
här. Hur känner du kring det?
Simon säger att han blir fundersam.

 FL. Det måste vara jobbigt?
Simon säger att det är mycket som han har fått berättat för sig av polisen som makes no 
sense. Det känns inte som att han har gjort det som han misstänks för att ha gjort. Det är inte 
hans stil. Simon hade gjort det annorlunda.

 FL. Hur hade det varit då om du hade gjort det?
Simon säger att ingen hade dött helst. Ingen ska dö. Sen vaknade Simon upp med det här 
också  (FL. anteckning. Simon visar upp ett ärr på handen). Det är mycket som Simon inte 
förstår som han undrar över. 

 FL. Jag förstår att det är mycket som du undrar över.
Simon säger att det är så mycket som gör att det inte låter som att det är han.

 FL. Vad tror du, när du säger att det inte låter som du, kan du beskriva.
Simon säger att han inte tror att det är han som har gjort det eftersom det är något dåligt som 
har hänt.

 FL. Jag tittar på ditt ärr. När du kommer till Hudiksvall och ser det där så säger du att du 
har blivit rånad.
Simon säger att det är minnesdrömsbildsmässigt.

 FL. Har det hänt förr att du inte kommer ihåg någonting och får andra minnesbilder?
Simon säger att det har hänt förut.

 FL. Kan du ge något exempel?
Simon kan ge ett exempel. En kväll så var han hungrig skulle göra mackor sedan så står han 
över sina föräldrar med en kniv.

 FL. Du berättade ju vid ett tillfälle att du hade vaknat till liv i dina föräldrars sovrum, är det 
samma händelse som ditt exempel?
Simon säger att ja det är ett kort exempel. Det finns andra exempel där han har varit på någon 
resa eller på någon fest eller liknande.

 FL. Händer det ofta att du försvinner?
Simon säger att ja inte varje dag men någon gång i månaden.

 FL. Jan har du något?
(FL. anteckning. Simons advokat har inga frågor)

Förhöret avslutat klockan 14:41
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Förhör
Misstänkt Simon kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Hörd person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnummer

19961024-8818
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Jon Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

kompletterande förhör angående två fall av mord Råbo 2016-12-22
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan Nyman
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-03-22
Förhör påbörjat

12:54
Förhör avslutat

13:09
Förhörsplats

Häktet Gävle
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Simon Persson Kompletterande förhör. 
FL: Insp Maria Lindgren (I kursiv stil)
FL2: Insp Jon Linälv
Adv: Advokat Jan Nyman

 Du har ju läst en del av materialet. Är det något du vill kommentera eller prata om när det 
gäller det?
Simon uppger "Nej har inget att kommentera. Har inget att säga om det. Har ju läst papperen. 
Är vissa saker som är nytt för mig. Det är mest funderingar nu. Inget jag kommer ihåg mer av 
händelsen så liksom." 

Har du några frågor eller begär du några kompletteringar kring det du fått hittills?
Simon uppger att han inte har några frågor eller begäran om kompletteringar."

Simon uppger att han inte har något mer att säga. 

Advokat Nyman har ingen erinran på det som framkommit hittills.

Uppläst och godkänt. 
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Kontoutdrag
Kontoutrag Simon Persson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-01-10
Tid

13:21
Involverad personal Funktion

Fredrik Norberg Uppgiftslämnare
Berättelse

Följande kontoutdrag gäller transaktioner från Simon Perssons personkonto.

I tjänsten.

Pa. Fredrik Norberg

HEMLIG



Kontoutdrag Kontoutrag Simon Persson, 2017-01-10 13:21   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16
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Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank, 2017-03-13 12:15   diarienr: 5000-K1588038-16

 882HEMLIG



883

Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Lindgren, Maria
Datum

2017-01-11
Tid

07:46
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maria Lindgren

Uppgiften avser

Angående försörjningsstöd
Uppgift

Maja Edin,  Socialtjänsten, Hudiksvalls Kommun meddelande att Simon Persson ej varit 
aktuell angående försörjningsstöd hos dem. 
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PM
Efterforskning av bussresor m.m.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Uppgiftslämnare

Linälv, Jon
Datum

2017-01-11
Tid

15:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jon Linälv

Uppgiften avser

Uppgift

Efter att ha fått ut korttransaktioner från Simons bankkort från Swedbank så verkar det gjorts 
köp av bussresor på hans kort. Jag skickar ett mail till x-trafik med utdrag från 
korttransaktioner gjorda med Simons kort där det ser ut att vara bussbiljettköp. Jag har även 
telefonkontakt med Per Ängvald hos dem som hjälper till med att få fram dessa uppgifter.

Korttransaktioner från Swedbank bifogas denna pm.
Mina frågor till X-trafik samt de korttransaktioner som ser ut att vara bussresor som jag 
skickat till X-trafik bifogas denna pm.

Svaret från X-trafik bifogas denna pm.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ett köp av en bussresa gjorts 2016-12-22 kl. 
14:22 på buss 34 vid hållplats Älgered med Simons bankkort. Resan är köpt till Hudiksvalls 
station. Enligt X-trafiks hemsida är restiden 14:24 från Älgered och ankomsttid i hudiksvall 
är kl. 15:15.
 Ett köp är gjort 2016-12-22 kl 20:59:17 på Simons kort kopplat till X-trafiks mobilapp. 
Den resan är från Hudiksvalls station till Ilsbo skola till en kostnad av 16 kr. Enligt X-trafiks 
hemsida avgår bussen kl 21:10 från Hudikvalls station och bussen passerar busshållsplats 
Bromsvallen kl. 21:23.

Ett köp av en resa gjorts 2016-12-23 kl. 07:59:39 på Simons kort kopplat till X-trafiks 
mobilapp. Den resan är från Silja, Hudiksvalls Kommun till Tullgatan i Sundsvall. 

För övriga resor var god se bifogade handlingar.

I tjänsten,

Insp Jon Linälv

HEMLIG



H
ej

. 

V
i 

ar
be

ta
r 

m
ed

 e
tt

 d
ub

be
lm

or
d 

oc
h 

i 
ut

re
dn

in
ge

n 
ön

sk
ar

 v
i 

om
gå

en
de

 f
å 

sv
ar

 p
å 

va
d 

fö
lj

an
de

 t
ra

ns
ak

ti
on

er
 a

vs
er

. 

H
ar

 f
öl

ja
nd

e 
fr

åg
or

: 

1.
 

Ä
r 

al
la

 d
es

sa
 k

or
tt

ra
ns

ak
ti

on
er

 k
öp

 a
v 

bu
ss

bi
lj

et
te

r?
 

2.
 

K
an

 n
i 

få
 f

ra
m

 s
pe

ci
fi

kt
 v

il
ka

 b
us

sl
in

je
r/

re
so

r 
so

m
 b

il
je

tt
er

na
 ä

r 
lö

st
a 

fö
r?

 

3.
 

V
il

ke
n 

ty
p 

av
 b

il
je

tt
er

 ä
r 

de
t 

oc
h 

hu
r 

m
ån

ga
 z

on
er

 k
om

m
er

 m
an

 p
å 

re
sp

ek
ti

ve
 b

il
je

tt
kö

p.
 

 Ö
ns

ka
r 

sv
ar

 s
å 

fo
rt

 s
om

 m
öj

li
gt

. 

   

 

Förfrågan till X-trafik, 2017-01-11 15:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Korttransaktioner Simon dec 2016, 2017-01-11 15:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Svar från X-trafik, 2017-01-11 15:50   diarienr: 5000-K1588038-16

 887HEMLIG



Svar från X-trafik, 2017-01-11 15:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Svar från X-trafik, 2017-01-11 15:50   diarienr: 5000-K1588038-16
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Analysresultat Analysbesked  Simon, 2017-03-20 10:35   diarienr: 5000-K1588038-16
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Analysresultat Analysbesked  Simon, 2017-03-20 10:35   diarienr: 5000-K1588038-16
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Journalanteckning misstänkte S.Persson,besök Hudiksvall sjukh,161223, 2016-12-25 11:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Journalanteckning misstänkte S.Persson,besök Hudiksvall sjukh,161223, 2016-12-25 11:08   diarienr: 5000-K1588038-16
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Fotografi(er) Foto, 2016-12-23 16:44   diarienr: 5000-K1588038-16
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Journalanteckning Begäran Varvets Hälsocentral, 2016-12-30 08:57   diarienr: 5000-K1588038-16
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Journalanteckning Begäran Varvets Hälsocentral, 2016-12-30 08:57   diarienr: 5000-K1588038-16
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Journalanteckning
Utdrag Journal arbetsterapeut

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-03-21
Tid

10:31
Involverad personal Funktion

Jon Linälv Uppgiftslämnare

HEMLIG
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Kläder misstänkt

Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127661

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

Akutmottagningen Hudiksvalls Sjukhus , 
KUNGSGATAN ,  HUDIKSVALL

Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 11:15

Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Lindholm, Thomas, Inspektör
Englin, Elisabeth, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Persson, Simon Rolf Einar

Föremålspunkter

2016-5000-BG127661-1
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Taget från den misstänktes kropp.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Bondelid Typ : Långärmad tröja
Storlek : L Material : Bomull

Färg : Blå
Anteckningar: Blodbesudlad - siffra "56" framstycke bröst vänster sida

2016-5000-BG127661-2
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från den misstänktes kropp.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Hennes & Mauritz Modell : Skinny fit
Storlek : 34 Färg : Svart

Anteckningar: Blodbesudlade
2016-5000-BG127661-3
Kalsonger ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från den misstänktes kropp.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : My Wear Typ : Boxer

Färg : Flerfärgade
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Kläder misstänkt

Hudiksvalls Sjukhus

2016-5000-BG127661

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127661-4
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från den misstänktes kropp.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Okänt Typ : Socka
Material : Bomull Färg : Svart

Anteckningar: Vänster strumpa - blöt - barr och mossa
2016-5000-BG127661-5
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från den misstänktes kropp.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Okänt Typ : Socka
Material : Bomull Färg : Svart

Anteckningar: Höger stumpa - blöt - barr och mossa
2016-5000-BG127661-6
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från den misstänktes kropp.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Ecco Typ : Sneakers
Storlek : 45 Material : Skinn mocka

Anteckningar: Vänster sko - Blodbesudlade - blöta
2016-5000-BG127661-7
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från den misstänktes kropp.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Ecco Typ : Sneakers
Storlek : 45 Material : Skinn mocka

Färg : Bruna
Anteckningar: Höger sko - Blodbesudlad - blöt
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2016-5000-BG127809

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

ÄLGERED 417 ,  BERGSJÖ
Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 15:55
Beslutat av

Holmberg, Frida, Inspektör
Verkställt av

Archer, James, Inspektör
Wallinder, Daniel, Polisassistent
Lager, Per Ola, Kommissarie

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Persson, Simon Rolf Einar

Föremålspunkter

2016-5000-BG127809-1
Hårddisk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg under en säng i sovrummet i en
svart Petroffväska.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Buffalo

2016-5000-BG127809-2
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stationär dator med sladdar, switsh stod
i sovrummet.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Corsair

2016-5000-BG127809-3
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg vid bord vid kamin
Status

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Iphone Färg : Vit

2016-5000-BG127809-4
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på sängbord
Status

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Nokia
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2016-5000-BG127809

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127809-5
Dataspel ( 1 st)

Platsbeskrivning

På bord vid kamin
Status

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : X-box

2016-5000-BG127809-6
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i garderob i sovrummet.
Status

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Compaq

2016-5000-BG127809-7
Hårddisk ( 1 st)

Platsbeskrivning

1 lös hårddisk låg i garderob i
sovrummet.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.

2016-5000-BG127809-8
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bärbar dator som låg i garderob i
sovrummet.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Hewlett Packard
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Fotografi(er)
2016065889 U015 Fotodokumentation av beslag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-02-15
Tid

12:43
Involverad personal Funktion

Henrik Holmgren Uppgiftslämnare
Berättelse

2016065889 U015 Fotodokumentation av beslag 2016-5000-BG127650-15

HEMLIG



 

 

Region Mitt 
Forensiska sektionen, Gävleborg 

Box 1104 

824 13 HUDIKSVALL 

Datum 

2016-12-29 

Diarienummer 

K1588038-16 

5203/65889-16 

Fotodokumentation av beslag 2016-5000-BG127650-15 
 

 
Bild 1. Sim-kort som satt i beslag 2016-5000-BG127650-15. 

 

 

 
Bild 2 

Fotografi(er) 2016065889 U015 Fotodokumentation av beslag, 2017-02-15 12:43   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bild 3

Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5203/65889-

16/G027 

2016-5000-

BG127650-15 

Mobiltelefon - 

Samsung - Svart med 

plånboksfodral 

Låg i den misstänktes 

Simon Perssons vänstra 

främre byxficka - 

Akutmottagningen 

Hudiksvalls Sjukhus 

Thomas 

Lindholm 

Elisabeth 

Englin 

 

Fotografi(er) 2016065889 U015 Fotodokumentation av beslag, 2017-02-15 12:43   diarienr: 5000-K1588038-16
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Fotografi(er)
2016065889 U018 Fotodokumentation av beslag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2017-02-15
Tid

10:01
Involverad personal Funktion

Henrik Holmgren Uppgiftslämnare
Berättelse

2016065889 U018 Fotodokumentation av beslag 2016-5000-BG127809-2

HEMLIG



 

 

Region Mitt 
Forensiska sektionen, Gävleborg 
Box 1104 
824 13 HUDIKSVALL 

Datum 
2016-12-29 

Diarienummer 
K1588038-16 
5203/65889-16 

Fotodokumentation av beslag 2016-5000-BG127809-2 
 

 
Bild 1 

 

 

 
Bild 2 

Fotografi(er) 2016065889 U018 Fotodokumentation av beslag, 2017-02-15 10:01   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bild 3 

 

 

 
Bild 4 

Fotografi(er) 2016065889 U018 Fotodokumentation av beslag, 2017-02-15 10:01   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bild 5 

 

 

 
Bild 6. Två hårddiskar i beslag 2016-5000-BG127809-2. 

Hårddisk
Seagate ST1000DM003-1ER162
Serienummer Z4Y20GEE
Kapacitet 1 Terabyte

Hårddisk
Crucial CT128MX100SSD1
Serienummer 14270C93E7E8
Kapacitet 128 Gigabyte

Fotografi(er) 2016065889 U018 Fotodokumentation av beslag, 2017-02-15 10:01   diarienr: 5000-K1588038-16
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Bild 7

Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5203/65889-

16/G083 

2016-5000-

BG127809-2 

Stationär dator Stationär dator med 

sladdar, switsh stod i 

sovrummet. 

Archer, James,   

Wallinder, 

Daniel,   Lager, 

Per Ola 

 

Fotografi(er) 2016065889 U018 Fotodokumentation av beslag, 2017-02-15 10:01   diarienr: 5000-K1588038-16
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Region Mitt 
Forensiska sektionen, Gävleborg 

Box 1104 

824 13 HUDIKSVALL 

Datum 

2017-01-04 

Diarienummer 

K1588038-16 

5203/65889-16 

Protokoll över datamedieundersökning 
 

 
Bild 1. Hårddisk med serienummer S20BJDWS811608.

Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5203/65889-

16/G084 

2016-5000-

BG127809-7 

Hårddisk 1 lös hårddisk låg i 

garderob i sovrummet. 

Archer, James,   

Wallinder, 

Daniel,   Lager, 

Per Ola 

 

Fotografi(er) 2016065889 U020 Fotodokumentation, 2017-01-20 13:38   diarienr: 5000-K1588038-16
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Från Personbil UML422

2016-5000-BG127665

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

UML422 ,  NORRA RÅBOVÄGEN 2 ,  HU-
DIKSVALL

Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 13:00

Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Lindholm, Thomas, Inspektör
Englin, Elisabeth, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2016-5000-BG127665-1
Bilnyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på golvet framför passagerarsätet
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
På ring : Nej Antal nycklar : 1

Typ av nyckel : Bilnyckel
Anteckningar: Hyndai - bricka märkt "ORU210" - "List" - "Vit Tucson" BLODBESUDLAD

2016-5000-BG127665-2
Bilnyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs från bilen av första polispatrull på
plats för att förhindra flykt med bilen.
Överlämnades till tekniker.

Den undersökta bilen låstes med
nyckeln.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 4
I fodral : Nej Typ av nyckel : Bilnyckel

Anteckningar: Märke bilnyckel Peugeot - samt 3 cylinderlåsnycklar (en märkt med gul bricka
"släpvagn".
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Från Personbil UML422

2016-5000-BG127665

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG127665-3
Kniv ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg ovanpå passageraresätet i personbil
UML422

Status

Hävd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Mora Typ : Kniv

Knivmodell : Morakniv Skaftmaterial : Plast
Slidmaterial : Plast
Anteckningar: Svart morakniv med svart slida

2016-5000-BG127665-4
Nyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i fack på instrumentpanelen i
personbil UML422

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 10
I fodral : Nej Typ av nyckel : Cylinderlåsnyckel

Anteckningar: Flera ringar samt flera nyckelbrickor
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Från Norra Råbovägen 4 Hudiksvall

2016-5000-BG128278

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

NORRA RÅBOVÄGEN 4 ,  HUDIKSVALL
Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 16:30
Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Lindholm, Thomas, Inspektör
Englin, Elisabeth, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt
• Kan antagas vara på grund av brott förverkat

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2016-5000-BG128278-1
Disktrasa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i tvättstället i badrummet
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Swedish Design Typ : Disktrasa

Färg : Blå
Anteckningar: Blodbesudlad blöt

2016-5000-BG128278-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i fotänden på sängen i sovrummet
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Sony Modell : Xperia

Färg : Svart

2016-5000-BG128278-3
Dörrhandtag ( 1 st)

Platsbeskrivning

Taget från dörr mellan tvättstuga och
badrum

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Typ : Innerdörr

Anteckningar: Blodbesudlat (fingerspår avsatt i blod)
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2016-5000-BG128731

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

NORRA RÅBOVÄGEN 2 ,  HUDIKSVALL
Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-27 13:00
Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Linge, Ulrika, Inspektör
Ringqvist, Per, Tekniker

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2016-5000-BG128731-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Telefonen låg på skrivbord inne på
kontorsrum innanför sovrum.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

2 st.
Fabrikat : Samsung Färg : Vit

Anteckningar: Plånboksfodral med telefon. I kortfacken låg ett MedMera kort samt Frikort sjuk-
vård, båda kort utskrivna på Vanja Nilsson
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Forensik 3
Rgn Mitt
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2016-5000-BG128506

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Plats för verkställan

RÄTTSMEDICINALVERKET ,  DAG HAM-
MARSKJÖLDS VÄG 20 ,  UPPSALA

Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 13:00

Beslutat av

Pettersson, Kjell R, Inspektör
Verkställt av

Pettersson, Kjell R, Inspektör
Jakobsson, Marina, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
man)

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

List, Kjell Börje Vilgot

Föremålspunkter

2016-5000-BG128506-1
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Kjell
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Dunjacka

2016-5000-BG128506-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Kjell
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Röd

2016-5000-BG128506-3
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Kjell.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
2016-5000-BG128506-4
Långkalsonger ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Kjell.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Svart

Anteckningar: Trasiga på vänster knä
2016-5000-BG128506-5
Kalsonger ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Kjell.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Forensik 3
Rgn Mitt
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2016-5000-BG128506

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG128506-6
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Kjell.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Svart

2016-5000-BG128506-7
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Kjell
Status

Hävd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Iphone Modell : 5

Färg : Vit
Anteckningar: Låg i jackficka
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Forensik 3
Rgn Mitt
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2016-5000-BG128502

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Plats för verkställan

RÄTTSMEDICINALVERKET ,  DAG HAM-
MARSKJÖLDS VÄG 20 ,  UPPSALA

Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 12:00

Beslutat av

Pettersson, Kjell R, Inspektör
Verkställt av

Pettersson, Kjell R, Inspektör
Jakobsson, Marina, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Nilsson, Vanja Gunilla

Föremålspunkter

2016-5000-BG128502-1
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Vanja Nilsson.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Mjukisbyxor Färg : Svart

Anteckningar: Söderklippta längs med byxbenens utsida av kriminaltekniker i samband med
spårsäkring

2016-5000-BG128502-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Vanja.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: trasig i halsen, troligen sönderklippt av sjukvårdspersonal

2016-5000-BG128502-3
Trosor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Vanja.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : vit

2016-5000-BG128502-4
Halssmycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Vanja.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Forensik 3
Rgn Mitt
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2016-5000-BG128502

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG128502-5
Glasögon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Vanja.
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg på båge : Röd

2016-5000-BG128502-6
Pinsett ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bars av Vanja Nilsson.
Status

Hävd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Låg i vänster byxficka
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG2822

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Plats för verkställan

NORRA RÅBOVÄGEN 4 ,  HUDIKSVALL
Datum och klockslag för verkställighet

2017-01-09 12:30
Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Åkerlund, Pär Anders, Inspektör
Lindberg, Ernst, Inspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2017-5000-BG2822-1
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en ask på det lilla trekantiga
bordet i vardagsrummet

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Fabrikat: Intenso

2017-5000-BG2822-2
Handduk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på en krok mellan
tvättmaskinen och tvättstället i
badrummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Casa Fina Storlek /längd i cm : 60

Storlek /bredd i cm : 45 Färg : Röd
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG9138

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

Mordplats ,  NORRA RÅBOVÄGEN 2 ,  HU-
DIKSVALL

Datum och klockslag för verkställighet

2017-01-27 10:30

Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Eriksson, Maria, Utredare
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Nilsson, Vanja Gunilla

Föremålspunkter

2017-5000-BG9138-1
Bärbar telefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Telefon med laddstation. Svart Siemens.
Taget från Brottsplatsen förvaras fn hos
utredaren för uppladdning och kontroll
av in och utgående samtal.

Status

Hävd

Anspråkstagare

2 st.
Fabrikat : Siemens Typ : Telefon
Modell : Gigaset AL 140
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Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 5 LPO Gästrikland

Protokoll över avspärrning
523010

Signerat av

Linn Rickmo
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Avspärrning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2016-12-22 23:42
Beslutsfattare

Legl, Maria, Inspektör
Plats för avspärrning

Samt Norra Råbovägen 4 ,  NOR-
RA RÅBOVÄGEN 2 ,  HU-
DIKSVALL

Verkställt av

Gadde, Kristin, Polisassistent
Rickmo, Linn, Polisassistent

Datum och tid för verkställighet

2016-12-23 02:34

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot kvinna)
0311  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot man)
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Spärra av två bostadshus samt tillhörande bodar/förråd för teknisk undersökning.
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2016-12-22 23:42
Beslutsfattare

Legl, Maria, Inspektör
Typ

Ändra omfattning
Datum och tid

2017-01-10 10:00
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Typ

Häva
Datum och tid

2017-02-17 09:15
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare
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Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Christer Löf
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande
Datum och tid för beslut

2016-12-23 16:56
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord
Plats för verkställan

POLISSTATIONEN I HU-
DIKSVALL ,  NORRA KYRKO-
GATAN 17 ,  HUDIKSVALL

Verkställt av

Löf, Christer, Inspektör
Datum och tid för verkställighet

2016-12-23 16:56

Envarsgripande Gripen av Införd av Införd datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Häktet Gävle

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2016-12-27
Beslutsfattare

Hudiksvalls tingsrätt
Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Recidivfara
Restriktioner

Inga restriktioner
Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Christer Löf
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16

Beslut

Typ

Anhållande
Datum och tid

2016-12-23 16:56
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Typ

Häktning
Datum och tid

2016-12-27
Beslutsfattare

Hudiksvalls tingsrätt

Åtgärder

Typ

Förvarstagande i polisar-
rest

Datum och tid

2016-12-23 19:28
Utfört av

Edenström, Paul, Kommissarie

Typ

Övrig anteckning
Datum och tid

2016-12-23 20:47
Utfört av

Edenström, Paul, Kommissarie
Typ

Förvaringsplats förändrad
Datum och tid

2016-12-24 12:49
Utfört av

Olsson, Marie, Inspektör
Typ

Förvaringsplats förändrad
Datum och tid

2016-12-26 03:05
Utfört av

Danielsson, Markus, Inspektör
Typ

Förvaringsplats förändrad
Datum och tid

2016-12-27 15:00
Utfört av

Eriksson, Maria, Utredare
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Beslut angående restriktioner för anhållen
COB-TM513979-16

MISSTÄNKT Persson, Simon, 19961024-8818

BROTTSGRUND Mord 2016-12-22 22:18 Norra råbovägen 2, Hudiksvall,
Hudiksvalls kommun
Id: POD50-BM2016-241521937-3P, Ext ärendenr: 5000-
K1588038-16
Mord 2016-12-22 22:18 Norra råbovägen 2, Hudiksvall,
Hudiksvalls kommun
Id: POD50-BM2016-241521378-3J, Ext ärendenr: 5000-
K1588038-16

Restriktioner* Inga restriktioner

Samsittning Tillåts Prövning Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Gemensam vistelse Tillåts Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Följa nyhetsmedia Tillåts Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte får sådan information om utredningsläget
att det försvårar utredningen.

Inneha tidskrifter mm Tillåts Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte får sådan information om utredningsläget
att det försvårar utredningen.

Ta emot besök Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1014 Södra Centralgatan 1 010-56 26 820 registrator.ak-gavle@aklagare.se
80134  GÄVLE

Telefax

026-18 94 07

BESLUT Sida

Åklagarområde Mitt Handling 17
Åklagarkammaren i Gävle Ärende AM-165402-16
Kammaråklagare Christer Sammens 2016-12-25 11:27 Handläggare 506A-17

1(2), 2016-12-27 00:00   diarienr: 5000-K1588038-16
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Elektronisk
kommunikation

Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Försändelser (Brev mm) Tillåts Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Undantag från restriktioner:

*Innebörden av de olika restriktionerna finns beskrivna i 6 kap. 2 § häkteslagen (2010:611).
Du kan vid en häktningsförhandling begära rättens prövning av åklagarens beslut om restriktioner.

BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER

Genom detta beslut ändras de restriktioner som åklagare
meddelade den: 2016-12-23.

BESLUT Sida

Åklagarområde Mitt Handling 17
Åklagarkammaren i Gävle Ärende AM-165402-16
Kammaråklagare Christer Sammens 2016-12-25 11:27 Handläggare 506A-17

2(2), 2016-12-27 00:00   diarienr: 5000-K1588038-16
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Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 5 LPO Hälsingland

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Fredrik Hagelin
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Bostad hos den avlidne kvinnans man ,  KYRK-
VÄGEN 3 A ,  ILSBO

Datum och tid för verkställighet

2016-12-22 23:58

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja
Beslutat av

Legl, Maria, Inspektör
Verkställt av

Hagelin, Fredrik, Inspektör
Söderblom, Anders, Polisassistent
Vikman, Axel, Polisassistent
Renöfält Kvarnäs, Elin, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av person

Brott

0310  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
kvinna)
0311  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
man)

Omfattning/direktiv

Eftersöka aktuell person som skall hämtas till förhör samt reell husrannsakan
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Inga säkringbara spår eller annat anträffas i eller i anslutning till bostaden som kan tyda på brott. Inga
andra intressanta omständigheter i övrigt kan heller noteras.

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 5 LPO Hälsingland

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Fredrik Hagelin
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Maria Legl. Fredrik Hagelin 2016-12-23 08:15

Signerat Fredrik Hagelin 2016-12-23 08:22

Verkställd av Fredrik Hagelin, Anders Söderblom, Elin
Renöfält Kvarnäs och Axel Vikman den 2016-12-22 23:58.

Fredrik Hagelin 2016-12-23 08:22

Signerad Fredrik Hagelin 2016-12-23 08:22
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Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Hälsingland

Protokoll över
husrannsakan

Husrannsakan

Signerat av

Anders Söderblom
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Nilsson, Sören

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

PLC997 ,  Parkering ovanför husbyggnad , 
KYRKVÄGEN 3 A ,  ILSBO

Datum och tid för verkställighet

2016-12-22 23:55

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Legl, Maria, Inspektör
Verkställt av

Hagelin, Fredrik, 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)

Omfattning/direktiv

Eftersöka kniv eller annat föremål som kan ha använts vid morden alternativt blodbesudling.
Övriga närvarande vid åtgärden

Pa Anders Söderblom
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Hälsingland

Protokoll över
husrannsakan

Husrannsakan

Signerat av

Anders Söderblom
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Maria Legl. Anders Söderblom 2016-12-23 08:23

Signerat Anders Söderblom 2016-12-23 08:28

Verkställd av Fredrik Hagelin den 2016-12-22 23:55. Anders Söderblom 2016-12-23 08:28

Signerad Anders Söderblom 2016-12-23 08:28
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

L Kåge Pettersson
Signerat datum

2016-12-24

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

ÄLGERED 417 ,  BERGSJÖ
Datum och tid för verkställighet

2016-12-23 15:55
Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Archer, James, Inspektör
Wallinder, Daniel, Polisassistent
Lager, Per Ola, Kommissarie

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål som kan vara intressanta för utredningen.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

L Kåge Pettersson
Signerat datum

2016-12-24

Diarienummer

5000-K1588038-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Christer Sammens. L Kåge Pettersson 2016-12-24 10:39

Signerat L Kåge Pettersson 2016-12-24 10:40

Verkställd av Per Ola Lager, James Archer och Daniel
Wallinder den 2016-12-23 15:55.

L Kåge Pettersson 2016-12-24 10:40

Signerad L Kåge Pettersson 2016-12-24 10:40
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Brottplatsundersökning

Signerat av

Ulrika Linge
Signerat datum

2016-12-26

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

NORRA RÅBOVÄGEN 2 ,  HUDIKSVALL
Datum och tid för verkställighet

2016-12-23 03:00
Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Legl, Maria, Inspektör
Verkställt av

Linge, Ulrika, Inspektör
Ringqvist, Per, Tekniker

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0310  -  Mord

Omfattning/direktiv

Söka o säkra spår
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2016-5000-BG128213

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Brottplatsundersökning

Signerat av

Ulrika Linge
Signerat datum

2016-12-26

Diarienummer

5000-K1588038-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Maria Legl. Ulrika Linge 2016-12-26 11:46

Signerat Ulrika Linge 2016-12-26 11:47

Verkställd av Ulrika Linge och Per Ringqvist den 2016-12-
23 03:00.

Ulrika Linge 2016-12-26 11:47

Signerad Ulrika Linge 2016-12-26 11:47

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2016-5000-BG128213. Ulrika Linge 2016-12-26 11:51
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Brottplatsundersökning

2016-5000-BG128213

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

NORRA RÅBOVÄGEN 2 ,  HUDIKSVALL
Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-23 03:00
Beslutat av

Legl, Maria, Inspektör
Verkställt av

Linge, Ulrika, Inspektör
Ringqvist, Per, Tekniker

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2016-5000-BG128213-1
Sax ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på köksbord.
Status

Hävd
Anspråkstagare

2 st.
Anteckningar: Blodbesudlad

2016-5000-BG128213-2
Glas ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på köksbord
Status

Hävd
Anspråkstagare

2 st.
Anteckningar: Dricksglas med vatten

2016-5000-BG128213-3
Glas ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på bänk vid vedspis
Status

Hävd
Anspråkstagare

2 st.
Anteckningar: Dricksglas med vatten

2016-5000-BG128213-4
Glasögon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på golv intill mannens högra sida.
Status

Hävd
Anspråkstagare

2 st.
Anteckningar: Blodbesudlade
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
Brottplatsundersökning

2016-5000-BG128213

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Föremålspunkter

2016-5000-BG128213-5
Stövlar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt på mannens fötter
Status

Hävd
Anspråkstagare

2 st.
Storlek : 45 Färg : Svart

Anteckningar: Allvädersstövlar, Power Boots
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Frida Thelin
Signerat datum

2016-12-27

Diarienummer

5000-K1599562-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

NORRA RÅBOVÄGEN 1 ,  HUDIKSVALL
Datum och tid för verkställighet

2016-12-27 10:30
Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Eriksson, Rickard, Kommissarie
Verkställt av

Åkerlund, Pär Anders, Inspektör
Thelin, Frida, Krinsp

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0826  -  Stöld

Omfattning/direktiv

Platsundersökning
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2016-5000-BG128534

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Frida Thelin
Signerat datum

2016-12-27

Diarienummer

5000-K1599562-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Rickard Eriksson. Frida Thelin 2016-12-27 15:16

Signerat Frida Thelin 2016-12-27 15:17

Verkställd av Pär Anders Åkerlund och Frida Thelin den
2016-12-27 10:30.

Frida Thelin 2016-12-27 15:17

Signerad Frida Thelin 2016-12-27 15:17

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2016-5000-BG128534. Frida Thelin 2016-12-27 15:21
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll
170403-170703

2016-5000-BG128534

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1599562-16

Misstänkt person

Plats för verkställan

NORRA RÅBOVÄGEN 1 ,  HUDIKSVALL
Datum och klockslag för verkställighet

2016-12-27 10:30
Beslutat av

Eriksson, Rickard, Kommissarie
Verkställt av

Åkerlund, Pär Anders, Inspektör
Thelin, Frida, Krinsp

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0826  -  Stöld

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2016-5000-BG128534-1
Handduk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på matbordet i vardagsrummet
Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg : Röd

Anteckningar: Våt med ev. blodbesudlingar 45*60 cm. Märke Casa Fina
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jon Linälv
Signerat datum

2017-02-06

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

ÄLGERED 417 ,  BERGSJÖ
Datum och tid för verkställighet

2017-01-18 13:03
Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Linälv, Jon, Inspektör
Eriksson, Maria, Utredare

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord

Omfattning/direktiv

Att eftersöka föremål/anteckningar som har med brotten att göra
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-5000-BG12783

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jon Linälv
Signerat datum

2017-02-06

Diarienummer

5000-K1588038-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Christer Sammens. Jon Linälv 2017-02-06 07:48

Signerat Jon Linälv 2017-02-06 07:53

Verkställd av Maria Eriksson och Jon Linälv den 2017-01-
18 13:03.

Jon Linälv 2017-02-06 07:53

Signerad Jon Linälv 2017-02-06 07:53

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-5000-BG12783. Jon Linälv 2017-02-06 07:58
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Verkställande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg
Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Grova brott
2 PO Gävleborg

Beslagsprotokoll

2017-5000-BG12783

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Plats för verkställan

ÄLGERED 417 ,  BERGSJÖ
Datum och klockslag för verkställighet

2017-01-18 13:03
Beslutat av

Linälv, Jon, Inspektör
Verkställt av

Linälv, Jon, Inspektör
Eriksson, Maria, Utredare

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Hudiksvalls tingsrätt
Beslag taget från

Persson, Simon Rolf Einar

Föremålspunkter

2017-5000-BG12783-1
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittas i hylla under datorbord i Simons
rum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Företag : Helsinge jakt och fritid Organisationsnr. : 9101044205

Löpnummer : 4874

2017-5000-BG12783-2
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittas i hylla under Simons dator i
Simons rum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ av handling : Insättningskviitto Swedbank

2017-5000-BG12783-3
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittas i hylla under dator i Simons rum
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ av handling : insättningskvitto Sedbank
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Enhet

Polisregion Mitt, Specialsökhund 1 Rgn Mitt

Protokoll över
husrannsakan

Steg 23

Signerat av

Hans Norberg
Signerat datum

2017-02-07

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Forslöf, Inger Barbro Christina
Obebodd äldre byggnad. ,  STEG 23 , 
HUDIKSVALL

Datum och tid för verkställighet

2017-02-07 09:10

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Lambertsson, Hans, Polisassistent
Norberg, Hans, 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)
0311  -  Mord (utan användning av skjutvapen mot
man)

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål och spår som kan sättas i samband med brottet.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Inget anträffat.

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, Specialsökhund 1 Rgn Mitt

Protokoll över
husrannsakan

Steg 23

Signerat av

Hans Norberg
Signerat datum

2017-02-07

Diarienummer

5000-K1588038-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Christer Sammens. Hans Norberg 2017-02-07 14:58

Signerat Hans Norberg 2017-02-07 14:59

Verkställd av Hans Norberg och Hans Lambertsson den
2017-02-07 09:10.

Hans Norberg 2017-02-07 14:59

Signerad Hans Norberg 2017-02-07 14:59
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Maria Eriksson
Signerat datum

2017-02-20

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

ÄLGERED 157 ,  BERGSJÖ
Datum och tid för verkställighet

2017-02-20 13:10
Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Verkställt av

Linälv, Jon, Inspektör
Lindgren, Maria, Utredare

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord

Omfattning/direktiv

Eftersöka kniv i mt:s rum.
Övriga närvarande vid åtgärden

Modern närvarande vid åtgärden.
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Maria Eriksson
Signerat datum

2017-02-20

Diarienummer

5000-K1588038-16

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Christer Sammens. Maria Eriksson 2017-02-20 15:51

Signerat Maria Eriksson 2017-02-20 15:53

Verkställd av Maria Lindgren och Jon Linälv den 2017-02-
20 13:10.

Maria Eriksson 2017-02-20 15:53

Signerad Maria Eriksson 2017-02-20 15:53

 978HEMLIG



Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg

Protokoll över
hämtning till förhör

Signerat av

Anders Pettersson
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Anhållen
Person som tvångsmedlet avser

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
Personens roll i förhör

Misstänkt
ID-kontroll

Kontrollsätt

div frågor
Kontrollerat av

Löfgren o Kollin

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2016-12-23 09:36
Beslutsfattare

Holmberg, Frida, Inspektör
Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord
Plats där personen kan eftersökas Alternativ plats Kallelse

Hämta utan kallelse
Plats för verkställan

Hudiksvalls sjukhus , 
KUNGSGATAN 33 ,  HU-
DIKSVALL

Verkställt av

Kollin, Viktoria, Polisassistent
Löfgren, Anna, Polisassistent

Datum och tid för verkställighet

2016-12-23 14:01

Införd av

Kollin, Viktoria, Polisassistent
Löfgren, Anna, Polisassistent

Införd datum och tid

2016-12-23 14:16

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Hämtning till förhör
Datum och tid

2016-12-23 09:36
Beslutsfattare

Holmberg, Frida, Inspektör
Typ

Anhållande
Datum och tid

2016-12-23 16:56
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare

Åtgärder

Typ

23:6 förhör genomfört
Datum och tid

2016-12-23 14:12
Utfört av

Linälv, Jon, Inspektör
Löf, Christer, Inspektör
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Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Thomas Wiik
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
ID-kontroll

Kontrollsätt

Div slagningar
Kontrollerat av

T Wiik, insp

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2016-12-23 10:00
Beslutsfattare

Holmberg, Frida, Inspektör
Plats för verkställan

Akutmottagningen , 
KUNGSGATAN 33 ,  HU-
DIKSVALL

Verkställt av

Kollin, Viktoria, Polisassistent
Löfgren, Anna, Polisassistent

Datum och tid för verkställighet

2016-12-23 11:30

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Beslutade direktiv

• Övrigt

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Övrigt Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2016-12-23 11:40
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

SSK Annika Sundström tog blodprovet.

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2016-12-23 10:00
Beslutsfattare

Holmberg, Frida, Inspektör

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Thomas Wiik
Signerat datum

2016-12-23

Diarienummer

5000-K1588038-16
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2016-12-23
10:13

Mattias Fred-
lund

Frida Holm-
berg

2016-12-23 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Frida Holmberg och
avser 199610248818 Simon Rolf Einar
Persson.

2016-12-23
12:46

Thomas Wiik Beslut signerat Signerat

2016-12-23
12:46

Thomas Wiik Verkställd Verkställd av Viktoria Kollin och An-
na Löfgren den 2016-12-23 11:30.
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
kroppsbesiktning

Tops av Simon

Signerat av

Anders Pettersson
Signerat datum

2016-12-24

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
ID-kontroll

Kontrollsätt

div frågor
Kontrollerat av

Pettersson, Anders

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2016-12-23 16:20
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Plats för verkställan

Persson, Simon Rolf Einar
POLISSTATIONEN I
SANDVIKEN ,  BRYG-
GARGATAN 6 ,  SANDVI-
KEN

Verkställt av

Pettersson, Anders, Polisassistent
Datum och tid för verkställighet

2016-12-23 19:55

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Salivprov för registrering i DNA- eller utred-
ningsregistret (RB 28:12 a)

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid

2016-12-23 19:00
Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2016-12-23 20:00
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2016-12-23 16:20
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
kroppsbesiktning

Tops av Simon

Signerat av

Anders Pettersson
Signerat datum

2016-12-24

Diarienummer

5000-K1588038-16
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2016-12-24
12:20

Anders Petters-
son

Christer Sam-
mens

2016-12-23 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Christer Sammens och
avser 199610248818 Simon Rolf Einar
Persson.

2016-12-24
12:24

Anders Petters-
son

Beslut signerat Signerat

2016-12-24
12:24

Anders Petters-
son

Verkställd Verkställd av Anders Pettersson den
2016-12-23 19:55.
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Maria Lindgren
Signerat datum

2017-04-11

Diarienummer

5000-K1588038-16
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2016-12-24 13:01
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare
Plats för verkställan

Polismyndigheten Region
Mitt
HÄKTET ,  SÖDRA
CENTRALGATAN 1 , 
GÄVLE

Verkställt av

Ung, Kristin, Inspektör
Datum och tid för verkställighet

2016-12-24 13:02

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Beslutade direktiv

• Övrigt

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Övrigt Ja
Införd datum och tid

2016-12-24 13:01
Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2016-12-24 13:10
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2016-12-24 13:01
Beslutsfattare

Sammens, Christer, Kammaråklagare

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Maria Lindgren
Signerat datum

2017-04-11

Diarienummer

5000-K1588038-16
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2016-12-26
08:31

Kristin Ung Christer Sam-
mens

2016-12-24 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Christer Sammens och
avser 199610248818 Simon Rolf Einar
Persson.

2017-04-11
08:53

Maria Lind-
gren

Beslut signerat Signerat

2017-04-11
08:53

Maria Lind-
gren

Verkställd Verkställd av Kristin Ung den 2016-
12-24 13:02.
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Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg

Protokoll över
Kroppsvisitation

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Aktuell status

Makulerad
Person som tvångsmedlet avser

Persson, Simon Rolf Einar, 19961024-8818
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2016-12-23 10:00
Beslutsfattare

Holmberg, Frida, Inspektör
Plats för verkställan Verkställt av Datum och tid för verkställighet

Brott

0310  -  Mord
0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Omfattning/direktiv

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Gävleborg

Protokoll över
Kroppsvisitation

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1588038-16

Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2016-12-23
10:11

Mattias Fred-
lund

Frida Holm-
berg

2016-12-23 Beslut om kroppsvisi-
tation

Beslut fattat av Frida Holmberg och
avser 199610248818 Simon Rolf Einar
Persson.

2016-12-23
10:11

Mattias Fred-
lund

Makulerat Tvångsmedlet är makulerat med moti-
veringen: Felskrivet
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Anmälan Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, LPO Hälsingland
Diarienr

5000-K1599562-16
Anmält datum

2016-12-27
Registreringsdatum

2016-12-27
Överförd från RAR

2016-12-27
Brottsbeskrivning
Hemfridsbrott, grovt

Brottskod
0401

Brottsplatsadress
NORRA RÅBOVÄGEN 1

Områdeskod
2105070084

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2016-12-22 - 2016-12-25

Personal Funktion

Holgersson Kristina Handläggare (RAR)

Holgersson Kristina FU-ledare (RAR)

Wiik Roger Anmälningsupptagare
Fritext grundanmälan

BROTTET

Okänd gärningsman har genom att krossa ett fönster till vänster om 

entrédörren berett sig tillträde till fritidshuset.

HÄNDELSE

I samband med en större händelse i området har Karl-Arne när han besöker 

fritidshuset den 25/12 upptäckt att det varit inbrott i hans fritidshus.

SPÅR

Karl-Arne kan se när han visuellt tittar in i huset att det är blod på 

diskbänken.

BESLUT

Beslut om avspärrning av Komm Rikard Eriksson 20161225 kl. 12.00 för 

tekniskundersökning.
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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2016-12-27 10.23
 RAR                                                           5000-K1599562-16
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K1599562-16 
 Enhet: 520340UT2   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2016-12-27 kl: 10.00  Anmälningssätt: Polisman i tjänst      
 Upptagen av:     Inspektör Roger Wiik                                         
 Inskriven av:    Inspektör Roger Wiik                                         
 Inskriven:       2016-12-27 kl: 10.04  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           520340UT2                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 YTTERSTRÖM, ELVY                                                              
 YTTERSTRÖM, KARL ARNE                                                         
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 Avspärrning i DUR                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.20 
                                                                     Brottskod  
 Stöld                                                                    0826 
   NORRA RÅBOVÄGEN 1, HUDIKSVALL                                   Länskod: 21 
                                                            Omrkod: 2105070084 
   Torsdag 2016-12-22 kl 10.30 t.o.m. Söndag 2016-12-25 kl 11.00               
     YTTERSTRÖM, ELVY ELISABETH                         Målsägande fysisk        
     YTTERSTRÖM, KARL ARNE                              Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 BROTTET                                                                       
                                                                               
 Okänd gärningsman har genom att krossa ett fönster till vänster om            
 entrédörren berett sig tillträde till fritidshuset.                           
                                                                               
 HÄNDELSE                                                                      
                                                                               
 I samband med en större händelse i området har Karl-Arne när han besöker      
 fritidshuset den 25/12 upptäckt att det varit inbrott i hans fritidshus.      
                                                                               
 SPÅR                                                                          
                                                                               
 Karl-Arne kan se när han visuellt tittar in i huset att det är blod på        
 diskbänken.                                                                   
                                                                               
 BESLUT                                                                        
                                                                               
 Beslut om avspärrning av Komm Rikard Eriksson 20161225 kl. 12.00 för          
 ------------------------------------------------------------------------------
 LPO Hälsingland                   Besöksadress: LÅNGGATAN 32                  
 Box 234                                                                       
 82143  BOLLNÄS               Handl. enhet: LPO Hälsingland                    
 Tfn: 11414                   Handläggare: Kommissa. Kristina Holgersson       
 E-post:                                                                       
                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2016-12-27 10.23
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 RAR                                                           5000-K1599562-16
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 tekniskundersökning.                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 YTTERSTRÖM, ELVY ELISABETH Kön: K                                             
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 YTTERSTRÖM, KARL ARNE Kön: M                                                  
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2016-12-27   Beslut av: Inspektör Roj Darwich                          
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 LPO Hälsingland                   Besöksadress: LÅNGGATAN 32                  
 Box 234                                                                       
 82143  BOLLNÄS               Handl. enhet: LPO Hälsingland                    
 Tfn: 11414                   Handläggare: Kommissa. Kristina Holgersson       
 E-post:                                                                       
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5203/66300-16 1 (12) K1599562-16 

 

 

Region Mitt 
Forensiska sektionen, Gävleborg 

Box 1104 

824 13 HUDIKSVALL 

Datum 

2017-01-16 

Diarienummer 

K1599562-16 

5203/66300-16 

Protokoll över platsundersökning

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Förundersökningsledare Christer Sammens 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om stöld 

  
Handläggare: Kriminaltekniker Frida Thelin 
Medundersökare: Lokal brottsplatsundersökare Pär Åkerlund 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Norra Råbovägen 1, Hudiksvall. Undersökningen påbörjades den 
29 december 2016 kl. 10.30 

  
Avspärrning: Ja, med polisens blåvita avspärrningsband 
  
Övrig information: Den 25 december 2016 upptäckte målsägaren att någon hade 

krossat fönstret till hans stuga och att det på diskbänken innanför 
fönstret fanns blod. 
 
Den 22 december 2016 mördades en man och en kvinna i en stuga 
ca 75 meter från målsägarens stuga, se anmälan K1588038-16, 
varvid misstanke uppstod att inbrottet kunde ha samband med 
morden.  
 
Målsägaren uppgav att dörren varit låst med överlåset och därmed 
inte kunde öppnas inifrån utan nyckel. Dörren var låst och utan 
skador när han upptäckte inbrottet.  
 
Då undersökningen påbörjades var det några plusgrader ute och 
under natten hade det fallit ett tunt lager snö. 

  
 

 

 

  

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 2 (12) K1599562-16 

Platsbeskrivning 

Den aktuella fastigheten Norra Råbovägen 1 ligger i ett fritidshusområde ca 14 km 
nordväst om centrala Hudiksvall. Norra Råbovägen 1 ligger ca 1, 1 km in från Lv 758. 
 

 
Bild 1. Markeringen visar fastigheten Norra Råbovägen 1, Hudiksvall (www.hitta.se) 

 
 

 
Bild 2. Sattelitbild över Norra Råbovägen, Hudiksvall. Markeringen visar den aktuella 

fastigheten. 

 

 N

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 3 (12) K1599562-16 

 
Bild 3. Norra Råbovägen 1. 

Iakttagelser och undersökningar 

Stugan består av en hall, ett sovrum, ett kök, ett kombinerat vardagsrum/matrum och ett 
inglasat uterum. Stugan är ca 56 kvm inklusive det inglasade uterummet. 
Stugans entrédörr är en vänsterhängd utåtgående trädörr med ett glasparti. Dörren är 
försedd med ett fallregellås med cylinder och invändigt vred samt ett överlås av typen 
sjutillhållarlås. På träpanelen vid dörrhandtaget iakttogs en blodbesudling. Dörren hade 
inga skador. 
 
Köksfönstret som är beläget till vänster om entrédörren var ett ca 90 cm högt och 80 cm 
brett vänsterhängt tvåglasfönster. Fönstret är beläget ca 130 cm ovan marknivå. Båda 
rutorna i fönstret var krossat och nedanför fönstret iakttogs en sten med 
blodbesudlingar1 och glasskärvor. Från båda rutorna säkrades glas för eventuell 
jämförelse (S001-S0022) och från stenen säkrades blod (S003). 
 
Blodbesudlingarna på stenen såg ut att vara avsatt3 blod som att någon hållit i stenen 
med en blodig hand.  
 

På stupröret vid köksfönstret iakttogs avstruket blod. På luftvärmepumpen, vilken satt 
ca 1 meter ovan marknivå, på väggen under köksfönstret iakttogs bloddroppar4 och 
blodbesudlingar vilka var sekundärt påverkade av att snö fallit ovanpå och delvis smält.     

                                                 
1 Det som benämns blod i denna redovisning har bedömts vara blod på grund av utseende, placering etc.  
 
2 Forensiska sektionens numrering av tillvarataget gods (G) och säkrade spår (S), se material-
förteckningen sist i protokollet. 
3 Blodbild som uppstår då fuktigt blod överförs vid kontakt mellan blodigt föremål/kroppsdel och en 
annan yta, utan rörelse i sidled. 
4 Blod droppar från en blödande person eller ett blodigt föremål utan påverkan av annan kraft än 
gravitationen. 

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 4 (12) K1599562-16 

En antydan till en del av ett skospår iakttogs också på ovansidan av luftvärmepumpen, 
vilket bedömdes vara av för dålig kvalitet för eventuell jämförelse.  
 
På Fönsterkarmens vänstra och högra sidostycke iakttogs avstruket blod5, på 
karmunderstycket iakttogs bloddroppar och utstryket blod6.  
 

 
Bild 4. Fastighetens västra sida med entrédörren och köksfönstret med de krossade 

fönsterrutorna. På trappan ligger den blodiga stenen vilken är markerad med en pil. 

 
Bild 5. Stenen med blodbesudlingar. 

                                                 
5 Blodbild som skapas vid kontakt mellan blodigt föremål/kroppsdel och en annan yta, under någon form 
av rörelse. 
6 En befintlig blodbesudling påverkas genom kontakt med föremål/kroppsdel i rörelse i sidled. 

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 5 (12) K1599562-16 

 
Bild 6. Det trasiga köksfönstret. 

 

 
Bild 7. Köksfönstret med blodbesudlingar. 

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 6 (12) K1599562-16 

På insidan av entredörren vid låsen iakttogs blodbesudlingar, avstruket blod och under 
handtaget fanns blodrinningar7 (S007). På tröskeln, på golvet och på mattan i hallen 
iakttogs flertalet bloddroppar.  
 
Till vänster innanför entredörren är köket beläget och till höger innanför entredörren är 
sovrummet beläget. Rakt fram är vardagsrummet. 

 
Bild 8. Hallen och vardagsrummet sett från entredörren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Blodbild som uppstår då blod flyter nedåt i strängar som en massa under inverkan av gravitationen.  

Kök Sovrum 

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 7 (12) K1599562-16 

På strömbrytaren till vänster om dörröppningen till köket och på dörrfodret iakttogs 
avstruket blod. På köksgolvet och på mattan i köket iakttogs cirkulära bloddroppar  
 

 
Bild 9. Köket sett från hallen. 

 
Diskbänken i köket var ca 178 cm bred och 90 cm hög. På diskbänken och i diskhon 
fanns en mängd glasskärvor från det krossade köksfönstret. I diskhon fanns även 
blodiga pappersservetter, en avbitartång, en disktrasa, en Loka-skruvkork och en 
plastflaska som innehöll lite vatten.  
 
På diskbänken och i diskhon iakttogs bloddroppar, blodstänk, avstruket och utstruket 
blod. Flera blodbesudlingar var utblandande med vatten. Vattnet i stugan var avstängt. 
På diskbänken fanns band annat två porslinsskålar, en flaska med diskmedel och en 
diskbalja med blodbesudlingar.  
 
De blodiga servetterna, bloddropparna och de utblandade blodbesudlingarna gav intryck 
av att någon blivit ståendes en stund vid diskbänken och försökt tvättat av sig blod. 
Framför diskbänken låg en tom Lokaflaska. På köksskåpet ovanför och diskbänken 
iakttogs avstruket blod vilket säkrades (S004). 
 

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 8 (12) K1599562-16 

 

 
Bild 10. Diskbänken i köket vid det trasiga köksfönstret. Markeringen visar blod-

besudlingen på köksskåpet varifrån S004 säkrades.  

 
 
På dörrkarmen i köket iakttogs blodrinningar, avstruket och utstruket blod. 
 

 
Bild 11. Dörröppningen mot hallen och sovrummet sett från köket.  

 
 
 
 

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 9 (12) K1599562-16 

Vardagsrummet var bland annat möblerat med ett matbord med tillhörande stolar, en 
soffa, två pinnstolar i trä och ett soffbord. På golvet och mattorna iakttogs en mängd 
bloddroppar. Vissa bloddroppar var sekundärt påverkade då det ser ut som någon 
trampat i dem. Vid sidan av de påverkade bloddropparna iakttogs avsatt blod av något 
som ser ut att kunna vara mönster från en skosula. Spåren har fotograferats men bedöms 
inte vara tillräckliga för eventuell jämförelse.  På golvet framför pinnstolen längst in i 
rummet säkrades blod från en droppe (S006). På soffbordet iakttogs bloddroppar och 
vad som bedömdes vara avkastat blod8 

 
Bild 12. Vardagsrummet. Längst bort i bild syns entredörren. 

 

 
Bild 13. Vardagsrummet, markeringen visar var S006 säkrats från. 

                                                 
8 Blodbild som uppstår då blod lämnar ett föremål eller kroppsdel i rörelse och träffar en yta.  

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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5203/66300-16 10 (12) K1599562-16 

På matbordet i vardagsrummet låg en blodig och blöt handuk (G001). Handuken var röd 
och ca 45cm bred och 60 cm lång av fabrikatet Casa Fina. Från vardagsrummet fanns en 
dörr ut till ett inglasat uterum. Dörren var låst och oskadad. På dörren fanns två stora 
blodstänk och blod på handtaget.  
 

 
Bild 14. Vardagsrummet med matbordet och dörren ut till det inglasade uterummet. 

Pilen visar var den blodiga handduken ligger.  

 

 
Bild 15. Den blodiga handduken G001. 

 

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, 2017-01-16 15:25   diarienr: 5000-K1599562-16
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Sovrummet var möblerat med en dubbelsäng och en garderob på vardera sida om 
sängen. På golvet till höger om sängen iakttogs avsatt blod med ett återkommande 
mönster vilket såg ut att kunna vara från en blodig skosula lika som de spår som fanns 
på vardagsrumsgolvet. Vid dörrhandtaget till garderoben på höger sida om sängen fanns 
en ljus rinning som såg ut av att vara blod blandat med vatten. Det rådde god ordning i 
stugan och det fanns inga tecken på att skåp eller lådor var genomsökta eller att någon 
skulle ha uppehållit sig någon längre tid i stugan.  
 
Skoavtrycksundersökning utfördes på golvet i sovrummet och på golvet i 
vardagsrummet. Två DLK-folier säkrades (G002-G003).  

Undersökningsmetoder 

Fotodokumentation, bilderna är arkiverade i BIP9 
Spår för DNA-analys har säkrats med tops. 
Skoavtryck har säkrats med en elektrostatisk metod (DLK – Dust Lifting Kit). 

Sammanställningar av undersökningar och resultat 

En blodbesudling på handduken G001 topsades av (S006). 
 
Topsen S006 och S008 skickades till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för dna-
undersökning. Resultatet från NFC redovisas separat. 
 
Skospårsfolierna granskades och skospår har säkrats genom fotografering och förvaras i 
BIP.   

Analys och slutsats 

Resultatet av undersökningen visar att någon har krossat köksfönstret på stugan och 
berett sig tillträde till stugan via fönstret.  
 
Resultatet av undersökningen visar att en blödande person har rört sig i stugan. 
 
En sammantagen bedömning av händelseförloppet är att en blodig gärningsman har 
krossat fönsterrutan till köket med hjälp av stenen som låg vid sidan av fönstret sedan 
stuckit in armen och öppnat fönsterhakarna, klättrat upp på luftvärmepumpen och tagit 
sig in genom fönstret till köket.  
 
Gärningsmannen har försökt tvätta sig vid diskbänken, blödande gått runt i stugan och 
känt på dörren till uterummet och på entredörren utan att få upp dem. Gärningsmannen 
har sedan lämnat stugan genom att klättra ut genom köksfönstret.  

Materialförteckning 

Gods 

Material-
märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5203/66300-
16/G001 

2016-5000-
BG128534-1 

En röd handduk med 
blodbesudlingar. 
Fabrikat Casa Fina. 

Låg på matbordet i 
vardagsrummet 

Frida Thelin 

                                                 
9 Polisens bildhanteringsprogram Bilder Inom Polisen. 
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5203/66300-16 12 (12) K1599562-16 

Material-
märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5203/66300-
16/G002 

 DLK-folie  Från golvet till höger om 
sängen i sovrummet. 

Pär Åkerlund 

5203/66300-
16/G003 

 DLK-folie Från golvet i 
vardagsrummet  vid 
dörren till uterummet.  

Pär Åkerlund 

 
 

Jämförelseprov 

Materialmärkning Förnamn Efternamn Misstänkt 

5203/66300-
16/J001 

Simon Persson Ja 

 
Spår 

Material-
märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5203/66300-
16/S001 

Glas för eventuell jämförelse Från den yttre glasrutan i 
köksfönstret 

Pär Åkerlund 

5203/66300-
16/S002 

Glas för eventuell jämförelse Från den inre glasrutan i 
köksfönstret 

Pär Åkerlund 

5203/66300-
16/S003 

Tops med besudling (blod) Från en sten på trappan 
nedanför det krossade 
köksfönstret 

Pär Åkerlund 

5203/66300-
16/S004 

Tops med besudling (blod) Från köksskåpet till 
vänster innanför det 
krossade köksfönstret 

Pär Åkerlund 

5203/66300-
16/S005 

Tops med besudling (blod) Från insidan av 
altandörren ca 15 cm 
nedanför glaspartiet. 

Pär Åkerlund 

5203/66300-
16/S006 

Tops med besudling (blod) Från golvet i 
vardagsrummet, framför 
pinnstolen längst in i 
rummet 

Till NFC 

Frida Thelin 

5203/66300-
16/S007 

Tops med besudling (blod) Från en blodrinning på 
entredörrens insida 

Frida Thelin 

5203/66300-
16/S008 

Tops med besudling (blod) Från handduken G001 

Till NFC 

Frida Thelin 

 
 
 
 
Frida Thelin 
Kriminaltekniker 
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Polismyndigheten
Box 1104
824 13 HUDIKSVALL

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-01-03 09:29
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1599562-16

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

1 (2)

Ärende

Övriga referenser:

Brottskod:

Brottsdatum:

Anknytning till ärende:

Komplettering till ärende:

Förtur: Datum för åtal:Ja. Häktning/åtal 2017-01-10

0826 - Stöld

2016-12-22

5203/66300-16

2016022898

Uppdragsgivare
Enhet:

Ärendeansvarig / handläggare:

Beställare:

Utredare:

LPO Hälsingland Hudiksvall

Frida Thelin, tel 010-567 82 74, 070-249 96 97

Maria Eriksson, tel 010-567 81 74

Förundersökningsledare: Christer Sammens, tel 010-562 68 36

Beslagsnummer Materialbeskrivning Begärda

undersökn.

Jämför med

material

Referensnummer

Undersökningsmaterial
Beteckning

5000-K1599562-16
K10, K42

5203/66300-16/S006

Tops med besudling (blod)
- Från golvet i
vardagsrummet, framför
pinnstolen längst in i
rummet

5000-K1599562-16
K10, K42

5203/66300-16/S008
Tops med besudling (blod)
- Från handduken G001

Materialet önskas åter? Nej

Efternamn, förnamn Personnummer Jämförelseprov Prov-ID, Personstatus

Personer, vars DNA-profil ska jämföras med spår i ärendet

Persson, Simon 961024-8818
Person finns i DNA-registret
enl. PMF

, Misstänkt

Undersökningens ändamål och kompletterande information
Den 22 december 2016 mördades två personer i ett

fritidshusområde. I en stuga ca 75 meter från den stuga där

de mördade påträffades anmäldes den 25 december ett

inbrott. Någon hade krossat fönstret och tagit sig in i

stugan. I stugan fanns en mängd blodspår och misstanke

uppstod att det är samma person som har gjort inbrottet som

2017000230

inkommande skrivelse 2017-01-03 09_29 NFC.pdf, , 2017-01-03 14:29, diarienr: 5000-K1599562-16
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Polismyndigheten
Box 1104
824 13 HUDIKSVALL

Beställning av forensisk undersökning
Uppdragsgivare

NFC:s dnr

Inkom

2017-01-03 09:29
Uppdragsgivarens beteckning

5000-K1599562-16

Driftställe

Nationellt NFC (Linköping)

2 (2)

är misstänkt för morden.

2017000230
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(5) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-01-20 2017000230 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-01-03 5000-K1599562-16 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 
LPO Hälsingland Hudiksvall 
Frida Thelin 
Box 1104 
824 13 HUDIKSVALL 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Jyrki Juntunen
2017-01-20 13:54

Slutredovisning, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-01-20 underskriven, , 2017-01-20 13:54, diarienr: 5000-K1599562-16
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-01-20 2017000230 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-01-03 5000-K1599562-16 
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Material, metodik och materialhantering 

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori. 

Beteckning Undersökningsmaterial 

5203/66300-16/S006 Tops - Från golvet i vardagsrummet, framför pinnstolen 

längst in i rummet 

Uppdragsgivarens beteckning: 5203/66300-16/S006 

Forums materialnr: 201700023001 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 

5203/66300-16/S008 Två tops - Från handduken G001 

Uppdragsgivarens beteckning: 5203/66300-16/S008 

Forums materialnr: 201700023002 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 852*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736* 

 
  

Beteckning /Provid Jämförelsematerial 

DNA-AF-352356 Angivet namn: Rolf Einar SIMON Persson 

Personnummer: 961024-8818 

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  

Rolf Einar SIMON Persson, 19961024-8818 

Beslagsnr: DNA-AF-352356 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-352356 

Forums materialnr: 201632934701 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 870*, 869*, 736*, 765* 

 
  
 

Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer blod som 

kommer från Persson eller annan person. 

 

 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:  
http://www.nfc.polisen.se/Dokument/Faktablad/Faktablad---Undersokningar-av-biologiska-spar-och-DNA/. 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Jyrki Juntunen
2017-01-20 13:54
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2017-01-20 2017000230 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2017-01-03 5000-K1599562-16 
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Undersökning och slutsats  

5203/66300-16/S006 
Tops - Från golvet i vardagsrummet, framför pinnstolen längst in 
i rummet 

Forums materialnr: 201700023001 

DNA Blod påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att 

blodet/DNA:t kommer från Persson (Grad +4), om man bortser 

från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
  

5203/66300-16/S008 Två tops - Från handduken G001 

Forums materialnr: 201700023002 

DNA Blod påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att 

blodet/DNA:t kommer från Persson (Grad +4), om man bortser 

från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 
  

 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA forensikern Therese Hasselqvist (ansvarig handläggare) 

forensikern Mette Björnskiöld 

forensikeraspiranten Cecilia Strömhielm 

 Generalistärende forensiska generalisten Ann Jangblad (ansvarig handläggare) 

förste forensikern Jyrki Juntunen 

 
 

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Jyrki Juntunen (ärendeansvarig), 

direkttelefon 010-562 84 31. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige 

handläggaren för berörd undersökningstyp. 
 
 
 

Jyrki Juntunen 

Förste forensiker 

Elektroniskt
underskriven av
Jyrki Juntunen
2017-01-20 13:54
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Sakkunnigutlåtande 
 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
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Utlåtandeskala 

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det 

logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala. 
 
 

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är 

sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +2 Resultaten talar för att ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än 

om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann 

än om den alternativa hypotesen är sann. 

  

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ... 
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är 

sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” 

eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan. 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Jyrki Juntunen
2017-01-20 13:54
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Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck.  

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Jyrki Juntunen
2017-01-20 13:54

Slutredovisning, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-01-20 underskriven, , 2017-01-20 13:54, diarienr: 5000-K1599562-16

1009HEMLIG



1010

Förhör
Förhör 1 med stugägaren Karl Arne.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1599562-16
Hörd person

Ytterström, Karl Arne
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som målsägande gällande stöld genom inbrott på Norra Råbovägen 1.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Norberg
Förhörsdatum

2017-01-16
Förhör påbörjat

15:34
Förhör avslutat

16:14
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FN

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens (FL) frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Pa. Fredrik Norberg samt förhörspersonen, 
stugägaren, Karl Arne Ytterström.

Förhöret hålls på telefon.

Då Karl Arne informeras om anledningen till förhöret så berättar han själv att han och hans 
fru var till deras sommarstuga den 22 december mellan 09-11 tiden innan dom åkte därifrån. 
På morgonen den 23 december så fick dom höra om det som hade hänt på kvällen den 22 
december och nästa gång som dom besökte deras sommarstuga var den 25 december. 

Den 25 december så skulle Karl Arne, hans fru och en granne åka ut till brottsplatsen för att 
tända ljus och lämna blommor. Karl Arne parkerade bilen på en parkeringsplats vid vägen 
nedanför sin stuga och efter att dom hade lämnat blommorna så tänkte Karl Arne gå till sin 
stuga för att kolla till den.

Karl Arne gick upp för backen mot sin stuga och då såg han att köksfönstret var krossat. Han 
gick in genom grinden till tomten och bara stod och tittade. Sedan gick Karl Arne upp på 
bron till sin stuga. Han tog ett kort med sin mobiltelefon på den krossade rutan och sedan 
sträckte han in sin telefon igenom den krossade rutan och tog ett kort. Karl Arne kommer 
ihåg att det låg något i vasken. Han såg inte vad det var men han förutsätter att polisens 
tekniker har tittat på det.

Efter det här så ringde Karl Arne till polisen. Han fick vänta länge och bestämde sig sen för 
att åka hemåt. På vägen hem så mötte Karl Arne en civil polisbil som var på väg till 

HEMLIG



brottsplatsen. Han följde efter den civila polisbilen och det visade sig vara en hundförare som 
skulle söka spår i närheten. Karl Arne pratade med hundföraren och han berättade vad han 
hade sett vid sin stuga. Hundföraren ringde några samtal och sen talade hundföraren om att 
polisen hade beslutat att spärra av Karl Arnes stuga. Efter detta så åkte Karl Arne hem.

 På frågan om det är något som saknas från deras sommarstuga så berättar Karl Arne att det 
kanske är någon diskhandduk som mördaren bandagerade sig med som saknas men i övrigt så 
är det inget som är borta.

 På frågan om Karl Arne har pratat med sitt försäkringsbolag så berättar han att han har gjort 
det och en städfirma har varit till stugan och städat mest eftersom det var fullt med blod inuti 
stugan.

Karl Arne berättar vidare att han har lagat fönstret som var krossat men att han inte har fått 
någon faktura på det jobbet. Han har pratat med sitt försäkringsbolag om det också. Stugan är 
försäkrad hos Dina Försäkringar och hans kontaktperson är Robert Nybom i Hudiksvall.

 På frågan om Karl Arne gjorde några andra iakttagelser som han tror kan vara intressanta 
för polisen så berättar han att hans fru blev uppjagad och ville gå in i stugan när dom 
upptäckte att rutan var trasig. Hon valde att inte gå in och det var tur i efterhand. I övrigt så 
var det inget speciellt som Karl Arne lade märke till. 

Karl Arne berättar att den som var in i stugan stängde grinden efter sig. Personen som var 
inne i stugan måste ha tagit sig upp för slänten och gått igenom grinden men Karl Arne såg 
inga blodspår på väg upp mot stugan. Sedan stängde den som var inne i stugan även fönstret 
efter att denne hade klättrat ut igen. 

 Då Karl Arne tillfrågas vad dom har för diskhanddukar i stugan så berättar han att det har 
frugan koll på. Karl Arne uppfattade det som att hans fru reagerade på att det saknades en 
diskhandduk när dom i efterhand gick in i stugan. Hon tyckte att det borde ha hängt en till 
handduk där dom brukar hänga. Hur den diskhandduk som saknades ser ut vet inte Karl Arne.

 På frågan om Karl Arne har några ersättningsanspråk i ärendet så berättar han att han vill 
återkomma angående detta. Karl Arne ska prata med brottsoffermyndigheten.

Förhöret uppläst och godkänt ur anteckningar 170116 klockan 16:14

Förhör med Ytterström, Karl Arne; 2017-01-16 15:34   diarienr: 5000-K1599562-16
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Förhör
Misstänkt Simon Persson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1599562-16
Hörd person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnummer

19961024-8818
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Insp Jon Linälv
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delges misstanke om grovt hemfridsbrott genom att krossa glasruta till vänster om entrédörren och

sedan olovligen intränga i firitdshuset på Norra Råbovägen 1, Hudiksvall. Det hände någon gång mellan

2016-12-22 och 2016-12-25.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jan Nyman
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2017-03-22
Förhör påbörjat

12:48
Förhör avslutat

12:54
Förhörsplats

Häktet Gävle
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Simon Persson Kompletterande förhör. 
2017-03-22 kl 12:48

FL: Insp Maria Lindgren (i kursiv stil)
FL2: Insp Jon Linälv
Adv: Advokat Jan Nyman

 Simon delges misstanke enligt ovan?
Simon uppger "Jag vet inte." Simon varken erkänner eller förnekar. Simon uppger att han inte 
har något minne av denna händelse och därför inte kan uttala sig.

 Simon informeras om att hans blod hittats i stugan?
Simon uppger att han inte kan berätta om detta eftersom han inte minns.

Simon till frågas hur han ställer sig till ersättningsanspråken om 1500 kr till målsägande och 
totalt 13 252 kr till försäkringsbolaget?
Simon uppger via sin Advokat Jan Nyman att han "vidgår ersättningsskyldighet vid fällande 
dom men vill se underlag i händelse av fällande dom för att ta ställning till beloppen."

Simon har inget att tillägga.

Advokat Nyman har inga frågor.
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Förhör med Persson, Simon Rolf Einar; 2017-03-22 12:48   diarienr: 5000-K1599562-16
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Ersättningsanspråk Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1599562-16
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

Ytterström, Karl Arne Målsägande
Övertagare av anspråk

Övriga Personnummer/Orgnr Roll

Ytterström, Karl Arne Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare

Ja
Ersättningsyrkande i kronor

1500
Preciserat yrkande

Målsägande har belastats med självrisken 1500 kr och yrkar ersättning för detta.
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Bilaga till ersättningsanspråk. , 2017-03-16 07:59   diarienr: 5000-K1599562-16
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Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Hälsingland

Protokoll över avspärrning
Signerat av

Roger Wiik
Signerat datum

2016-12-27

Diarienummer

5000-K1599562-16
Aktuell status

Avspärrning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2016-12-25 12:00
Beslutsfattare

Eriksson, Rickard, Kommissarie
Plats för avspärrning

Ytterström, Elvy Elisabeth
Fritidshuset ,  NORRA RÅ-
BOVÄGEN 1 ,  HUDIKSVALL

Verkställt av

Norberg, Hans, Inspektör
Datum och tid för verkställighet

2016-12-25 12:01

Brott

0826  -  Stöld genom inbrott i fritidshus
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Avspärrning för tekniskundersökning
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2016-12-25 12:00
Beslutsfattare

Eriksson, Rickard, Kommissarie
Typ

Häva
Datum och tid

2016-12-28 10:25
Beslutsfattare

Eriksson, Rickard, Kommissarie
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Diarienr

5000-K1588038-16
Skäligen misstänkt person

Persson, Simon Rolf Einar
Personnr

19961024-8818

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2016-12-22 22:18

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

NORRA RÅBOVÄGEN 2
Områdeskod

2105070084
Brottsmisstankenr

POD50-BM2016-241521378-3J
Diarienr

5000-K1588038-16
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0310
Brottsbeskrivning

Mord
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2016-12-23
Beslutsfattare misstankebeslut

Johansson, E Thomas

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2016-12-22 22:18

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

NORRA RÅBOVÄGEN 2
Områdeskod

2105070084
Brottsmisstankenr

POD50-BM2016-241521937-3P
Diarienr

5000-K1588038-16
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0311
Brottsbeskrivning

Mord
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2016-12-23
Beslutsfattare misstankebeslut

Johansson, E Thomas
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