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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, BF-IGV 8 LPO Karlstad

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ahnström, Annelie
Den hörde är

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Nej

Mamma till Anna

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med vittne Anneli angående hennes iakttagelser kring 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

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Andreas Nilsson

2017-06-03

20:30

20:55

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Fagottgatan, Karlstad

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

A.N
Berättelse

Vittne Anneli ombeds berätta fritt kring sina iakttagelser.
Anneli säger att hon hade sista kontakten med Anna igår kväll. De hade skickat SMS till
varandra.
Anneli visar upp SMS-konversationen på telefonen för förhörsledaren. På telefonen så
visas en konversation där Anneli frågar om hon kommit hem. Anna svarar då att hon är
hemma. Tiden för svaret visar 22:56.
Anneli säger att hon pratade med Anna under dagen och att hon då berättade att hon skulle
ner till Karlstad centrum för att möta en kille som heter Robin. Robin är en kompis som Anna
haft ett tag. Hon lärde känna Robin då Robin var tillsammans med en kvinna som heter
Jennifer. Robin och Jennifer separerade för ett par veckor sedan och Anna berättade för
Anneli att hon skulle trösta honom.
Anneli säger att Anna pratade med sin mormor ca klockan 21:00 på kvällen under gårdagen.
Anna berättade då att hon var på väg hem och att hon hade en kille som heter Erik med sig
hem. Erik skulle vara nitton år hade hon sagt.
Anneli har även pratat med Sophia under dagen. Sophia är Annas bästa vän. Sophia bor ute
på Skoghall. Sophia uppgav för Anneli att hon hade pratat med Anna och att Anna hade
berättat om denna Erik som var nitton år. Anna hade även berättat att Erik var väldigt berusad.
Anneli säger att hon skickade det första SMS:et idag klockan 11:53. Hon ville ha tag på Anna
men Anna svarade inte. Hon svarade inte på telefon heller. Anneli säger att hon bara kom till
röstbrevlådan direkt.

Förhör med Ahnström, Annelie; 2017-06-03 20:30 diarienr: 5000-K678893-17

2

Anneli säger att Anna hade lagt ut en bild på sig själv på Facebook då hon var uppklädd inför
att hon skulle ner till centrala Karlstad på kvällen.
Annelis syster ansluter till förhöret och visar en bild på Anna som Anna lagt upp under
gårdagen klockan 16:16. Anna är uppklädd på bilden.
Senast som Annelis syster tittade på Annas profil på Facebook så var den inte uppdaterad på
19 timmar.
Anneli berättar att hon klockan 19:00 satt vid middagsbordet tillsammans med sina föräldrar.
Anneli pratade med Sophia och hon hade inte hört något från Anna. Anneli säger att hon
kände på sig att något var fel. Anneli säger att hon satte sig i bilen och åkte så fort hon kunde
till Karlstad. Anneli säger att hon kom fram och gick in i lägenheten där hon hittade Anna på
golvet.
Anneli tillfrågas hur det såg ut när hon kom till platsen.
Anneli säger att hon inte såg något konstigt från utsidan. Hon säger att hon ringde på dörren
men att ingen öppnade. Hon kände på handtaget och då var dörren upplåst. Anneli tyckte att
det kändes konstigt eftersom hon brukar låsa. Anneli tog några steg in i lägenheten och fick
då syn på Anna liggandes på golvet. Anneli säger att Annas ansikte såg konstigt ut och att det
var något vitt på henne. Anneli säger att hon vände ut tillbaka och stängde dörren. Sedan
skrek hon bara och ringde till SOS och till sin syster och mamma.
Anneli tillfrågas om hon hört namnet Erik förut.
Anneli säger att hon inte hört Anna prata om någon Erik förut.
Anneli tillfrågas om Annas psykiska och fysiska tillstånd.
Anneli säger att Anna flyttade från Säffle i februari i år efter att hon fått kontroll på sina
drogproblem. Anneli säger att Anna varit drogfri i två år. Anna flyttade till Karlstad för att
börja om sitt liv.
Anneli säger att Anna hade ADHD och Asberger. Anna har stöd genom vården. Hon är
adopterad från Polen. Hon var på behandling i Hultsfred och efter att hon kom ut därifrån så
har allt gått jättebra.
Anna är känd inom psykiatrin och socialpsykiatrin. Anna hade humörsvängningar och var
under pågående utredning. En kompis till Anna dog för ett tag sedan och det var begravning i
måndags för henne. Anneli pratade med Anna om dödsfallet.
På senaste tiden så har Annas ben domnat bort och hon har uppsökt sjukvården för det
tillsammans med Annelis syster.
Anneli tillfrågas om polisen får ta del av Annas sjukhusjournal.
Anneli säger att det går bra.
Anneli tillfrågas om Anna haft någon fast relation på sistone.
Anneli säger att Anna var tillsammans med en kille som heter Linus. Anneli säger att Linus
finns på hennes profil på Facebook. Anneli säger att det var ett kort förhållande och att de
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gjorde slut för någon vecka sedan.
Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ahnström, Annelie
Den hörde är

ID Styrkt

Målsägande

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hör i anledning av mordet på dottern Anna Ahnström i Karlstad 2017-06-02--03
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Anders Forsman

2017-06-15

16:15

17:10

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6
Förhörsvittne

Utskrivet av

A.F.
Berättelse

Tillfrågad om Annas bankkonton, nämner Anneli att hon redan den 5 juni var in på banken i
Säffle och kontrollerade så att inga obehöriga uttag gjorts på Annas konton. Deras
kontaktman på banken, Lena, kunde då se att ett av Annas konton belastats med mindre
summor den 3 juni. Det rörde sig om inköp på Systembolaget resp. Pressbyrån. Det senare
inköpet hade något att göra med busstrafik. Lena hade förklarat att inköpen sannorlikt var
gjorde den 2 juni, men att de inte belastade kontot förrän den 3 juni. Enligt Lena fanns det
heller inga "onormala" rörelser på Annas konton i närtid.
Anneli har dessutom idag, på uppmaning av undertecknad förhörsledare, kontrollerat ånyo
med banken och fått till svar att inga rörelser registrerats på kontona i tid efter de ovan
beskrivna. Detta skall heller inte vara möjligt eftersom Anneli spärrade dem så strax mordet
blev känt.
Tillfrågad om Annas kontakter inom socialpsykiatrin, berättar Anneli att Anna hade en
kontaktperson, Karolin Åhs. Hur mycket hon träffat henne har dock Anneli ingen uppfattning
om. Hon nämner i sammanhanget att Anna också hade kontakt med öppenpsykiatrin, men
hon vet inget namn på någon kontaktperson.
Tillfrågad om Annas liv i allmänhet, berättar Anneli att allt utvecklades bra fram till tidiga
tonåren. Anna mådde inte bra mentalt och började så småningom missbruka narkotika och
uppvisa självskadebeteenden.
Beträffande Annas kärleksrelationer, säger Anneli att hon varit sökande, vilket varit typiskt
för Anna i allmänhet. Hon har inför Anneli uttryckt att hon inte var säker på sin sexuella
läggning, att hon snarare kände sig bisexuell. Sista tiden i livet uttryckte hon vid något
tillfälle, " jag är trött på killar. Skall kanske ha en tjej istället". På fråga om hon haft några
mer fasta relationer säger Anneli att Anna för ca 3 år sedan hade en relation med en kille,
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Christoffer Moberg från Arvika. Christoffer bodde på Annelundsområdet i Säffle.
Förhållandet tog dock slut, även om det var "fram o tillbaka" under en lägre tid. Anneli och
hennes familj gick med funderingar om det möjligen var så att Anna blev misshandlad i
förhållandet. Hon poängterar dock att Anna själv aldrig gav uttryck för något sådant.
Midsommarhelgen 2015 bröt Anna ena armen. Någon riktig förklaring till hur det gått till,
fick Anneli aldrig.
Till slut markerade Anna tydligt mot Christoffer att förhållandet var slut. Detta fick till följd
att han började hota och trakassera henne. Hon började därför isolera sig, dra för gardinerna
och se till att dörren alltid var låst. För sin mormor Björg har Anna berättat att Christoffer
hotade att han skulle döda henne. Anneli fick aldrig klart för sig om dödshotet var preciserat
på ett eller annat sätt eller om det var allmänt hållet. Anneli upplevde det som att Anna var
verkligt rädd för vad som skulle kunna hända henne.
Situationen lugnade sig dock utan att något mera hände, men Annas missbruk och sviktande
mentala hälsa fortsatte. Detta fick till följd att hon på eget initiativ sökte sig till ett
behandlingshem i Hultsfred, där hon var inskriven i över ett års tid. Hon skrevs ut därifrån i
februari 2016 och inledde då en relation med en man, Lennie Hed från Säffle. Relationen blev
dock inte långvarig eftersom Lennie valde att ta sitt liv.
Tillfrågad om Annas eventuella relationer i närtid, nämner Anneli en kille vid namn Linus.
Anna pratade om honom, berättade att han var 29 år gammal och jobbade som personlig
assistent till sin syster. Anna pratade om Linus som snäll, men nämnde plötsligt vid ett
tillfälle att hon inte längre tyckte att han var lika snäll som i början av förhållandet. Hon
utvecklade dock inte detta men Anneli fick den känslan att det handlade om att han inte
bekräftade Anna i tillräcklig grad. Hon vet att Anna kommenterat förhållandet på facebook
med orden, "ingen skall få trampa på mig". Det var Annelis syster som gjorde Anneli
uppmärksam på detta.
Annelis uppfattning är att Anna inledde relationen med Linus ett par tre veckor före sin död.
Beträffande eventuella relationer med kvinnor, vet Anneli inget om detta. Hon nämner dock
att Anna sedan hon flyttat till Karlstad flera gånger berättade om att hon brukade besöka en
tjej som var inlagd på psyket i Karlstad. Anneli fick känslan av att Anna var angelägen om att
hålla kontakten med henne. Hon värnade om henne på det sätt som var vanligt för Anna. Hon
tog gärna parti för och ömmade för dem som var svaga eller hade det besvärligt. Anna
pratade om henne som en själsfrände. Anneli minns också at Anna berättade att Elin besökt
henne i bostaden och att det var hennes föräldrar som kört henne dit.
Anneli berättar vidare att Anna haft besök i sin bostad i Karlstad av en ung ljushårig tjej, ca
20 år gammal. Av bilder som Anneli sett på henne, uppvisade hon flertalet ärr på armarna, är
som är vanliga att se hos dem som uppvisar självskadebeteende. Det är Annelis mamma
Björg som visat henne bilderna, vilka funnits på facebook och instagram. Bilderna var tagna i
Annas lägenhet.
Nedtecknat i koncept o efterhand återrelaterat u.a.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Utredningsjour 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Magnusson, Björg Anna Emilia
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som anhörig (mormor) ang. misstänkt mord på Fagottgatan 5 Karlstad 2017-06-02--03.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Göran Gustafsson

2017-06-03

22:15

22:40

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Björg berättar att hon är mormor till Anna. Hon berättar att Anna har bott i Säffle där hennes
föräldrar också bor men att hon i februari 2017 flyttade till Kronoparken i Karlstad.
Anledningen till flytten var att komma närmare sina kompisar. Björg vet att Anna har en
kompis som heter Sofia som eventuellt har sin adress på Skoghall. Sofia har även en liten
dotter som heter Märta som kanske är i 3 års åldern. Björg vet att Sofia har en
lägenhetsnyckel till Annas lägenhet. Björg berättar att Anna har haft psykiska besvär under
en längre tid och att hon också vistats på åtminstone 2 behandlingshem för sitt
självskadebeteende. Det var vid något av dessa behandlingstillfällen som hon träffade Sofia.
Björg berättar också att hon och Anna har en mycket nära relation och att de har nästan en
daglig kontakt via telefonsamtal eller via instagram. Anna har också berättat att hon har
använt droger. Anna fick mediciner utskrivna för diagnoserna adhd samt aspberger. I onsdags
hörde Anna av sig och berättade att hon hade känselbortfall i sina underben. Hon blev senare
omhändertagen på akutmottagningen på csk och skrevs ut med ett recept på 100 tabletter
Saroten 10 mg.
Björg berättar att på grund av sina psykiska problem så hade Annas mamma ordnat med
Karlstads kommuns socialpsykiatri så att personal hade kontakt med Anna 1 gång i veckan i
hennes bostad.
Björg berättar att hon i går 2017-06-02 fick en bild på instagram som var skickad av Anna.
Bilden visade Anna som då var festklädd berättade i text att hon mådde bra. Strax efter 21.00
tiden ringde Björg till Anna som då berättade att hon hade besök av en kompis. Björg frågade
henne om det var Sofia som var där? Anna svarade då , nej det är Erik. Björg säger att hon då
avslutade samtalet med att säga, då skall jag inte störa längre.
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Björg säger att Anna aldrig tidigare har berättat om att hon har en kompis som heter Erik
varför hon inte vet vem han är.
Idag 2017-06-03 hade Björg flera kontakter med Annas mamma som berättade att Anna inte
hade hört av sig och hon fick heller inget svar när hon försökte att nå Anna. Annas mamma
bestämde sig tillslut för att åka till Karlstad och hon har sedan berättat att när hon kom fram
till lägenhetsdörren så var den stängd men olåst varför hon kunde öppna och gå in.
Relaterat från förda anteckningar.
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Avrapporteringspm
Anna Ahnströms föräldrar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Johansson, Lennart

2017-10-24

13:34

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lennart Johansson
Uppgiften avser

Om föräldrarna vet att något saknas i Annas lägenhet
Uppgift

Torsdagen den 19 oktober klockan 17.00 kom Anna Ahnströms föräldrar, Kennet och
Annelie, till mig för att se om något saknas i lägenheten som kan ha använts som
tillhygge vid misshandeln av Anna.
Jag visar en film från lägenheten och några fotografier som polisens tekniker tagit.
De säger att Anna hade en mindre verktygslåda, med en hammare, tång och
skruvmejsel, liggande i bokhyllan. Den såg de inte på filmen eller bilderna.
I vardagsrumsfönstret hade hon två vita lampor. På filmen/ bilderna såg de bara en av
lamporna och skärmen till den andra lampan låg i bokhyllan.
Någonstans i lägenheten hade hon en lite tyngre Buddha staty men den såg de inte på
filmen/ bilderna.
Tidigare hade Anna haft två stjärnor i glas och metall hängande i vardagsrummet. Hon
hade tagit bort dem och satt upp en av dem i köksfönstret, var den andra är vet de inte.
En stjärna är i köksfönstret.
Vid kontroll av lägenheten påföljande dag kan polisens tekniker konstatera att
verktygslådan ligger i hallen. Buddha statyn står på bordet i köket och båda lamporna
står i vardagsrumsfönstret. Däremot hittar de inte den andra stjärnan.
Kennet och Annelie kan inte säga vilka personer som kan ha varit hem till Anna och
därigenom kan säga vad hon haft för saker. De enda de vet varit dit är boendestödjarna.
Anna hade kontakt med många människor via sociala medier men var annars mycket
ensam och träffade inte folk fysiskt.
De vänner de kände till är Sofia som bor i Skoghall, Sandra i Säffle, Elin i Arvika och
Robin och Johanna.
De tillfrågas om de visste om hon hade något kärleksförhållande med någon tjej. De
säger att hon sagt till Annelie på sista tiden att hon var osäker på sin sexualitet och
trodde att hon även var dragen till andra tjejer. De hade inte hört talas om att hon haft
något förhållande med någon tjej.
Kläder köpte hon huvudsakligen via Internet. Hon tyckte det var jobbigt att gå i affärer
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och handla då hon dels skämdes för att hon var tjock och därför inte ville prova kläder i
affärerna. Hon led även av socialafobier och tyckte inte om att vara bland mycket folk.
Hon hade inte så mycket pengar och var sparsam. I mars eller april fick hon en lite
större summa pengar och handlade därefter lite mer saker. De vet att hon bland annat
köpte kläder, damsugare och högtalare.
De upplyses om att vi hittat ett par trosor under konstiga omständigheter hos killen som
är misstänkt och de tillfrågas därför om de vet vad hon hade för trosor. Ingen av dem
vet vad hon har för trosor. De vet heller ingen som kan veta det, möjligen Linus som
hon hade ett kort förhållande, högst två veckor, med i mitten av maj.
Sista gången de träffade Anna var på morsdag, den 28 maj.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, BF-IGV 3 LPO Karlstad

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Strömvall, Robin
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Annan

Ja

MPMF

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningar gällande Erik Ridderstråle
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Tia Jylhä

2017-06-03

23:50

00:07

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Robin ringer in till polisens ledningscentral och vill lämna ett tips på en Erik Ridderstråle
som han och Anna träffade under gårkvällen. Undertecknad ringer upp honom för ett förhör.
Förhörsledarens frågor markeras med kursiv stil.
Robin börjar med att säga att den 25 åring som polisen hittat död är hans kompis Anna. Han
säger att Anna och han träffades igår. De sågs på kvällen och hängde på Sandgrundsudden
och drack lite alkohol.
När Robin och Anna var påväg bort från parken kom en kille mot dom. Han var mycket
berusad. Anna började prata med honom och de stod och pratade en stund.
Robin berättar att Anna hade bestämt sig för att ta sig till Kronoparken för att köpa hasch och
Robin skulle cykla hem. Anna skulle enligt planerna komma till Robin senare. Robin bor på
Våxnäs hos sin syster.
Killen som de träffat lånade Robins telefon för att skicka en vänförfrågan till sig själv från
Robins konto. Han skrev in namnet Erik Ridderstråle.
Är ni facebook vänner nu ?
Nej, han besvarade inte vänförfrågan.
Killen och Anna satte sig i busskuren tillsammans bakom tingsrättshuset, de skulle åka upp
till kronoparken och Robin cyklade hem.
Robin skickade ett sms till Anna vid 20:43 när han hade varit hemma en stund och Anna
skickade tillbaka ett 20:44. I smset från Anna stod det:
"Jag blev så trött så Vi är påväg hem till mig. Men vi gör om detta snart igen allihopa"
Vad sa killen när ni träffade honom?
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Han var väldigt full. Han sa att han var relativt nyinflyttad. Han berättade att han hade hittat
en olåst bil i stan och sett en spritflaska i bilen som han tog. Det var därför han var så full.
Hur var han klädd?
Kommer inte ihåg. Men han var blond, korthårig, ca 5 cm på huvudet. Robin säger att han var
kortare än Robin, Robin är 188 cm lång.
Robin säger att det var bara från Museiparken till busskuren som de gick tillsammans och
Robin hann inte uppfatta så mycket av hans utseende.
Vilken tid skulle Anna och den här killen ta bussen?
Robin uppskattar tiden till att dom satt i busskuren nånstans mellan 1930-2030. Robin säger
att han hade varit hemma i ca 45 minuter innan han smsade Anna.
Vad hade Anna på sig för kläder?
En kjol med svart vita ränder, en svart jacka med blommor och en grå tshirt.
Har du känt Anna länge?
I ca ett halvår.
Verkade killen ensam?
Ja han kom själv i alla fall säger Robin. Han kom från vänstersidan av parken.
Var ni själva på sandgrundsudden?
Robin berättar att de var ensamma först men när han gick på toaletten efter ett tag så hade
Anna bjudit över ett yngre gäng till dom. Det var en tjej som var 17 år som hette Sabrina och
med sig hade hon två kompisar. En yngre tjej och en kille. Killen hade tatueringar på
händerna "FUCK THIS" på höger handen och spelkorts symboler på vänster handen. Killen
sa att han var från kronoparken men bodde i Vålberg. Vare sig Anna eller Robin kände dessa.
Träffade dom också Erik?
Nej, men de kan ha träffat på honom när de gick från sandgrundsuden tillsammans. Det yngre
gänget gick i förväg och kan ha träffat på honom innan han träffade Anna och Robin.
Uppläst och godkänt

Fotografi(er) Skärmdump, 2017-06-19 10:22 diarienr: 5000-K678893-17
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Polismyndigheten

Datum

Diarienr

Region Bergslagen

2017-07-11

5000-K678893-17

Forensiska sektionen/IT-forensik

Promemoria
En förfrågan har kommit angående en skärmavbildning som erhållits från en person Robin
Strömvall som enligt uppgift ska ha låtit misstänkt Erik Ridderstråle använda sin telefon för
att skicka en vänförfrågan på Facebook från Robin Strömvalls eget Facebook-konto till
misstänkts Facebook-konto. På fråga i förhör huruvida Robin och Erik är vänner på Facebook
nu så svarar Robin ”Nej, han besvarade inte vänförfrågan”.
Undertecknad har fått i uppdrag att kommentera aktuell skärmavbildning, se figur 1 nedan,
huruvida dessa Facebook-konton är vänner eller inte.

Figur 1 - Skärmavbildning erhållen från Robin Strömvall

Ovanstående skärmavbildning ser, utifrån utseendet på översta raden med klocka,
batteriprocent osv, ut att vara tagen från en Apple iPhone. Bilden visar hur applikationen
Facebook är öppen och personen vilken är inloggad på sitt Facebook-konto ser ut att ha sökt
på en person ”Erik Ridderstråle” och besöker en profilsidan för en person med det namnet

Postadress:
Box 157
651 05 Karlstad

Gatuadress:
Infanterigatan 22

Telefon:
114 14

Fax:
010-5670293
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angivet. Personen har angett sig bo i Karlstad kommun och att vara från Östersund. Personen
har inte någon profilbild kopplad till sitt konto.
På raden under den tomma profilbilden och namnet ”Erik Ridderstråle” finns en rad med fyra
knappar/länkar:
-

Lägg till vän
Följ
Meddelande
Mer

Notera att de två första knapparna/länkarna ”Lägg till vän” och ”Följ” är utgråade och är ej
tillgängliga för aktuell användare Robin Strömvall att klicka på. I Facebook finns en
möjlighet att välja hur personer kan skicka vänförfrågan och det finns två alternativ; antingen
att alla på Facebook kan skicka förfrågan eller att vänners vänner kan skicka förfrågan, det
vill säga att man har en gemensam vän. När en person skickat en vänförfrågan måste den
andra personen godkänna den andras förfrågan och då ändras knappen/länken ”Lägg till vän”
till att säga ”Vänner” istället. Knappen/länken ”Följ” används för att ställa in huruvida man
vill visa aktiviteter på en persons Facebook-sida på sin egen skärm (feed). Då byter den namn
till ”Följer”.
Sammanfattningsvis talar det mycket starkt för i ovanstående bild att aktuellt konto som är
inloggad i bilden ovan inte är vän med aktuellt konto ”Erik Ridderstråle” vid aktuell tidpunkt
för skapande av skärmavbildningen. De utgråade länkarna för att lägga till ”Erik Ridderstråle”
tyder också starkt på att de två personerna vid aktuell tidpunkt inte har några gemensamma
vänner och att personen bakom lokalt konto inte kan lägga till ”Erik Ridderstråle” som vän
eller följa dennes aktiviteter.
Huruvida dessa profiler tidigare haft gemensamma vänner och möjligheten att lägga till ”Erik
Ridderstråle” tidigare funnits eller huruvida lokalt konto varit vän med ”Erik Ridderstråle”
tidigare går inte att fastställa.

Karlstad 2017-07-11
Anders Götblad
IT-forensiker
Region Bergslagen
Forensiska sektionen/IT-forensik

Postadress:
Box 157
651 05 Karlstad

Gatuadress:
Infanterigatan 22

Telefon:
114 14

Fax:
010-5670293
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Strömvall, Robin
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vilka Robin hade kontakt med på kvällen den 2 juni
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-07-06

10:15

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Robin cyklade från Våxnäs på eftermiddagen den 2 juni till centrum för att träffa Anna
som kom dit med buss. De möttes på torget och pratade en stund innan de gick till
Systembolaget och handlade. Från Systembolaget gick de till Sandgrundsudden. De satt
på en kulle, inte den som är närmast vattnet, pratade, drack och lyssnade på musik.
Efter en stund gick Robin till toaletten. När han kom tillbaks var det några tonåringar
tillsammans med Anna. Det var 2-3 tjejer och en kille. De satt kvar en stund och
pratade.
De lämnade allihop Sandgrundsudden samtidigt men de andra gick snabbare än Anna
och Robin så de kom längre och längre efter.
När de kom i höjd med betongsuggorna mötte de en mycket berusad kille som sa att
han tagit en flaska ur en olåst bil.
De började prata med killen som följde med Anna och Robin mot stan. Diskussionen
kom in på hasch och Anna skulle till Kronoparken och köpa hasch för att sedan komma
efter Robin till Våxnäs där han bor hos sin syster.
Anna föreslog att de skulle köpa 5 gram och att hon och den andra killen skulle dela på
det. Han hade inga pengar så Anna skulle bjuda honom och även på bussresan.
De gick arm i arm eftersom Anna var lite ostadig på benen, något hon sökt läkare för
tidigare.
Anna och killen satte sig vid busshållplatsen vid tingshuset medan Robin hämtade sin
cykel och åkte hem till Våxnäs. Väl hemma fick han ett meddelade från Anna att hon
var trött och inte orkade komma till honom, de skulle ses en annan dag.
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Robin tillfrågas om det var någon mer framme och pratade med den på Sandgrund. Han
säger att det inte var det. Däremot kände de haschlukt från en kille som satt nedanför
kullen. Anna och killen som kom med tjejerna gick ner och pratade med killen varifrån
haschlukten kom. Anna pratade med killen och blev bjuden. Hon sa inget om att hon
kände killen när hon kom tillbaks.
Robin var tillsammans med Anna hela tiden från det att de kom till Sandgrund ända till
de skiljdes vid bullhållplatsen förutom när han var på toaletten.
Robin tillfrågas om var han var senare på kvällen och natten till den 3 juni. Han säger
att han cyklade hem till sin syster Emma och hennes man Jonny Alstermark på Våxnäs
och där var han tillsammans med dem hela kvällen och natten.
Underhand uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
Den 10 juli klockan 09:30 ringer Robin och vill göra ett tillägg.
Therese Wendel en kompis till hans syster Emma sa till Robin och hans syster dagen
före minnestunden för Anna att Björn Vadelius varit i kontakt med Annas föräldrar och
sagt att han var en av de sista som träffat Anna.
Björn skall ha skickat sms till Anna att han har cannabis men Anna skulle till
Kronoparken där det var någon som hade bättre grejer.
Anna och Björn skall ha haft ett kort förhållande och han skulle ha förföljt henne efter
det. Anna valde att vara vän med honom för att inte vara rädd för honom.
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Signerat av

Förhör
Misstänkt mord på Fagottgatan 5/ Kronoparken.
Enhet

Signerat datum

Diarienr

Polisregion Bergslagen, BF-IGV 8 LPO Karlstad

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Björnberg Setterberg, Naemi
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Kent-Erik Petersén

2017-06-03

21:40

22:12

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Prästgårdsvägen 26 i Skoghall.

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

INLEDNING
Patrull 22-1660 åkte till Prästgårdsvägen 26 i Skoghall för att ta kontakt med Sofia som är
bästa vännen till den avlidne. Syftet med besöket var för att se om det fanns uppgifter som
kunde hjälpa den pågående förundersökningen.
På platsen fick Patrull 22-1660 kontakt med vännen Sofia som redan hade fått reda på att
hennes vän hade avlidit. Sofia uppgav att hon hade känt på sig att det hade hänt Anna något
då hon inte hade fått tag i henne på hela dagen samt att hennes telefon varit avstängd/offline
2017-06-03.
FÖRHÖR
Sofia berättade att hon hade haft kontakt med den avlidna Anna Ahnström på messenger
under går dagen 2017-06-02. Sofia uppgav att Anna hade varit på väldigt bra humör under
dagen. Sofia berättade att Anna hade sagt att hon skulle åka in till Karlstad centrum för att
träffa en Robin Strömwall. Sofia berättade att Anna skulle trösta Robin då det hade tagit slut
mellan han och hans flickvän.
Pa E Isrelsson ställde frågan till Sofia om Anna hade någon pojkvän.
Sofia svarade att Anna under en kort period hade varit tillsammans med en kille vid namn
Linus Holmedahl. Sofia uppgav att de bara hade varit tillsammans under några veckor och att
de hade gjort slut vid 25-26 maj 2017. Sofia berättade att det hade varit Anna som var den
som hade gjort slut. Anledningen till detta skall ha varit att Linus hade ignorerat Anna samt
förminskat och tryckt ned henne psykiskt. Sofia uppgav att Anna hade träffat Linus på
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onsdagen den 31 maj 2017 på neurologen på CSK. Anna hade berättat för Sofia att Linus inte
hade följt med henne hem på grund av att han hade andra saker att göra.
Pa Israelsson och Pa Petersén får lyssna på ett ljud meddelande som Anna hade skickat till
Sofia där hon sade att hon skulle till "vadde" på Våxnäs. Filen var skickad till Sofia från
Annas telefon 2017-06-02 kl.19:36.
Sofia uppgav att personen som Anna kallade "Vadde" på ljudfilen är Björn Vadelius.
Sofia fick frågan på vilket sätt Anna transporterar sig när hon skall någonstans.
Sofia uppgav att Anna nästan alltid åker buss om hon skall någonstans. Sofia berättade att
Anna hade månadskort för buss. Sofia uppgav att Anna inte gillade att gå så hon brukade
alltid gå av bussen på Fagottgatan.
Sofia visade Pa Petersén/ Pa Israelsson konversationer som hon haft med Anna på sin
telefon under dagen 2017-06-02. Sista konversationen hade varit 217-06-02 kl.21:43 där
Anna hade skrivit att hon var hemma tillsammans med en random kille vid namn Erik som är
19år och precis kommit ut från LVU placering.(Se fotobilaga i DurTvå)
Sofia fick frågan om hon visste vem Erik var.
Sofia uppgav att hon inte visste vem Erik var samt att hon var ganska säker på att inte heller
Anna kände honom sedan tidigare.
Sofia uppgav att det inte var likt Anna att ha telefonen avstängd.
Sofia fick frågan om hon trodde att det var Anna som hade skrivit i de sista konversationerna.
Sofia uppgav att hon var säker på att det hade varit Anna som hade skrivit i de sista
konversationerna på grund av att hon känner igen Annas sätt att skriva och uttrycka sig på.

Fotografi(er) Konversation mellan Anna och Sofia, 2017-06-04 00:08 diarienr: 5000-K678893-17

Polismyndigheten
LPO Karlstad

2017-06-03
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Bild 1

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.
Bild 2

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.

Fotona visar konversation mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg på Messanger 1700602
Fotona är tagna av Erik Israelsson, PA, 170603
Fotona är redigerade och inlagda av Erik Israelsson, PA
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Polismyndigheten
LPO Karlstad

2017-06-03
5000-K678893-17

2 (7)20

Bild 3

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.
Bild 4

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.

Fotona visar konversation mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg på Messanger 1700602
Fotona är tagna av Erik Israelsson, PA, 170603
Fotona är redigerade och inlagda av Erik Israelsson, PA
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Polismyndigheten
LPO Karlstad

2017-06-03
5000-K678893-17
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Bild 5

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.
Bild 6

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.

Fotona visar konversation mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg på Messanger 1700602
Fotona är tagna av Erik Israelsson, PA, 170603
Fotona är redigerade och inlagda av Erik Israelsson, PA
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Polismyndigheten
LPO Karlstad

2017-06-03
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Bild 7

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.
Bild 8

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.

Fotona visar konversation mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg på Messanger 1700602
Fotona är tagna av Erik Israelsson, PA, 170603
Fotona är redigerade och inlagda av Erik Israelsson, PA
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Polismyndigheten
LPO Karlstad

2017-06-03
5000-K678893-17
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Bild 9

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.
Bild 10

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.

Fotona visar konversation mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg på Messanger 1700602
Fotona är tagna av Erik Israelsson, PA, 170603
Fotona är redigerade och inlagda av Erik Israelsson, PA
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Polismyndigheten
LPO Karlstad

2017-06-03
5000-K678893-17
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Bild 11

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.
Bild 12

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.

Fotona visar konversation mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg på Messanger 1700602
Fotona är tagna av Erik Israelsson, PA, 170603
Fotona är redigerade och inlagda av Erik Israelsson, PA
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Polismyndigheten
LPO Karlstad

2017-06-03
5000-K678893-17
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Bild 13

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.
Bild 14

Bilden ovan visar konversation på Messanger mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg 170602. Det Anna skriver är gråmarkerat och det Sofia skriver är blåmarkerat.

Fotona visar konversation mellan Anna Ahnström och Sofia Setterberg på Messanger 1700602
Fotona är tagna av Erik Israelsson, PA, 170603
Fotona är redigerade och inlagda av Erik Israelsson, PA
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Björnberg Setterberg, Naemi
Den hörde är

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Nej

Bekant med målsäganden

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd kring vad hon känner till om eventuella relationer som Anna haft.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-19

13:20

13:56

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sofia berättade att hon lärde känna Anna när de båda var intagna på psykiatrin i
Karlstad under år 2010. De var en längre tid som de var intagna samtidigt. Det var
under en period då Sofia själv mådde dåligt.
Sedan var det uppehåll i deras kontakt, tills det att de hittade varandra på Facebook
under år 2013. Anna bodde då på någon form av boende i Säffle och Sofia själv bodde i
Skoghall.
Sofia beskrev Anna som en snäll, omtänksam person som alltid satte andra före sig
själv. Sofia sa att Anna brydde sig för mycket om andra. Tyvärr glömde hon bort sig
själv ibland. Sofia sa att Anna gjort en del felval i livet.
Angående Annas bruk av droger, berättade Sofia att Anna hade en bakgrund med
opiatmissbruk. Men att hon lagt det bakom sig. Däremot vet Sofia att Anna har
självmedicinerat med tabletter och genom att röka cannabis. Den självmedicineringen
drog igång i september 2016. Till följd av att en före detta till Anna avled då. Det var en
Lennie Heed, som ska ha avlidit i december 2016 enl. Sofia( Förhörsledarens
kontrollslagning visar att Heed avled 161215).
Sofia frågades om hennes kännedom om andra partners till Anna. Sofia berättade att
Anna var tillsammans med en Christoffer Moberg. Det var under en period som startade
2013, när vet inte Sofia. Och som avslutades någon gång 2014, när vet inte Sofia.
Enligt Sofia bodde Moberg i Säffle, men var inte där ifrån ursprungligen. Angående de
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förhållande sa Sofia att Anna varit ledsen, för att Moberg inte varit snäll. Anna ville inte
prata om det förhållandet när det var över, och inte heller minnas det. De pratade inte så
mycket om den relationen, enligt Sofia. Sofias egen uppfattning var att Moberg kan ha
varit lite våldsam.
Sofia frågades om hon vet om Anna haft kontakt med Moberg efter att förhållandet tog
slut. Sofia sa att hon vet att Anna inte haft kontakt med Moberg efter att det tog slut. De
har pratat om det och Anna har sagt det. Sedan var det ingen relation för än Anna
träffade Lennie någon gång i perioden vår-sommar 2015. De träffades eftersom de
hade gemensamt opiatmissbruk.
Opiatmissbruket ledde till att Lennie hamnade på behandlingshem genom LVM-beslut
och Anna gick med på frivillig placering. Sofia berättade att Anna och Lennie träffades
en gång efter att de inte längre var på behandlingshem. Anna gjorde slut då med Lennie
eftersom hon kommit bort från sitt opiatmissbruk, och det då inte funkade eftersom
Lennie inte gjort det. Anna gjorde slut cirka ett år innan det att Lennie avled.
Därefter var det ingen speciell för än Linus, som hon träffade våren 2017. Sofia har inte
träffat Linus. Sofia sa att hon och Anna inte fysiskt träffades så mycket mot slutet.
Orsaken till det var att Anna tog droger. Sofia vågade inte riskera att träffa Anna,
eftersom Sofia fått ordning på sitt liv och fått barn. Sofia berättade att hennes och
Annas kontakt var över telefon.
Sofia frågades om Annas relation med Linus. Hon berättade att Anna hade blivit
jättekär. Men att Anna upplevde det som att Linus inte hade samma starka känslor för
henne. Anna gav uttryck för att hon tyckte att Linus, små pikade henne. Enligt Sofia
hade Anna gett uttryck för att hon inte orkade bli sårad igen. Sofia sa att Anna ville,
men vågade inte satsa på relationen. Sofia sa att det var därför Anna hade gjort slut med
Linus. Anna hade pratat med Sofia om att hon gjorde slut med Linus.
Linus hade väll blivit lite sur över det och skickat något argt meddelande via messanger
till Anna där han skrev att han inte förstod. Någon vecka efter det hade han skickat ett
nytt meddelande till Anna, där det stått att han älskade henne.
Sofia sa att hon vet att Anna efter det träffade Linus på Centralsjukhuset. Linus hade
varit på sjukhuset då, för att träffa någon kamrat som låg inlagd. Sofia vet inte om det
var en slump att de träffades då på CSK, eller om Anna haft kontakt med Linus innan
det. Enligt Sofia ska det ha varit sista gången Anna träffade Linus. Sofia sa att hon vet
att hon skrev till Anna och frågade om Linus var med hem till henne efter det att de
träffats på CSK. Anna hade svarat nej och tillagt att Linus inte haft tid.
Sofia sa att det kanske var så att Linus upplevde det som att han besvarade kärleken.
Men Anna hade inte upplevt det så. Sofia sa att det kan vara olika hur man uppfattar det
och det behöver inte vara den ens fel utan man kan ha olika sätt och vis att tolka saker
på.
Sofia frågades om hon vet om det förekommit våld i relationen mellan Anna och Linus.
Sofia svarade att nej det har det inte gjort. Hon tillade att om det varit så, hade Anna
sagt det till henne. Sofia sa att det var mer så att Anna upplevde pikar och så.
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Sofia frågades om hon kände till någon tjej eller kvinna, som Anna haft kontakt med.
Som ska ha varit eller vara intagen på psyket, med ett självskadebeteende i att hon
skurit sig i ansiktet. Sofia sa att hon inte kände till någon som stämde in på den
beskrivningen.
Däremot vet Sofia att Anna skrev till en tjej/kvinna som hade ett namn påminnande om
Leonia Boralius ett namn som ska vara någon latinsk blomma. Denna person var
placerad på något behandlingshem. De skulle träffas, men det blev aldrig så. Anna
träffade Linus istället och då blev kvinnan putt. Sofia tror att Anna var förtjust i den
kvinnan som hon skrev till.
Sofia frågades om Anna var bisexuell. Sofia berättade att Anna kunde bli kär i vilket
kön som helst. Men att det var tjejer som Anna tände på. Sa att Anna skrev till många,
men hade ingen direkt relation med någon, som Sofia hört om, förutom kvinnan med
blomnamnet som fanns i Göteborg.
Eventuella relationer som Anna haft innan de fick kontakt 2013, har Sofia inte koll på.
Frågades om hon kände till någon Mikael. Vid förhörstillfället kunde Sofia inte komma
på någon Mikael.
Sofia ringde mig under dagen 20/6, då jag satt i bil. Hon hade dragit sig till minnes en
Mikael. Jag bad henne maila vad hon mindes om det. I kursiverat nedan är vad hon
skrev: Anna pratade om någon Micke/Mikael från Åmål under våren 2015. Han hade
varit påverkad och uppträtt märkligt så pass att hon blivit skrämd och därav avbrutit
kontakten med denne. De kan ha haft någon slags flirt under några dagar till någon
vecka. Just under denna period hade inte Anna och jag någon tätare kontakt med
varandra, men hon har nämnt honom senare. Inte så att hon hade någon kontakt med
honom, utan att hon hade pratat någon gång om honom med mig. Tyvärr minns jag inte
så mycket mer än såhär.
Sofia frågades under förhöret om Anna hade någon stödperson. Sofia berättade att
Anna hade boendestöd 1-2 gånger i veckan. Det finns en sköterska som heter Birgitta,
som är inom psykiatrin. Henne var Anna till innan det att hon fick boendestöd. Sofia
tror att Anna fortfarande hade kontakt med denna sköterska.
I Säffle hade hon kontakt med Värmlands Framtid . Sofia tror att någon eller några
därifrån hälsat på henne någon gång efter hennes flytt till Karlstad. Ett tillfälle vet hon
att de ska ha varit.
I Säffle lämnade hon även prov till Alkopol. Hon lämnade prover till dem fram till en
månad innan hon flyttade till Karlstad. Efter flytten har hon inte behövt lämna något
mer.
Uppläst från anteckningsform och godkänt.
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Forts. konversation mellan Anna och Sofia, 2017-06-19 13:20 diarienr: 5000-K678893-17

2017-07-071 (1)
Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
K678893-17

31/5-17 kl. 18:24

31/5-17 kl. 20:03 och 20:31

Fortsättning konversation 31/5-17
Fotona är tagna av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör, ., kl .
Fotona är redigerade och inlagda av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör
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Forts(2). konversation mellan Anna och Sofia, 2017-06-19 13:20 diarienr: 5000-K678893-17

2017-07-071 (1)
Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
K678893-17

31/5-17 kl. 20:49

31/5-17 kl. 21:32

Fortsättning konversation
Fotona är tagna av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör, ., kl .
Fotona är redigerade och inlagda av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör
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Konversation mellan Anna och Sofia, 2017-06-19 13:20 diarienr: 5000-K678893-17

2017-07-071 (1)
Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
K678893-17

31/5-17 klockan 16:39 och 17:13.

31/5-17 klockan 17:13 och 18:09.

Konversation mellan Anna och Sofia på eftermiddagen kvällen den 31/5-17.
Fotona är tagna av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör, ., kl .
Fotona är redigerade och inlagda av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Björnberg Setterberg, Naemi
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kännedom om var Anna Ahnström köper sina kläder
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-10-18

07:46

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Sofia har inte varit med Anna och handlat kläder. Vad hon vet är att Anna köpt kläder via nätet
och att hon inte brukade vara till stan och gå i affärer.
Hon tillfrågas specifikt om inköp av underkläder men hon säger sig inte veta var hon handlat
dem. Det enda hon vet är att hon handlat på Internet hos Bonplix.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, BF-IGV 8 LPO Karlstad

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Olsson, Linn
Den hörde är

ID Styrkt

Annan

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter gällande 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

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Daniel Östlind

2017-06-03

23:38

23:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polisstation, Karlstad

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Linn ringer in till polisen och har lite uppgifter hon vill lämna.
Linn berättar att hon är bästa vän med Anna. För några dagar sedan, närmare bestämt den
25/5, så skrev Linn till Anna på messenger för att kolla hur hon mådde. Anna skrev då att det
hade tagit slut med en kille som hette Linus Holmdahl/Holmedahl. Han hade behandlat henne
riktigt illa och var ett riktigt svin berättade hon. Sen ville hon inte prata mer om det.
Linn uppger att detta är den enda person hon kan komma på som skulle vilja henne illa och
ville berätta detta för polisen.
Refererat och godkänt
/Pa Östlind
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Signerat av

Förhör
Mord

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, BF-IGV 2 LPO Arvika

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Gärestam, Erika
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Postens ID-kort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter gällande Anna Ahnström.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Niklas Wahlberg

2017-06-03

22:15

22:38

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Fagottgatan 5, Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Erika och Anna känner till varandra genom Facebook och sökte själv upp polisen på
Fagottgatan ifall hennes uppgifter skulle kunna hjälpa till. De har ej träffats eller umgåtts utan
bara hälsat på varandra när de setts. Erika vet att det nyligen tagit slut mellan Anna och en
kille som heter Linus Holmedahl. Han har behandlat henne som skit enligt Anna. Det har hon
skrivit öppet om på Facebook. Det var underligt att de blev tillsammans överhuvudtaget då
Anna gått ut med att hon är lesbisk.
Anna hade en sjukdom som heter Endometrios vilket gjorde att hon hade ont i kroppen och
mådde psykiskt illa. Hon var också ganska nyligen på sjukhus för något med benen. Erika såg
henne senast i torsdags på bussen. Erika och Anna satt då i varsin ände på bussen och pratade
inte med varandra. Erika antar att hon åkte hem från sjukhuset då. Anna lade ut på Facebook
att hon fått smärtstillande när hon var där. Erika har inte sett henne fter det.
Erika och Anna har haft lite kontakt om att träffas men har inte gjort det. Det var i början av
förra månaden.
Anna letade efter folk att umgås med och det var på en sida mest med kvinnor och
företrädesvis HBTQ. Sidan på Facebook heter: "Coola kvinnor söker coola kvinnor".
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Utredningsjour 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Pettersson, Marie
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Känd av krinsp Pernilla Palm

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör i anledning av att Marie ringt till polisen och vill lämna upplysningar kring Anna.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Pernilla Palm

2017-06-04

09:34

09:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset i Karlstad

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Marie uppger att hon är nära väninna till Anna. Marie säger att hon känner till att det finns en
misstanke om att Anna blivit mördad och detta kan inte Marie förstå. Anna var världens
snällaste människa.
Marie och Anna lärde känna varandra på Beroendecentrum 2015.
Marie säger att hon vet att Anna hade kommit i diskussion med en äldre "tjack-kvinna" på
Kronoparken för någon vecka sedan. Kvinnan hade en hund av pitbull-modell som hon inte
hade kontroll över. Anna, som var kraftigt hundrädd, hade då sagt till kvinnan att hon skulle
ha bättre kontroll över hunden varvid kvinnan hade mordhotat Anna genom att säga att hon
skulle "ha ihjäl" henne. Anna hade tagit bilder av kvinnan och hunden som hon MMS:at över
till Marie. Marie kommer att maila dessa bilder till förhörsledaren. Marie säger att hon inte
kände igen kvinnan trots att hon var av den äldre generationen.
Marie vill också nämna att Anna för ett par-tre veckor sedan träffat på två killar på
Kronoparken. Någon av killarna hade "stött" på Anna men hade blivit "nobbad". Marie säger
att hon inte tror att Anna varit tillräckligt tydlig mot killarna om sin sexuella läggning. Marie
säger att hon känner till att Anna var bisexuell och att hon då inte "tände" på killar. Marie
säger att Anna frågade henne om hon kunde få bjuda hem killarna till Maries bostad vilket
hände för ungefär tre helger sedan. Marie hade då sett att killarna hade en tydlig politisk
"högerinriktning" och detta kände Marie inte stämde in på Anna som är "väldigt mycket
vänster" i sin politiska åskådning. Marie säger att hon kontrollerat åtminstone den ena killens
profil på Facebook, hon kommer skicka dennes namn och profil i ett mail till förhörsledaren.
Marie tillfrågas när hon senast hade kontakt med Anna. Hon säger att det var via en
SMS-konversation för ungefär en vecka sedan.
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Marie säger att det är något väldigt konstigt då Anna inte varit aktiv på sociala medier under
en dag.
Marie säger att Anna var lite sjuk på sistone, hon hade väldigt ont i sin kropp.
Maries allra bästa väninna heter Sofia Zetterberg, hon bor på Skoghall med man och en liten
dotter.
Förhöret uppläst efter konceptanteckning.
Förhöret slut kl 09.50

Fotobilaga 1, 2017-06-04 09:34 diarienr: 5000-K678893-17
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FOTOBILAGA 5000-K678893-17
Bilaga till förhör med Marie Pettersson.
Konversation som Marie haft med Anna Ahnström för någon vecka sedan rörande en
kvinna som uppträdde hotfullt mot Anna.
Konversationen och fotografierna mailade till krinsp Pernilla Palm den 4 juni 2017.
Fotobilagan upprättad av krinsp Pernilla Palm.

Fotobilaga 1, 2017-06-04 09:34 diarienr: 5000-K678893-17
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Fotobilaga 1, 2017-06-04 09:34 diarienr: 5000-K678893-17
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Fotobilaga 1, 2017-06-04 09:34 diarienr: 5000-K678893-17
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Fotobilaga 2, 2017-06-04 09:34 diarienr: 5000-K678893-17

42

FOTOBILAGA 5000-K678893-17
Bilaga till förhör med Marie Pettersson.
Fotografiet/screenshot visar en av killarna som Anna Ahnström tog med till Marie
Petterssons bostad för ungefär 3 helger sedan.
Fotografi/screenshot mailade till krinsp Pernilla Palm den 4 juni 2017. Fotobilagan
upprättad av krinsp Pernilla Palm.
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44
Signerad av

Tjänsteanteckning
Linus kontakt med Marie Pettersson
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Johansson, Lennart

2017-06-29

10:56

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lennart Johansson
Uppgiften avser

Marie Petterssons kontakt med Linus Holmedal den 1-3 juni
Uppgift

Marie Pettersson kontrollerar vilken kontakt hon haft med Linus den 2-3 juni. Hon säger att
hon inte haft kontakt med honom via sociala medier utan bara via sms och telefonsamtal.
Den 1 juni kl 15:30 och 16:58 har hon missade samtal från honom. Direkt efter det senare
missade samtalet skickar han ett sms med förfrågan om ett telefonnummer. Marie besvarade
smset.
Den 2 juni har hon ett missat samtal från Linus kl 23:44.
Den 3 juni skickar hon ett sms till Linus om att han skall komma och hjälpa henne. Kl 11:47
svarar han att han kommer. Hon skriver tillbaks att han skulle komma snart och ta med 200 kr
som han är skyldig henne.
Hon har för sig att han kom men är inte helt säker. Han sa till henne att han skulle till
sjukhuset och besöka sin far.
Kl 16:22 skriver hon och frågar hur det är med hans far. I anslutning till det skriver hon också
och frågar om han vet varför kim inte vill följa med på Tommys begravning ( hennes dotters
far).
Kl 18:39 skriver hon att hon inte vill ha kontakt med Markus om han söker henne.
Kl 23:38 har hon missat samtal från Linus. Hon skriver till honom kl 23:39 att de inte kan
prata för hon väntar på samtal från polisen.
Han svarar att han också gör det.

45
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Olovsson Holmedahl, Linus
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Annan

Ja

Passfråga

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i egenskap av pojkvän till Anna. Hördes angående förehavanden 2-3 juni 2017.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Peter Forsman

2017-06-07

17:42

19:52

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset i Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

PF
Berättelse

Linus är sedan i början på maj 2017 Anna Ahnströms pojkvän.
Inledningsvis berättade Linus att han kommer ifrån Årjäng och att han flyttade till Karlstad
2009 eftersom att han behövde få lite struktur på sitt liv. Linus säger att han haft en del
psykiska problem genom åren samt att han använt cannabis sedan 14 års åldern. Han uppgav
själv att han tror att han är bipolär då han under ganska långa perioder kan vara depressiv
varvat med "lättare stunder". För närvarande arbetar Linus som personlig assistent åt sin
funktionshindrade syster som bor kvar utanför Årjäng. Linus brukar åka med buss till Årjäng
ca 3 gånger i veckan för att arbeta med systern.
Linus träffade Anna i början på maj 2017 hemma hos en kompis som heter Marie Pettersson
och som bor tillsammans med sin sambo Kim Vesterlund på Nordvärnsgatan 4c i Karlstad.
Anna och Linus började umgås flitigt redan från början och de har varit ett par sedan den 15
maj. Linus uppgav att han redan från början kände att Anna och han delade både intresse och
värderingar och att han såg Anna som en "själsfrände". Linus berättade att Anna hade en
liknande livshistoria som han själv med droger och psykisk ohälsa. Linus berättade att Anna
tidigare missbrukat opiater och att hon för ca 5 månader sedan flyttade från Säffle till
Karlstad. Anna hade asperger varför hon fick hjälp av en stödperson som besökte henne i
hemmet 3 gånger i veckan.
Under den tid som Linus och Anna var tillsammans kunde Linus bara erinra sig att de varit
oense vid ett enda tillfälle och det var för ett par veckor sedan då Linus "glömde" att höra av
sig till Anna på 33 timmar. Anna blev då förbannad och ledsen på Linus vilket resulterade i
att Anna gjorde slut. Linus och Anna blev dock tillsammans mindre än ett dygn senare och
har varit ett par sedan dess fram till i lördags då Anna gick bort.
Fredagen den 2 juni har Linus svårt att minnas i detaljer. Han vill minnas att han vaknade upp
själv hemma i lägenheten på Nordvärnsgatan. Någon gång mellan åtta och nio steg Linus upp
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och tog något att äta. Han hade från början tänkt att han skulle städa lägenheten men blev
kvar i soffan framför Tv´n tills långt fram på dagen. Linus är lite osäker på huruvida han
jobbade i Årjäng under fredagen men han tror inte det. Vid 19 tiden tog sig Linus med buss
upp till CSK för att besöka sin far som i perioder vistas på sjukhuset då han har cancer. Då
Linus var på sjukhuset passade han på att besöka en kamrat som heter Kristoffer Lundin och
som under fredagen var inlagd på sjukhuset för sina ryggproblem. Då Linus kom in på
Kristoffers rum fanns ytterligare en kamrat i rummet som heter Magnus och som också
kommer ifrån Årjäng precis som Linus och Kristoffer. Linus säger att han inte har några
kontaktuppgifter till vare sig Magnus eller Kristoffer men att Kristoffer bor på Nyponvägen i
Årjäng.
Då Linus satt i Kristoffers rum blev han uppringd av Anna som befann sig på
akutavdelningen dit hon sökt sig eftersom hon har problem med domningar i benen. Linus
gick ner till akuten där han mötte upp Anna och de gick sedan tillsammans tillbaka upp till
Kristoffers rum där de satt kvar till besökstidens slut kl. 21. De tog då bussen från CSK ner
till Stora Torget där de skildes åt. Linus tog buss nummer 4 till Wåxnäs och Anna åkte med
buss nummer 2 till Kronoparken. Klockan var ca 21:30 då de skildes åt.
Linus tittade på Tv då han kom hem och han minns att han exakt 23:46 fick ett samtal från
Anna. Hon hade kommit hem och gjorde sig redo att gå och lägga sig. Linus uppgav att det
var sista gången han pratade med Anna.
Lördagen den 3 juni hade Linus planerat att arbeta i Årjäng. Han försov sig varför han
missade bussen som gick 08:20. Efter ett samtal med sin mormor fick Linus klart för sig att
han inte behövde komma till Årjäng under lördagen eftersom hans mormor skulle ta hand om
Linus syster. Linus hade gjort upp med Anna att de skulle höras på lördagen då Linus hade
jobbat klart och hälsat på sin pappa på sjukhuset. Linus har sedan svårt att redogöra för var
han var då han fick reda på vad som hänt med Anna. Han vill minnas att han blev uppringd
av Marie Pettersson då han befann sig på sjukhuset, men minns inte riktigt. Marie berättade
för Linus vad som hänt och Linus kunde sedan fortlöpande läsa sig till vad som hänt på
sociala medier. Efter besökte på CSK spenderade Linus kvällen hemma hos Marie och Kim
där han stannade tills runt midnatt då han gick hem till sin lägenhet.
Tillfrågas huruvida Anna var själv hemma då det pratade på telefon 23:46 på fredagskvällen.
Linus säger att han fick uppfattningen att Anna var själv och hon lät precis som vanligt. Hon
hade borstat tänderna och skulle precis gå och lägga sig.
Tillfrågas om han Anna vid något tillfälle försökt dölja eller undanhålla vilka hon umgåtts
med, särskilt med tanke på att Anna borde ha en del kontakter bland kriminella då hon hade
ett missbruk bakom sig.
Linus svarade att Anna inte umgicks med så många. Hon hade en nära väninna på
Kronoparken som han tror heter Sanna och som bor med sambo och ett barn alldeles bredvid
Kronoparksbadet. Sannas sambo heter Tony.
Därtill hade Anna en ytterligare väninna på Kronoparken som Linus inte kan namnet på.
Däremot hade Anna vid ett tillfälle berättat för Linus om en före detta pojkvän som heter
Mikael Myrvagn från tiden i Säffle. Linus berättade att Mikael verkade ha en taskig
kvinnosyn och att han misshandlat Anna vid ett par tillfällen. Vid ett tillfälle ska ha även
brutit ena armen på henne och skrattat åt henne efteråt.
Tillfrågas om sin mobiltelefon där samtalet 23:46 på fredagskvällen borde finnas i
samtalslistan. Linus uppgav att han gärna visar telefonen men att han har kvar den i
lägenheten.
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18:53 Förhöret avbryts tillfälligt och telefonen inhämtas efter beslut av Kå. Cecilia
Aronsson.
19:42 Förhöret återupptas
Då Linus skall förevisa samtalslistan visar det sig att telefonen inte fungerar. Linus berättade
att han tappade telefonen från balkongen i lördags men säger att det är den telefonen med
befintligt sim kort som användes i samtalet med Anna på fredagskvällen.
Linus informerades om att de uppgifter han lämnat angående fredagskvällen inte stämmer
med de uppgifter som finns i utredningen sedan tidigare om vad Anna gjort under
fredagskvällen.
Linus säger att han har svårt med minnet och att han kan tagit fel på dag men att han ändå
inte kan erinra sig annat än de uppgifter som han lämnat.
Återgivet utan anmärkning.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Olovsson Holmedahl, Linus
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Annan

Ja

Passbild /Jan Josefsson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående mordet på Anna Ahnström
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Jan Josefsson

2017-07-25

09:32

Förhör avslutat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Linus träffade Anna av en tillfällighet hemma hos en vän som heter Marie. Det var i början av
maj någon gång, och de klickade direkt tyckte Linus. Den femtonde maj la de ut på Facebook
att de var ett par. De hann vara tillsammans i drygt två veckor, med ett uppehåll på en dag
eller något för att Linus inte hade svarat i telefon eller ringt till Anna på ett dygn. Anna blev
då upprörd och gjorde slut, men ändrade sig senare till att de skulle fortsätta och försöka som
par. Linus upplevde att relationen var väldigt bra, då de gjorde upp från början om att de
skulle prata med varandra om allting och inte gå och grubbla på någonting. Det var något som
Linus tyckte fungerade bra, och de var lika då de hade samma intressen och hade liknande
musiksmak. Linus tyckte hon var som en själsfrände, och de diskuterade även att resa till
Spanien i sommar för att hälsa på Annas pappa.
Uppehållet på en dag tror Linus var ungefär en vecka efter den femtonde, då han besökte en
vän. Anna hann dock aldrig ändra tillbaka till att de var tillsammans igen på Facebook.
Linus hade planerat att han skulle ta några dagar och städa i sin lägenhet för att Anna skulle
kunna komma och hälsa på honom där, men det blev sen aldrig så för Anna blev mördad.
Linus har fortfarande svårt att minnas vad han gjorde den aktuella fredagen då Anna dog.
Han har pratat med en före detta flickvän som heter Jannike som säger att de tider och samtal
som Linus uppgett i förra förhöret egentligen var tider som Linus hade ringt till henne. Det
samtalet kvart i tolv var inte till Anna utan till Jannike. Jannike heter Nordfeldt och bor på
Hemvägen 15B på Våxnäs. De har haft en relation tidigare men är nu bara vänner.
Som Linus minns det så var han hemma i sin lägenhet när han ringde till Jannike vid kvart i
tolv på kvällen. Han har även tidigare under kvällen besökt henne vid något tillfälle, men vet
inte varför, det kan ha varit för att hämta något. Linus säger att det även kan ha varit så att
han besökte Jannike även efter samtalet kvart i tolv på fredagskvällen, men vet egentligen
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inte. Linus tror egentligen att han bara var hemma när det var så sent, och att Jannike då gick
och la sig. Linus tror att han efter det samtalet bara var hemma och sedan la sig.
Linus uppger att han har svårt att koncentrera sig, och har ibland svårt att komma ihåg vad
han gjort. Linus äter ingen medicin och har ingen diagnos, men han brukar cannabis vid
behov. Behovet kommer när han tycker att det blir för mycket i huvudet, att det är för körigt.
Linus tror själv att han har ADD, att han har för fullt upp i sitt huvud. Linus ska försöka göra
utredning hos öppenpsykiatrin, och har även försökt tidigare. Linus tror att han har svårt att
minnas vad han gjorde på fredagen för att han gjorde mycket den dagen och var stressad,
samt brukade cannabis. Anledningen till att han var stressad den dagen är för att han hade en
dålig dag, det går upp och ner för Linus då han ibland har bra dagar, och ibland har sämre
dagar när han känner sig låg.
Linus jobbade på fredagen och åkte sedan hem med buss. Linus tror att han var hemma vid
19.30 ungefär, för han brukar åka hem vid kvart över fem eller kvart över sex från Årjäng.
Resan tar en timme och tjugofem minuter. När Linus kommer till Karlstad så kliver han av
bussen vid Stenhagsgatan på Våxnäs, och går hem, de gör han alltid. Mormor brukar skicka
med mat och så, så Linus går alltid hem först. Linus säger att de enda ställen han besöker
under fredagskvällen är sitt hem, Jannikes hem samt eventuellt om han tog bussen till sin far
som var på sjukhuset. Sista besökstiden är vid nio på kvällen, men Linus vet egentligen inte
om han var där. Det borde i så fall synas på hans busskort, för om han åkte dit så åkte han i så
fall buss. Linus var i övrigt bara på Våxnäs och var inte uppe vid Kronoparken vare sig på
fredagen eller lördagen. Linus kan inte minnas att han hade någon kontakt med Anna vare sig
på fredagen eller lördagen.
Linus kan inte minnas att någon annan vän kommer förbi under fredagen eller lördagen, och
han kan inte heller minnas att han har kontakt med någon på något annat sätt. Mormodern
brukar ringa och prata med Linus vid åtta-tiden när hon brukar gå och lägga sig. Kanske att
han har pratat med Marie i så fall.
Linus har inte haft åtkomst till Facebook sedan händelsen då han tappade sin telefon från
balkongen. Han har därför inte kunnat kontrollera närmare tider när han kan ha chattat med
andra på fredagen eller lördagen. Linus kan inte koden till sitt konto eller sin e-post så han
har inte kunnat logga in.
På lördagen gjorde han inget särskilt utan var hemma, eller kanske var och jobbade. Mest
troligt var han hemma. Linus umgicks lite hos grannen Marie och fick ungefär klockan åtta
på kvällen information om vad som hänt med Anna. Linus tror att det kan ha varit Marie som
sa det, då hon sett något på Facebook. Marie heter Pettersson i efternamn och bor på samma
gata som Linus fast uppgång 4C. Linus vet inte om han kanske kan ha hälsat på Marie även
på fredagen, men han tror inte det.
När Linus var hemma under fredagen och lördagen tittade han bara på TV. Han har inte
spelat vare sig dator eller på sin konsol. Linus säger att det är längesedan Linus spelade
mycket, kanske ett år sedan.
Linus har Istagram men använder det inte.
Angående telefonen som gick sönder så var det så att ett par dagar innan han var på förhöret
så tappade han den från balkongen, men skärmen fungerade fram till precis innan han var på
förhör, när han låg och sov. Han tappade den från tredje våningen rätt ner i asfalten, men den
fungerande som vanligt fram till förhöret.
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Linus har ingen bil eller moped, utan nyttjar cykel och buss i Karlstad. De bilar han står
skriven på är skrotbilar som ska till skroten, och de mopeder som är skrivna på honom är
trasiga, och han har ingen i Karlstad.
Vid anträffandet av Linus i hans lägenhet noterades det att det fanns tre telefoner som polisen
tog med. Det var en vit samsung, en rosa samsung samt en äldre nokiatelefon.
Den vita samsungen har Linus köpt helt ny i början av juli i år. Den rosa samsungen är en
reservtelefon som Linus använder när någon annan telefon blir trasig. Den rosa samsungen
har tappar kontakt med nätverk och fungerar inte så bra. Den äldre nokian har Linus använt
sedan den förra telefonen gick sönder ungefär samtidigt som allt hände med Anna.
Anna har sagt till Linus att hon var lesbisk när de träffades men hon förstod inte vad det var
som gjorde att hon ändå tände på Linus. Linus och Anna hade en sexuell relation, och tog det
som de kom med tanke på att Anna sa att hon var homosexuell. Det senaste samlaget Linus
och Anna hade var uppskattningsvis fyra dagar innan Anna dog. De hade sex max fem eller
sex gånger.
De har haft sex efter att Anna ville göra slut.
(Förhörsledarens anteckning: Linus får låna sim-kortet från den vita telefonen för att nyttja
i den rosa samsungen för att försöka låsa upp sitt facebook-konto. Han låser upp kontot för
att försöka hitta någon konversation från kvällen/natten 2 och 3 juni men hittar inget. Linus
visar upp hans konversation med Anna Ahnström på Facebook-messenger. Konversationen
fotograferad av förhörsledaren.)

, 2017-07-25 09:32 diarienr: 5000-K678893-17

Polismyndigheten
Police Region Bergslagen
Bild 1

Bild 2

Fotona visar bilder tagna på Linus chat med Anna Ahnström
Fotona är tagna av Jan Josefsson, Utredare, 2017-07-25, kl hh:hh
Fotona är redigerade och inlagda av Jan Josefsson, Utredare
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Polismyndigheten
Police Region Bergslagen
Bild 3

Bild 4

Fotona visar bilder tagna på Linus chat med Anna Ahnström
Fotona är tagna av Jan Josefsson, Utredare, 2017-07-25, kl hh:hh
Fotona är redigerade och inlagda av Jan Josefsson, Utredare
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Polismyndigheten
Police Region Bergslagen
Bild 5

Fotona visar bilder tagna på Linus chat med Anna Ahnström
Fotona är tagna av Jan Josefsson, Utredare, 2017-07-25, kl hh:hh
Fotona är redigerade och inlagda av Jan Josefsson, Utredare
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Då Linus Holmedahl har haft svårigheter att redogöra för tidpunkter och
förehavanden under brottsnatten, har Värmlands tingsrätt lämnat tillstånd till HÖK,
Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, även för de teleadresser som kan
knytas till Linus.
Ett antal telefoner har tagits i beslag från Linus bostad, men undersökning av dessa,
samt de SIM-kort som kan knytas till de olika telefonerna, har visat att Linus vid
tiden för morden enbart brukade telefonnummer 46730274993. Den telefon som
SIM-kortet satt i under mordnatten är trasig och har inte kunnat undersökas.1
En telefon har undersökts, som inte användes under mordnatten men som använts
under dagarna före och efter mordet. Ur denna telefon, en Samsung, har vissa
meddelanden till och från Linus Holmedahl kunnat säkras.2
2017-06-03
22:09:01(UTC+2)
2017-06-03
22:14:21(UTC+2)
2017-06-03
22:14:21(UTC+2)

From: 100000276930779 Linus Holmedahl

Hej hur går det? ❤❤❤

100010952113680 Sanna Hajdarkolaj
100000276930779 Linus Holmedahl
From: 100000276930779 Linus Holmedahl

Facebook messenger

2017-06-03
22:21:06(UTC+2)
2017-06-03
22:21:18(UTC+2)
2017-06-03
22:21:30(UTC+2)
2017-06-03
22:24:01(UTC+2)

From: 100010952113680 Sanna Hajdarkolaj

2017-06-03
22:36:34(UTC+2)
2017-06-03
22:37:46(UTC+2)
2017-06-03
22:37:53(UTC+2)
2017-06-03
22:41:42(UTC+2)

From: 100010952113680 Sanna Hajdarkolaj

Hej det är Linus. Snälla skriv eller ring så
fort du vet. Kramar hoppas allt är bra med er
alla? Mvh
Sanna Hajdarkolaj har godkänt din
förfrågan.
Hej! Ja är här

From: 100010952113680 Sanna Hajdarkolaj

Det är bra med oss elle4 mindre bra just nu

From: 100010952113680 Sanna Hajdarkolaj

Fick gå hem till tindra men kom inte in där
borta eller nö. Poliserna verka inte ha lust
komma ner heller

From: 100000276930779 Linus Holmedahl
From: 100010952113680 Sanna Hajdarkolaj

Okej Sandra tack så himla mycket du e
bäst.
De ska vara hon

From: 100010952113680 Sanna Hajdarkolaj

Ja vet inte vad ja ska göra

From: 100000276930779 Linus Holmedahl

Oj fan hoppas inte det. Men hör gärna av
dig när du är helt 100 säker, skulle vara
underbara om du det kunde. Massa kramar
till er ❤❤❤
Hennes moster skrev ut på hennes sida att
det är hon.massa kramar ❤
Okej tack Sandra ❤

2017-06-03
From: 100010952113680 Sanna Hajdarkolaj
22:42:23(UTC+2)
2017-06-03
From: 100000276930779 Linus Holmedahl
22:43:42(UTC+2)
2017-06-03
From: 1260784618 Ronnie Eriksson
Hej kompis cad gør du?
22:45:44(UTC+2)
2017-06-03
From: 100000276930779 Linus Holmedahl
Min flickvän är nog död
22:46:56(UTC+2)
Utdrag ur tidslinje för Linus Holmedahls mobiltelefon, BG75709-2.

1
2

BG59132-1
BG75709-2
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HÖK-listan för Linus Holmedahls telefonnummer 46730274993 styrker det som
Linus och även övriga vittnen beskrivit, nämligen att Linus efter hemkomsten från
arbetet i Årjäng befinner sig i eller i närheten av bostaden på Nordvärnsgatan 2C i
Karlstad.
Bilderna nedan visar hur telefonen slår under natten mellan den 2 och 3 juni 2017.

Uppkopplingar i urval för Linus Holmedahls telefon under kvällen den 2 juni 2017.

Uppkopplingar i urval för Linus Holmedahls telefon under kvällen den 2 juni 2017.
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Uppkopplingar för Linus Holmedahls telefon under natten mellan den 2 och 3 juni 2017.

Bilden visar Linus Holmedahls bostad i förhållande till Anna Ahnströms bostad.
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Signerad av

PM
Kontroll av tfnnr Linus Holmedahl
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Nygren, Hilda

2017-08-28

14:35

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hilda Nygren
Uppgiften avser

Kontroll av tfnnr Linus Holmedahl
Uppgift

Kontroll genomförs av de telefonnummer som kan knytas till Linus Holmedahl via
beslagtagna telefoner.
BG59132-1
Telefonnummer 46705229329 - abonnemang hos Telia, regat på Linus, skuldstängt 170314.
Telefonnummer 46730274993 - abonnemang hos Telia, regat på Linus, som var aktivt vid
brottstillfället.
BG757091-1
Telefonnummer 46730274993 - abonnemang hos Telia, regat på Linus, som var aktivt vid
brottstillfället. Samma som ovan.
BG75709-2
IMSI 240017148753960. Annullerat.
BG75709-3
IMSI 240017142651362. Oregat kontantkort från Telia. 46738077364, startat 170703.
IMSI 240017141286758. Annullerat.
IMSI 240016018567624. Annullerat.
IMSI 240078592791286. Oregat från Tele 2, registrerad person Linus Holmedahl. Kortet
startat 170622, alltså ej aktivt vid brottstiden. Tfnnr 46769055445.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Holmedahl, Lena
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter om vilka tider hennes son Linus jobbade.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-06-29

15:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Linus jobbar som personlig assisten åt sin syster Amanda som bor hemma hos sin mormor
Mona. De som är Amandas personliga assistenter är förutom Linus och Mona även Mikaela
och Malin.
Linus jobbar som regel torsdag kl 09-19, lördag 07:45-07:45 och söndag 18:00-06:30. Det
händer att Linus bytet arbetspass med Mona och Malin.
Fredagen den 2 juni arbetade Linus mellan klockan 09-19. Han hade bytt pass med Mona
som tog hans lördagspass. Linus var under dagen eller kvällen och hälsade på Lena. Han tog
bussen hem till Karlstad kl 20:15 och resan tar ungefär 1 ½ timma.
Lena vet inte varför han bytt pass och han sa inget om vad han skulle göra när han kom hem.
Linus ringde till Lena på söndagen och var helt förtvivlad över vad som hänt Anna och han är
fortfarande "knäckt" över det. Han ifrågasätter varför det skulle hända när han väl hittat
någon.
Uplpäst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Nordfeldt, Jannike
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Passbild

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående hennes kontakt med Linus Holmedahl den kväll och natt då Anna Ahnström dog.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Jan Josefsson

2017-07-26

13:40

Förhör avslutat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Hemvägen 15B

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jannike fick på lördagskvällen höra av kompisar att Anna Ahnström hade dött på
Kronoparken, och blev då tillfrågade om inte det var Linus som var Annas pojkvän.
Hon ringde därför Linus på lördagskvällen och han var så uppriven att det knappt gick att
prata med honom, han var så ledsen.
Linus hade varit hos Jannike på fredagskvällen och hämtat en nyckel, och Jannike minnas att
hon med bakgrund av det frågade Linus om han pratat med Anna på fredagen. Men hon fick
inget svar av Linus tror hon. Jannike kan inte tänka sig att Linus skulle ha något att göra med
mordet på Anna Ahnström.
Angående fredagskvällen så kollade Jannike sina samtalsuppgifter i samband med att Linus
blev förhörd förra gången. Linus ringde då henne och sa att han var frustrerad då han inte
mindes vad som hänt, och frågade om han haft kontakt med Jannike. Jannike hade då kollat
sin telefon och sett att hon fått samtal från Linus vid halv sju på kvällen samt sent någon gång
efter klockan elva på kvällen. Det första samtalet kring halv sju minns inte Jannike vad det
handlade om, men troligen var det bara ett vardagligt samtal där frågat varandra hur de mår.
De stöttar varandra då de båda går igenom depressioner emellanåt, och har känt varandra
länge.
Det senare samtalet efter klockan elva på kvällen rörde att Linus behövde nycklar till sin
lägenhet som Jannike hade. Jannike och hennes pojkvän satt och tittade på TV, när Linus
ringde till Jannike. Han stod då utanför och hade troligen knackat på utan att de hade hört
något. Linus sa något om att han låst in sina nycklar i mopedförrådet när han hade "meckat"
och lagat sin moped. Linus fick sina nycklar och åkte sedan därifrån på sin moped. Jannike
vet att Linus har haft fyra mopeder, men alla är inte här nu utan hon tror att de flesta är i
Årjäng. Kanske har bara Linus en kvar i Karlstad nu. Vad det var för färg eller liknande på
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den moped som Linus nyttjade denna fredagskväll vet inte Jannike, hon brydde sig aldrig om
det.
Utöver det korta besöket för att få nyckeln så var inte Linus hemma hos Jannike alls under
fredagskvällen. Hon vet inte var han var efter att han besökt henne, eller vad han hade för sig
under lördagen.
Angående Linus och Annas relation så har Linus berättat att Anna har sagt att hon är lesbisk,
men att Linus var det första man som hon litat på. Jannike vet inte om Linus och Anna hade
en sexuell relation, men antar det. Det är inget hon har pratat med Linus om. Linus var
väldigt glad när han hade träffat Anna, vilket även gjorde att Jannike var glad för Linus skull.
Uppläst och godkänt den 12 september
Hon säger att hon inte är helt säker på tiderna när hon var i kontakt med Linus. Första
kontakten var någon gång innan klockan 19:00, mellan 17-19. Hon uppskattar att han var
hem till henne runt klockan 23:00.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Karlsson Vadelius, Björn
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sin relation samt samtal med Anna.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-08

10:40

11:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Västerstrandskyrkan

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

MF
Berättelse

Björn frågades inledningsvis hur han känner Anna, berättade att det började med ett av
hans ex. en tjej som Björn hade varit tillsammans med för många år sedan. Han
berättade att Anna och hans ex bloggade tillsammans och skrev om ohälsa och
liknande. Berättade att det var på det viset han kommit och träffa Anna. Björns ex heter
Johanna Nötsell(svårt höra efternamnet).jörn sa att han inte tänkte så mycket på henne i
början, det var en kompis till flickvännen.
Sa att det ledde till att de började prata med varandra och skriva på Facebook. De hade
mycket gemensamt under några år efter som de under ett antal år varit på olika
behandlingar för missbruk m.m Anna kom sedan åter till Säffle. Björn sa att han
besökte henne i Säffle. De kom att umgås en del. Björn sa att de nog kunde sägas att de
även var tillsammans under en till två veckor.
De kom att fortsätta att hålla kontakten. När Anna tog ett återfall minskade deras
kontakt. Han berättade att Anna flyttade till Kronoparken någon gång i februari i år. Sa
att de sågs lite då och då, att Anna brukade komma hem till honom ibland. Att de ofta
såg på tecknade serier som Bo Jack Horseman. Sa att de åt godis. Tillade att om han
fick i henne godis, eftersom hon var så självmedveten.
Björn sa att deras mesta kontakt var på internet. Hon var hans första internetkompis,
brukade han skoja och säga.
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Sa att Anna visste mycket ompsykisk sjukdom och Björn själv mådde dåligt. Sa att när
Anna flyttade till stan, så att hans morfar dött ett halvår tidigare- Det blev att de pratade
en del i telefon och på Facebbok. Sa att när hon flyttade till Karlstad, var det klart att
hon skulle sätta sig på 1:an till Våxnäs. Tillade att hon var så rädd för bussen och att det
var en väldigt skör tjej.
Att hon hade mycket psykiska svårigheter. Sa att ta sig på bussen till Våxnäs för henne
var wow , sa att det var tänkt att hon nog på fredagen skulle kommit till honom. Men
att hon inte kom. Björn tänkte att hon väll inte vågade. Sa att han kanske skulle åkt dit
till henne. Sa att Anna hade frågat om han visste någon som hade gräs eller annat. Björn
sa att det visste han inte.
Sa att hon kanske skulle träffa någon annan. Det blev inget och de avslutade samtalet
och sen hörde han inget mer från henne. Frågades om det sista samtalet mellan de två.
Sa att det inte var så långt att det var på några minuter bara.
Informerades om att vid 13:45 på fredagen den andra, så ringde han till Anna. Och att
det samtalet var på ungefär 5 minuter.
Frågades om han vet var hon var då. Svarade att hon var hemma. Sa att ofta var hemma,
att hon tyckte det var lite jobbigt med folk. Frågades om det är i detta samtal hon
frågade Björn om han visste någon som kunde ha gräs. Björn sa att första frågan var om
hon kunde komma och hälsa på och andra frågan var om han visste någon som hade.
Björn sa att han ingen visste på Kronoparken som hade. Sa att Kronoparken inte är hans
del av stan. Sa att han kanske gör bort sig när han berättar. Sa att hon visste någon.
Vem det är vet han inte.
Tillsagd att 19:30 är det ett samtal. Sa att han trodde det var på kvällen jag hade pratat
om. Tillsagd att Anna ringer till honom, ett 45 sekunders samtal. Och att hon igen
ringde ett samtal kl. 19:54 på 38 sekunder. Och att den sista kontakten vi ser är att
Björn ringer ett samtal på 24 sekunder kl. 20:50. Frågades om samtalen. Sa att han fick
för sig att hon lät stressad mot slutet. Sa att han fick för sig att det var där mot slutet
som hon skulle iväg. Sa att han har för sig att han någon gång under dagen hade pratat
lite längre med Anna, som ett riktigt samtal. Sa att de sista korta samtalen var nog om
hon skulle komma eller inte till Våxnäs. Sa att i sista samtalet sa hon att hon inte orkade
att det var för mycket för henne just då.
Sa att Anna var en sådan tjej som vissa dagar inte tog sig utanför dörren. Sa att om det
är så att någon tog sig in till henne, innan det som det står i tidningen hände, så går det
inte att förstå vad rädd hon måste ha varit. Sa att hon som var rädd för folk i vanliga fall.
Frågades om vad Anna hade mer för nära vänner. Sa att han inte vetså väl eftersom hon
var från Säffle. Sa att han nästan bara träffade Anna hemma hos sig. Sa att han varit till
henne en gång på Kronoparken. Att han kommer ihåg vad katterna hette och hur det såg
ut där inne på ett ungefär. Sa att han aldrig skulle kunna hitta dit. Eftersom det ser ut
som det gör där uppe.
Sa att det var en kille som förr var skinskalle. Men inte en nazist utan en sådan med
röda kängor. Sa att han inte vet vad han heter men skulle känna igen honom på bild.

Förhör med Karlsson Vadelius, Björn; 2017-06-08 10:40 diarienr: 5000-K678893-17

63

Sa att han vet inte så många mer. Kom på en kvinna som låg inne på psyk. Sa att det är
orsaken till att han och Anna inte är tillsammans, för att han inte riktigt är hans typ. Sa
att hon tyckte bättre om tjejer. Björn sa att det var bra att ha henne som kompis och att
han fått många relationstips från henne i hur han ska vara med andra kvinnor.
Sa att i övrigt hade hon kompisar på sitt comunity- Han sa att det skulle hjälpa oss, att
hitta kompisar om man tittade på hennes instagram och blogg. Sa att hon höll på
mycket med att man inte skulle skämmas, bodyshaming. Att man skulle var stolt över
hur man såg ut. Sa att hon hade mycket följare där på slutet. Sa att det var många
sådana som Björn kallade internet kompisar. Riktiga vänner, några från Säffle. Någon
zigenare som Björn inte minns vad hon heter, men kallar henne hon utan armen.
Björns intryck var att hon kände mycket folk men hade lite vänner.
Frågad om hennes brukar vanor. Sa att det var nästan ingenting. Sa att Anna hade ont i
ena armen. Sa att det var en skada från när hon en gång skulle ta livet av si. Sa att Anna
hade ett självskadebeteende. Sa att hon hade nervskador i ena armen och alltid höll den
på ett visst vis. Hon var väldigt rädd om den. Sa att hon hade ett djupt ärr i rmen som
gjorde att hon åt Gavapantin. Det krånglade för henne ibland på recept och då åt hon
Lyrica. Berättade att hon tyckte cannabis hjälpte mot problemen armen. Sa att för henne
var det viktigt att det var gräs, absolut inte hasch.
Förr hade hon hållit på mycket med tabletter, psykofarmaka och anti depressiva, men
att det var ingenting sådant på flera månader nu. Sa att hon haft ett återfall som hon
berättat om. Även om Björn själv inte tyckte att det kunde räknas som ett återfall. Sa att
hon tog lugnande när det hade hänt en extremt jobbig grej. Hon hade tyckt att det var
ett återfall, medan han inte tyckt det. Det handlade om en Xanor.
Björn visste inte vad det väldigt jobbiga var som hon råkat ut för. Hon ville inte prata
om det.
Tillsagd att det pratats om på nätsidor att hon hade en pojkvän. Frågades om han kände
till någon sådan- Björn citerade Anna och sa 10, 90 det finns några snygga killar(10)
men det är helst tjejer
Björn sa att han tänkte på att hon hade en som blev inskriven på psyk för att hon hade
problem och hade skurit sig i ansiktet. Björn sa tänk om det är hon. Jag vet ingenting,
mer än att hon var kär i den här tjejen och att de skrev till varandra. Sa att de hade
någon fling. Han vet inte vad hon heter. Sa att Anna och hon hade varandra på
Facebook. Sa att han skulle känna igen henne om han såg bild på henne.
Om fredagskvällen igen frågades han igen. Sa att de brukar ha kontakt på telefon. Men
att om Anna behövde göra något bröt hon ofta samtalet, därför kunde de bli flera samtal.
Hon hade problem med ena armen och kunde inte alltid göra flera saker samtidigt.
Frågades om vad han själv gjorde senare på fredagskvällen. Sa att det hade varit lite
olika fester med olika personer och på olika platser. Han kommer inte ihåg när och var
eller med vem.
Sa att han vet att Patrik varit hemma hos honom och att polisens favorit Joakim
Sundberg varit hemma hos honom. Sa att han skulle kunna göra en lång lista över folk.
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Sa att vi skulle fråga narkotikaspan, att det känns som polisen har koll. Sa att han har
inte lämnat Våxnäs. Varit hemma, vid himlabacken, sa att polisen vet var de håller till.
Sa att Pizzeria Alpina hade nyinvigning, sa att alla måste dit och dricka på den lokala
alkis pizzerian. Sa att det var nyöppning i helgen. Själv hade han inte varit dit eftersom
han inte dricker alkohol, då han bara blir dum av det. Han dricker antabus.
Sa att han och Anna pratade mycket om missbruk. Att i Annas fall historiken med
mycket mediciner. Sa att mediciner var inget som han själv kunde ordna.
Frågades om någon annan hade pratat med honom om det som hänt Anna. Sa att de två
inte hade så många gemensamma kompisar. Sa att det var killen som var skinnskalle
som han tror jobbade som personlig assistent. Sa att han mindes honom som en av
töntarna på gymnasiet. En lugn och trevlig kille. Med lite för stort huvud för kroppen.
En Karlstadkille. Gick på Nobel en gång i tiden. Han är ungefär jämn gammal med
Björn. Träffade honom hos Anna i slutet av februari eller slutet av mars. Han var så
kallad kommunist skinnskalle. Björn minns ansikten men inte namn.
Anna har aldrig sagt att hon känt sig hotad någon gång. Eller att hon varit rädd för
någon. Han upplevde henne som glad på fredagen. Men att hon hade lite ont i sin arm.
Sa att han ringde henne för att hon skulle komma ut. Frågades om hon var en positiv
person. Svarade ja sa att annars ringde hon inte utan höll sig för sig själv. Ibland la hon
in sig på psyket. Om hon mådde riktigt dåligt. Sa att Anna kunde sina egna knappar.
Sa att det värsta är att hon nu precis hade börjat bli bättre från droger. Sa att det tar tid
med drog rehabilitering. Sa att hon hade börjat bli friskare att hon hade börjat jobba mer
och mer med självförtroendet. Istället för att sitta hemma och ge upp som hon tidigare
gjorde. Då kunde Björn nästan bli arg på henne. Nyligen hade hon berättat för Björn att
hon hade varit en hel dag i solen på stan. Sa att det började fixa till sig igen för henne.
Sa att hon var på god väg att bli en människa igen. Tillade, och så händer det här.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Karlsson Vadelius, Björn
Den hörde är

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Nej

Bekant till Anna

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-16

10:22

11:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Västerstarndskyrkan

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret, inledande delen. Var Björns sosskontakt Thomas. Syfte med
förhöret var att bringa klarhet i Björns förehavanden fredag kväll och lördag morgon.
Tidigare har Björn och undertecknad gått igenom de samtal som vi vet var mellan honom och
Anna under dagen och kvällen den 2 juni. Björn sa nu att det inte stämde det han tidigare sagt
att han till Anna sagt att han inte kunde förmedla röka, eftersom han ingen visste på
Kronoparken som sålde. Björn sa att det var riktigt, så att Anna frågat om han visste någon
som hade röka. Det som skiljde var att Björn sagt till Anna att hon kunde komma till Våxnäs,
för att där finns det alltid att få tag på.
Kontroll gjordes av undertecknad av tidsinställningen på Vadelius mobil. Den överensstämde
med realtid.
SMS och samtal hade Björn inte kvar. Däremot tittade vi i några Messengerkonversationer,
med personer som han ofta chattar med. Med Henrik Engström hade han kontakt med start 2
juni 14:52. Den 3:e juni 13:15, 19:28 och 21:00.
Med Joakim Elvis hade han kontakt 2 juni 17:38. Tredje juni 11:37 och 13:28.
Vi gick tillsammans igenom Björns bilder. När vi såg bilderna påmindes Björn om att han
haft folk hemma som festat. Där fanns en bild från 2 juni kl. 23:43, ytterligare bilder från
samma fest den 3/6 kl. 01:12.
Björn sa att det var folk från Väse som han inte kände så bra, som hade följt med honom hem.
Det skulle vara en Filip Stöll Stålbro dennes flickvän Emelie Hardeby. Vidare var det en
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person som han tror hette Patrik Läppinen.
Björn sa att hans ADHD samt hans haschbrukande gjort att han har en del minnes problem.
Björn pratade även om att det någon gång under helgen, eventuellt på lördagen varit ett ex
förbi utanför honom och skrikit. Polis ska ha varit på platsen då. Socialsekreterare Thomas
skulle skicka över störningsanmälan som de fick.
(Kontroll har gjorts med polisens Händelserapport system. Det visar sig att denna händelse
var 4/6 kl. 00:58. Se HR 57-20170604-0048)
Relaterat och godkänt.

Festbild(2), 2017-06-16 10:22 diarienr: 5000-K678893-17

2017-06-191 (1)
Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen
K678893-17

Festbild som Vadelius tog i sin bostad klockan 01:12 den 3 juni 2017. Bilden fotad av undertecknad från Vadelius mobil.

Fotona är tagna av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör, 170616
Fotona är redigerade och inlagda av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör
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Festbilder(1), 2017-06-16 10:22 diarienr: 5000-K678893-17

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

2017-06-19
K678893-17

1 (1)68

Bilderna är från Vadelius lägenhet. Där han och några besökande festade. Vadelius klocka är inställd på så vis att em motsvarar enkelt uttryckt eftermiddag, med andra ord 11:43motsvarar i dagligt tal 23:43.

Båda bilderna är avfotade från Vadelius mobil av undertecknad. Samma fest som ovan, men något senare. fm på Vadelius
telefon motsvarar enkelt uttryckt förmiddag. Med andra ord så är 1:12 detsamma som 01:12.

Fotona är tagna av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör, 170616
Fotona är redigerade och inlagda av Mathias Falknäs, Kriminalinspektör
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Hardeby, Emelie
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Informerad om att syftet med förhöret är att höra med henne om vad hon gjorde fredagskvällen och
lördag natt. Med anledning av att vi kontrollerar personer som finns som bekanta till offret i en
mordutredning.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-19

14:00

14:12

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6
Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hon frågades om hon minns om hon varit hem till Björn Vadelius. Fredagen den 2 juni.
Hardeby sa att det stämde. Hon sa att Filip hade glömt sin väska. De hade varit där och
umgåtts. Hon sa att de redan på fredag eftermiddag åkte till Våxnäs.
De hade hållit till vid Himmlabacken och träffat kompisar till Filip. De var vid Himlabacken
ganska länge. Det blev kallt fram mot kvällen. Björn Vadelius hade då föreslagit att de skulle
gå hem till honom och sätta sig. De var inte mörkt när de gick hem till Björn. Hardeby sa att
de som gick hem till Björn, förutom henne själv, var Filip och Björn samt en kille som heter
Patrik. Hon vet inte hans efter namn.
Hon frågades om hur länge de var kvar. Hon sa att det var rätt länge, en bra bit in på natten
innan de åkte hem till Väse.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Moberg, Christoffer
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Redogörelse över vad Christoffer gjorde den 2-3 juni 2017
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-06-30

11:10

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Christoffers bostad i Säffle

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Christoffer hade ett förhållande men Anna Ahnström under cirka ett års tid, det tog slut för
cirka två år sedan. I samband med att förhållandet tog slut spred Anna en massa lögner om
honom. Hon sa att han gav henne droger, misshandlat henne och allmänt behandlade henne
illa. Som han ser det var det för att få uppmärksamhet.
Christoffer var i Uppsala torsdagen den 1 juni till måndagen den 5 juni då hans kusin
Benjamin Moberg tog studenten. Kristoffer bodde hos sin moster Annika Moberg på Fredrika
Bremergatan.
Han säger att det var länge sedan han hade kontakt med Anna, de har åtminstone inte haft
någon kontakt under 2017.
Uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Moberg, Annika
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

om Annika haft kontakt med Christoffer Moberg helgen den 2-4 juni 2017.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-06-30

11:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Christoffer kom till Annika i Uppsala på dagen fredagen den 2 juni tillsammans med sin mor
tillika Annikas syster. De hade åkt från Sunne tidigt på fredag morgon.
De kom till Uppsala för att fira Benjamin Mobergs student.
De bodde hos Annika och åkte hem måndagen den 5 juni.
Uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Klang, Linnéa
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Egna uppgifter samt
dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sin relation med Anna samt sina iakttagelser
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Susanne Nornvall

2017-07-07

09:40

10:05

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Telefonförhör
Konceptförhör

Berättelse

Linnea kontaktas av Inspektör Nornvall med anledning av förhör. Hon informeras om
anledningen och säger att hon är införstådd i detta.
Linnea tillfrågas om hon har någon facebookprofil?
Linnea uppger att hon har två olika profiler på facebook. En gammal som har alias Linnea
klang och en ny som heter Linnaea Borealis, efter blomman.
Linnea tillfrågas om hur hon känner/kände målsäganden Anna?
Linnea säger först att hon inte minns hur de kom i kontakt med varandra men efter en stund
in i förhöret säger hon att även Anna har bott på det behandlingshem som Linnea precis
kommit ut från. Hon berättar att Anna bodde på hemmet innan Linnea och att de aldrig
träffats. De fick nog kontakt via instagram, genom att de har flera gemensamma vänner, säger
Linnea.
Linnea beskriver att hon enbart följde Anna på instagram en tid och sedan började de även
"tjöta" som Linnea säger. Hon beskriver att de chattade och skrev till varandra på messenger.
Linnea berättar att de planerade för att ses men att de aldrig hann det innan Anna dog.
Linnea säger att Anna hade många vänner, som även var vänner med Linnea. Att de beskrivit
henne som väldigt omtyckt person. Att Anna var väldigt stöttande som person och omtyckt
av så många.
Linnea säger att under sin tid på behandlingshemmet Stranhagen i Sävsjö träffade Linnea en
tjej vid namn Linn, som är nära vän med Anna och även från samma stad som Anna.
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Linnea tillfrågas om hur länge hon har känt Anna?
Hon säger att hon inte minns exakt men att de följt varandra längre än de chattat med
varandra. Linnea säger att hon tror att de chattat med varandra i några månader men att de
följt varandra sedan hösten/vintern 2016.
Linnea beskriver att hon och Anna planerade att träffas. Hon säger att de inte var ett par men
att de nog ville det. Hon säger att hon fick uppfattningen att även Anna ville bli ett par med
henne. Hon beskriver det som att de båda fattat tycke för varandra. Linnea säger att hon
förstod det som att Anna även tyckte om Linnea mycket och att det inte bara var kärlek från
Linneas sida.
Linnea säger att Anna skrev gulliga grejer till henne och var väldigt trevlig. Linnea kände sig
attraherad och säger att "om vi hade träffats och umgåtts hade det kunnat bli något, men vi
hann aldrig det".
Linnea berättar vidare att hon för någon månad sedan planerat att åka till Anna och att de
skulle vara tillsammans en helg. Linnea säger att hon dock inte fick permission från
Strandhagen och därför aldrig åkte till Anna. Hon säger vidare att hon under en liten period
var dålig att höra av sig till Anna och när de sedan hade kontakt igen så hade Anna skaffat sig
en pojkvän.
Linnea säger att hon tyckte det var konstigt att Anna skaffat pojkvän och säger att Anna
uppgett att hon var homosexuell och inte bisexuell.
Hon säger att Anna skrev till henne och även Linn när det tagit slut med killen. Hon skrev då
bl.a. något i stil med "då vet man att man är gay".
Hon skrev även att hennes ex betedde sig underligt och dåligt och att han varit borta en vecka
och knarkat. Hon skrev att han kom tillbaka och var alldeles konstig.
Linnea minns inte vad Anna sa att killen hette men säger att han skall finnas på Annas
facebookprofil. Kanske kan han ha hetat Simon, säger Linnea.
Linnea säger att hon minns att hon fick reda på vad som hänt Anna under tiden hon bodde på
behandlingshemmet. Hon berättar att hon och Linn inte bodde i samma villor på
behandlingshemmet och att det fanns regler för att de inte fick vara i samma villa. Eftersom
de varit oroliga för hur det var med Anna med tanke på det hon skrivit om sitt ex hade Linn
haft en del kontakt med Anna. Linnea skrev då till Linn på messenger och frågade om hon
hört något från Anna och hur det var med henne. Linn skrev då något i stil med att Anna var
död eller mördad, till Linnea. Linnea gick då över till Linn:s villa och fick höra vad som hänt.
Linnea säger att hon och Linn från början trodde att det kanske var Anna:s ex som gjort
henne illa och de ringde därför och tipsade polisen om det de visste.
Linnea säger att Linn vid senare tillfälle fått höra att det skulle vara någon annan som gjort
Anna illa och dödat henne.
Linnea säger att hon själv var på behandlingshemmet till för bara några veckor sedan och att
hon befann sig på hemmet den aktuella helgen, när Anna hittades död.
Linnea säger att hon nu minns när hon började skriva till Anna. Hon säger att det var i
samband med att Anna lade ut en bild på instagram med en prideflagga. Hon skrev också
något i stil med att det var så konstigt när man raggade på brudar, för att de inte förstod att
man raggade på dem, säger Linnea.
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Linnea säger vidare att in samband med att Anna skrev det så skrev Linnea något i stil med,
du kan ragga på mig så raggar jag på dig, till Anna. Sedan dess började de skriva mer till
varandra och fattade så småningom tycke för varandra.
Linnea säger att om polisen önskar mer information om Anna kanske det kan vara värt att ta
kontakt med Linn som kände Anna bättre.
I övrigt inget att tillägga.
Förhörsanteckningar uppläst och godkänt.
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Signerad av

Tjänsteanteckning
Behandlingshem Sävsjö

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Nornvall, Susanne

2017-07-07

11:21

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Susanne Nornvall
Uppgiften avser

Angående kontakt med behandlingshem Strandhagen
Uppgift

Efter förhör med vittnet Linnea Klang togs kontakt med behandlingshem Strandhagen i
Sävsjö. Detta för att kontrollera de uppgifter som vittnet angett i förhör, att hon befann sig på
behandlingshemmet de aktuella datumen 2-3 juni 2017.
På boendet Strandhagen fick Nornvall kontakt med en Carola Holmgren. Carola bad kollegan
att söka i datasystemet och uppgav sedan att man vet att Linnea befann sig på
behandlingshemmet både den 2 och 3 juni 2017. Carola meddelade även att Linnea flyttade
från hemmet först den 16 juni 2017.
Inspektör Nornvall
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, BF-IGV 2 LPO Arvika

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Andersson, Tina
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Svenskt kk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter gällande A Ahnström
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Ann Österman

2017-06-04

00:00

00:07

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Fagottgatan 5j

RB 23:3

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AÖ
Berättelse

Jag kom hem vid 16:30 igår och hörde då väsen snett ovanför mig. Sen senare på kvällen
hörde jag ett väldigt spring i trapphuset och ett ovanligt dunkande, detta var vid 22:00.
Hundarna skällde mycket då, tiken väckte mig även vid 01:30 tiden och det brukar hon inte
göra sen somnade vi om och jag gick upp och åkte vid 06:30 tiden i morse. Jag har jobbat
idag men jag har varit hemma både runt 09:00 och 14:00 för att rasta hundarna.
Uppläst och godkänt i koncept
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Spaning 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Andersson, Tina
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Annan

Ja

Sv körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

iakttagelser runt Fagottgatan 5 2-3/6-17
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Helena Karlsson

2017-06-20

17:20

17:40

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Fagottgatan 5J

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Tina uppger att hon arbetade på fredagen från tidig morgon till ca 18.00 hon uppger att hon
var hemma runt 18.20. Hon tycker att det är ljud ifrån trappuppgången men det bor en del
studenter i huset så hon lade ingen större vikt vid det. Hon går ut med hundarna en stund
senare och är borta ett tag, svårt att säga om det var en timme eller mer. Efter detta så sitter
Tina i lägenheten och tittar på tv, sedan går hon och lägger sig. Klockan 02.00 på natten så
vaknar hon av att den ena hunden skäller och hon hör då något dunkande ljud, på frågan om
vad för ljud så uppger hon att det inte är en dörr som slår igen utan mer att något dunkas i en
vägg, ett par gånger uppger hon att hon hör detta men hon kan inte säga varifrån ljudet
kommer om det kommer utifrån eller från någon lägenhet ovanför eller intill. Hon går upp
och kollar ut från balkongen på baksidan och där är allt lugnt och stilla hon hör heller inga
ljud då. Tina uppger att henens hundar ofta skäller vid ljud.
Hunden tystnar och hon lägger sig igen och vaknar lördag morgon då hon åker till sitt jobb
som taxichaufför igen, hemma runt lunch för att ta en tur med hundarna och sedan hemma
igen klockan 17.00 på lördagskvällen för ännu en hundrastning. Hon uppger då att hon mötte
en yngre man i gången, mannen var ca 1.80 lång kort hår nästan snaggat ålder 20-25 år
iklädd jeans och t-shirt. Tina uppger att hon reagerade på killen för att han hade en sådan
otrevlig blick, Tina rör sig mycket runt sin hemadress och säger att denna kille har hon aldrig
tidigare stött på.
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Bild över var vittnet Tina Andersson bor och var Anna Ahnströms lägenhet är.

Brottsplatsen

Tina
Anderssons
bostad
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Jämtland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ridderstråle, Klara
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Frågor angående hennes broder Erik vilken är anhållen i sin frånvaro misstänkt för 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

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Ulf Berg

2017-06-08

11:04

11:35

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Genvägen 56 C, Östersund

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledare är insp Ulf Berg samt insp Erik Samuelsson, Grova brott i Östersund.
Klara har klart för sig att brodern Erik är misstänkt för grovt brott och att hon själv endast
skall höras som vittne.
Klara tillfrågas om hon den senaste tiden och då från helgen 2 – 3 juni 2017 och tills idag har
talat med Erik något. Hon säger att de talades vid i telefonen troligtvis på lördagen under
helgen som varit vilket då blir den 3:e juni. Tillfrågad svarar hon att han lät som vanligt och
hon tänkte inte att det var något speciellt med honom.
Anledningen till att han ringde var att han försökt att få tag på deras mor utan att lyckas. Erik
frågade Klara om hon visste var mamman var och Klara sa att mamma precis slutat arbeta
och att han fick pröva att få tag på henne igen.
Därefter har Klara ringt Erik en massa gånger och även försökt att nå honom via "Messenger"
utan att lyckas. Klara säger att Eriks telefon har varit avslagen.
Onsdagen den 7 juni 2017 vid lunchtid kontaktade Erik Klara via "Messenger". Anledningen
till att han hörde av sig var att han ville säga att det var "ok" med honom och att de, Klara
säger att det med "de" avses Klara och modern, inte behövde oroa sig för honom.
På fråga om Klara och Erik då skrev något om vad som hänt säger Klara att hon skrev och
frågade Erik vad som hänt och att det var då Erik som svar skrev att de inte behövde oroa sig
för honom. På fråga om Klara fick klart för sig var någonstans Erik var då svarar hon att hon
inte vet var han var och inget skrevs om det. På fråga om konversationens längd säger Klara
att han skrev ca 3 meddelanden och hon något liknande. Tillfrågad svarar Klara att Erik skrev
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att hon skulle radera konversationen efter de avslutat denna vilket hon även gjorde.
På kvällen den 7 juni 2017 letade Klara på Flashback med Eriks namn och fick då fram en
"tråd" i vilken det stod att han var misstänkt för mord i Karlstad och att offret skulle heta
"Anna".
Tillfrågad svarar Klara att det hon läste på Flashback inte var något som föranledde att hon på
nytt sökte kontakt med Erik. Klara säger att Erik i konversationen under onsdagen den 7:e
skrev att det inte var någon idé att söka honom på telefon då han inte längre använde den.
Klara tillfrågas om hon under förhöret har talat sanning eller undanhållit något. Han säger att
hon talat sanning och inte undanhållit något. Hon upplyses om allvarligheten i
brottsmisstanken mot brodern och att det inte är något bra tillfälle att ljuga eller undanhålla
saker vilket hon säger sig förstå.
Klara tillfrågas om de från den 2 – 3 juni 2017 och framåt har haft någon mer kontakt än att
de talats vid och via "Messenger". Hon säger att de hade en sms kontakt på lördagen den 3:e.
Hon visar upp sms vilket fotograferas och läggs som bilaga till detta förhör. I sms
konversationen står det från Klara "Jobbar, var det viktigt?" och Erik svarar "Nä de e lugnt,
jobba på" och en smilis.
På fråga svarar Klara att Eriks bästa vän i Östersund är en kille som heter Linus Backman.
Tillfrågad svarar Klara att hon inte tror att Erik åker till Östersund om han vill hålla sig
undan.
Klara uppmanad att höra av sig till polis om hon hör något ifrån Erik eller har annan
information att lämna samt att även uppmana Erik att själv ta kontakt med polis i det fall de
har kontakt.
Klara får telefonnummer till kriminalinspektör Mathias Falknäs i Karlstad samt till
kriminalinspektör Ulf Berg i Östersund.
Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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BILAGA

Sida 1
5000-K678893-17

Polisområde Jämtland
Grova Brott
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ridderstråle, Klara
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontakter med sin bror Erik Ridderstråle efter den 2 juni
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-09-06

10:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Klara säger att Erik ringde henne den 3 juni, hon tror att hon var på jobbet. Han ringde henne
för att han ville ha tag på deras mamma. Han sa inget om var han befann sig.
Några dagar senare var polisen till henne och sökte efter Erik men sa inte varför. Hon sökte
honom därför via Facebook. Han svarade henne efter någon dag och sa att han måste sticka
ett tag. Han sa inte var han var och svarade undvikande på frågor om vad som hänt.
Han sa att han skulle höra av sig senare och att han inte ville att de skulle prata med media.
Klara blev orolig av att han sa att de inte fick prata med media och gick därför in och sökte på
Eriks namn på Flashback. Där fick hon reda på att han var misstänkt för att han mördat en tjej
i Karlstad.
Detta fick hon även bekräftat av poliserna som förhörde henne.
Efter ett par veckor ringde Erik och sa att han var i Frankrike. Hon frågade honom då om att
han var misstänkt för mordet. Han visste vad han var anklagad för men sa att han inte gjort
det. Hon minns inte exakt vad hon frågade eller han svarade men det gick ut på att det inte
var han, att han var oskyldig. Han sa att han skulle hålla sig undan för de kommer inte att tro
honom. Hon säger att hon säkert frågade varför man fick inget svar.
Hon tillfrågas om han sa något om att han träffat eller visste vem den mördade var. Hon säger
att hon tror han sa att han visste vem det var men blir sedan osäker då hon inte minns säkert.
Hon säger att hon inte la samtalen på minnet, hon var mest glad att få prata med honom.
Erik ringde henne ytterligare ett par gånger från Frankrike med ungefär en veckas mellanrum.
Hon visste inte när han skulle ringa utan han ringde bara helt plötslig.
Hon har svårt att minnas vad som sas vid de olika samtalen, för henne var det mest skönt att
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han hörde av sig. Hon frågade hur han hade det och hur han mådde. Han svarade ungefär att
han fick tag på mat och att han överlevde. Han hade träffat folk som han fått hjälp av och att
han bland annat träffat någon svensk.
Hon tillfrågas om de pratade om mordet. Hon säger att hon inte minns men att hon säkerligen
frågade honom. Eftersom hon inte minns så kan han inte ha svarat något speciellt.
Hon tillfrågas om han sa något om att han skulle komma hem till Sverige men det säger hon
att han inte sa något om. Han sa att han skulle jobba på en vingård, hon blir sedan osäker och
säger att han kan ha sagt det till mamma och att hon berättat det för henne. Det pratade med
varandra efter att Erik ringt.
Klara tillfrågas vad mamman berättat om samtalen för henne. Hon säger att ni får fråga henne
om vad hon och Erik sagt till varandra.
Hon tillfrågas om Erik sa till henne varför han stack. Hon säger att han aldrig sa det men att
det var underförstått. Vid första kontakten visste hon inget om mordet men sedan när hon
visste sa han att han inte gjort det.
Underhand uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Jämtland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ridderstråle, Karin
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att sonen Erik är anhållen i sin frånvaro misstänkt för 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

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Ulf Berg

2017-06-08

13:33

13:55

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Karin upplyses om att ett förhör skall hållas med henne som vittne och att förhöret hålls med
anledning av misstankarna mot sonen samt att kompletterande frågor finns angående vad som
sades vid polisens besök hos henne under måndagen den 5:e juni 2017.
Karin säger att sist hon träffade sin son var i mars månad under påsken 2017. Han var då hem
till Östersund.
På fråga angående kontakter de två har haft den senaste tiden säger hon att Erik ringde under
lördagen den 3:e juni och ville ha pengar. Han hade någon skuld för provtagning, böter eller
annat och om han inte betalade skulle han hamna under inkasso. Han sa att skulden var på
2500:- men att han behövde 2000:- och att han hade pengar att täcka upp resten till 2500:-.
Karin säger att hon skickade pengar till honom via telefonbanken. På fråga svarar hon att de
bägge har Swedbank. På fråga vilket kontonummer Erik har svarar hon att hon inte vill uppge
detta. Hon tycker att hela situationen är jobbig och att polisen själv lätt kan få fram Eriks
kontonummer.
På fråga om hon vet var sonen befann sig då de hade kontakt säger hon att hon tog för givet
att han var i Karlstad där han bor. Det var aldrig något tal om var han var.
Karin tillfrågas om de efter detta samtal har haft kontakt men så har inte skett. Karin har
försökt att ringa och sms:a till honom men inte fått något svar från Erik.
Karin tillfrågas när hon fick klart för sig att allt inte stod rätt till för Erik och säger att det var
på måndagen den 5 juni då polisen kom hem till henne som hon förstod att något var fel.

Förhör med Ridderstråle, Karin; 2017-06-08 13:33 diarienr: 5000-K678893-17

85

Karin säger att det har gått bra för sonen sista tiden och han läser på Komvux. Tillfrågas vad
som inte eventuellt varit så bra tidigare orkar inte Karin prata om det.
Karin tillfrågas om sonen, med tanke på rådande situation, tidigare har haft några suicidala
tankar. Hon säger att Erik tidigare talat om det men aldrig gjort något försök att ta sitt liv.
Detta var under grundskoletiden eller straxt efter. Han hade då kontakt med BUP och troligen
i Hudiksvall.
Karin säger att sonen säkert nu mår dåligt särskilt som han inte gjort något. Tillfrågad vem
han sagt det till säger Karin att han sagt det till Klara. Enligt Karin hade Erik sagt till systern
Klara att de inte skulle tro på all smörja de skulle få höra för han hade inte gjort något fel.
Karin vilken tidigare sagt att hon befann sig hos sin särbo i Håsjö i närheten av
Hammarstrand i Jämtland tillfrågas var i Håsjö hon är men svarar att vi kan nå henne på
mobiltelefon.
Karin uppmanas att kontakta polis om hon hör något ifrån sin son. Uppmanas även, i det fall
sonen hör av sig, att be sonen sätta sig i kontakt med polis.
Karin får även namn och telefonnummer till kriminalinspektör Mathias Falknäs i Karlstad.
Nummer och namn till förhörsledaren har hon fått sedan tidigare.
Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ridderstråle, Karin
Den hörde är

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Nej

Mamma till Erik

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal som Karin haft med undertecknad tidigare i somras.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-09-05

15:10

15:23

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret är inspelat på digital ljudfil och finns sparat. Nedan är en extensiv
nedteckning av vad som sades i förhöret.
Karin informerades om att jag ville hålla ett förhör med henne rörande det vi hade
pratat om tidigare i somras. Att det rörde de kontakter hon haft med Erik när han
befunnit sig utomlands.
Karin frågades inledningsvis, eftersom undertecknad inte själv mindes hur det var, hur
hon fick vetskap om att polisen sökte efter Erik, att Erik var efterlyst. Karin berättade
att det var på måndagsmorgonen, efter helgen då Erik hört av sig om att han behövde
pengar, som det hade knackat på hennes dörr. En polis hade då frågat efter hennes son
Erik. Undertecknad kom då ihåg att jag och Karin hade samtalat om det vid ett
telefonsamtal oss i mellan i somras. Att undertecknad inte kände till var den polisens
initiativ kom från. Karin sa att hennes son i Malmö hade råkat ut för något liknande, att
polisen hade varit hem till honom och sökt efter Erik, att de letat och lyst med
ficklampor. Även det mindes undertecknad att jag och Karin pratat om vid vårat längre
samtal i början av sommaren.
Karin påminde om att hon även någon dag senare fick ett samtal från en reporter på
Aftonbladet, som ville ha hennes kommentar till vad som hade hänt. Hon sa att det hade
gjort henne ännu mer misstänksam. Hon hade känt då att det kunde inte bara vara att
Erik hade avviket. Hon tänkte att så drar man väll inte på då. I det skedet förstod hon
att det hade hänt något.
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Karin berättade även att hennes dotter vid den här tiden hade tittat på nätet och sett att
det hade hänt en sak i Karlstad. Dottern hade berättat det för Karin som då hade börjat
fundera om det hade något samband. Sedan fick hon veta det i klartext när polisen Ulf
hade varit förbi hemma hos henne och knackat på. Karin hade inte varit hemma då utan
hos sin särbo. Ulf hade ringt till henne och berättat att Erik var misstänkt för ett
allvarligt brott, och att han helst inte ville ta det på telefon. Men det kom att bli så ändå
att de pratade på telefon. Ulf hade ringt senare samma dag igen, och de hade tagit ett
förhör då på telefon. Det var vid det tillfälle som hon fick veta vad saken gällde och vad
Erik var misstänkt för.
Karin informerades om att en av de kontakterna som hon och jag haft under sommaren,
var den 14 juli, då Karin ringde till mig. Hon påmindes nu om att hon i det samtalet
berättade för mig att Erik ringt till henne den 2 juli från ett internetcafé. Hon frågades
om hon mindes det. Karin mindes att hon pratat med honom. Hon sa att den första
kontakten Erik hade var med sin syster. Då han ringt från ett internet café. Och att
systern då efteråt ringt till Karin.
Karin sa att Erik även sedan ringde till henne. Hon mindes inte vilket datum det var,
men tillade att om jag hade att det var den 2 Juli, så var det nog så det var.
Karin frågades om hon hade någon uppfattning om, hur lång tid det var mellan det att
Erik ringt till Klara, till dess att han kom att ringa till henne(Karin). Karin sa att det kan
nog ha gått några veckor i mellan.
Karin frågades om Erik vid något av samtalen till Klara(systern)eller till Karin, sa
varför han hade åkt utomlands. Karin sa att hon frågade honom. Hon sa att om han var
oskyldig kunde han ju inte bli dömd för något. Karin sa att Erik trodde det ändå. Karin
sa att Erik sa att mitt DNA finns där, så de kommer inte tro på mig. Karin sa att Erik
sa så till honom. Hon sa att hon försökte övertala Erik så att han skulle ge sig till känna.
Hon sa att det var ängsligt att Erik flackade omkring på det där sättet. Att hon inte
visste var han var eller vad han gjorde. Hon sa att Erik var i en ganska utsatt situation
och att hon tyckte det var bättre att han gav sig till känna. Men det hade Erik inte tyckt.
Erik hade sagt att han inte trodde att någon skulle tro på honom.
Erik hade också fått för sig att om han höll sig borta i fem år så skulle allt komma att
läggas ned. Karin sa att hon försökte förklara för Erik att hon verkligen inte trodde att
det var så. Undertecknad sa att jag mindes att hon tidigare sagt att hon pratade med
Eriks advokat om det här med preskription, så att hon skulle kunna förklara för Erik om
han hörde av sig igen. Karin sa att det stämde. Hon ville vara helt säker och därför
pratade med David.
Hon frågades med hänvisning till det samtalet som jag menade var 2 juli, som var från
ett internet café, om hon idag mindes var Erik sagt att han befann sig. Karin sa att
datum minns hon inte men att 2 juli säkert stämmer om det är det datum som jag hade
noterat. Karin sa vidare att hon mindes att Erik sagt Frankrike, men inte någon närmare
platsangivelse. Erik hade även sagt att han skulle resa vidare samma kväll som han
ringde. Erik trodde att om han ringde, så skulle polisen kunna se var han ringt ifrån.
Därför sa Erik att han ringde i samband med att han skulle åka vidare.
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Karin blev tillsagd, att om undertecknad mindes rätt, så hade Karin vid det samtalet
frågat Erik om hur han överlevde och så. Karin sa att ja det hade hon frågat.
Hon frågades nu om hon mindes vad han sa. Hon sa att hon nog inte riktigt fick något
klart besked om det. Hon mindes att för Klara hade Erik berättat att han sov utomhus i
någon park någon natt. Karin sa att Erik bara sagt att han klarade sig. Och att de inte
skulle oroa sig.
Karin informerades om att jag noterat i anslutning till att hon och jag pratades vid den
14 juli, om det samtal som hon hade med Erik den 2 juli. Att hon berättat för mig att
Erik till henne sagt att han var oskyldig. Karin frågades nu om hon mindes det. Karin
svarade ja.
Karin frågades om hon mindes vad Erik sa mer. Karin sa att hon kommer ihåg att han
också i det samtalet sa att han såg när det hände men att han tänkte inte vittna. Karin sa
att så sa han.
Frågades om det var i det sammanhanget som hon försökte förklara för Erik att det vore
bra om han gav sig till känna. Karin sa att det har hon sagt till honom. Hon tror att hon
kan ha pratat två gånger i telefon med Erik, men hon är lite osäker om det är så. Hon
vet att de gånger hon haft kontakt med Erik och även när hon pratat med Klara, att hon
försökt förmått Erik att ge sig till känna. Hon sa att de har varit så oroliga för Eriks egen
säkerhet, när han farit omkring på det sättet. Karin hade menat att ska det bli någon reda
på saker, så behövde han ge sig till känna.
Karin sa att det hade gått kanske någon vecka efter det att hon och Erik talats vid, vid
sista tillfället, till dess att undertecknad hade ringt till henne och berättat att Erik var
gripen i Tyskland.
Tillsagd att om hon pratat med Erik ytterligare någon gång, så borde det i så fall varit
innan den 2 juli. Karin bekräftade att det borde i så fall vara så. Hon har i bakhuvudet
att hon pratat med Erik vid två tillfällen, men hon kan inte svära på det. Med säkerhet
vet hon att hon pratat med honom en gång. Karin sa att Klara pratat med honom flera
gånger.
Frågades om hur många gånger Erik kan ha tagit kontakt med Klara under tiden. Karin
sa att det kan ha varit 2- 3 gånger.
Frågades om hon vet om Erik hade någon kontakt med Klara mellan den 2 juli och när
han greps. Karin tror inte att så var fallet. Sa att Klara skulle berättat det för henne i så
fall.
Informerades om att jag noterat efter vårat samtal den 14 juli, att Karin berättat att Erik
sagt att han tiggt vid några tillfällen. Karin sa att det stämde. Vidare att jag efter det
tillfället skrivit ned att Erik sagt att han i början slagit följe med någon mer rutinerad
liftare ut ur landet. Karin sa att det var något som Erik hade berättat för Klara. Om
Karin förstått det rätt, så var det någon kille han hade träffat i Danmark. Till och med
att denne kille varit från Sverige, sa Karin. De hade gjort sällskap ett tag. Den killen
liftade och visste lite mer hur man tog sig fram.
Informerad om att jag även noterat att Karin berättade att Erik sagt att han hade
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förhopning om att få arbeta på vingård. Karin sa att det stämde, att Erik pratade om det
också.
Någon ytterligare kontakt blev det inte innan Erik fastnade i Tyskland.

Genomläst och godkänt

..............................................................
Karin Ridderstråle
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Utredningsjour 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Vaccarezza, Margherita
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

I anledning av mordet på Anna Ahnström i Karlstad, hörd om sina kontakter med Erik Ridderstråle
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Anders Forsman

2017-06-03

22:20

22:55

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör
Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

A.F.
Berättelse

Margerita berättar inledningsvis att hon tidigare jobbat som vårdare på Klarälvsgården. Hon
slutade i april i år efter att ha tjänstgjort där i 14 års tid.
Margerita blev idag på sin tfn kontaktad av en tidigare intagen på Klarälvsgården, Erik
Ridderstråle. Erik var intagen på anstalten under ca 6 månader och "gick ut" i januari eller
februari månad för att ingå i en fortsatt behandling som kallas "Ungt Stöd", och har nu ett
eget boende på Herrhagen i Karlstad. Han har en kontaktman som heter Åke Källback som
tillsammans med frivården sörjer för Eriks fortsatta behandling. Erik går f.n. på KomVux för
att försöka läsa upp betyg.
På fråga om Erik visat några våldstendenser, säger Margerita att hon aldrig sett något sådant
men att han ibland fått psykoser samt har ångest. I de fall han berusat sig har det hänt att han
ringt Margerita och varit aggressiv och otrevlig. Hans ilska har dock inte riktats mot
Margerita utan andra personer han nämnt. Tillfrågad vad som väckt hans aggression säger
Margerita att hon inte riktigt förstått detta och kan f.n. heller inte redogöra för vem eller vilka
han varit arg på. Som person är han mycket manipulativ och "ljuger friskt".
Margerita beskriver att hon sedan hon slutade på Klarälvsgården försökt bryta kontakten med
Erik, som ändock fortsatt att kontakta henne. När hon vaknade i morse och kontrollerade sin
mobiltfn, såg hon att Erik hade ringt henne kl 01:47 från sin mobiltfn 073-972 85 67. Hon
brydde sig inte mer i detta. Kl 15:47 fick hon ett SMS från honom med lydelse, "Ring mig,
viktigt". Hon ringde inte omgående utan dröjde en god stund innan hon försökte nå honom.
Hans telefon var då avslagen.
Vid ca 19:30-tiden ringde Erik henne. Vid tillfället var hon ute och körde bil så hon var först
inte 100% koncentrerad på samtalet. Anledningen till samtalet var att Erik ville låna pengar
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av Margerita. Hon förklarade att hon inte kunde ge eller låna honom några pengar. Han
insisterade och sade att han var i stort behov av pengar och att han hade gjort "något dumt".
Han förklarade vidare att han pga av detta varit tvungen att lämna Karlstad. Margerita
försökte förklara för honom att inget är värre än att det går att reda ut och hon
rekommenderade honom att söka kontakt med sin kontaktperson Åke. Hon frågade Erik, "
vad handlar det om, misshandel, stöld?" Han hade då svarat, "Det är mkt värre, jag måste
kanske lämna landet". Margerita replikerade då lite skämtsamt, "Det låter illa, du har väl inte
dödat någon?" Erik hade då svarat att han inte kunde prata om saken över telefon och att alla
snart skulle få veta.
Margerita påminner sig också att Erik under samtalet nämnde att han endera hade eller skulle
"planka" på ett tåg till Stockholm. Hon minns också att hon hörde en uppmärksamhetssignal
och att en tågtid ropades ut. Hon fick därför uppfattningen att han befann sig på en tågstation.
Margerita påminner sig också att Erik i slutet av samtalet sade att han fortsättningsvis inte
skulle ha kvar sitt tfnnummer, att han skulle "fimpa" det. Margerita frågade honom än en
gång vad det handlade om och han hade då svarat, "Det dröjer inte förrän du får reda på det".
När Margerita kom hem, gick hon ut på NWT:s nätbilaga och letade efter allvarliga händelser
och såg då att ett mord nyligen upptäckts i Karlstad. Hon satte då nyheten i samband med
Eriks tfnsamtal och ringde därför polisen.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Vaccarezza, Margherita
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i anledning av mordet på Anna Ahnström i Karlstad 2017-06-02--03
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Anders Forsman

2017-06-05

11:30

11:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:3

Telefonförhör
Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Margerita uppger att hon under natten till idag blev kontaktad av Erik Ridderstråle vid ca
01.00-tiden. Kontakten skedde via messenger. Erik skrev, "Hoppas allt är bra med dig. Är i
Köpenhamn". Margerita svarade inte på meddelandet och har låtit radera det från sin telefon.
Som förklaring till detta anger hon att hon helt enkelt inte vill ha några kontakter med honom
och att det föll sig automatiskt att hon raderade.
Nedtecknat i koncept o efterhand återrelaterat u.a.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Vaccarezza, Margherita
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-07

10:25

10:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Undertecknad nådde Vaccarezza på telefon. Hon hade inte möjlighet att träffas, eftersom hon
har mycket på jobbet närmsta veckan, då de öppnar en ny restaurang i Karlstad, där hon ska
jobba.
Vaccarezza berättade att hon inget mer hört från Erik. Hon sa att hon hör av sig omedelbart
om Erik skulle kontakta henne igen. Hon berättade att hon hade telefonnummer dels till
Anders Forsman och dels till Kriminaljouren.
Hon tillfrågades om vilka mer hon berättat för, att Erik kontaktat henne. Alltså vilka hon
berättat uppgifter för, sådana uppgifter som hon berättat för polisen. Undertecknad läste del
av en s.k Flashback-tråd som stod skriven på nätet.
Uppläst: "… han hade kommit hem till henne igår tidigt på morgonen i ren panik och skrek
efter hjälp för att han hade gjort något " hemskt "och han var tvungen att lämna landet samt
att de va han som var misstänkt. Han skulle fly till Köpenhamn sa han så det är antagligen
där han är nu."
Hon blev förfärad när undertecknad läste upp del av innehållet.
Vaccarezza hade aldrig hört talas om Flashback, Hon sa att hon har berättat för sin familj. För
sin mamma och för sin pojkvän. Hon sa att hennes mamma inget kan om datorer och inte
skulle kunnat skrivit så. Hon hade även berättat för sin pojkvän Sigge Fokin. Hon sa att han
är totalt okunnig om datorer.
Hon sa att hon hade haft behov av att prata med någon om det som hänt. Någon som inte var
familj eller vän. Därför hade hon ringt sin före detta chef på Klarälvsgården, där hon hade
arbetat i 14 år. Han heter Robert Carlsson. Hon berättade för Robert om samtalen. Att Erik
ringt och att hon trodde han skulle till Köpenhamn. Hon har absolut inte sagt något om att
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Erik skulle varit hemma hos henne. Hon tillade att det absolut inte stämmer.
Hon sa att alla tyckte om Erik. Att ingen kunde tänka sig att detta skulle hända. Hon sa att
hon hört på senare tid när Erik ringt, att han inte varit sig lik. På fråga om vad hon menade, sa
hon att Erik låtit deprimerad och ensam. Hon tillade att Erik är väldigt manipulativ.
Hon kom sedan på att hon även ringt till Eriks kontaktperson Åke Källback och berättat för
honom. Hon har pratat med Åke en gång om detta. Hon ringde Åke eftersom han är ansvarig
för Erik. Hon hade berättat att Erik ringt vid 01-tiden och sedan på eftermiddagen. Att Erik
sagt att han behövde pengar, att han gjort något och behövde fly landet. Hon har inte sagt
något om att Erik skulle varit hem till henne.
Hon gav uttryck för oro och frågade om Erik kunde läsa sådant som stod på nätet.
Relaterat och godkänt.

95
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Vaccarezza, Margherita
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

förhör med anledning av samtal mellan Margherita och Erik Ridderstråle den 2-3 juni 2017
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-06-16

10:02

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör.
Innan förhöret tas Margheritas telefon i beslag för undersökning.
Margherita ombeds berätta om vilka kontakter hon hade med Erik fredagen den 2 juni. Hon
säger att om det var någon kontakt den dagen så var det inte om något speciellt utan bara hej
hur mår du och så vidare. Hon vet inte ens om de hade någon kontakt den dagen men hon
pratar ganska ofta med honom och det är om hur han mår och vad han gör.
Anledning till att hon höll kontakten med honom var för att han var ensam i Karlstad, han
hade inga vänner och hon hjälpte honom med skolarbetet.
Hon tillfrågas vad de har för relation, är hon som en mor, älskarinna eller kompis. Hon säger
att i hans värld är hon en bästa kompis medan hon försökte avveckla kontakten. Hon
hänvisade till Åke när han ringde och ibland svarade hon inte ens, samtidigt var hon lite rädd
att han skulle bli arg och att han inte skulle ha någon att prata med.
Margherita förevisas Eriks telefonlista, hon ringde den 2 juni klockan 20:34 till honom men
att han inte svarade. Direkt därefter skickar hon ett sms där hon skriver "tja, har jobbat tills
åtta kom precis hem ring när du kan". Hon tillfrågas varför hon kontaktade honom då. Hon
säger att hon ringde honom för att han ringt henne tidigare och att hon då inte svarat.
Hon upplyses om att han inte ringt henne den dagen. Hon säger att i så fall var det dagen
innan och att hon kände att hon måste ringa så att han inte blir arg. Hon ringde inte för sin
skull.
Hon tillfrågas varför han skulle bli arg. Hon säger att han inte varit arg på henne tidigare och
att hon heller inte sett att han blivit arg på någon annan.
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Margherita förevisas Eriks samtalslista och upplyses om att hon ringde Erik lördagen den 3
juni klockan 14:06, samtalet varade i 255 sekunder, alltså över fyra minuter. Hon säger att
Erik ringt henne vid 01:00 tiden men då svarade hon inte, utan ringde honom senare på
dagen. Hon undrar om hon inte fick ett sms om att hon skulle ringa honom.
Hon upplyses om att det smset kom senare klockan 15:47, " ring om du kan, viktigt". Hon
säger att om hon inte ringde hon direkt efter det. Vid det samtalet var hon på Netto och han
vill låna pengar men det sa hon att han inte fick. Hon frågade vad han skulle ha pengar till,
han sa att han skulle ha pengar till tåget till Stockholm. Hon frågade varför han skulle till
Stockholm och på det svarade han att han inte kunde prata på det nu. Hon sa att hon får ringa
upp honom senare.
Samtalet innan det som är på fyra minuter har hon nu inget minne av så vid det kan han inte
ha sagt något om vad som hänt honom, något av det hon berättat om i tidigare förhör. Det är
först vid samtalet på kvällen som han säger det hon berätta om och som hon förstod att han
gjort något eller att något hänt.
Hon tillfrågas om vad de då kan ha pratat om vid samtalet klockan 14:06, hon säger att det
måste varit ett vanligt samtal där de pratade om hur det är, hur han mådde.
Jag upplyser henne om att hon sedan ringer igen till honom, alltså efter samtalet klockan
16:37 där han ville låna pengar. Hon säger att det var han som ringde henne och hon svarade
inte, det dröjde ett tag tills på kvällen innan hon ringde honom.
Margherita upplyses om att hon ringde Erik klockan 19:59 men att hon inte fick något svar.
Hon ringde sedan igen klockan 20:12 och då är samtalet på knappt 9 minuter. Hon säger att
det är det samtalet hon berättat om. Hon sitter då i bilen tillsammans med sin vän Sigge
Fokine i Skattkärr. De är påväg till Råtorp för att gratulera hennes mor som hon bor granne
med. Sigge hör allt hon säger under samtalet.
Margherita minns nu inte vad som sas vid samtalet eftersom det gått två veckor utan hänvisar
till vad hon sa vid första förhöret då allt var färskt. Hon ringde polisen efter samtalet med
Erik och Forsman som hörde henne ringde upp och läste upp vad han skrivit.
Han sa att han gjort något dumt och att han skulle lämna Karlstad. Hon frågade vad han gjort
och att det går att lösa och att han skulle ringa Åke. Han sa då att han gjort något mycket
allvarligare än så. Hon säger att hon sen inte kommer ihåg mer.
Jag säger att hon sagt "det var mycket värre, jag måste kanske lämna landet", han kan inte
prata om saken över telefon. Hon säger precis.
Hon sa även vid detta förhör att han sagt att han plankat eller skulle panka med tåg till
Stockholm. Hon säger att det var det han skulle ha pengar till och när han inte fick det sa han
att han får väl planka då. Vid det sista samtalet hörde hon ljud från en tågstation.
Margherita säger att efter samtalet åt de mat hos hennes mamma och efter det kollade
Margherita i sin telefon om det hänt något i Karlstad och då såg hon att det varit ett mord och
kopplade det samman med vad Erik sagt. Hon berättar om det och samtalet från Erik. De
kommer fram till att hon måste ringa polisen.
När hon ringde polisen hamnade hon inte i Karlstad, hon fick lämna sina uppgifter och sedan
sa de att någon kommer att ringa upp henne. Hon tror att det var då Forsman ringde.
Hon upplyses om att förhöret med Forsman var klockan 22:20. Hon säger att det tog ett tag
innan förhöret med Forsman, det kan ha ringt någon annan polis före honom.
Hon upplyses om att hon enligt PKC, dit hon först på när hon ringd polisen, skall hon sagt att
han druckit samt att någon pratade med honom, han hörde röster. Hon säger att då pratade vi
inte om den här dagen. Hon tror att den hon pratade med frågade om han brukade alkohol
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eller något. Hon svarade att hon tror det. Den hos polisen frågade då om han då blir konstig.
Hon svarade att ibland kan han väl bli det. Han har vid ett tillfälle sagt att han hört lite röster.
Detta var inte kopplat till den nu aktuella natten utan det har hänt tidigare. Hon minns inte när
det var. Erik hade inte mått så bra på sista tiden och haft psykoser eller något liknande.
Hon sa inte att han var full vid det här tillfället för det visste hon inget om, han hade heller
inte sagt det. Hon vet dock att han druckit då och då under sista månaden.
Hon sa till den hon först pratade med att hon inte vill prata med henne utan att hon ville prata
med en polis i Karlstad.
Hon tillfrågas hur han blir när han är psykotisk eller något liknande. Hon säger att hon inte
vet utan det är han själv som sagt att han varit psykotisk.
Hon upplyses om att hon till PKC sagt att han sagt till henne att " något fruktansvärt hänt"
Hon säger att det var det han sa vid samtalet de hade när hon ringde från bilen. I samband
med detta sa han också att han måste lämna landet och på hennes fråga sa han att det inte går
att lösa. Trots att hon upprepade gånger frågade vad han gjort svarade han bara att han inte
kunde berätta.
Hon upplyses om att hon ringer Erik igen klockan 20:54. Hon säger att hon gjorde det för att
se om han svarade men det gjorde han inte. Erik sa vid det långa samtalet att han skulle kasta
sitt sim-kort och mobil. Hon tror att detta samtal är efter det att hon sett om mordet på nätet,
för att fråga om han har någon koppling till det.
Hon tillfrågades om hon läste in något meddelade till honom. Hon tror inte hon gjort det utan
står det att det var ett samtal så måste hon ha glömt att trycka av samtalet.
Hon upplyses om att det enligt Eriks telefonlista så är det ett samtal på drygt 2 minuter. Hon
säger att det hon minns var att hon ringde efter att hon läst artikel till Erik men att hon då inte
fick något svar. Hon kan inte säga om det var före eller efter det att hon ringt polisen.
Hon tillfrågas om Erik har fler telefoner. Hon säger att han har en till för hon fick ett annat
nummer av honom när hon skulle swisha pengar till honom för någon månad sedan. Det
numret finns i hennes swish.
Han sa att det var inget nummer han använde, det satt i en gammal telefon Huawei.
Han har aldrig ringt henne från det numret och hon har aldrig ringt dit.
Margherita upplyses om att jag blir fundersam när jag inte ser på Eriks telefonlista att han
ringt henne vid 01:00 tiden och att det på Flash Back står att han skulle ha kommit hem till
henne på morgonen i ren panik och skrek på hjälp för att han gjort något hemskt. Han måste
lämna landet och fly till Köpenhamn. Hon säger att det stämmer inte, det enda som stämmer
är att han skickat meddelande via messenger till henne att han är i Köpenhamn. Hon säger att
vore det så att han stod utanför henne på natten skulle hon då ha ringt polisen. Hennes son var
dessutom hemma på natten.
Margherita läser igenom förhöret den 8 september och godkänner det. Hon vill förtydliga
beträffade när hon läste om mordet första gången så var första tanken att hans agerande hade
med mordet att göra men sedan tänkte hon att det inte kan vara han. Hon trodde då att det
måste ha hänt honom något, att någon gängmedlem var ute efter honom.
Hon tillfrågas varför någon skulle vara ute efter honom. Hon säger att han kan ha hamnat i
bråk. Hon tycker inte det skulle vara så konstigt med hans trasiga bakgrund, vad som helst
kan hända honom.
Hon tillfrågas när hon träffade honom sista gången. Hon kan inte svara på det men det var
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någon gång i maj.
Hon tillfrågas om hon träffade honom sista veckan i maj, alltså veckan innan han stack. Hon
säger sig inte kunna svara på det men hon är säker på att de pratade med varandra per telefon.
Hon tillfrågas om han sa något om att han varit i bråk eller slagsmål. Hon säger att han inte sa
det utan det de pratade om var hur han mådde och hans rutiner. Han sa att han var ute och
gick om dagarna, tränade två gånger om dagen och höll på med skolarbetet. Han ville leva ett
hälsosamt liv, han la sig tidigt och gick upp tidigt för att träna.
Hon tillfrågas hur Erik mådde tiden innan den 2 juni. Hon kan inte säga att hon la märke till
att något var annorlunda men kontakten avtog mer och mer. Hon ansåg att han var i behov av
ett nätverk, sysselsättning så att han fick vänner. Detta pratade hon med Åke om.
Hon tillfrågas om Erik ringde henne om natten. Hon kan inte säga att han gjort det men det
kan ha hänt någon enstaka gång. Hon har nu inget minne av att hon svarat om natten och
pratat med honom.
Under hand uppläst och godkänt från förhörsanteckningar

99
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Vaccarezza, Margherita
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

telefonsamtal från Erik Ridderstråle Kristi Himmelsfärdsdagen den 25 maj 2017 klockan 00:42
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-11-07

10:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Margherita har inget minne av detta samtal. Hon säger att om de pratade med varandra då så
sas åtminstone inget som hon reagerade över för då skulle hon minnas det.
Uppläst och godkänt från förhörsanteckningar

100
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Fokine, Serguei
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Serguei hörs med anledning av vad Margherita Vaccarezza berättat för henne om sitt samtal med en
person som är misstänkt för mordet på en kvinna den 2-3 juni 2017.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-09-11

14:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Förhör avslutat

RB 23:6
Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Serguei säger att Margherita inte sagt så mycket men han minns att hon sa till honom vid ett
tillfälle att hon skulle kontakta polisen efter att hon pratat i telefon eller fått sms från en kille
som suttit på det hem i Forshaga där hon jobbat.
Serguei upplyses om att han skall ha åkt bil tillsammans med Margherita från Skattkärr till
Råtorp lördagen den 3 juni. Han säger att det kan stämma men han minns inte det..
Serguei upplyses om att hon under den resan skall ha fått ett telefonsamtal. Han säger att det
är möjligt men han minns inte det, han lyssnade nog inte så noggrant.
Serguei upplyses om att de från Skattkärr åkte hem till Råtorp och där åt mat hos hennes
mamma. Han säger att det kan stämma han har varit dit. Han säger att han minns att han och
hennes mamma sa till Margherita att hon skulle ringa polisen, vilket hon gjorde.
Margherita han de fått ett samtal eller sms, troligen ett samtal, från en kille som suttit på den
anstalt där Margherita jobbat i Forshaga. Han ringde från Stockholm och sa att han gjort
något allvarligt i Karlstad och att han måste lämna landet. Hon sa att han sagt att han gjort
något dumt och när hon frågade honom om vad han gjort så fick hon inget svar på det. Han
har inget minne av att de pratade om det i bilen utan det var när de var i Råtorp.
Margherita försökte ringa upp killen igen men fick då inget svar.
Margherita var lite rädd och orolig över vad som hänt, hon sa att killarna som sitter på stället
där hon jobbat kan vara farligt.
Han har inget minne av att de då visste vad han gjort men att det lät som det var något
allvarligt. Han tror att han läste om att en kvinna blivit mördad dagen efter, så när hon ringde
polisen visste han inte om det.
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Uppläst och godkänt från förhörsanteckningar

102
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Åkerfalk, Gunilla
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gunillas kännedom om att dotters Margheritas kontakt med polisen lördagen den 3 juni 2017
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-09-13

16:08

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Gunilla säger sig minnas tillfället. Hon hade fest hemma och det var flera bekanta där när
hennes dotter Margherita och Serguei Fokin kom hen till henne.
Margherita sa att hon fått ett konstigt samtal från Erik, det hade hänt något och han skulle ge
sig iväg, hon skulle inte höra av honom.
Gunilla vet vem Erik är. Han har suttit på Klarälvsgården där Margherita jobbat och
Margherita har haft honom som elev under en längre tid. Margherita har varit med honom till
föräldrarna i Östersund vid två tillfällen. Hon ömmade för honom och hjälp honom med
boendet när han nu kom ut i samhället igen.
Margherita återkom till samtalet, tyckte det var konstigt. Hon undrade vad han gjort, vad som
hänt. Hon gick in på Internet via sin telefon och såg där att det hänt en flicka något på
Kronoparken. Hon undrade om Erik varit inblandad och sa att hon måste ringa polisen och
berätta om samtalet från Erik.
Gunilla tyckte inte hon skulle bry sig då de hade fest men Serguei Fokine tyckte det var bäst
att hon ringde.
Margherita sa att hon hade skyldighet att ringa om han gjort något. Gunilla tror att Margherita
gick in i sovrummet och ringde polisen och berättade om det konstiga samtalet. De sa till
henne att hon skulle ringa dem igen om Erik hörde av sig.
Eventuellt hörde han av sig en gång till till Margherita i anslutning till det.
Efter har hon inte hört något mer om saken.
Underhand uppläst och godkänt från förhörsanteckningar

103
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Karlsson, Robert
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående kontakter med Vaccarezza.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-08

18:10

18:20

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Robert har tidigare arbetat tillsammans med Vaccarezz på Klarälvsgården. Nu arbetar han
som konsult inom vård/omhändertagande av resurskrävande ungdomar.
Robert frågades om sin kontakt med Vaccarezza. Robert sa att hon hade ringt till honom
idag(7/6) och sagt att det de pratat om stod på Flashback. Hon hade undrat om Robert hade
sagt till någon annan, vad de pratat om. Robert hade förklarat för henne att han inte sagt ett
knyst till någon. Robert sa att han tror att det var ungefär vid lunchtid idag(7/6)som hon
ringde.
Robert sa att han själv inte är så hemma på Flashback. Han har googlat runt lite efter att han
anat vad som hänt. Det han då hittat är namn på tjejen som är avliden.
Robert frågades om han har berättat för någon annan om vad Vaccarezza talade om för
honom i telefon, om telefonsamtalen med Erik. Robert sa att han inte pratat med någon
annan. Han sa att hon sa det till honom i förtroende. Han hade sagt till henne att hon måste
berätta för polisen.
Han frågades om han fick känslan då, när hon berättade om kontakten med Erik, att hon inte
då hade pratat med polisen. Robert sa att han var inte säker, men funderade och sa sedan att
hon nog då redan hade haft kontakt med polisen. Sa att han är nästan säker på det. Robert
hade sagt till henne att det är en stor " grej " det som hänt. Han sa att hon var " ganska
skärrad. " Sa att hon grubblat rätt mycket.
Robert frågades om han skrivit på Flashback. Sa att det har han inte. Tillade att han skvallrar
inte och pratar inte med andra om han getts ett förtroende.
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Relaterat och godkänt.

105
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, BINR 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Eleven, Elvis
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Nationellt id nr 72480392.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående gjorda iakttagelser.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mikael Dahlgren

2017-06-08

10:48

11:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Karlstad polishus, förhörsrum Grävlingen

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

I samband med annat förhör berättade Elvis Eleven om iakttagelse han gjort innan han fick
kännedom om mordet på Anna Dalgren.
Förhöret utskrivet med stöd av ljudupptagning och finns sparat. Elvis informerades om
förhörssättet och godkände detta.
Elvis och hans kusin Jelena promenerade med hennes hund för ca 1 och en halv vecka sedan
på Kronoparken. En kvinna satt på en stol och drack öl. Kvinnan hade sin hund med sig, en
blandning mellan Rottweiler och Pitbull. Kvinnans hund sprang iväg och attackerade Jelenas
hund. Elvis tog tag i kvinnans hund som heter Cesar och gick tillbaks till kvinnan med
hunden. Hon tackade inte och bad inte om ursäkt.
Elvis och Elena gick hem till hennes man Jimmy och berättade vad som hänt. Jimmy och
Elvis gick tillbaks till kvinnan. Jimmy ville höra med henne vad som hänt. Kvinnan var då på
väg hem och de stötte på henne. Det blev tjafs, kvinnan nekade till allt, vägrade erkänna att
hunden ryckts ur hennes hand. Kvinnan ville att Jimmy skulle hämta sin hund för att se om
det var något märke. Jimmy talade om att han inte tänkte göra någon polisanmälan men
behövde se hennes legitimation om han behövde åka till veterinär. Kvinnan blev upprörd och
ville inte visa legitimation. Efter 5 till 10 minuter kom Anna Dahlgren. Han ursäktade sig att
hon la sig i men ville tala om att det var som Elvis och Jimmy sagt eftersom hon varit vittne.
Anna hade sett att kvinnans hund attackerade Zorro. Anna frågade kvinnan varför hon inte
ville erkänna. Kvinnan blev då ännu mer upprörd och började gå hem. Elvis, Jimmy och
Anna gick efter eftersom Jimmy ville se kvinnans legitimation. Legitimationen lämnades inte.
Kvinnan sa till Anna att hon är tjock, är ful, liknar en hora och började livshota henne.
Kvinnan sa "min son kommer att döda dig" till Anna. Kvinnan sa till Anna "ursäkta gumman,
vad heter du". Anna skrek från ca 10 meters avstånd "Jag heter Anna Dalgren". Anna sa
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också var hon bodde men Elvis kommer inte ihåg vad hon sa. Kvinnan sa då "Jaha, men min
son kommer att döda dig". Elvis ringde polisen som sa att situationen verkade lösa sig men
om inte kunde han ringa igen så skulle polisbil skickas.
Efter tre till fem dagar fick Elvis kännedom om att Anna Dalgren mördats på Fagottgatan.
Den enda gång som Elvis träffat Anna är vid händelsen med hundarna. Mordet på Anna fick
han kännedom om genom Jelena som skrev på Messenger.
Elvis vet inte vad kvinnan heter men att hunden heter Cesar. Hon är alkoholist och umgås
med sådana på Kronoparken. Elvis träffade på henne några dagar efter hundbråket. Hon var
då utan hund och de hejade på varandra. Hon verkade då ganska normal.
Elvis vet inte vem kvinnans son är och vet heller inte om hon har någon. Hon bor på
Flöjtgatan, Elvis tror nr 30. Hon har ett stort lång staket på sin balkong.
Kvinnan sa till Anna att hennes son bor på Gruvlyckan, hon sa "Min son bor på Gruvlyckan,
min son kommer att mörda dig".
Elvis vet inte hur påverkad kvinnan var men han tycker det är sjukt att detta hände, att Anna
blev mördad, var vittne till hundarna och den påverkade kvinnan sa "Min son kommer att
mörda dig".
Kvinnan när ganska lång, 175 – 180. Hon är blondin med brunett under slingorna, lite
mörkhyad i ansiktet, 40 – 45 år. Brukar ha mörka jeans och midjeväska på magen. Hon hade
solglasögon den dagen och Elvis tror hon använder glasögon då hon läser.
Elvis kusin heter Jelena Gattorich men snart som gift Svensson med Jimmy.
/Md
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Hedberg, Mathilda
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina observationer på Sandgrundsudden den 2/6.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-08

14:23

14:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Matilda hördes med anledning om att hon ringt in tips och berättat att hon träffat Anna på
Sandgrundsudden eftermiddagen-kvällen den 2 juni.
Ombads berätta vad hon upplevt. Hon sa att hon och två kompisar, Sabrina och Stefan hade
varit på Sandgrundsudden. Hon och Sabrina hade följt med Stefan som skulle köpa cigaretter.
När Stefan kom ut från butiken upptäckte han att han hade tappat sin legitimation. Mathilda
hade då föreslagit att de skulle gå samma väg tillbaka till Sandgrundsudden och titta efter
legitimationen.
De kom till den plats som hon beskrev som en scen med en naturlig läktare av trappsteg. Där
satt en tjej som frågade dem om vad de letade efter. Den tjejen var Anna. De berättade och
hon vill hjälpa till och leta. De hittade inte legitimationen.
De hade frågat henne varför hon satt själv där. Anna hade berättat att hennes kompis var och
kissade. Kompisen som var en kille kom tillbaka. Killen drack whiskey och Anna Cider. Det
var allmänt prat om musik, Anna hade frågat vad de lyssnade på. Anna hade även frågat dem
vilken skola de gick på. Sedan hade hon berättat att hon varit sprutnarkoman men varit ren i
två år. Mathilda vill minnas att Anna sa att åt Lyrica på recept och att hon rökt cannabis.
Mathilda sa att de tyckte Anna verkade lite skum, så de lyssnade inte på allt hon sa. De hade
funderat på i vilket sällskap de hamnat.
Vid ett tillfälle hade Anna sagt att det luktar hasch och gått iväg med Stefan ned från läktaren.
Mathilda, Sabrina och Annas killkompis var då kvar. Efter 10 minuter kom Anna och Stefan
tillbaka. Det hade varit några killar som spelade fotboll nedanför läktaren på en gräsyta,
tydligen hade en av de rökt. När Anna och Stefan kommit tillbaka hade Anna berättat att hon
hade över 2000 följare på sitt Instagramkonto. Hon hade varit glad.
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Mathilda och Sabrina skulle åka med en buss som gick cirka 19:45. Deras båda mobiler och
även Stefans var urladdade, så ingen visste vad klockan var. De frågade och hon minns att
Annas killkompis sa att klockan var 19:28. De hade då känt att de inte var någon stress för att
hinna till bussen, och satt därför kvar en liten stund. När de väl hade kommit till bussen på
Drottninggatan var klockan 19:50 och de hade missat bussen. Därför tror hon att
killkompisens mobilklocka kan ha gått lite fel.
Hon frågades om vilken väg de gick från Sandgrundsudden. Hon beskrev att de hade gått i
Museumparken utmed älven.
När de var i höjd med Sandgrundsgatan och Museigatan så vände sig Mathilda om. Hon såg
då hur Anna, Annas killkompis gick cirka 30 meter bakom i samma riktning som Mathilda
och hennes vänner. I sällskap med Anna och hennes killkompis, gick ytterligare en kille.
Mathilda tänkte att det nog var någon som Anna bar börjat prata med. Mathilda tänkte inte
på hur killen såg ut, men vill minnas att han hade en keps typ skate keps. Hon har ingen
minnesbild av killens längd. Hon tror hon hade reagerat om han varit extremt kort eller lång.
Frågades om hur hon själv var klädd den kvällen med anledning av andra ev tips, så man vet
vem som är vem. Mathilda kommer bara ihåg att hon hade blå jeans, för hon hade fått fläckar
på dem. Sabrina som fanns intill Mathilda vid förhöret mindes inte heller hur hon eller
Mathilda var klädda. Stefans klädsel mindes de inte. De hade inte heller tagit något kort den
kvällen.
Annas kompis beskrev de som rätt lång, runt 180 cm. Hade inget hår på huvudet, skinnjacka,
randiga strumpor, svarat byxor och bar glasögon.
Anna hade haft kort kjol, shorts eller kanske tights. Man såg hennes ben. Hon bar ej
långärmat. Hon hade visat en tatuering som var snarlik en som Stefan hade. De hade nästan
samma citat som tatuering. Anna hade haft Pride örhängen.
Frågades om hon mindes några andra personer från Sandgrundsudden. Sa att det kommit två
tjejer och gått förbi vid läktaren. De hade satt sig längre bort och druckit champagne.
Mathilda berättade att när de satt på läktaren, hade Anna fått samtal av en tjej tror hon. Anna
hade sagt att hon skulle åka till Våxnäs. Anna hade pratat om en halv och pollen. Mathilda
sa att som de förstod det, skulle Annas killkompis hjälpa henne till bussen som hon skulle åka
med.
Mathilda sa att hon tror att Anna skickade en bild på sitt eget ansikte. Antingen sa hon att hon
gjorde det eller visade det. Sa sedan att Anna fått något meddelande från en kompis som hon
visade. Det stod något ungefär, ta det lugnt. Hon vill minnas att det var något om Lyrica och
ansikte också. Anna hade hela tiden frågat om hon var röd i ögonen.
Frågades om hon tyckte att Anna verkade påverkad. Mathilda sa att nej det tyckte hon inte.
Anna hade sagt att hon tagit Lyrica. Anna hade frågat Stefan om han märkte att hon hade
tagit något. Stefan hade svarat nej. Mathilda är ganska säker på att Anna sagt att hon tog
Lyrica som medicin och att hon hade det på recept.
När de kom till Drottninggatan och hade missat bussen, gick de in på McDonalds och laddade
mobilerna. De såg inte till Anna något mer.
Frågades om namnet på Annas killkompis eftersom namnet Nicklas var omnämnt i tipset.
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Mathilda sa att ingen av dem vet egentligen. Hon tror inte det var Nicklas. De hade hälsat och
presenterat sig för varandra och namnet Nicklas är inget hon känner igen från det.
Relaterat och godkänt.
14:45

110
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Olsson, Sabrina
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att hon var på Sandgrundsudden kvällen den 2/6 tillsammans med bl.a Mathilda
Hedberg.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-07-07

15:30

15:36

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sabrina informerades om att jag ville att hon skulle berätta själv om sina egena
minnesbilder, väl medveten om att hon hade suttit invid Mathilda på bussen, då Mathilda
hördes av undertecknad.
Sabrina sa att hon inte har så lätt att minnas exakt vad som hände. Men hon berättade att hon
själv, Mathilada och Stefan hade varit på Sandgrundsudden. Efter att ha lämnat
Sandgrundsuden, hade Stefan upptäckt att han tappat ett kort. Därför gick de tre tillbaka för
att leta efter kortet.
De såg tjejen som sedan presenterade sig som Anna, sitta, vad de trodde var själv. Det visade
sig att hon var inte själv, utan hennes kompis, en kille, var och kissade. De satte sig bredvid
Anna i gräset och kom att börja prata med henne. Samtalet var om henne och om de själva.
Hennes killkompis hade anslutit efter några minuter, efter att ha varit och kissat.
Sabrina sa att Anna och Stefan hade sagt att de kände lukten av droger. Sabrina sa att hon inte
har koll på sådant. Men att det ledde till att Anna och Stefan hade gått iväg en kortare bit till
ett sällskap av killar som spelade fotboll. Sabrina sa att hon tror att Anna och Stefan " tog
något där. " Under det att Anna och Stefan gick iväg, satt hon själv, Mathilda och Annas
killkompis kvar och pratade.
Anna och Stefan hade sedan kommit tillbaka och alla hade fortsatt att prata med varandra.
Sabrina och hennes sällskap hade frågat Annas killkompis om vad klockan var. Idag minns
inte Sabrina vad det var för tid det då pratades om. Men hon mindes att killkompisen till
Anna sagt fel tid. För de kom att missa sin buss till följd av det.
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Sabrina berättade att hon, Mathilda och Stefan gick in mot stan, från Sandgrundsudden. De
tre gick en bit framför de andra. Sabrina minns att det hade anslutit till Anna och hennes
killkompis en annan kille. Hon mindes varken då eller idag hur den killen såg ut. Hon såg
honom först när de var gående mot stan. Hon tror att Anna och Annas killkompis kan ha
träffat på den killen utmed älvkanten i det att de gick in mot stan.
Sabrina berättade att, hon, Mathilda och Stefan fortsatte att gå in till centrala delarna av stan.
De kom att missa bussen, och hon och Mathilda satt på McDonalds i en timme och inväntade
nästa buss.
Relaterat och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Isaksson, Stefan
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att han befann sig på Sandgrundsudden kvällen den 2 juni-17 och där träffade
på Anna.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-07-10

13:08

13:25

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Stefan berättade att han varit på Sandgrundsudden tillsammans med Mathilda och Sabrina.
De hade gått därifrån och hunnit ungefär till Mitt i City, när Stefan trodde att han hade tappat
busskort och legitimation.
Därför gick de tre tillbaka för att leta efter korten. Stefan gick och sparkade bort löv för att se
om han kunde hitta korten. När de befann sig bakom Museumet invid den grässlänt med "
trappor " som finns där, såg de en tjej som satt där. Hon som senare presenterade sig som
Anna. Intill henne satt en kille som kände henne. Stefan kommer inte ihåg vad han heter.
Anna såg att Stefan letade efter något. Hon frågade Stefan vad han letade efter. Stefan
berättade det och Anna sa då att hon sett en kille ta upp dem. Därefter sa hon till dem att sätta
sig ner, vilket de gjorde. Stefan upptäckte då att han inte hade tappat sina kort, utan bara inte
haft koll var han hade de. Stefan sa att det är första och enda gången han träffat henne, Anna.
Han sa att dagen efter fick han av sin syster höra att hon var dör. Det var chockerande, sa han.
När de satt i grästrappen drack de lite alkohol tillsammans. Tanken var att Stefan, Sabrina och
Mathilda skulle gå till McDonalds.
Stefan frågades om det stämde att han och Anna gick iväg till ett annat sällskap och blev
bjudna på " röka "(cannabis). Han sa att det stämde, att han och Anna gick iväg en mycket
kort bit, till några killar som spelade fotboll. Där blev de båda bjudna på " smoke. "
Sedan sa Stefan att han, Sabrina och Mathilda gick in mot stan för att ta buss.. Själv skulle
han till Vålberg.
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Han frågades om han såg något, av när Anna och hennes sällskap lämnade Sandgrundsudden.
Stefan mindes att de gick i samma riktning från Sandgrund, men cirka 20 meter bakom han
själv, Sabrina och Mathilda.
Frågades om han såg ytterligare en kille som anslutit till Anna och hennes sällskap. Stefan sa
att han aldrig såg honom. Stefan sa att de fortsatte Järnvägsgatan till Drottninggatan. Framme
vid Drottninggatan, tittade han bakåt och såg då inte Anna och killen som Anna kände. Stefan
antog då att de vikit av mot Stora Torget. Han antog det eftersom Anna på Sandgrundsudden
precis innan de skulle gå hade sagt att hon skulle ta buss till Kronoparken eller till Våxnäs.
Stefan sa sedan att precis när de alla skulle gå från Sandgrundsudden, då hade Anna frågat
honom, vad han skulle göra. Stefan hade svarat henne att han skulle " chilla " med Sabrina
och Mathilda. I själva verket skulle han ta buss till en kompis i Vålberg. Anna hde frågat
honom då om han " vill du inte med hem då ? " Stefan hade svarat nej.
Stefan frågades om frågan var ställd till alla eller till honom personligen. Han sa att den var
ställd till honom personligen. Stefan frågades om han fått samma fråga av Anna tidigare
under kvällen. Stefan svarade nej och sa att det var precis innan de skulle gå.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Källback, Ulf Åke
Den hörde är

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Nej

Kontaktperson åt Erik Ridderstråle

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anle4dning av att han är kontaktperson till Erik.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mathias Falknäs

2017-06-09

11:15

11:35

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Kontakt togs med Åke Källback som är kontaktperson för Erik. Åke arbetar för företaget
Nytida som har uppdraget som kontaktperson från Östersund och socialförvaltningen där.
Åke har varit Eriks kontaktperson sedan 15 februari i år. Då Erik skrevs ut från
Klarälvsgården. Erik har bott i egen lägenhet sedan dess. Han har via Åke erhållit gymkort,
busskort och telefonkort. De hjälper honom även med del av pengar om han behöver köpa
något.
Åke har träffat Erik i snitt tre dagar i veckan. Det handlar om social träning. DE har varit ute
och fikat och bara umgåtts. Erik har en LVU-placering som löper fram till december 2017.
Innan bodde han i Umeå. Erik har inte varit så intresserad av att prata om sin historia. Han
vill lägga det bakom sig och börja ett nytt liv, sa Åke.
Erik har skaffat ny kläder bytt frisyr. Åke sa att han 110% trott på Erik. Även om han känt att
det någonstans funnits ett mörker hos Erik. Åke sa att Erik alltid är trevlig, artig och
exempelvis håller upp dörren.
Frågades om Erik har någon diagnos. Med anledning av brottets allvarlighet/påföljd bröt Åke
sin sekretess och berättade att Erik diagnostiserats med autism. Åka sa att i vissa delar kan
Erik vara fyrkantig men i vissa delar märks det inte alls. Åke sa att han måste se bortom
brottet och har därför sökt Erik på sociala medier genom att skicka meddelande. I syfte att få
kontakt. Åke sa att Erik inte ens öppnat meddelandena.
Frågades om Erik är kapabel att ta var på sig själv. Åke sa att han upplevt Erik som ganska
ansvarstagande. Eriks mål är, när han försvinner ur belastnings registret, att bli yrkesmilitär.
Frågades om Erik har några kompisar. Sa att Erik gärna är för sig själv. Att han har lite
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sociala fobier som att närma sig folk. Att han kan känna att folk stirrar på honom. Han har
sagt att han känt sig onormal ibland. Åke sa att det är därför de två gått på stan och fikat m.m.
Erik har berättat att han har brutit med sina gamla kontakter. Tagit bort dem som kontakter på
Facebook. Erik står i bostadskö i Karlstad och hade tänkt att etablera sig här.
Frågades om Erik och droger. Sa att Erik tidigare tagit droger. Åke vill minnas att han sagt att
han tog för att fungera socialt. Åke sa att i Östersund och Umeå där var Erik känd. I Karlstad
är han vem som helst. Åke tror att det varit svårt för Erik. Åke sa att han inte haft någon
anledning att tro att Erik tagit droger. Åke har inte känt anledning att låta Erik ta urinprov.
Åke berättade att Erik var till Östersund under påsken. Efter den resan hade Erik sagt att han
aldrig vill tillbaka dit.
Av sin släkt är det systern i Östersund och mamman i samma stad som han har bäst kontakt
med.
Åke sa att Erik vid något tillfälle pratat om att han kände någon som hade lägenhet eller hus i
Spanien. Att drömmen var att spara ihop pengar, så att han kunde resa dit i höst. Erik har inte
sagt vem det handlar om eller närmare var.
Åke berättade att Maggie(Vacca)ringt honom och berättat om vad Erik sagt. Hon hade sagt
till Erik att ta kontakt med mig.
Frågades om nyckeln till lägenheten som låg i brevlådab. Åke sa att Erik aldrig förr lagt
nyckeln så i brevlådan. Åke sa att Erik alltid har ordning på papper och är väldigt noggrann i
allt han häller på med.
Relaterat och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Källback, Ulf Åke
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Åkes kontakter med Erik Ridderstråle mellan den 24 maj till 2 juni
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-09-13

09:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Åke har sina journalanteckningar framme under förhör, där han noterat sina kontakter med
över sina kontakter med Erik Ridderstråle.
Jag ber hon berätta om vilka kontakter han hade med Erik från den 24 maj och framåt.
Han säger att han och Erik åt lunch tillsammans den 24 maj.
Den 26 maj hade de telefonkontakt. De pratade allmänt om hur det gick för Erik och det var
inget anmärkningsvärt.
Den 29 maj var det ett socmöte med representanter från Östersunds kommun och de var nöjda
med planering och hur det gick. Där efter var det ett möte med sociala i Karlstad. Erik
berättade att han hade svårt för andra människor. Han var rädd för vad de tyckte om honom,
att de tyckte att han var konstig. Själv tyckte han att han han var fullt normal. Han ville
komma till rätta med sina sociala fobier. De kom överens om att han och Åke skulle träna på
at möta människor ute på stan och succesivt utsätta honom för besvärligare situationer. Erik
tyckte det var skönt att få den hjälpen.
Den 30 maj fick Erik besked om att LVU var förlängt till december.
Den 31 maj var de till Frivården och där berättade han om sin diagnos och att han hade svårt
att passa tider.
Efter mötet på Frivården gick de hem till Erik och Åke hjälpte honom med studierna..
Åke tillfrågas om Erik berättat om att han varit i slagsmål eller bråk men det säger han att han
inte sagt något om.
Åke tillfrågas om Erik den 31 maj hade någon skada men det säger sig inte Erik ha sett och
Erik sa heller inget om det.
Åke tillfrågas om någon av Eriks händer var svullna den 31 maj. Han säger att det var inget
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han såg och tycker att han skulle ha sett om så var fallet. De var tillsammans ganska länge
den dagen. De var till Frivården klockan 10:00 och sedan satt de hemma hos Erik fram till
klockan 14-15. Erik satt delar av den tiden och skrev framför honom, vad han minns är Erik
högerhänt.
Åke har varit Eriks kontaktperson från den 17 februari när han lämnade Klarälvsgården. Erik
beklagade sig över att han var ensam i Karlstad och ville skaffa sig ett nytt liv. Som Åke
uppfattade det så hade han och Erik fått en bra kontakt.
När jag läst upp förhörsanteckningarna säger Åke att det var något han reagerade över som
Erik sa när de var hos Frivården men han minns nu inte vad det var. Hon på Frivården
reagerade inte på det men Åke tänkte att detta var inte bra för honom.
Åke tillfrågas om han sa att han varit i slagsmål men det säger han att det inte var. Han ka
inte säga vad det var men kan ha haft med skolan att göra.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Nilsson, Susanne
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontakt med Anna Ahnström samt redogörelse över vad hon gjorde kvällen fredagen den 2 juni
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-06-19

18:15

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronoparkens centrum Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Jag förklarar för Susanne att jag vill prata med henne i anledning av att hennes hund för några
veckor sedan angrep en annan hund. Hon säger sig komma ihåg händelsen. Det var en man
som var ute med en hund och som hennes hund angrep. Mannen var mycket arg på henne.
Hon ville se på eventuella skador på hand hund men fick inte det.
När de stod och argumenterade kom det fram några andra personer, kanske tre stycken, och
sa att de sett händelsen och att hennes hund angrep hans hund. Hon sa till dem att inte lägga
sig i.
Susanne tillfrågas om hon var berusad vid tillfället. Hon säger att hon druckit men att hon
minns allt vad som hände och sas.
Hon upplyses att hon skulle ha varit aggressiv och hot ful. Hon säger att hon inte var det utan
det var mannen med den andra hunden som var aggressiv mot henne.
Hon tillfrågas om hon vet vem någon av de personer är som kom fram till dem. Hon säger sig
inte göra det, däremot har hon träffat mannen med hunden några gånger därefter och hälsat på
honom.
Jag upplyser Susanne att hon skall ha hot att döda en tjej som kom fram till dem och sa att
hon sett vad som hänt. Hon säger sig inte veta vem någon av dem är och hon har inte hotat
någon. Det enda hon sa var att de inte skulle lägga sig i.
Jag förvisar en bild av en kvinna med en hud och hon säger att det är hon och hennes hund på
bilden.
Jag upplyser henne om att hon skall ha sagt till tjejen hennes son skulle döda tjejen. Susanne
säger att det är fel hon har inte hotat någon tjej och inte blandat in sin son i detta bråk.
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Hon tillfrågas om var hennes son bor. Hon säger att han saknar bostad och bor hos henne och
kompisar.
Hon tillfrågas om han bor på Gruvlyckan. Hon säger att han inte gör det. Däremot bodde hon
och hennes dåvarande familj på Gruvlyckegatan 70 frö några år sedan innan hon flyttade till
Kronoparken.
Susanne förevisas en bild av en kvinna med hund. Hon säger att det är hon och hennes hund.
Susanne upplyses om att den tjejen hon skall ha hotat att döda och som hon sagt att hennes
son skall döda blev mördad några dagar senare. Hon säger att det är fel, hon har inte hotat att
döda någon och hon vet inte hur tjejen ser ut eller var hon bor.
Hon tillfrågas om hon vet var Fagottgatan 5 är men det säger hon sig inte veta.
Susanne tillfrågas vad hon gjorde på kvällen fredagen den 2 juni. Hon säger att hon jobbade
till klockan 16:00 den fredagen. Därefter var hon ensam hemma med hunden och tittade på
TV. Hon kan inte minnas exakt vad hon tittade på eller gjorde men hon la sig säkert tidig
efter en arbetsvecka och i och med att hon skulle ut på lördagen.
På lördagkväll var hon på Killingen i Kil tillsammans med några arbetskamrater. Hennes
arbetskamrat Gunilla Johanssons son spelade på Killingen. När hon var där kom det någon
fram till dem och berättade om att en kvinna mördats på Kronoparken.
Hon fick samma dag veta att det var en större brand i Karlstad.
Hon tillfrågas om hon är säker på att hon var ensam hemma på kvällen fredagen den 2 juni.
Hon säger att varannan fredag jobbar hon kväll och då slutar hon klockan 20:30 eller 21:30
och var annan fredag jobbar hon dag och då slutar hon klockan 16:00. Hon är alltid ensam
hemma på fredag kvällar, hon har aldrig några besök förutom sonen och han är alltid ute och
festar på fredag kvällar.
Hon kan inte precisera närmare vad hon gjorde på kvällen fredagen den 2 juni mer än att hon
tittade på TV men minns inte nu vad hon tittade på.
Under hand uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Åhs, Karolina
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Karolinas kontakt med Anna Ahnström
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-06-28

13:10

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Karolina arbetar som socialsekreterare i Karlstad kommun och har varit i kontakt med Anna.
Anna flyttade till Karlstad från Säffle i vintras och ansökte då om bistånd.
Karolina utredde hennes behov. Hon fick hjälp en gång i veckan med att handla och veckovis
leverans av medicin.
Efter behovs utredning har de inte haft kontakt, sista gången de träffades var den 13 april.
De som hade den löpande kontakten med Anna var de tre boendestödjarna. Enligt
journalanteckningarna var det mestadels Sara som var hem till Anna.
Det var ett planerat avstämningsmöte Sara den 5 juni.
Uppläst och godkänt från förhörsanteckningar

122
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Engström, Sara
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontakt med Anna Ahnström
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-06-28

14:15

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Sara jobbar som boendestödjare. Hon och två kollegor besökte Anna en gång i veckan sedan
början av april. De var med Anna och handlade samt lämnade en dosett med medicin. Man
var ensam när man besökte henne.
Sara har varit till Anna 4 eller 5 gånger, sista gången var torsdagen innan hon dog. Den
gången var de inte ut och handlade för att Anna hade ont i benen.
Påföljande fredag smsade Anna till henne och berättade att hon varit till akuten i anledning av
sina ben smärtor. Hon hade träffat en neurolog som gett henne beskedet att det inte var någon
fara. Hon hade sin mamma och moster med sig till akuten.
Anna har berättat en del för henne om sin psykiska hälsa, sina diagnoser och missbruk men
hon vet inte vem hon umgås med. En gång när Sara var till Anna i mitten av maj så var det en
kille där och tröstade henne för att en nära vän dött. Vem han är vet inte Sara.
Uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Bumbar, Goran
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anledning av sina iakttagelser som busschaufför
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Magnus Holmgren

2017-06-27

11:40

11:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Träkolstigen 14, Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Goran körde linje 1 under kvällen/natten 2-3 juni.
Goran berättar att han körde bussen klockan 23:08 från Stora torget upp till Campus, därifrån
körde han tillbaka klockan 23:36 ner till Stora torget. Klockan 23:53 åkte han tillbaka mot
Campus och klockan 00:10 avgick bussen igen från Campus ner till Stora torget för att sedan
återigen åka mot Campus 00:27.
Goran uppger att bussen sedan gick klockan 00:52 från Campus ner till Stora torget och
sedan tillbaka 01:09 och sista resan han gjorde var klockan 01:25 från Campus ner till Stora
torget. Enligt Goran så körde han även sista turen klockan 01:58 från Campus.
Goran uppger som han minns det så var det inga problem på bussen under kvällen/natten och
han såg heller ingen person som verkade underlig.
Goran förevisas en bild på en person som är intressant i ärendet. Goran tillfrågas om han
minns om personen åkte med i bussen någon av avgångarna från Campus.
Goran uppger att det har gått en tid sedan han körde den kvällen men som han minns det så
känner han inte igen honom, tyvärr.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Olsson, Karl Henrik Gunnar
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anledning av sina iakttagelser som busschaufför
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Magnus Holmgren

2017-06-27

10:50

11:05

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Per persas väg 30, Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Gunnar Olsson jobbar som busschaufför och körde bussen som avgick klockan 01:10 den 3
juni från Mjölnartorpet till Stora torget.
Gunnar berättar att han började köra buss klockan 23:30 den 2 juni. Han tog då över bussen
på Stora torget då den kom ifrån Kronoparken. Gunnar uppger att han körde sedan till Ilanda
och sedan tillbaka intill Stora torget sedan vidare upp till Kronoparken. Enligt Gunnar så
passerade han Kronoparkens centrum cirka 00:45 och såg då inget som han reagerade över,
han fortsatte sedan till Mjölnartorpet.
Gunnar uppger att han sedan påbörjade resan från Mjölnartorpet klockan 01:10 ner mot stan,
han passerade återigen Kronoparkens centrum och då var klockan cirka 01:20 sedan fortsatte
han ner till Stora torget. Enligt Gunnar så minns han inte riktigt om det gick på någon person
på Kronoparken som skulle ner till Stora torget men han tror inte det.
Gunnar förevisas en bild på en person som är intressant i ärendet. Gunnar tillfrågas om han
minns om personen åkte med i bussen som avgick klockan 01:10 från Mjölnartorpet.
Gunnar uppger det är inget som hans minns att killen skulle åkte med.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Sandy, Ahmed
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anledning av sina iakttagelser som busschaufför.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Magnus Holmgren

2017-06-28

09:15

09:25

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Frödingshöjd, Karlstad

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sandy berättar att han körde linje 2 från Mjölnartorpet med avgång klockan 02:10. Enligt
Sandy så kommer han inte ihåg om det var något speciellt som hände då men skulle det varit
det så skulle han kommit ihåg det. Sandy uppger att de flesta passagerarna är trevlig och
hälsar men ibland kan det komma någon som är sur.
Sandy förevisas en bild på en passagerare och tillfrågas om han har sett personen stiga på
bussen han körde vid tillfället.
Sandy uppger att han inte känner igen honom då killen ser ut som en normal människa och då
brukar han inte reagera.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Fjærberg, Ole
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anledning av sina iakttagelser som busschauför.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Magnus Holmgren

2017-06-28

09:45

Förhör avslutat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Solskiftesgatan 4 b Karlstad

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Olle berättar att han körde linje 2 från Mjölnartorpet klockan 23:33 och ner till Stora torget.
Som han minns det så var det en helt vanligt tur och inget som gjorde att han reagerade extra
på något. Enligt Olle så var det den enda turen han körde från Mjölnartorpet och han brukar
lägga på minnet om det brukar vara något speciellt.
Olle uppger att det var ganska många som åkte med den turen och just vid den tidpunkten ha
körde, då det är många som ska ner till stan. De flesta av passagerarna klev då på vid
kronoparkskyrkan, centrum och vid Fagottgatan.
Olle föravisas en bild på en person som eventuellt kan ha stigit på bussen och Olle tillfrågas
om han sett killen stiga på.
Enligt Olle så har han inget minne av att han sett killen stiga på bussen han körde och killen
ser ju normal ut då brukar man inte lägga personer på minnet.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Davidsson, Peter
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Telefonkontakt med Erik Ridderstråle
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-07-04

09:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Horsensgatan 25 C, Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Peter känner inte Erik Ridderstråle och har aldrig träffat honom. Inte heller någon i hans
bekantskapskrets vet vem Erik är. Anledningen till att han ringt honom var för att han tog illa
vid sig när han läste om tjejen som blev dödad på Kronoparken. Han har själv barn i samma
ålder som tjejen och känner en som var bekant med tjejen som dog.
Via Flashback fick han reda på namnet på den som var misstänkt och via hitta.se fick han
fram telefonnumret till honom.
En dag när han druckit några öl ringde han numret men ingen svarade. Om han fått svar hade
han för avsikt att säga vad han tyckte om honom och att alla i Karlstad visste.
Peter skickade även ett meddelade till killens Facebook men fick inget svar på det. Där skrev
han vad han tyckte om honom, bland annat att han inte var värd att leva.
Underhand uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Larsson, Sebastian
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontakt med Erik Ridderstråle
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-07-04

14:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

Berättelse

Sebastian känner Anna Ahnström sedan hon var 13-14 år. Han träffade henne senaste gången
dagen innan det stod i tidningarna att hon dött.
Sebastian var i Karlstad och skulle ta buss 801 till Vålberg där han bor. Han missade bussen
och tog därför ett varv på stan för att fördriva tiden. Han gick till Sandgrundsudden för att se,
han hade inte varit dit sedan de byggt om där.
När han kom till museet träffade han Anna som satt där med en kille. Han stannade en stund
och pratade med Anna och killen hon hade med sig presenterade sig som Erik. Båda var
påverkade, Anna salongsberusad och killen betydligt fullare.
Det var inga fler personer tillsammans med dem men lite längre bort var det några andra
personer och dem sa Anna att hon kände.
När han pratat en stund med Anna sa han att han måste gå för att inte missa bussen. Erik var
trevlig det lilla han pratade med honom. Erik sa till Sebastian att det var bara att höra av sig
om det var något men de bytte inte telefonnummer.
Anna och Erik att kvar vid museet när han gick.
Han tog bussen hem och var ensam hemma under kvällen.
Efteråt har han fått reda på att Erik heter Ridderstråle i efternamn. Han minns inte hur han fått
namnet, via Internet eller av någon av de som var på minnesstunden efter Anna.
Han gick in på Eniro.se och fick fram telefonnumret till Erik. Han har ringt det numret men
fick inget svar. Anledningen till att han ringde var för att han tyckte Erik var trevlig och ville
ha kontakt med honom då han inte har så många vänner.
Sebastian tillfrågas om han minns hur Erik såg ut och var klädd. Han säger att han inte var så
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fokuserad på honom men vill minnas att han var ljus hårig och hade t-shirt, slitna jeans och
vita gympaskor.
Han tillfrågas hur ofta han träffat Anna. Han säger att senaste gången var i februari. Han
skulle till tandläkaren på Kronoparken och var då och besökte henne på Fagottgatan. Det var
en annan tjej, som han inte känner, hemma hos henne när han var dit.
Underhand uppläst och godkänt från förhörsanteckningar
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ljungström, Josef
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Passbild

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående hans observationer vid gångvägen i terrängen nedanför Vårvägen/Fagottgatan i Karlstad
natten till 3 juni då det skedde ett mord på Fagottgatan.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Jan Josefsson

2017-07-19

10:30

Förhör avslutat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Gångväg väster om Vårvägen, Karlstad

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Josef hörs som vittne med anledning av att han själv har ringt in till polisen och meddelat att
han har hört någon i terrängen i närheten av Fagottgatan cirka klockan två på natten till
tredje juni 2017.
Förhörsledaren har följt med Josef till den plats där han gjort sina observationer aktuell natt.
Josef är lite osäker på tiden som han passerade aktuell plats, men han bör ha haft bättre koll
på det i samband med att han hörde av sig till polisen den femte juni. Så någonstans kring
klockan två bör det kanske i så fall ha varit. Josef har inte kvar samma telefon som han hade
vid det datumet så han kan inte se om han själv har ringt någon som kan hjälpa honom
minnas, men han ska fråga sina vänner som han umgicks med aktuell dag om de kan hjälpa
honom minnas vilken tid han cyklade hem. Det var väldigt mörkt och svårt att se in i
terrängen så någonstans kring den tiden bör det ha varit, eftersom det är i juni säger Josef.
Josef kan säkert säga att det är mellan klockan ett och tre på natten, och gissar att det är
ungefär vid två. Han bor tillsammans med sin flickvän längre upp på Kronoparken och är inte
ute så länge längre.
Josef kom cyklande från stan, och svängde vänster i cykelvägskorsningen nedanför Vårvägen
vid Fagottgatan, upp mot Kronoparken.
Strax efter att Josef vikit av till vänster i cykelvägskorsningen och börjar gå med cykeln, så
märker han att någon är i terrängen intill honom. Josef blir rädd och rycker till, samt tittar in i
terrängen. Josef går vidare och leder cykeln. Josef stannar också och tittar och lyssnar men
ser inget utan går vidare. Lite längre upp på cykelvägen så hör Josef att personen i terrängen
är väldigt nära Josef och stannar till, som att personen först då upptäckt Josef och stelnat till.
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Josef tittar in i terrängen men ser inget för det är så mörkt.
När Josef går vidare så hör han att personen inne i terrängen med snabba steg går iväg, bort
från Josef som för att gömma sig. Josef upplevde inte alls det som att personen i terrängen
ville gå efter Josef, utan tvärtom gömma sig.
Josef brukar cykla förbi stället två-tre gånger i veckan och han har aldrig sett någon där.
Josef beskriver det som att han försökte lyssna och titta och säkert var vid platsen någon
minut innan han till slut gick vidare.
Josef minns inte att han har mött någon annan längs cykelvägen, minns det som att det var
tomt för övrigt. Josef minns att det var ganska mycket liv uppe på Campus vid den tiden, men
där nere på cykelvägen tror inte Josef att han mötte någon.
Josef ska fråga sina vänner för att se om de minns något som kan närmare kan säga vilken
tidpunkt han passerade platsen, och ber förhörsledaren återkomma någon dag senare.
Uppläst och godkänt 170720.

Karta, 2017-07-19 10:30 diarienr: 5000-K678893-17
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Område där vittnet Josef
Ljungström hör en person
i terrängen.

Fagottgatan 5
Gång/cykelväg mot Karlstad
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Östlind, Daniel
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

tillfrågas om hur han rörde sig i Anna Ahnströms lägenhet på Fagottgatan 5 i Karlstad när han kom dit
på kvällen den 3 juni 2017
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-11-23

09:45

09:57

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Daniel åkte patrull tillsammans med Tia Jylhä och de blev beordrade till Fagottgatn 5.
Utanför Anna Ahnströms lägenhet mötte de bland annat Annas mamma som skrek att hennes
dotter blivit ihjälslagen och att hon fanns i lägenheten.
Daniel är den som först går in för att söka igenom lägenheten, säkra den. Redan i
dörröppningen ser han att det ligger en kropp på golvet i rummet.
Direkt innanför dörren ligger köket. Sedan är det en kort korridor där toaletten ligger och
därefter vardagsrummet. Dörren till toaletten är stäng. Han minns nu inte om han först gick in
till rummet eller toaletten. Han öppnade dörren till toaletten för att säkra att där var tomt. Han
har inget minne av att han var in på toaletten.
Med tanke på att det skulle bli en teknisk undersökning på platsen så höll han sig hela tiden
längst den vänstra sidan och försökte gå ut samma väg som han gick in.
Även Tia var in i lägenheten och fram till Anna. Även hon höll sig till den vänstra sidan.
När de säkrat lägenhet och konstaterat att Anna var död gick de ut och väntade på
ambulansen.
Daniel gick med en ambulanssköterska in till Anna, även de gick längst vänster sida av
lägenheten. Sköterskan stannade ca 1½ meter från Anna och kunde konstatera att det inte
fanns något att göra, Anna var död. De backade ut samma väg.
När Daniel ser bild av toaletten och att det är ett draperi längst in säger han att det logiska är
att han tar några steg in för att försäkra sig om att det inte finns någon bakom draperiet. Som
han känner sig själv så kan han inte tänka sig att han inte gjort det.
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Daniel har tagit fotografi av de uniformskängor han hade på sig vid tillfället och de bifogas
utredningen.
Genomläst och godkänt
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Daniels skor, 2017-11-23 09:45 diarienr: 5000-K678893-17

136
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ridderstråle, Erik Gustav

19970929-1372

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord genom att ha dödat Anna Ahnström natten mellan den 2-3 juni på Fagottgatan 5 i Karlstad.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

David Halén Lindberg

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-08-16

13:35

13:40

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör
Erik nekar till brott.
Erik tillfrågas vad som hände natten mellan den 2-3 juni. Han svarar ingen kommentar.
Erik tillfrågas om han kände Anna Ahnström. Han svarar ingen kommentar.
Han tillfrågas om han träffat Anna. Han svarar ingen kommentar.
Erik säger sig inte komma och svara på några frågor innan han fått den advokat han önskar,
han vill ha advokat Leif Silbersky.
Han tillfrågas vad han gjort efter att han lämnat Karlstad. Han säger att han rest, mer vill han
inte säga.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ridderstråle, Erik Gustav

19970929-1372

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Anna Ahnström natten mellan den 2-3 juni 2017 i hennes bostad på Fagottgatan 5 i Karlstad
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Leif Silbersky

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-08-18

15:00

15:22

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Häktet Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Advokat Leif Silbersky är med via högtalartelefon.
Sammanfattning av inspelat förhör.
Erik säger att han träffade Anna i Karlstad, det var första och enda gången han träffade henne.
Erik hade varit ensam i en park vid biblioteket / muséet och suttit på en brygga. När han gick
mot centrum träffade han Anna och en man som han tror heter Robin, även honom var det
första gången han såg. De pratade lite på vägen mot centrum. Erik kände ingen i Karlstad
som sålde hasch, när de kom in på det ämnet sa hon att hon hade hasch hemma och att han
skulle få köpa av henne om han följde med henne hem. De skiljdes från Robin vid
busshållplatsen och de tog bussen hem till henne på Kronoparken. Det var ingen mer i deras
sällskap vare sig på bussen eller senare på kvällen. De träffade ingen när de gick av bussen
och de gick direkt hem till henne. De var hela tiden ensamma hemma hos henne.
Han kan inte säga när det var mer än att det var på kvällen, uppskattningsvis 21-23.
Erik köper 2-2½ gram av henne som han skulle betala för på måndag eftersom han inte hade
pengar. De sitter i hennes soffa och pratar och han går sedan hem och sover.
Hon bor i en liten lägenhet. Han ritar och säger att det är ett kök direkt till höger och en
toalett till vänster. Rakt fram är rummet, där är det först en säng, sedan en soffa och mittemot
soffan en TV.
Han uppskattar att han är hos henne 30-60 minuter. De pratar lite, alkoholen tar slut, det
börjar bli sent så han går hem. Han går en gångväg bredvid vägen, genom ett villa område,
förbi en sjö och kommer till Herrhagen från "baksidan".
Han förevisas en karta, han säger att han har svårt att säga hur han gick då han inte känner till
området det är andra gången han är till Kronoparken.
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Han var inte i kontakt med någon annan person under tiden han var med Anna eller efter det.
Han såg heller inte att hon var det, hon ringde ingen men kan ha skrivit till någon på
Facebook eller sms utan att han la märkt till det.
Han vet inte vad klockan var när han kom hem. Han tillfrågas om det var ljus eller mörkt ute.
Han säger att det började nog bli mörkt.
Han är inte i kontakt med någon under promenaden och ser ingen han känner. Han ser heller
ingen vid huset där han bor.
När han kommer hem lägger han sig och sover. Han minns inte när han vaknade. Det var
söndag och då brukar han städa och sedan gick han till gymmet, Actic på badhuset Sundsta.
Han upplyses om att det var på fredag kväll han träffade henne och inte på lördag som han
säger. Han säger att då städade han inte för det gör han alltid på söndagar utan då gick han till
gymmet, han gick eller cyklade dit. För att komma in på gymmet lägger man sitt armband
mot en maskin.
Han tränade en timma innan han gick hem igen. Han vet inte vilken tid det var men
uppskattar att det var vid lunchtid. Efter gymmet är han hemma hela tiden, lagar mat, ser på
någon serie och spelar något spel.
Han tillfrågas om han var i kontakt med någon under lördagen. Han säger att han förmodligen
ringde sin mamma eller syster.
Han tillfrågas vad han har för kompisar i Karlstad. Han säger att han inte känner så många
här, det är Margherite och Hamid vilka var personal på Klarälvsgården. Han hade inget
umgäng i Karlstad, han har några vänner i Östersund.
Han har inget minne av om han hade kontakt med någon av dem.
På söndag lämnar han Karlstad för att en person kontaktade honom och därefter blev han
rädd. En bekant i Umeå hade fått reda på var en kille gömde sina droger och Erik och den
bekante tog drogerna. Nu har killen som gömde drogerna fått reda på att Erik var med och sa
att han skulle betala pengar för det han tog. Han blev hotad och handlade impulsivt.
Erik vill inte säga namnet på dem. Han vill inte säga hur han blev kontaktad men det var inte
via telefon.
Han åkte till Stockholm, Köpenhamn, Hamburg, München och sedan har han till största delen
varit i Frankrike. Han har plankat med tåg för att ta sig fram.
Erik tillfrågas om sitt droganvändande. Han säger att under tiden i Karlstad har han inte
använt droger för han kände ingen så att han kunde få tag i det. På helgerna drack han
alkohol, under veckorna sköter han skolan.
När han träffade Anna hade han druckit lite alkohol och var inte så påverkad utan minns att
som hände.
Han tog inte droger hos henne och rökte inte av haschet.
Han säger sig inte han någon sjukdom men har en autism diagnos. Han tar inga mediciner.
Han säger att det står i hans papper att han haft psykoser men det är inte riktigt. Han anser att
hans psykiska tillstånd är normalt.
Han anser sig inte ha några problem med aggressivitet han kan hantera sitt temperament.
Erik upplyses om att han var i kontakt med Margherite lördagen den 3 juni och sa att du hade
gjort något dumt att du måste lämna Karlstad. Han säger sig inte ha minne av det men han
syftade på att han blev kontaktad av den från Umeå.
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Genomläst och godkänt den 22 augusti
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Hörd person

Personnummer

Ridderstråle, Erik Gustav

19970929-1372

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord på Anna Ahnström den 2-3 juni 2017 på Fagottgatan 5 i Karlstad
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Leif Silbersky

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-08-28

10:22

11:31

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör
Erik minns inte om han var i skolan fredagen den 2 juni, han är inte där alla dagar då han har
självstudier vissa dagar. Han var ensam hemma större delen av eftermiddagen men minns att
han var till ICA Hagahallen och köpte godis. Han tror att han betalade med kontanter.
Han hade en halv fylld 70 cl starksprits flaska hemma men minns inte märket. Han drack en
del hemma, tog med sig flaskan och gick ut på stan. Han gick ut någon gång mellan klockan
18-20.
Han gick till parken vid museet och satt ensam på en brygga. De enda han träffade var ett par
som ville att han skulle fotografera dem, tjejen hade precis tagit examen. Han vet inte vilka de
är, han har aldrig sett dem förut och pratade inte med dem.
Efter att han suttit där ett tag går han in mot centrum och det är då han träffar Anna och killen
som han tror heter Robin. De går tillsammans mot bron där det är en staty, där skiljs de från
Robin. Erik och Anna går vidare mot Torget för att ta bussen hem till henne.
Han kan inte förklara hur det kom sig att de kom i kontakt med varandra, han minns inte vad
de pratade om. Anna och Robin hade också druckit lite och var pratglada. Han minns att han
ville köpa hasch och att de pratade på det. Anna hade 2-3 gram hasch hemma och han kunde
få köpa av henne, det var därför han följde med henne. Hon ville inte ha det och det var
därför han kunde köpa det.
Erik säger att han då hade druckit en del, kanske ¾ delar av flaskan. han var påverkad men
inte direkt full.
De tar bussen från Torget till Kronoparken. När de kommer dit går de direkt hem till Anna.
När de kommer in där sätter sig båda i soffan och hon ger honom hasch biten. Han skulle
betala henne på måndag när han fått pengar. De skulle göra upp om att träffas via Facebook
så att han kunde betala kontant. Han kan inte säga om han rör sig något i lägenheten eller om
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han bara sitter i soffan. Han kan ha varit på toaletten eller i köket för att hämta vatten. Han
minns inte om hon heller rör sig i lägenheten.
Han har heller inget minne av att de är på dator eller att de spelar musik.
De sitter i soffan och pratar och dricker lite, delar på en öl och det han hade kvar. Efter 30-60
minuter går han hem och sova. Det hade precis börjat mörkna när han lämnar henne.
Han såg inte att hon hade några skador när han lämnade lägenheten. Han minns inte om hon
följde med honom till dörren eller om hon satt kvar i soffan.
Han tillfrågas om någon av dem gör några närmanden men det säger han att de inte gör.
Han tillfrågas om det var något sexuellt. Han säger att hon var lesbisk, det sa hon redan innan
de kom hem till henne. De kramades inte, det var inte aktuellt att ta på varandra.
Han tillfrågas om vad de pratade om. Han säger att han inte minns han antar att de frågade
varandra om vad de gjort i livet. Det var ingen konflikt mellan dem i något skede.
Han tillfrågas om de tar några droger. Han säger att han inte gjorde det och att han heller inte
såg att hon gjorde det. Hon berättade för honom att hon höll på med droger.
Haschet han fick av henne skulle han betala 300 kronor för, det verkade som hon ville bli av
med det.
Erik går hem. Han går genom ett villaområde, förbi en sjö, till ett industriområde och upp till
Herrhagen där han bor. Han träffar ingen under promenaden. Han hade heller inte varit i
kontakt med någon via telefon eller sociala medier, inte ens försökt.
Han tillfrågas hur väl han känner till Karlstad. Han säger att han hittar. Han visste inte var
busshållplatsen var men visste åt vilket håll stan var och han tycker om att promenera.
Han var påverkad men inte full, något mer påverkad än när han var i parken. Han kommer
ihåg det mesta, lite av konversationen har han glömt bort.
När han kommer hem äter han något, sätter på en TV serie som han somnar till. Han
uppskattar att klockan är 23-24 max 01 när han kommer hem.
Han vaknade mellan kl 08-09, äter frukost, går till gymmet och tränar sedan jobbar med
skolarbetet. Han träffar ingen på hela dagen och är hemma hela tiden förutom att han är på
gymmet. Han tittar på TV och är inne på Internet både via datorn och telefonen.
Den enda han är i kontakt med är Margherite. Han tillfrågas om han minns samtalet. Han
säger att vi kom fram till det sist.
Han tillfrågas om det är något han minns eller är det för att jag frågade. Han säger att efter att
han fick frågan minns han det. Han pratade med henne en eller två gånger den dagen, de
pratar med varandra varje dag. Han var hemma i sin bostad när han pratade med henne den 3
juni.
Margherite hade varit hans kontaktperson på Klarälvsgården och att de haft ett förhållande.
De var tillsammans ett tag efter att han kom ut från Klarälvsgården men sista tiden pratade de
mest via telefon och träffades inte så mycket. Det var ingen som sa att det var slut utan de
började bara träffas allt mer sällan.
Margherite blev polisanmäld beroende på deras relation.
Han tillfrågas hur han skulle beskriva deras relation i början av juni. Han säger at de pratade
bara i telefon, hon ringde och frågade hur det var men ville inte träffas så ofta. Det kändes
som hon hörde av sig fast hon inte ville.
Åke är hans kontaktperson nu men honom var han inte i kontakt med den 2-3 juni. Åke
smsar honom och så träffas de 2-3 gånger i veckan.
Erik tillfrågas om sina kontakter med Hamid. Han säger att det inte var så mycket på slutet
och honom pratade han inte med den dagen. Den kontakt de hade var via telefonsamtal och
sms.
Han minns inte när han la sig.
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Söndagen vaknade han också kl 08-09 men han minns inte om han var på gymmet. Mitt på
dagen eller eftermiddagen tar han tåget till Stockholm.
Han säger att det var mitt på dagen på lördag som han blev kontaktade från Umeå med
anledning av de droger han varit med och stulit. Han kan inte säga om det är före eller efter
det att han var på gymmet. Han vill inte säga av vem som kontaktad honom eller hur han blev
kontaktad. De skulle ha pengar men han vill inte säga hur mycket.
Han blir rädd av samtalet och lämnar därför Karlstad. Han tar de pengar han har och kläder
och tar tåget. Pengarna han har är 2000 kronor som han får av sin mamma på söndag.
Han tillfrågas varför han väntar tills på söndag med att åka. Han säger att det är för att tåget
går då, alltså det tåget som han kollade upp och som passade.
Han säger att han funderade mycket över vad han skulle göra.
Den enda han berättade för att han skulle lämna Karlstad var Margherite men han sa inte
varför. Han minns inte om det var första eller sista samtalet med henne som han berättade det,
de kan även ha pratat om det vid båda samtalen.
Han minns inte om det är han som kontaktar henne eller tvärs om.
Han säger att han minns att han tränade samma dag som han tog tåget. Han ändrar sig och
säger att han tog tåget från Karlstad på lördag och från Stockholm på söndag.
Han ombeds berätta om lördagen igen. Han säger att han vaknar som han sagt, äter frukost
och går till gymmet vid lunchtid. Han blir kontaktad av dom från Umeå, men han minns inte
om det var före han tränade, under eller efter. Han pratar med Margherite och lämnar
Karlstad med tåg på eftermiddagen. Han väntar i Stockholm för att ta tåget till Danmark på
söndag.
Han plankar på både tåget till Stockholm och Danmark.
Han kontaktar sin mamma på söndag och får 2000 kr när han är på stationen i Stockholm.
Han säger inget om situationen eller att han är i Stockholm. Han ber bara att få låna pengar
för att han hade skulder han måste betala av.
Han tillfrågas om sin träning. Han säger att han tränar själv och att han byter om och duschar
på gymmet.
Han tillfrågas var kläderna är som han hade på sig när han träffade Anna. Han säger att han
hade dem på sig när han stack från Karlstad. Han har haft dem med sig hela tiden.
Han upplyses om att de inte är i hans tillhörigheter på häktet.
Han säger att det var en grå tröja och ett par jeans, som skall finnas bland hans saker. Han
ifrågasätter hur vi vet vad han hade för kläder.
Erik förevisas en bild från bussen som han och Anna åkte den 2 juni. Han säger att han hade
på sig tröjan under resan och sålde den i Hamburg.
Han upplystes om att han sagt att tröjan skall finnas bland hans saker på häktet. Han säger att
han tänkte på en annan grå tröja som finns där.
Jag pekar på tröjan på bilden och frågar om det var den han hade på sig på resan och han
svarar ja.
Han tillfrågas om jeansen. Han säger att han blev av med en del kläder i en lägenhet i
Frankrike däribland dessa byxor.
Han tillfrågas om han hade samma dress på sig på bilden som när han lämnade Karlstad. Han
säger att han tror det.
Han tillfrågas vilka skor han hade på bilden. Han säger sig inte minnas, endera var det ett par
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grå Nike skor eller ett par vita Nike skor som han hade på sig när han stack. De grå skorna
skall finnas i hans lägenhet. Det är joggingskor av reflexmaterial.
Erik upplyses om att han hade med sig en kasse på bussen och tillfrågas vad den innehöll.
Han säger att han hade sin dator och skolböcker, samma dator som han hade när han grips.
Han tillfrågas vad han hade för telefoner. Han säger att han bara hade en svart Huawei. Han
tillfrågas om han hade flera telefonnummer till den. Han säger att han hade två simkort. När
han byte telefon hade han kvar sin gamla telefon och den nya telefonen hade plats för två
simkort så han använde båda.
Han tillfrågas var telefonen finns nu. Han säger att han blev av med den på Stockholms
station, när han vaknade var den borta.
Den telefon han nu har är inte hans. Han stal den telefonen en kväll när han var ute och drack,
han minns inte när. Det kan vara några månader innan han lämnade Karlstad. Han vaknade
upp ensam hemma i sin lägenhet och då hade den men visste inte hur han skulle få tag på den
som ägde den. Han hade ingen användning för den då den var låst till ett speciellt
abonnemang.
Han har inte haft någon telefon under resan, bara sin dator.
Han tillfrågas om han följt vad som hänt med Anna via sociala medier men det säger han sig
inte ha gjort.
Han tillfrågas när och hur han fick reda på att hon var död. Hans syster sa att polisen varit dit
och letat efter honom men inte varför. Han fick reda på det via Flashback cirka en vecka efter
att han lämnat Karlstad och att han var misstänkt för mordet. På Flashback sökte han på
Karlstad och kom ganska snabbt fram till mordet. Han väljer att inte åka hem men efter ett tag
skall han åka hem. Därför lämnar han Frankrike och det är då han grips.
Han var först i kontakt med systern via Facebook och senare via telefon två gånger från ett
Internetcafé i Frankrike.
Sin mamma ringde han också till en eller två gånger från Frankrike. Henne kan han inte
kontakta via Facebook då hon saknar det.
Han sa inte till systern varför han stuckit utan sa bara att hon skulle vara lugn och inte oroa
sig. Inte heller till sin mamma sa han varför han stuckit, han sa till henne att hon inte skulle
tro på någonting. Hon visste varför han var efterlyst, de pratade om det men han sa till henne
att han var oskyldig och försökte lugna henne. Han tror inte att han berättade för någon av
dem att han varit hemma hos Anna.
Det är bara dem han varit i kontakt med.
Han har autism men tog då inte någon medicin för det men det gör han idag.
Erik upplyses om att han i förra förhöret sa att det i hans papper står att han har psykoser men
att det inte är riktigt. Han ombeds förklara det. Han säger att han sa det för att han ville bli
flyttad från boendet där han var placerad. Han hittade på att han mådde dåligt, att han såg och
hörde saker.
Han tillfrågas om sina aggressioner. Han säger att han inte har några problem med det, han är
väldigt lugn
Han förevisas ett dokument som fanns hemma hos honom som visar att han genomgått en
kurs för att hantera aggressioner. Han säger att han bad inte om det. När man är på SIS så är
det bara att göra det de säger till en att man skall göra. Han anser sig inte ha problem med
ilska men tydligen tycker de det.
Erik tillfrågas om det är något mer han skulle vilja ha sagt. Han säger att han berättat allt.
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Erik läser igenom förhöret den 30 augusti och godkänner det men vill göra följande
förtydligande:
sid 2 sista stycket, han och Margherite hade inget förhållande men han hittade då inget bättre
ord. De hade en kärleksaffär del av tiden han satt på Klarälvsgården som successivt tog slut
när han kom ut.
Han vill att jag stryker det som står överst på sidan 3 där det står att han lämnade Karlstad på
söndag då han senare ändrade sig och sa att han gjorde det på lördag.
sid 4 stycke 4 beträffade sin kontakt med systern vill han säga att han inte är säker på om det
var via henne han fick reda på att han var efterlyst eller om han visste det redan innan via
Internet.
sid 4 stycke 5 han får inte medicin för autism utan för att kunna sova.
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Leif Silbersky

Ja
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Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-09-07

10:23

10:56

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör
Inledningsvis säger jag till Erik att vi haft ett par förhör och att han efteråt läst igenom dem.
Han tillfrågas om det är något han vill tillägga eller ytterligare förklara i anledning av dem.
Han säger att det inte är det, han tror att allt har kommit fram.
Han upplyses om att han sagt att han hade med sig de kläder han hade på sig på kvällen den 2
juni när han lämnade Karlstad och att tröjan sålde han i Hamburg och byxorna blev stulna i
Frankrike. Han säger att det är riktigt.
Han upplyses om att han sagt att skorna skulle finnas kvar. Han säger att det har han tänkt på
och de svarta springskor som finns i lägenheten är inte de skor han hade på sig, utan han hade
på sig ett par grå Nike skor. De grå Nike skorna hade han med sig i sin väska när han
lämnade Karlstad. De skorna försvann i samma lägenhet som jeansen. Han bodde hos folk i
Frankrike och det blev lite bråk så när han lämnade, tog väskan och stack, så blev lite kläder
kvar där bland annat jeansen och skorna.
Erik upplyses om att det fanns två skokartonger i hans bostad, han förevisas en bild av dem.
Han säger att den övre bilden är de beigea kängorna som stod i hallen och de andra är inte
hans skor, det är för stor storlek ( 47). Det andra är bara en tom skokartong som han haft, han
vet inte hur skorna som funnits i den ser ut.
Han förevisas en bild som jag Googlat fram utifrån numret på skokartongen. Han säger att
sådana skor har han inte haft. Det var liknande modell men sulan var av ljusgrå plast och
tyget var grått i ett reflekterande material.
Erik tillfrågas om han hade några skador när han lämnade Sverige. Han säger att han inte
minns, åtminstone inga allvarliga.
Han upplyses om att det finns en bild på honom när han tar ut pengar från bankomaten i
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Stockholm. På den bilden ser det ut som att ena handen är svullen och tillfrågas om han gjort
sig illa i handen vid något tillfälle. Han säger att han inte minns att han hade det men när det
sägs så kommer han på att han hade det. Han hade varit ute på stan samma vecka och att han
då kom i bråk.
Erik förevisas en bild från bankomaten. Han var på fyllan och kom i bråk med några kurder
vid Tingvalla gymnasiet som ville hävda sig. Han slogs med en av kurderna och det kan vara
där han fick skadan. Det var inget allvarligt då han inte mindes det förrän han blir påmind.
Det finns ingen anmälan om det.
Erik tillfrågas om berusningsgraden på kvällen den 2 juni. Han anser sig inte ha varit speciellt
påverkad.
Erik upplyses om att Robin som var i sällskap med Anna när ni träffades i parken säger att du
var mycket berusad. Han säger att han kommer ihåg allt så så berusad var han inte.
Han upplyses om att Anna skriver till en kompis på kvällen den 2 juni klockan 21:40 via
messinger, alltså en timma efter att ni åkt buss, att du fått Stilnoct och att du är helt väck. Han
säger sig inte ha någon kommentar till det.
Han tillfrågas varför. Han säger att han inte minns.
Han tillfrågas om han tog Stilnoct. Han säger att han inte vill svara på det.
Han upplyses om att Anna skriver till kompisen att hon sagt till dig att hon är gay men att du
försökte ta på henne tusen gånger och att hon får säga till och ta bort dig. Han säger sig inte
komma ihåg det och har inget att säga om det.
Kompisen skriver tillbaks att hon skall försöka få ut dig ur lägenheten och då skriver Anna
tillbaks att det inte går att skicka hem honom i det skicket. Han tillfrågas om han inte var mer
påverkad än vad han sagt tidigare. Han säger att han inte har något att säga, han har sagt sitt.
Han upplyses om att hon skriver att du ibland tror att det är mer folk i lägenheten. Det är inget
han har något minne av.
Han upplyses om att detta ger en bild av att du har en psykos eller att du drogat så att du har
vanföreställningar. Han säger att han inte har något minne av det.
Han tillfrågas om han har något minne av om det fanns blod i hans lägenhet. Han säger att
han inte vet, han har inget minne av det.
Han upplyses om att det finns blod i hans säng. Han säger att det är inget han vet om.
Jag säger att det är blod i huvudändan av sängen så det är något han borde ha sett. Han säger
att det är inget han sett.
Han tillfrågas om han haft någon skada som kan ha orsakat det blodet. Han säger att det är
inget han vet.
Jag säger att jag fått intrycket av att han är en ordningsam person utifrån hur det ser ut i hans
lägenhet. Han säger att han är det.
Jag han tillfrågas om han då inte bytt lakan. Han säger att han förmodligen gjort det om han
sett det.
Erik upplyses om att vi hittat Annas blod i hans lägenhet, på annat ställe än i sängen. Han har
ingen förklaring till det.
Jag säger till honom att det är mycket som pekar mot honom som gärningsman. Han säger att
har förstått det.
Jag säger att alla kläder du hade på sig på kvällen den 2 juni är alla borta. Den 3 juni lämnar
du Karlstad och därefter kommer man inte i kontakt med dig. Den orsak du lämnar till att du
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lämnar landet är inte kontrollerbar. Annas blod finns i din lägenhet. Hon skriver att du är helt
väck, förvirrad och ser ibland folk i lägenheten. Hon får upprepade gånger avvisa dig och du
har en svullen hand. Erik vill inte kommentera det.
Han tillfrågas om det är något i sin berättelse som han känner inte är riktigt rätt och som han
vill korrigera. Han säger nej.
Han upplyses om att han ringer till Margherite klockan 01:47 på natten mellan den 2 och 3
juni. Han säger sig inte ha något minne av det.
Han tillfrågas varför han skulle ringa henne på natten. Han säger att om man går längre
tillbaks i tiden så kan man se att han ringt henne flera gånger sent eller kanske att hon ringt
honom. Han tycker inte det är så konstigt men vet inte varför denna gång.
Jag säger att för mig känns det som att du är blir införstådd med vad som hänt och för någon
sorts panik och ringer henne. Han säger att han inte vet varför han ringde henne då.
Han upplyses om att han har samtal senare med Margherite där du säger att du gjort något
dumt och måste lämna Karlstad och landet. Det är ju inte så svårt att koppla ihop det med vad
som vi talat om tidigare. Han säger att han förstår sambandet men att han gett sin förklaring.
Han vill tillägga att Margherite inte skall vara så trovärdig på grund av deras relation. Hon
blev polisanmäld på grund av honom. Hon kan säga vad som helst för att hon kan vara bitter
mot honom. Vad hon säger borde inte tas på så stort allvar som vad andra säger.
Han tillfrågas om han menar att hon ljuger när hon säger att han ringer och säger att han gjort
något dumt och skall lämna Karlstad. Han säger att han inte påstår det och att han tror att han
sagt så till henne men att hon kan ha anledning att ljuga om annat om honom.
Han upplyses att han även skall ha sagt till henne att det är så allvarligt att han inte kan
kontakta polisen. Han säger att han inte misstror henne i det fallet men att han har gett en
förklaring till det.
Han tillfrågas om hur han blev kontaktada av personen från Umeå. Han säger att han blev det
via Internet men mer vill han inte säga för han vill inte att polisen skall få reda på detaljer om
det. Han säger att han än så länge inte vill säga mer.
Han tillfrågas om han minns vad han sagt till mamma och sin syster Klara på telefon. Han
säger att han sa till dem att de skulle vara lugna och att han mår bra.
Han upplyses om att han till sin mamma sagt att de kommer att hitta mitt dna. Han säger ja,
jag har ju redan berättat att jag varit på platsen.
Han upplyses om att han till henne sagt att du varit närvarande och sett vad som har hänt. Han
har ingen kommentar till det eller något minne av att han sagt det.
Han upplyses om att han sagt att han skulle vara oskyldig men att han varit där och sett vad
som hänt. Han säger att det inte är något han kommenterar.
Han tillfrågas om han minns samtalen med mamma och Klara. Han säger att han minns att
han ringt men inte detaljerna.
Han ombeds berätta vad han minns av dem. Han säger att han försökt lugna ner dem, att det
kommer att bli bra. Inget mer detaljerat.
Jag säger till Erik att det är mycket som pekar på honom som gärningsman. Han säger att han
har berätta vad som hänt. Han har inget mer att säga.
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Genomläst och godkänt den 8 september
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Försvarare/ombud närvarande

Leif Silbersky

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-09-18

10:22

10:51

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör.
Erik tillfrågas om det är något han vill säga med anledning av tidigare förhör men det säger
han sig inte ha.
Jag säger att han blev delgiven en del bevis vid förra förhöret och tillfrågas om han vill säga
något i anledning av dem. Han säger att han inte har något att säga.
Han tillfrågas om han tog några droger den 2 juni. Han säger sig inte vilja svara på det.
Han upplyses om att Anna skriver till en kompis, konversationen börjar klockan 21:40, att du
fått Silnoct och att du var hel väck. Han tillfrågas om det finns någon sanning i det. Han säger
att han inte vill svara på det.
Han tillfrågas om han gjorde några närmanden, hon skriver till kompisen att du försökte ta på
henne tusen gånger och att hon får säga till och ta bort honom. Han säger sig inte ha något
minne av det.
Han upplyses om att hon skriver att du tror ibland att det är folk där. Han säger sig inte
minnas det.
Jag säger att hon menar att du är i ganska dåligt skick. Hon skrev att du inte fattar vad hon
säger när hon avvisar dig, du är helt väck och att du är i så dåligt skick att hon inte kan skicka
ut dig. Jag säger att du borde komma ihåg det. Han säger sig inte komma ihåg det.
Han upplyses om att det stått i utredningar jag sett att han haft psykoser och tillfrågas om han
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kan ha haft det vid detta tillfälle. Han säger att han inte hade någon psykos.
Han tillfrågas om blodet som fanns i hans säng. Han säger sig inte ha någon förklaring till det.
Han förevisas en bild av blodet på påslakanet och på underlakanet. Han säger att det är inget
han lagt märke till men säger att det borde varit hans men han vet inte var det i så fall
kommer ifrån eller när.
Erik vill ha en paus och prata med sin advokat.
Det är ett kort uppehåll i förhöret.
Erik säger att de tog Stilnoc och att de sedan bråkade lite. Han slog i samband med det till
henne både med öppen hand och med knuten näve. Han säger att han undanhållit det för att
han trodde att det skulle göra situationen värre om han berättat det. Det skulle få honom att se
skyldig ut.
Han minns inte vad de bråkade om. De började tjafsa, hon skrek åt honom och knuffade
honom och då slog han henne. Han slog först med öppen höger hand på hennes kind och
därefter med höger knytnäve som träffade henne i ansiktet. Han minns inte exakt var det
slaget träffade.
De stod upp vid soffbordet i vardagsrummet när de bråkade. Av första slaget stod hon kvar
men hon ramlade och blev sittande på golvet av det andra slaget. Direkt efter slagen lämnade
han lägenheten. Hon var vaken, stod upp och var arg när han gick. Hon var inte i dåligt skick
när han gick men blödde näsblod.
Han tillfrågas om detta har någon relevans på blodet i sängen. Han säger att han inte tror det,
det som är i sängen är antagligen hans eget blod. Han har inget minne av att han fick på sig
något blod från henne.
Han tillfrågas om det stämmer som hon skrev att han var helt väck av Stilnocten han fick.
Han säger att han var påverkad men inte mer än att han minns.
Han tillfrågas igen om de närmanden hon skriver om. Han säger att han inte uppfattade det så.
Hon skrev också att du uppfattade det som att det var folk i lägenheten. Han säger sig inte ha
något minne av det.
Han tillfrågas om Annas blod i hans lägenhet. Han kan inte säga var det skulle kunna vara,
det enda han kan tänka sig är att han fick blod på sig av slagen men det är inget han har något
minne av.
Han tillfrågas om den svullna handen kan komma från slagen mot Anna. Han tror att det
kommer sig av en annan incident som han berättat om.
Han ombeds berätta om det tillfället. Han säger att han tror att det var samma vecka,
eventuellt en vecka innan. Han hade varit på en uteservering som ligger mitt emot
Systembolaget i Karlstad och druckit. Han träffade folk men ingen han känner.
På vägen hem träffade han på ett ungdomsgäng utanför Tingvalla gymnasiet, han kände ingen
av dem. Han kan inte förklara varför han kom i bråk med dem. En av dem höjde sina händer
och sa kom då. Erik accepterade det och båda utdelade några slag innan någon gick emellan.
Det blev inga allvarliga skador, själv tror han att han hade ett skrapsår i pannan.
Jag säger till Erik att det är mycket som tyder på att han är gärningsmannen utifrån vad jag sa
till honom förra gången. Han säger sig vara införstådd med det och erkänner misshandel.
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Erik tillfrågas om det han sagt till sin mamma, att han sett vad som hänt. Han säger att när
han ringde sin mamma var hon väldigt upprörd och ledsen så han drog till med första bästa
historia för att hon skulle sluta fråga och lugna ner henne lite.
Genomläst och godkänt den 19 september
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Ridderstråle, Erik Gustav
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Förhör påbörjat

Lennart Johansson

2017-09-29
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Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör
Erik ombeds berätta om vad som hände från att de kom hem till henne, tills han lämnar
henne. Han säger att när de kom dit sätter de sig i soffan och pratar under tiden de dricker upp
den sista alkoholen, Han har en del sprit kvar och de delar på en öl eller en cider.
Hon ger honom haschbiten som han stoppar i fickan och de fortsätter prata en stund. Sedan
får han en Stilnoct av henne och de sitter kvar i soffan och pratar. Han vet inte om hon också
tog Stilnoct. Vid det laget är han ganska berusad och de börjar tjafs om något, han minns att
hon var arg. Han ger henne två slag som han berättat om tidigare. Efter det lämnar han
lägenheten.
De pratar inte om något speciellt, hon frågade bland annat om varför han flyttat till Karlstad.
Han uppskattar att han var hos henne i max en timma.
Han tillfrågas hur det ser ut i lägenheten, han säger att det var inget han reagerade över.
Han tillfrågas om de var i sängen men det säger han att de inte var, satt bara i soffan.
Han tillfrågas om sängen var bädda. Han säger sig inte kunna svara på det, det är inget man
lägger på minnet.
Han tillfrågas om de lyssnade på musik. Han säger att han tror det, det skulle vara konstigt
annars om det varit tyst. Det måste de gjort via hennes telefon eller hennes dator. Han minns
inte vad de lyssnade på, inget han tänkte på. Han valde inte någon spellista.
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Han tillfrågas om han tagit Stilnoct tidigare. Han säger att han tagit Imovane som är något
liknande, det är sömnmedicin. Tillsammans med alkohol förstärker det alkoholens påverkan,
alltså mer berusad. Han har inte blivit aggressiv av kombinationen benso och alkohol, han
blir snarare ful i munnen, vilket lett till att han hamnat i konflikter.
Han upplyses om att hon skriver till en väninna att du gör närmanden och att hon avvisar dig.
Han säger att han inte känner igen sig i att han skulle ha tagit på henne tusen gånger, så det
stämmer inte. Men han kan ha gjort närmanden men om hon sagt nej så har han accepterat det.
Han tillfrågas om han kan ha fått svullnaden på handen av att ha slagit henne. Han säger att
han inte är säker på när han fick, det kan vara från det tillfället men det är troligen från bråket
vid Tingvallaskolan. Han hade glömt bort att han hade en svullen hand så därför kan han inte
säga när det är ifrån.
Han ombeds berätta om vad han gör när han kommer hem efter att han varit hos Anna. Han
säger att han kanske tar en dusch, äter något, sätter sig i soffan och tittar på en tv-serie. Han
somnar framför TVn i soffan. Han vet inte om han sover kvar i soffan eller om han lägger sig
i sängen.
Han tillfrågas om varför han ringde till Margherita strax innan klockan 02:00 på natten. Han
säger sig inte minnas varför han skulle ringt henne eller ens att han gjorde det. Han säger att
effekten av den tablett han tagit kan vara att man "typ går i sömnen", vissa kan göra saker i
sömnen.
Genomläst och godkänt den 3 oktober
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mord på Anna Ahnström den 2-3 juni 2017 i hennes bostad på Fagottgatan 5 i Karlstad
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Leif Silbersky

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-11-06

10:18

11:29

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör
Inledningsvis vill Erik säga att han var på väg tillbaks till Sverige när han blev gripen.
Erik ombeds berätta vad som hände från det att han och Anna gick av bussen. De går direkt
upp till hennes lägenhet och det hände inget på vägen dit. De sätter sig i soffan och pratar en
stund. Hon ger honom haschet och bjuder honom sedan på Stilnoct, efter 20-30 minuter. Det
fanns ingen speciell anledning till att hon tar fram tabletterna, hon gör det bara. Hon frågar
om han ville ha och han sa ja, han vet inte om även hon tog några tabletter. Det går en stund
och sedan börjar de tjafs men han minns inte om vad. De står då upp vid soffan, hon knuffar
honom och han slår henne då två gånger. Först ett slag med baksidan av höger hand, en
lavett, och sedan ett knytnävslag med höger hand. Båda slagen träffar henne i ansiktet. Efter
det fanns det ingen anledning för honom att stanna så han gick hem.
Han var i vardagsrummet, vill minnas att han även var på toaletten och möjligen också i
köket.
Han tillfrågas om de spelade musik. Han säger att han inte kan svara på det men förmodligen
gjorde de det.
Han upplyses om att vi kan se att det spelas musik från Spotify. Han tillfrågas om han minns
att han spelade något som han ville presentera för henne. Han har inget minne av det.
Han upplyses om att det spelades en och samma låt många gånger, 6 eller 7 gånger på rad när
de kommer till hennes lägenhet. Han säger sig inte minnas det.
Han tillfrågas vad de drack. Han säger att han hade med sig en flaska starksprit och när den
var urdrucken tog hon fram en öl eller cider som de delade på.
Han tillfrågas vad det var för sprit han hade med sig. Han säger att han inte vet, det var
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ljusbrunt som whiskey eller konjak, någon ovanlig sort. Det var ingen ovanlig form på
flaskan och det kan ha varit en svensk flagga på den. Flaskan hade han stulit ur en olåst bil
tidigare samma dag eller dagen innan.
Han upplyses om att någon sådan flaska fanns inte i Annas lägenhet och tillfrågas om han tog
med sig den när han gick. Han kan inte svara på det, den kan även ha varit urdrucken innan
och slängd på vägen eller så tog han med sig den i sin påse när han gick. Han minns det som
att han hade med sig flaskan hem till henne och att de drack av den där.
Erik förevisas en flaska som fanns i hennes lägenhet. Han säger att det inte var den, det måste
vara hennes, den har han inte druckit av.
Han upplyses om att han tidigare sagt att han inte var så berusad, han minns allt som hände.
Han säger att så är det men detta är små detaljer som är lätt att glömma.
Han tillfrågas vad som fanns på bordet framför soffan. Han tror att det bara var en dator men
att han inte knappat på den.
Han tillfrågas om han minns vad som fanns i soffan där de satt. Han säger att det var kuddar
och eventuellt en filt.
Han ombeds berätta om bråket mellan dem. Han minns inte hur bråket startade men det var
antagligen något små tjafs, båda var påverkade och det eskalerade. Hon knuffade honom,
men han vet inte vad hon var arg för, och då slog han till henne.
Han tillfrågas om det gjorts några närmanden. Han säger att det stod ju det i sms
konversationen men han uppfattade det inte så. Han säger att när man är påverkade kan man
ju bli lite mer på så det är inte omöjligt även om han inte minns det. Han hade i alla fall inte
den avsikten från början och han skulle ha accepterat om hon sagt nej.
Han upplyses om att han i förra förhöret sa att han kan bli ful i mun när han tar alkohol och
benso. Han säger ja, han tappar filtret och kan därför göra opassande saker. Det kan ha varit
det som ledde till bråket.
Han ombeds ge exempel på det. Han kan inte göra det, han kan inte säga mer än att han kan
förolämpa folk. Man säger det man känner för utan att bry sig.
Han tillfrågas om han fick den svullna handen när han slog henne. Han säger att det är
möjligt och minns att han hade en svullen hand vid den perioden.
Jag säger att det gör ont om man får en svullnad och borde därför komma ihåg när han fick
den. Han håller med om det men kan inte säga mer än att det är under loppet av den veckan.
Erik upplyses om att rättsläkaren tittat på skadan och säger att den är 1-2 dagar gammal. Han
säger att han kan ha fått det av att han slog till Anna men det kan också var från den andra
händelsen han berättat om några dagar tidigare.
Han upplyses om att Anna sa till honom att hon var lesbisk. Han säger att det är riktigt, han
tror att hon sa det under bussresan. Hon var ganska öppen av sig.
Han upplyses om att hon skrev till sin kompis att du såg fler personer i lägenheten och
tillfrågas om det är något som hänt honom tidigare. Han säger att han inte har något minne av
att han skulle ha uppfattat det som att det var fler personer där. Han har heller inte gjort det
tidigare, han har inga problem med psykisk ohälsa.
Han upplyses om att Margherita sagt att du berättat för henne att du haft psykoser. Han säger
att han inte gjort det, i så fall har hon missuppfattat det, och heller inte haft det.
Han upplyses om att det i ett utlåtande står att du haft psykoser. Han säger att det är fel, han
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sa så för att komma bort från det boendet där han var. De vägrade att flytta honom och detta
var det enda sättet att komma därifrån.
Han upplyses om att han sagt att han har autism och tillfrågas hur den yppar sig. Han säger att
han har problem med de sociala delarna, han vill vara med folk han känner bra och vill inte
ha förändringar.
Han tillfrågas om promenaden från Annas lägenhet. Han går genom ett villaområde, förbi en
sjö, in i ett industriområde och sedan upp till Herrhagen. Han känner igen sig när han
kommer till sjön och industriområdet Lamberget för där har han varit och gått.
Han möter ingen när han går hem.
Erik ombeds berätta vad han gör när han kommer hem. Han äter något och sätter sig och ser
en serie på TVn. Sedan somnar han antagligen i soffan.
Han upplyses om att det är hans blod i sängen. Han gissar att det kommer från hans naglar, de
är ganska slitna och ibland drar han upp någon skinnbit. Han vet inte hur länge det varit där
då han inte minns när han tvättade lakanen sist.
Han upplyses om att han ringde till Margherita någon gång före klockan 02:00 på natten. Han
säger att de ringde ibland till varandra och höra hur det står till. Han säger att det inte är
otänkbart att han vaknat och ringt henne men det är inget han kommer ihåg. Det är inte så
vanligt att han ringer på natten men det har hänt.
Han upplyses om att det hänt två gånger sista tiden att han ringt så sent, annars måste man gå
tillbaks till mars. Det är vid detta tillfälle och den 25 maj klockan 00:42, då är det ett samtal
på knappt 2 minuter. Den 25 maj är alltså natten efter rånet mer mera som du är misstänkt för
mot Krister Sjöqvist och hans flickvän. Du ringer alltså den natten du är misstänkt för mord
och den natten du är misstänkt för rån i övrigt inte. Han säger att detta bara är ett
sammanträffade. Han vet inte varför han ringt henne dessa gånger, han ringer hennes ibland
det är inte mer än så. Det är väl en fylleringning inget annat.
Erik tillfrågas om något var trasigt i badrummet. Han säger att hans tvålpump hade gått
sönder men det var långt innan den kvällen.
Han tillfrågas om han haft loss toalettstolen men det säger han sig inte ha haft.
Han upplyses om att toalettstolen inte var fastsatt som den skulle. Han säger att det är inget
han sett, det måste ha skett innan han flyttade dit.
Han tillfrågas om han haft stopp i avloppet. Det säger han sig inte ha haft, det har inte varit
några problem.
Han tillfrågas om han spolat ner några kläder i toaletten, det säger han sig inte ha gjort.
Han upplyses om att det ligger ett par trosor i hans avlopp i anslutning till toalettstolen. Han
säger att det är inget han vet något om.
Han upplyses om att Anna inte har några trosor på sig. Han säger att han inte spolat ner några
trosor i toaletten.
Han tillfrågas om han träffat sin granne i källarplanet. Han säger att han sett någon gå ut
därifrån. Han tror att det bor ett par där.
Han upplyses om att det flyttade in en kvinna där i september och innan dess skall lägenheten
ha stått tom ett tag. När hon flyttar in får hon stopp i avloppet och det visar sig vid
undersökning av avloppsröret att det hänger ner ett par trosor från toaletten i Eriks lägenhet, i
avloppsröret. Han säger att det kan inte stämma, han har inte spolat ner några trosor.
Jag säger att detta är intressant eftersom Anna saknar trosor. Han säger att han inte rört
hennes trosor.
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Han upplyses om att Anna har skador i underlivet enligt rättsläkaren, kan ha utsatts för
sexuellt våld. Han säger att detta är inte sant.
Han tillfrågas om han hade sex med henne eller försökte ha det. Han svarar nej.
Han tillfrågas om han såg några massageapparater/ dildos hemma hos henne. Han säger nej.
Han upplyses om att det fanns fyra massageapparater/ dildos i soffan där de satt. Han säger
att han inte såg dem och tror att han skulle ha kommit ihåg om han sett dem.
Han säger att detta är inte sant, jag är ingen sexualförbrytare.
Han upplystes om att Anna skriver till sin kompis att du försökte upprepande gånger göra
närmanden mot henne och att hon avvisar dig. Det tillsammans med det du nu frågats om gör
att man undrar. Han säger att det här stämmer inte.
Han upplyses om att Annas blod fanns i hans badrum. Han säger att hon blödde av slaget och
det är den enda förklaringen han kan se. Hennes blod skulle då finnas i handfatet eller i
duschen. Han säger att det är möjligt att han duschade.
Jag säger att du duschade på dagen efter träningen och skulle på träning dagen efter. Varför
skulle du då duscha hemma, du är knappast skitig eller svett. Han säger att det är inget
konstigt med det, han tycker om att hålla sig ren. Han duschar en gång om dagen i samband
med träning.
Jag säger att det inte är troligt att när du kommer hem sent, druckit sprit och tagit tabletter, att
du då ställer dig och duschar. Han säger att han kan ha duschat på morgonen.
Han tillfrågas om han duschar innan han skulle gå och träna på morgonen. Han säger att det
händer det är inget konstigt med det. Han säger att han hade ju varit ute och gått på kvällen så
han kan ha duschat efter det men han vet inte.
Han ombeds berätta vad som hände efter att han vaknat på morgonen. Han minns inte när han
vaknade men han gick till gymmet på förmiddagen någon gång före klockan 12.00. Efter att
han tränar går han hem. Han hade inte varit i kontakt med någon innan han kommer hem.
Någon gång under dagen, han kan inte säga när, blir han kontaktad i anledning av att han
stulit narkotika som han berättat om tidigare. Han blir krävd på 60 000 kronor för det han
stulit. Han kan inte säga när detta var om det var före träningen eller efter.
Jag säger att om något kontaktar dig och skrämmer dig till den grad att du omedelbart lämnar
landet så borde du komma ihåg om det var före eller efter det att du tränade. Han kan inte
svara på det, då han är osäker och att det saknar betydelse.
Han vill inte svara på hur han blev kontaktad.
Anledningen till att han blev rädd är för att han har facit på vad de kan göra, mer vill han inte
säga.
Han gav sig iväg för att hålla sig undan ett tag, det fanns ingen möjlighet för honom att betala.
Han hade ingen plan för vart han skulle ta vägen eller hur han skulle klara sig. Han har aldrig
gjort något liknande tidigare. Han var inte i kontakt med någon och berättade varför han stack.
Han tillfrågas när i anslutning till samtalet som han kontaktade Margherita. Han säger att det
var strax efter, när han är på väg till stationen i Karlstad. Det han säger till henne är att det
hänt något och att han sticker från Karlstad.
Han upplyses om att han sa till henne att han inte kan prata om det över telefon. Han säger att
han sa att han inte vill prata om det på telefon.
Han upplyses om att han även sa alla kommer snart att få veta, han tillfrågas vad han menade
med det. Han syftar då på att de är ute efter honom. Han vet inte hur andra skulle få reda på
det, han kanske överdramatiserade det.
Han upplystes om han även skall ha sagt till henne det dröjer inte innan du får reda på det.
Han vet inte vad han då menade.
Han tillfrågas även varför han sa att han inte skulle ha kvar telefonnumret. Han har ingen
kommentar till det.
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Kläderna, telefonen och id-kortet är borta. Id-kortet försvann i samband med att polisen tog
honom i Hamburg. När han kom ut från polisstationen dagen efter märkte han att id-kortet
var borta. Han vill inte berätta varför polisen tog honom, det var någon gång under första
veckan.
Vad det gäller telefon, sko och kläder så har han berätta om det tidigare.
Han ombeds berätta om var han bodde i Frankrike. Han säger att han var i Lyon i 2-3 veckor
och att han bodde i lägenheten där kläderna stals i en vecka. Han vet inte vad gatan heter men
det var i närheten av tunnelbanestationen Cuere. Han kan inte visa på en karta var lägenheten
ligger.
Lägenheten ägdes av David men det var hans kompis Jamila som bodde där. Erik vet inte
efternamnet på någon av dem. De var missbrukare och elen var avstängd i lägenheten.
Han upplyses om att han till sin mamma skall ha sagt att han skall hålla sig undan i fem år
sedan har det lagts ner. Han nekar till att han sagt så.
Han upplyses om att han även skall ha sagt till henne att de hittar mitt dna och att han var
närvarande. Han säger att han sa så för att lugna ner henne.
Jag upplyser honom om att allt sammantaget inte ser bra ut för honom. Han svarar att han inte
är en våldtäktsman.
Han tillfrågas om han tagit livet av Anna. Han säger att han är ingen mördare heller.
Han tillfrågas om han kan ha gjort det utan att vara medveten om det när han gjorde det
eftersom hon säger att han var helt väck och fick för sig att det fanns andra personer i
rummet. Han säger att om han gjort det skulle han komma ihåg det.
Genomläst och godkänt den 7 december
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Personnummer
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Underrättad om misstanke
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Leif Silbersky

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lennart Johansson

2017-11-23

13:05

13:25

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polishuset Karlstad

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Advokat Leif Silbersky var med på högtalartelefon.
Erik har delgivits nästan hela utredningen och tillfrågas om det är något han vill säga i
anledning av att han läst den. Han säger att det enda är att han minns att han sagt till
Margherita att han mådde psykiskt dålig efter att han tände av efter att han köpt benso via
Internet från Kina. Annars har han inte sagt till henne att han mått psykiskt dålig.
Erik tillfrågas om den låt som inledningsvis spelades på Spotify 6 eller 7 gånger, det var Dani
M med låten bara en stund. Han säger att han vet vem Dani M är men har inget minne av vad
det spelades för musik. Det var Anna som valde vilken musik som spelades. Han minns att
hon ville spela upp några låtar för honom, åtminstone när de satt på bussen.
Erik upplyses om att den telefon han hade med sig när han greps och som tillhör Krister
Sjöqvist var uppkopplad mot ett Wifi på Centralstation i Stockholm på kvällen den 3 juni. Han
säger att han tror att han försökte använda den men han minns inte om han var ute på nätet
eller om han ens kom ut. Om han var det så minns han inte vilka sidor han var på men det kan
framgå av historiken. Telefonen var låst till 3 så han kunde inte använda den till att ringa.
Han tillfrågas när han fick reda på att Anna var död. Han fick reda på det när han var i
Hamburg. Han pratade med sin syster Klara via Facebook på ett café, hans dator var
uppkopplad till Wifi. Hon sa att polisen varit och sökt honom hos deras bror i Malmö. Han
blev orolig och Googlade och kom då in på Flashback tråden där han såg sitt namn kopplat till
mordet på Anna.
Han tillfrågas om det var före innan polisen grep honom och det säger han att det var, han var i
Hamburg 3, 4, 5 dagar. Han minns inte hur många dagar han varit i Hamburg när han greps av
polisen. Polisen tog honom för att han varit full och gjort något dumt.
Han upplyses om att vi har papper på att han greps för att han slagit sönder en busskur med en
"busshammare". Han säger att det kan stämma.
Han upplyses om att det greps han för den 6 juni klockan 20:45. Han tillfrågas om sin resa
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fram tills dess. Han säger att han åkte från Stockholm den 4 juni till Köpenhamn där han sov
över. Den 5 juni åkte han över gränsen till Tyskland och sover över i en liten by i norra
Tyskland, Den 6 juni åker han till Hamburg, någon av dagarna i Hamburg får han reda på att
Anna är död.
Erik informeras om att NFC inte kunnat säkra dna från trosorna som hittades i hans lägenhet
och att den enda undersökningen vi väntar på är undersökningen av hans dator.
Han tillfrågas om han har något han vill säga beträffande mordmisstanken. Han säger att han
fått sagt allt han har att säga.
Erik informeras om vilka särskilda tvångsmedel som beslutats om i ärendet.
Genomläst och godkänt den 29 november
Erik säger att han läst igenom utredning och det han vill förtydliga är att han kan ha fått reda
på om mordet innan han visste att han var misstänkt för det. Margherita kan ha sagt det vid
sista samtalet den 3 juni när han var på Centralstationen i Stockholm. Hon berättade att det
hänt ett mord och frågade om han var inblandad i det. Han svarade att han inte var det.
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

5000-K678893-17

Skäligen misstänkt person

Personnr

Ridderstråle, Erik Gustav

19970929-1372
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2017-11-30
Namn

Personnummer

Ridderstråle, Erik Gustav

19970929-1372

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland

Östersund

Jämtlands län

Medborgarskap

Hemvistland

Erik

Man

Telefonnr

Sverige

0706390807: Mobiltelefon
0104535611: Annat telefonnummer Går till
behandlingshemmet Klarälvsgården

Adress

Herrhagsgatan 35 19 B
652 18 Karlstad
Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

Karlstad

2017-08-01

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

0

500kr i bidrag samt 400kr per vecka i
matpengar tot.900kr.

Maka/make/sambos inkomst

Kön

Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

0

Försörjningsplikt

Skulder

0

0

Förmögenhet

0
Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

0

2015

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum

Pa Brink

2016-05-20

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K678893-17

Johansson, Lennart

Gärning

Mord
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19970929-1372

Ridderstråle

Erik Gustav

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2017-11-23

2017-11-30

2017-11-30

Underrättelsesätt

ett ex av protokollet lämnat till Erik
Notering

Större delen av protokollet lämnat den 9 november
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Leif Silbersky
Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2017-11-23

2017-11-30

Underrättselse slutförd

Underrättelsesätt

ett ex av protokollet skickat per brev
Notering

Större delen av protokollet skickat den 8 november
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

