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Händelse inträffad
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Händelse inträffad mellan
2020-09-04 -     -  -  
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Framkallande av fara för annan
Brottsplatsadress
Kungsgatan 74 C, Trollhättan

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2020-09-04 - 2020-09-04

Aktör Roll
Frendberg, Marie Helene Målsägande
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Aktör Roll
Olsson, Marie Jennie Helen Misstänkt
Brottsbeskrivning
Grov stöld
Brottsplatsadress
Kungsgatan 74 C, Trollhättan

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2020-09-01 - 2020-09-04

Aktör Roll
Frendberg, Marie Helene Målsägande
Olsson, Marie Jennie Helen Misstänkt
Brottsbeskrivning
Mord
Brottsplatsadress
Kungsgatan 74 C, Trollhättan

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
    -  -   -     -  -  

Aktör Roll
Arbius, Zoo-Hyun Carl Jonas Vittne
Ayoub, Usman Vittne
Bromander, Johan Ola Narendra Vittne
Cardemyr, Carrie Maria Gisela Vittne
Dödsbo efter Erik Fasth Målsägande
Ekström, Gerd Cecilia Vittne
Fasth, Eva Desirée Målsägande
Fasth, Lovisa Rebecca Målsägande
Fasth, Roy Tomas Målsägande
Frendberg, Ingrid Marianne Vittne
Frendberg, Linda Cecilia Vittne
Frendberg, Marie Helene Vittne
Furthmüller, Martin Sten Göran Vittne
Hjelm, Erika Irene Vittne
Johansson, Erika Elin Lisette Vittne
Kallio, Sari Elina Vittne
Karlsson, Maria Therese Vittne
Lund, Paula Viktoria Helen Vittne
Magnussen, Malin Susanna Maria Målsägande
Nguyen, Thi Khanh Ly Vittne
Norrgran, Raimo Sven Helge Vittne
Olsson, Jan Erik Vittne
Olsson, Lena Margareta Vittne
Olsson, Marie Jennie Helen Misstänkt
Olsson, Stig Ronny Vittne
Perslow, Pål Erik Vittne
Söderhagen, Petra Vittne
Ziegel, Annica Linnéa Vittne

Notering

Adv Kvarnström har informerats om att det förekommer sidomaterial.

I pm upprättat av polisman Christoffer Carlsson nämner han en film som spelas in på 
brottsplatsen. Den bifogas huvudprotokollet.

Fotokonfrontationen som utfördes 2020-09-29 bifogas i en bilaga till huvudprotokollet.

Den tillgripna mobiltelefonen(5000-K1093113-20) är en silverfärgad I-phone 8 +. Kvitto 
ligger i sidomaterialet.
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Huvudanmälan
5000-K1074675-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-09-04 07:47 Enhet: 5504UTUJ1, Utredningsjour 1 PO Fyrbodal

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst Anmälningsansvarig:  Lyxell, Katarina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Mord

Variant: Mord

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Mord

Kungsgatan 74 C, Trollhättan

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Fritext

En person har hittats avliden i en bostad. Ett sticksår ses i personens hals.
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Huvudanmälan
5000-K1093113-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-09-08 11:20 Enhet: 5504UTGB1, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst Anmälningsansvarig:  Lyxell, Katarina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grov stöld

Variant: Grov stöld

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grov stöld

Kungsgatan 74 C, Trollhättan

Fr.o.m Tisdag 2020-09-01 t.o.m Fredag 2020-09-04 

Misstänkta personer:

Olsson, Marie Jennie Helen

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Frendberg, Marie Helene Målsägande

Fritext

Under utredning av grovt brott har framkommit att misstänkt, olovligen, har tillgripit uttagskort samt

telefon från målsägande i dennes bostad.
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Tilläggsanmälan
5000-K1093113-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-01-12 12:59 Enhet: 5504UTGB1, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst Anmälningsansvarig:  Brovall, Claes

Uppgiftslämnare: Brovall, Claes

(Myndighetsanställd)

Fritext

Godsförteckning

Nya godspunkter

1. Föremål: Mobiltelefon

Huvudgrupp: Bokföring/Data/Kontor/Telefoni

Undergrupp: Mobiltelefon

Antal: 1

Målsägare:

Frendberg, Marie Helene
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Huvudanmälan
5000-K1093024-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-09-08 11:09 Enhet: 5504UTGB1, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst Anmälningsansvarig:  Lyxell, Katarina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Automat

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Övk Bankomat, Vällebergsvägen 12, Ljungskile

Fr.o.m Fredag 2020-09-04 

Misstänkta personer:

Olsson, Marie Jennie Helen

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

Under utredning av grovt brott framkommer att misstänkt olovligen, på annans kort, tagit ut pengar i

bankomat.
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KC-POLIS

Händelserapport: 5501-20200904-0112 (AKTIV)

2020-09-04 07:17:51 0301, MORD/DRÅP
5501-20200904-
0112 / 5501

SOS AB GRUND

Prio.:(2) 2 SKYNDSAMT VGRAPS 80 *5080* Ö FYRBODAL Ansvarig tjg nr:058971

Operatör:5JELA Operatör:5PAUL 550410
(6467032,1293444)

-RLC55-112

Adressinformation

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN, 46135

Platsinfo: [X] Adressvaliderad

Åtgärdskod

ANMÄLAN

PROMEMORIA

BROTTSPLATSUNDERSÖKNINGAnmälarinformation

[J] Media [N] Kontakta anmälaren

Notes:

Datum/tid

Påbörjad HR 2020-09-04 07:17:51

Parkerad 2020-09-04 07:17:58

Registrerad 2020-09-04 07:18:10

Beordrad 2020-09-04 07:20:19

Påbörjat uppdrag 2020-09-04 07:26:49

Klar på plats 2020-09-04 10:31:22

Återöppnad 2020-09-06 11:17:50

Klar 2020-09-04 23:32:39

Patrullaktivitet

54-1150 2020-09-04 07:20:19 058971 054149 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1160 2020-09-04 07:23:04 045003 060710 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1160 2020-09-04 07:25:37 045003 060710 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGR

54-1150 2020-09-04 07:26:27 058971 054149 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGR

54-1160 2020-09-04 07:26:49 045003 060710 Påbörjat uppdrag 

153992

54-1150 2020-09-04 07:27:50 058971 054149 Påbörjat uppdrag 

152120

54-1160 2020-09-04 07:55:40 045003 060710 Påbörjat uppdrag 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1150 2020-09-04 07:55:40 058971 054149 Påbörjat uppdrag 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

53-9710 2020-09-04 08:22:33 016562 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN
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54-4660 2020-09-04 08:24:43 017360 005061 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

53-9710 2020-09-04 08:27:12 016562 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGR

59-4740 2020-09-04 08:56:41 014181 007277 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

59-4750 2020-09-04 08:56:42 022726 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-4660 2020-09-04 09:39:08 017360 005061 Knuten till HR 

SKALL KNYTNING GÖRAS MOT AKTUELL HÄNDELSE?

54-4660 2020-09-04 09:39:08 017360 005061 Ledig 

PATRULLEN HAR TAGITS BORT 5501-20200904-0112

54-4660 2020-09-04 09:39:08 017360 005061 Ledig 

PATRULLEN OMPRIORITERAD5501-20200904-0200 5501-20200904-0112

54-2520 2020-09-04 09:50:55 019028 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-2520 2020-09-04 09:59:49 019028 007091 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGR

51-9720 2020-09-04 09:59:55 016026 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1410 2020-09-04 10:08:20 011038 053454 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1410 2020-09-04 10:08:42 011038 053454 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1210 2020-09-04 10:10:21 010108 043570 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1220 2020-09-04 10:10:54 043747 065704 Beordrad 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1220 2020-09-04 10:11:10 043747 065704 Påbörjat uppdrag 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-2520 2020-09-04 10:17:49 019028 007091 Beordrad 

MEDDELANDE SÄNT KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGR

54-2520 2020-09-04 10:19:27 019028 007091 Påbörjat uppdrag 

152015

54-1150 2020-09-04 10:31:22 058971 054149 Klar_på_plats 

>> MKT AVRAPP

51-9720 2020-09-04 12:09:59 016026 Ledig 

54-2520 2020-09-04 12:34:35 019028 007091 Knuten till HR 

SKALL KNYTNING GÖRAS MOT AKTUELL HÄNDELSE?

54-2520 2020-09-04 12:34:35 019028 007091 Ledig 

PATRULLEN HAR TAGITS BORT 5501-20200904-0112

54-2520 2020-09-04 12:34:35 019028 007091 Ledig 

PATRULLEN OMPRIORITERAD5501-20200904-0176 5501-20200904-0112

54-1150 2020-09-04 13:12:28 058971 054149 Ledig 

53-9710 2020-09-04 13:35:05 016562 Ledig 

54-2520 2020-09-04 15:19:01 019028 007091 Påbörjat uppdrag 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN
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2020-09-04 15:40:15 045003 060710 Ledig 

59-4750 2020-09-04 16:16:10 022726 Ledig 

54-4660 2020-09-04 16:36:02 017360 005061 Knytning raderad 

Knytning raderad

59-4740 2020-09-04 17:31:53 014181 007277 Ledig 

54-2520 2020-09-04 19:18:40 019028 007091 Ledig 

54-2520 2020-09-04 19:20:49 019028 007091 Knytning raderad 

Knytning raderad

54-1410 2020-09-04 22:21:49 011038 053454 Ledig 

54-1210 2020-09-04 23:32:40 010108 043570 Ledig 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

54-1220 2020-09-04 23:32:40 043747 065704 Ledig 

KUNGSGATAN 74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN

Relation:

HÄNDELSE - REL. 5501-20200904-0200 LÄNKADE AV OPERATÖR: 5LIEL 

HÄNDELSE - REL. 5501-20200904-0203 LÄNKADE AV OPERATÖR: 5ELFA 

EXTERN KONTAKT - REL. TILL 
HÄNDELSE 

A/12345 MEMENTO SJUKVÅRD POLITI 

K-NUMMER - REL. TILL 
HÄNDELSE 

5000-K1074675-20:SKAPAT AV OPERATÖR 5LEBO 

PERSON - AVLIDEN ERIK FASTH 

Fritext

SOS RINGER IN OM EN MAN SOM HITTATS AVLIDEN I BOSTADEN 
AV SIN FRU

2020-09-
04 

07:18:48 RLC55-112 5JELA 

MED ETT STICKSÅR I HALSEN 2020-09-
04 

07:18:53 RLC55-112 5JELA 

- 2020-09-
04 

07:18:55 RLC55-112 5JELA 

MANNEN SKA HETA ERIK FAST 2020-09-
04

07:19:24 RLC55-112 5JELA 

54-1150 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

07:20:19 RLC55-105 5PAUL 

- 2020-09-
04 

07:22:23 RLC55-112 5JELA 

AMB PP 2020-09-
04 

07:22:25 RLC55-112 5JELA 

TITTAT UNDER KNAPPEN HISTORIK KUNGSGATAN 74C 2020-09-
04 

07:22:41 RLC55-105 5PAUL 

ÅTKOMSTSKYDDAT HR: AV RLC 2020-09-
04

07:22:47 RLC55-104 5LEBO 

54-1160 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

07:23:04 RLC55-107 5HEGL 

- 2020-09-
04 

07:23:15 RLC55-107 5HEGL 

54-1160 Påbörjat uppdrag 2020-09-
04 

07:26:49 SYSAWSRV SYSTEM 

54-1150 Påbörjat uppdrag 2020-09-
04 

07:27:50 SYSAWSRV SYSTEM 

- 2020-09- 07:54:31 RLC55-107 5HEGL 
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04 

50-8252, GRUPPCHEF VILL ATT 5-0 PASSAR INSATSEN 2020-09-
04 

07:54:45 RLC55-107 5HEGL 

- 2020-09-
04 

07:54:45 RLC55-107 5HEGL 

RÄTTSLÄGE: MORD 2020-09-
04 

07:56:09 RLC55-107 5HEGL 

HÅLLER AVSPÄRRNING OCH GENOMFÖR FÖRHÖR JUST NU 2020-09-
04 

07:56:31 RLC55-107 5HEGL 

- 2020-09-
04 

07:56:33 RLC55-107 5HEGL 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2020-09-
04 

08:03:18 RLC55-104 5LEBO 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2020-09-
04 

08:09:25 RLC55-104 5LEBO 

Relation: 5000-K1074675-20:SKAPAT AV OPERATÖR 5LEBO 2020-09-
04 

08:10:42 RLC55-104 5LEBO 

-- 2020-09-
04 

08:10:58 RLC55-104 5LEBO 

SKALL VARA NÅGON PERSONAL SOM KOMMIT TILL PLATSEN PÅ 
MORGONEN OCH HITTAT SIN KOLLEGA AVLIDEN , SKALL VARA 
NÅGON SOM LIGGER I RESPIRATOR PÅ PLATSEN SOM HAR 
TILLSYN

2020-09-
04 

08:12:22 RLC55-104 5LEBO 

-- 2020-09-
04 

08:12:23 RLC55-104 5LEBO 

JOUR-FU MATTIAS ÖNSKAR HUND TILL PLATSEN FÖR SAKSÖK 
SAMT SPÅR

2020-09-
04 

08:17:51 RLC55-117 5NIIR 

-- 2020-09-
04 

08:17:52 RLC55-117 5NIIR 

53-9710 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

08:22:33 RLC55-104 5LEBO 

54-4660 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

08:24:43 RLC55-112 5JELA 

PIC STEFAN 54-1150 2020-09-
04 

08:25:16 RLC55-104 5LEBO 

-- 2020-09-
04 

08:25:22 RLC55-104 5LEBO 

YB LYSSNAR MED PÅ INSATSEN 2020-09-
04 

08:25:38 RLC55-104 5LEBO 

Flyttad till mitt filter 5ANOD 2020-09-
04

08:28:52 RLC55-137 5ANOD 

59-4740 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

08:56:41 RLC55-112 5JELA 

59-4750 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

08:56:42 RLC55-115 5ANBO 

- 2020-09-
04 

08:56:54 RLC55-106 5ERBL 

59-4750 SKA UTFÖRA PLATSUNDERSÖKNING PÅ PLATS 2020-09-
04 

08:57:04 RLC55-115 5ANBO 

Personnr:  Kön:M 2020-09-
04

08:57:18 RLC55-106 5ERBL 

AVLIDEN PERSON ERIK FASTH 2020-09-
04

08:57:18 RLC55-106 5ERBL 

-- 2020-09-
04 

08:57:21 RLC55-106 5ERBL 

Länkad Per Händelse 5501-20200904-0200 2020-09-
04 

09:37:58 RLC55-121 5LIEL 

54-4660 PATRULLEN OMPRIORITERAD 5501-20200904-0200 2020-09-
04 

09:39:08 RLC55-121 5LIEL 
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Länkad Per Händelse 5501-20200904-0203 2020-09-
04 

09:41:58 RLC55-120 5ELFA 

54-2520 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

09:50:55 RLC55-116 5ZAZY 

51-9720 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

09:59:55 RLC55-104 5LEBO 

54-1410 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

10:08:20 RLC55-117 5NIIR 

54-1210 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

10:10:21 RLC55-116 5ZAZY 

54-1220 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

10:10:54 RLC55-120 5ELFA 

54-1220 Påbörjat uppdrag 2020-09-
04 

10:11:10 RLC55-120 5ELFA 

54-2520 Påbörjat uppdrag 2020-09-
04 

10:19:27 SYSAWSRV SYSTEM 

54-1150 Klar_på_plats 2020-09-
04 

10:31:22 RLC55-121 5LIEL 

PATRULLVARNING FÖRLÄNGD: 54-1150 2020-09-
04 

10:31:22 RLC55-121 5LIEL 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2020-09-
04 

10:53:06 RLC55-120 5ELFA 

PIC TILLAGD 2020-09-
04 

10:53:58 RLC55-120 5ELFA 

-- 2020-09-
04 

10:55:06 RLC55-120 5ELFA 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2020-09-
04 

10:58:25 RLC55-109 5JOSP 

063446 TILLAGD FÖR AVRAPP 2020-09-
04 

10:59:03 RLC55-109 5JOSP 

-- 2020-09-
04 

10:59:05 RLC55-109 5JOSP 

51-9720 Ledig 2020-09-
04 

12:09:59 RLC55-104 5LEBO 

54-2520 PATRULLEN OMPRIORITERAD 5501-20200904-0176 2020-09-
04 

12:34:35 RLC55-115 5ANBO 

--- 2020-09-
04 

13:12:19 RLC55-117 5NIIR 

54-1150 Ledig 2020-09-
04 

13:12:28 RLC55-117 5NIIR 

53-9710 Ledig 2020-09-
04 

13:35:04 RLC55-116 5ZAZY 

* FÖRTYDLIGANDE 2020-09-
04 

14:58:29 RLC55-104 5LEBO 

MANNEN SOM ÄR AVLIDEN HADE TILLSYN ÖVER DEN PERSONEN 
SOM VAR I RESPIRATORN OCH INGET ANNAT.

2020-09-
04 

14:59:25 RLC55-104 5LEBO 

54-2520 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

15:19:01 RLC55-104 5LEBO 

FEL TID PÅ PTR, PTR HAR VARIT PÅ PLATS SEDAN 10.19 2020-09-
04 

15:19:38 RLC55-104 5LEBO 

-- 2020-09-
04 

15:19:39 RLC55-104 5LEBO 

PATRULLVARNING FÖRLÄNGD: 54-1160 2020-09-
04 

15:40:14 RLC55-116 5ZAZY 

54-1160 Ledig 2020-09-
04 

15:40:14 RLC55-116 5ZAZY 

A/12345 MEMENTO SJUKVÅRD POLITI 2020-09-
04 

15:46:43 RLC55-127 5NIPE 

59-4750 Ledig 2020-09- 16:16:10 RLC55-120 5JIKL 
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04 

PTRL FORSATT KVAR PP OCH VÄNTAR IN POLITI 2020-09-
04 

16:49:12 RLC55-105 5AMJA 

- 2020-09-
04 

16:49:14 RLC55-105 5AMJA 

59-4740 Ledig 2020-09-
04 

17:31:53 RLC55-135 5ANDA 

54-2520 Ledig 2020-09-
04 

19:18:40 RLC55-123 5JONI 

- 2020-09-
04 

19:18:44 RLC55-123 5JONI 

AVSPÄRRNING NU HÄVD 2020-09-
04 

19:18:52 RLC55-123 5JONI 

GBG BEGRAVNINGSTJÄNST HAR HÄMTAT DEN AVLIDNE 2020-09-
04 

19:19:03 RLC55-123 5JONI 

- 2020-09-
04 

19:19:03 RLC55-123 5JONI 

LGHNYCKEL LÄMNAD TILL KATARINA LYCKSELL BITRÄDANDE CHEF 
GROVA BROTT

2020-09-
04 

19:20:08 RLC55-123 5JONI 

- 2020-09-
04 

19:20:08 RLC55-123 5JONI 

54-2520 Knytning raderad 2020-09-
04 

19:20:49 RLC55-112 5FRTE 

Åtgärdskod: 101, 107, 138, R300 2020-09-
04

19:22:16 RLC55-123 5JONI 

(RLC) 2020-09-
04 

19:22:16 RLC55-123 5JONI 

Åtgärdskod: 101, 107, 138 2020-09-
04

19:22:28 RLC55-123 5JONI 

(RLC) 2020-09-
04 

19:22:28 RLC55-123 5JONI 

- 2020-09-
04 

19:22:32 RLC55-123 5JONI 

54-1410 Ledig 2020-09-
04 

22:21:49 RLC55-105 5AMJA 

Gripna Omhä Övr.fb. 2020-09-
04 

23:32:39 RLC55-104 5FRTE 

5501-20200904-0112 AVSLUTAD 2020-09-
04 

23:32:39 RLC55-104 5FRTE 

ÅTERAKTIVERAD RLC55-105 2020-09-
06 

11:17:50 RLC55-105 5MAPA 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT 2020-09-
06 

11:18:24 RLC55-105 5MAPA 

Tilläggstext

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 54-1160( ): KUNGSGATAN 
74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGRAPS 80 *5080*; DÖDSFALL; 
INSATS 45/EJ PASS; 6467032; 1293444 

2020-09-
04 

07:25:37 SYSAWSRV SYSTEM 

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 54-1150( ): KUNGSGATAN 
74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGRAPS 80 *5080*; DÖDSFALL; 
INSATS 45/EJ PASS; 6467032; 1293444 

2020-09-
04 

07:26:27 SYSAWSRV SYSTEM 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT LKC101-O LKC101-RKP LKC101-RPS 
LKC102-O LKC102-RKP LKC102-RPS LKC103-O LKC103-RKP 
LKC103-RPS LKC104-O LKC104-RKP LKC104-RPS LKC105-O 
LKC105-RKP LKC105-RPS LKC106-O LKC106-RKP LKC106-RPS
LKC107-O LKC107-RKP LKC107-RPS LKC108-O LKC108-RKP 
LKC108-RPS LKC109-O LKC109-RKP LKC110-O LKC111-O LKC112-
O LKC113-O LKC114-O LKC115-O LKC116-O LKC117-O LKC118-O 
LKC119-O LKC120-O LKC121-O LKC122-O LKC123-O LKC124-O
LKC125-O LKC126-O LKC127-O LKC128-O LKC129-O LKC201-O 
LKC201-RKP LKC202-O LKC202-RKP LKC203-O LKC203-RKP 

2020-09-
04 

08:03:18 RLC55-104 5LEBO 
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LKC204-O LKC204-RKP LKC205-O LKC205-RKP LKC206-O LKC207-
O LKC208-O LKC209-O LKC210-O LKC211-O LKC212-O LKC213-O
PC-265055 PC-270941 PC-350217 PC-350285 PC-355920 PC-
363139 PC-363190 PC-363788 PC-363815 PC-363893 PC-364091 
PC-364667 PC-364676 PC-364751 PC-365301 PC-365584 PC-
365933 PC-372180 PC-372334 PC-373994 PC-376132 PC-376704 
PC-376730 PC-378722 PC-380644 PC-380651 PC-380656 PC-
380829 PC-382769 PC-382846 PC-382866 PC-382868 PC-383407 
PC-383603 PC-383612 PC-385529 PC-386640 PC-387886 PC-
389610 PC-396733 PC-396757 PC-396795 PC-398803 PC-399672 
PC-400659 PC-400855 PC-419943 PC-420200 PC-421022 PC-
421560 PC-421774 PC-422149 PC-423573 PC-423855 PC-424428 
PC-424942 PC-425930 PC-427525 PC-427551 PC-427888 PC-
428115 PC-428589 PC-429076 PC-429174 PC-430175 PC-438615 
PC-438650 PC-438657 PC-438701 PC-438734 PC-438771 PC-
438894 PC-439303 PC-439307 PC-439332 PC-439333 PC-442305
PC-442307 PC-442639 PC-442640 PC-442645 PC-442647 PC-
442654 PC-442657 PC-442682 PC-442684 PC-443629 PC-443906 
PC-443926 PC-443929 PC-443944 PC-443965 PC-444116 PC-
444119 PC-444141 PC-444143 PC-444144 PC-444157 PC-444188 
PC-444200 PC-449516 PC-449565 PC-452050 PC-452088 PC-
452125 PC-452255 PC-452306 PC-452554 PC-452751 PC-452797 
PC-452871 PC-455310 PC-455320 PC-455328 PC-455330 PC-
455632 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT LKC101-O LKC101-RKP LKC101-RPS 
LKC102-O LKC102-RKP LKC102-RPS LKC103-O LKC103-RKP 
LKC103-RPS LKC104-O LKC104-RKP LKC104-RPS LKC105-O 
LKC105-RKP LKC105-RPS LKC106-O LKC106-RKP LKC106-RPS 
LKC107-O LKC107-RKP LKC107-RPS LKC108-O LKC108-RKP
LKC108-RPS LKC109-O LKC109-RKP LKC110-O LKC111-O LKC112-
O LKC113-O LKC114-O LKC115-O LKC116-O LKC117-O LKC118-O 
LKC119-O LKC120-O LKC121-O LKC122-O LKC123-O LKC124-O 
LKC125-O LKC126-O LKC127-O LKC128-O LKC129-O LKC201-O 
LKC201-RKP LKC202-O LKC202-RKP LKC203-O LKC203-RKP 
LKC204-O LKC204-RKP LKC205-O LKC205-RKP LKC206-O LKC207-
O LKC208-O LKC209-O LKC210-O LKC211-O LKC212-O LKC213-O 
PC-265055 PC-270941 PC-350217 PC-350285 PC-355920 PC-
363139 PC-363190 PC-363788 PC-363815 PC-363893 PC-364091 
PC-364667 PC-364676 PC-364751 PC-365301 PC-365584 PC-
365933 PC-372180 PC-372334 PC-373994 PC-376132 PC-376704 
PC-376730 PC-378722 PC-380644 PC-380651 PC-380656 PC-
380829 PC-382769 PC-382846 PC-382866 PC-382868 PC-383407 
PC-383603 PC-383612 PC-385529 PC-386640 PC-387886 PC-
389610 PC-396733 PC-396757 PC-396795 PC-398803 PC-399672 
PC-400659 PC-400855 PC-419943 PC-420200 PC-421022 PC-
421560 PC-421774 PC-422149 PC-423573 PC-423855 PC-424428 
PC-424942 PC-425930 PC-427525 PC-427551 PC-427888 PC-
428115 PC-428589 PC-429076 PC-429174 PC-430175 PC-438615
PC-438650 PC-438657 PC-438701 PC-438734 PC-438771 PC-
438894 PC-439303 PC-439307 PC-439332 PC-439333 PC-442305 
PC-442307 PC-442639 PC-442640 PC-442645 PC-442647 PC-
442654 PC-442657 PC-442682 PC-442684 PC-443629 PC-443906 
PC-443926 PC-443929 PC-443944 PC-443965 PC-444116 PC-
444119 PC-444141 PC-444143 PC-444144 PC-444157 PC-444188 
PC-444200 PC-449516 PC-449565 PC-452050 PC-452088 PC-
452125 PC-452255 PC-452306 PC-452554 PC-452751 PC-452797 
PC-452871 PC-455310 PC-455320 PC-455328 PC-455330 PC-
455632 

2020-09-
04

08:09:25 RLC55-104 5LEBO 

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 53-9710( ): KUNGSGATAN 
74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGRAPS 80 *5080*; MORD/DRÅP; 
INSATS 45/EJ PASS; 6467032; 1293444 

2020-09-
04 

08:27:12 SYSAWSRV SYSTEM 

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 54-2520( ): KUNGSGATAN 
74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGRAPS 80 *5080*; MORD/DRÅP; 
INSATS 45/EJ PASS; 6467032; 1293444 

2020-09-
04 

09:59:49 SYSAWSRV SYSTEM 

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 54-2520( ): KUNGSGATAN 
74C, CENTRUM, TROLLHÄTTAN; VGRAPS 80 *5080*; MORD/DRÅP; 
INSATS 45/EJ PASS; 6467032; 1293444 

2020-09-
04 

10:17:49 SYSAWSRV SYSTEM 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT LKC101-O LKC101-RKP LKC101-RPS 
LKC102-O LKC102-RKP LKC102-RPS LKC103-O LKC103-RKP 
LKC103-RPS LKC104-O LKC104-RKP LKC104-RPS LKC105-O 

2020-09-
04 

10:53:06 RLC55-120 5ELFA 
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LKC105-RKP LKC105-RPS LKC106-O LKC106-RKP LKC106-RPS
LKC107-O LKC107-RKP LKC107-RPS LKC108-O LKC108-RKP 
LKC108-RPS LKC109-O LKC109-RKP LKC110-O LKC111-O LKC112-
O LKC113-O LKC114-O LKC115-O LKC116-O LKC117-O LKC118-O 
LKC119-O LKC120-O LKC121-O LKC122-O LKC123-O LKC124-O
LKC125-O LKC126-O LKC127-O LKC128-O LKC129-O LKC201-O 
LKC201-RKP LKC202-O LKC202-RKP LKC203-O LKC203-RKP 
LKC204-O LKC204-RKP LKC205-O LKC205-RKP LKC206-O LKC207-
O LKC208-O LKC209-O LKC210-O LKC211-O LKC212-O LKC213-O
PC-265055 PC-270941 PC-350217 PC-350285 PC-355920 PC-
363139 PC-363190 PC-363788 PC-363815 PC-363893 PC-364091 
PC-364667 PC-364676 PC-364751 PC-365301 PC-365584 PC-
365933 PC-372180 PC-372334 PC-373994 PC-376132 PC-376704 
PC-376730 PC-378722 PC-380644 PC-380651 PC-380656 PC-
380829 PC-382769 PC-382846 PC-382866 PC-382868 PC-383407 
PC-383603 PC-383612 PC-385529 PC-386640 PC-387886 PC-
389610 PC-396733 PC-396757 PC-396795 PC-398803 PC-399672 
PC-400659 PC-400855 PC-419943 PC-420200 PC-421022 PC-
421560 PC-421774 PC-422149 PC-423573 PC-423855 PC-424428 
PC-424942 PC-425930 PC-427525 PC-427551 PC-427888 PC-
428115 PC-428589 PC-429076 PC-429174 PC-430175 PC-438615 
PC-438650 PC-438657 PC-438701 PC-438734 PC-438771 PC-
438894 PC-439303 PC-439307 PC-439332 PC-439333 PC-442305
PC-442307 PC-442639 PC-442640 PC-442645 PC-442647 PC-
442654 PC-442657 PC-442682 PC-442684 PC-443629 PC-443906 
PC-443926 PC-443929 PC-443944 PC-443965 PC-444116 PC-
444119 PC-444141 PC-444143 PC-444144 PC-444157 PC-444188 
PC-444200 PC-449516 PC-449565 PC-452050 PC-452088 PC-
452125 PC-452255 PC-452306 PC-452554 PC-452751 PC-452797 
PC-452871 PC-455310 PC-455320 PC-455328 PC-455330 PC-
455632 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT LKC101-O LKC101-RKP LKC101-RPS 
LKC102-O LKC102-RKP LKC102-RPS LKC103-O LKC103-RKP 
LKC103-RPS LKC104-O LKC104-RKP LKC104-RPS LKC105-O 
LKC105-RKP LKC105-RPS LKC106-O LKC106-RKP LKC106-RPS 
LKC107-O LKC107-RKP LKC107-RPS LKC108-O LKC108-RKP
LKC108-RPS LKC109-O LKC109-RKP LKC110-O LKC111-O LKC112-
O LKC113-O LKC114-O LKC115-O LKC116-O LKC117-O LKC118-O 
LKC119-O LKC120-O LKC121-O LKC122-O LKC123-O LKC124-O 
LKC125-O LKC126-O LKC127-O LKC128-O LKC129-O LKC201-O 
LKC201-RKP LKC202-O LKC202-RKP LKC203-O LKC203-RKP 
LKC204-O LKC204-RKP LKC205-O LKC205-RKP LKC206-O LKC207-
O LKC208-O LKC209-O LKC210-O LKC211-O LKC212-O LKC213-O 
PC-265055 PC-270941 PC-350217 PC-350285 PC-355920 PC-
363139 PC-363190 PC-363788 PC-363815 PC-363893 PC-364091 
PC-364667 PC-364676 PC-364751 PC-365301 PC-365584 PC-
365933 PC-372180 PC-372334 PC-373994 PC-376132 PC-376704 
PC-376730 PC-378722 PC-380644 PC-380651 PC-380656 PC-
380829 PC-382769 PC-382846 PC-382866 PC-382868 PC-383407 
PC-383603 PC-383612 PC-385529 PC-386640 PC-387886 PC-
389610 PC-396733 PC-396757 PC-396795 PC-398803 PC-399672 
PC-400659 PC-400855 PC-419943 PC-420200 PC-421022 PC-
421560 PC-421774 PC-422149 PC-423573 PC-423855 PC-424428 
PC-424942 PC-425930 PC-427525 PC-427551 PC-427888 PC-
428115 PC-428589 PC-429076 PC-429174 PC-430175 PC-438615
PC-438650 PC-438657 PC-438701 PC-438734 PC-438771 PC-
438894 PC-439303 PC-439307 PC-439332 PC-439333 PC-442305 
PC-442307 PC-442639 PC-442640 PC-442645 PC-442647 PC-
442654 PC-442657 PC-442682 PC-442684 PC-443629 PC-443906 
PC-443926 PC-443929 PC-443944 PC-443965 PC-444116 PC-
444119 PC-444141 PC-444143 PC-444144 PC-444157 PC-444188 
PC-444200 PC-449516 PC-449565 PC-452050 PC-452088 PC-
452125 PC-452255 PC-452306 PC-452554 PC-452751 PC-452797 
PC-452871 PC-455310 PC-455320 PC-455328 PC-455330 PC-
455632 

2020-09-
04

10:58:25 RLC55-109 5JOSP 

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT LKC101-O LKC101-RKP LKC101-RPS 
LKC102-O LKC102-RKP LKC102-RPS LKC103-O LKC103-RKP 
LKC103-RPS LKC104-O LKC104-RKP LKC104-RPS LKC105-O 
LKC105-RKP LKC105-RPS LKC106-O LKC106-RKP LKC106-RPS 
LKC107-O LKC107-RKP LKC107-RPS LKC108-O LKC108-RKP
LKC108-RPS LKC109-O LKC109-RKP LKC110-O LKC111-O LKC112-

2020-09-
06

11:18:24 RLC55-105 5MAPA 
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O LKC113-O LKC114-O LKC115-O LKC116-O LKC117-O LKC118-O 
LKC119-O LKC120-O LKC121-O LKC122-O LKC123-O LKC124-O 
LKC125-O LKC126-O LKC127-O LKC128-O LKC129-O LKC201-O 
LKC201-RKP LKC202-O LKC202-RKP LKC203-O LKC203-RKP 
LKC204-O LKC204-RKP LKC205-O LKC205-RKP LKC206-O LKC207-
O LKC208-O LKC209-O LKC210-O LKC211-O LKC212-O LKC213-O 
PC-265055 PC-270941 PC-350217 PC-350285 PC-355920 PC-
363139 PC-363190 PC-363788 PC-363815 PC-363893 PC-364091 
PC-364667 PC-364676 PC-364751 PC-365301 PC-365584 PC-
365933 PC-372180 PC-372334 PC-373994 PC-376132 PC-376704 
PC-376730 PC-378722 PC-380644 PC-380651 PC-380656 PC-
380829 PC-382769 PC-382846 PC-382866 PC-382868 PC-383407 
PC-383603 PC-383612 PC-385529 PC-386640 PC-387886 PC-
389610 PC-396733 PC-396757 PC-396795 PC-398803 PC-399672 
PC-400659 PC-400855 PC-419943 PC-420200 PC-421022 PC-
421560 PC-421774 PC-422149 PC-423573 PC-423855 PC-424428 
PC-424942 PC-425930 PC-427525 PC-427551 PC-427888 PC-
428115 PC-428589 PC-429076 PC-429174 PC-430175 PC-438615
PC-438650 PC-438657 PC-438701 PC-438734 PC-438771 PC-
438894 PC-439303 PC-439307 PC-439332 PC-439333 PC-442305 
PC-442307 PC-442639 PC-442640 PC-442645 PC-442647 PC-
442654 PC-442657 PC-442682 PC-442684 PC-443629 PC-443906 
PC-443926 PC-443929 PC-443944 PC-443965 PC-444116 PC-
444119 PC-444141 PC-444143 PC-444144 PC-444157 PC-444188 
PC-444200 PC-449516 PC-449565 PC-452050 PC-452088 PC-
452125 PC-452255 PC-452306 PC-452554 PC-452751 PC-452797 
PC-452871 PC-455310 PC-455320 PC-455328 PC-455330 PC-
455632 

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande 

TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN 

KC-POLIS

Händelserapport:
5501-20200904-0200 (AVSLUTAD)

2020-09-04 09:37:13 6000, UTREDNINGSARBETE
5501-20200904-
0200 / 5501

EGET GRUND

Prio.:(3) 3 NÄRTID DÖDSBUD Ö FYRBODAL Ansvarig tjg nr:017360

Operatör:5LIEL Operatör:5LIEL
550410
(6468174,1295331)

-RLC55-121

Adressinformation

 TROLLHÄTTAN, 46140

Platsinfo: [X] Adressvaliderad

Åtgärdskod

EJ MEDDELAT ÅTGÄRD

Anmälarinformation

[?] Media [N] Kontakta anmälaren

Notes:

Datum/tid

Påbörjad HR 2020-09-04 09:37:13

Parkerad 2020-09-04 09:37:24

Registrerad 2020-09-04 09:37:31

Beordrad 2020-09-04 09:39:08
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Påbörjat uppdrag 2020-09-04 09:41:50

Klar 2020-09-04 16:35:17

Avslutad 2020-09-04 16:35:17

Patrullaktivitet

54-4660 2020-09-04 09:39:08 017360 005061 Beordrad 

, TROLLHÄTTAN

54-4660 2020-09-04 09:41:50 017360 005061 Påbörjat uppdrag 

 TROLLHÄTTAN

54-4660 2020-09-04 16:35:18 017360 005061 Ledig 

 TROLLHÄTTAN

Relation:

HÄNDELSE - REL. 5501-20200904-0112 LÄNKADE AV OPERATÖR: 5LIEL 

PERSON - BERÖRD PERSON MALIN MAGNUSSEN 

Fritext

Länkad Till Händelse 5501-20200904-0112 2020-09-
04 

09:37:58 RLC55-
121 

5LIEL 

-- 2020-09-
04 

09:38:03 RLC55-
121 

5LIEL 

Personnr: Kön:K 2020-09-
04

09:38:33 RLC55-
121 

5LIEL 

BERÖRD PERSON MALIN MAGNUSSEN 2020-09-
04 

09:38:33 RLC55-
121 

5LIEL 

-- 2020-09-
04 

09:38:35 RLC55-
121 

5LIEL 

PTRL SKALL LÄMNA DÖDSBUD TILL OVAN SOM ÄR FLICKVÄN TILL 
AVLIDEN I LÄNKAT HR

2020-09-
04 

09:38:49 RLC55-
121 

5LIEL 

-- 2020-09-
04 

09:38:51 RLC55-
121 

5LIEL 

54-4660 BEORDRAD VIA F10 2020-09-
04 

09:39:08 RLC55-
121 

5LIEL 

54-4660 Påbörjat uppdrag 2020-09-
04 

09:41:50 RLC55-
121 

5LIEL 

Gripna Omhä Övr.fb. 2020-09-
04 

16:35:17 RLC55-
104 

5MADO 

Åtgärdskod: 126 2020-09-
04 

16:35:17 RLC55-
104 

5MADO 

5501-20200904-0200 AVSLUTAD 2020-09-
04 

16:35:17 RLC55-
104 

5MADO 

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande 

TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN 

KC-POLIS

Händelserapport:
5501-20200904-0203 (AVSLUTAD)

2020-09-04 09:41:25 6000, UTREDNINGSARBETE
5501-20200904-
0203 / 5501

EGET GRUND

Prio.:(3) 3 NÄRTID MEDDELA DÖDSBUD Ö FYRBODAL Ansvarig tjg nr:009358

Operatör:5ELFA Operatör:5ELFA
550410
(6468159,1297005)

-RLC55-120

Adressinformation
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 TROLLHÄTTAN, 46144

Platsinfo: [X] Adressvaliderad
Åtgärdskod

UTFÖRT

KLAR FÖR AVSLUT
Anmälarinformation

54-1640 [?] Media [N] Kontakta anmälaren

Notes:

Datum/tid

Påbörjad HR 2020-09-04 09:41:25

Parkerad 2020-09-04 09:41:31

Registrerad 2020-09-04 09:41:38

Beordrad 2020-09-04 09:41:42

Klar på plats 2020-09-04 11:03:19

Klar 2020-09-04 11:03:24

Åtgärdskodad 2020-09-04 11:03:18

Avslutad 2020-09-04 11:20:04

Patrullaktivitet

54-1640 2020-09-04 09:41:42 009358 018895 Beordrad 

 TROLLHÄTTAN

54-1640 2020-09-04 11:03:19 009358 018895 Klar_på_plats 

, TROLLHÄTTAN

54-1640 2020-09-04 11:03:24 009358 018895 Ledig 

Relation:

HÄNDELSE - REL. 5501-20200904-0112 LÄNKADE AV OPERATÖR: 5ELFA 

Fritext

54-1640 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP 2020-09-
04 

09:41:42 RLC55-
120 

5ELFA 

Länkad Till Händelse 5501-20200904-0112 2020-09-
04 

09:41:58 RLC55-
120 

5ELFA 

MEDDELA DÖSBUD MED ANLEDNING AV LÄNKAD HR 2020-09-
04 

09:42:12 RLC55-
120 

5ELFA 

- 2020-09-
04 

09:42:12 RLC55-
120 

5ELFA 

PTRL KLARA 2020-09-
04 

11:03:12 RLC55-
107 

5HEGL 

- 2020-09-
04 

11:03:12 RLC55-
107 

5HEGL 

Åtgärdskod: 123, R300 2020-09-
04 

11:03:18 RLC55-
107 

5HEGL 

(RLC) 2020-09-
04 

11:03:19 RLC55-
107 

5HEGL 

54-1640 Ledig 2020-09-
04 

11:03:24 RLC55-
107 

5HEGL 

Gripna Omhä Övr.fb. 2020-09-
04 

11:20:04 RLC55-
104 

5LEBO 

5501-20200904-0203 AVSLUTAD 2020-09-
04 

11:20:04 RLC55-
104 

5LEBO 

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande 
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TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN
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Utskrift SOS-samtal. 

2020-09-04, 06:58:28 

1 minut och 32 sekunder långt. 

 

Olika personer markeras med olika typsnitt. 

 

 

SOS112 vad är det som har inträffat? 

 

Öhh, Kungsgatan 74 C 

 

Vad händer där? 

 

Vet inte. Det är blod överallt här. Ingen aning. 

 

74 C sa du det? 

 

Ja. 

 

Ja, är det någon person som är där? 

 

Röst hörs i bakgrunden, ohörbart 

 

Är det Trollhättans kommun? 

 

Öhh, Ja. Fort, fort, fort. 

 

Ser du en person? 

 

Han ligger. Vi vet inte. Ja, det är en person. 

 

Ja. En vuxen? 

 

Han har diabetes. Vad sa du? 

 

Är han vaken? Får du kontakt med honom? 

 

Är han vaken? Får du kontakt? Nej. 

 

Nej. Andas han? 
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Andas han? Diego ställ dig där 

 

Röst i bakgrunden. Nej, han är kall också. 

 

Han är kall. 

 

Han är kall.  

 

Ja. 

 

Ja. Ok. I Trollhättans kommun? 

 

Ja. 

 

Ja. Kungsgatan 74 C. Sa du det?  

 

Ja. 

 

Ambulansen kommer larmas ut under samtalet. 

 

Ja. 

 

Hade han diabetes i botten? 

 

Han har diabetes i botten. Ska vi göra någonting? 

 

Du sa att det var blod i lägenheten eller? 

 

Det är blod överallt ja. 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Röst i bakgrunden. Ohörbart. 

 

Är det så att han inte andas. Att du misstänker det. Då behöver vi göra hjärt- och 

lungräddning. 

 

Ja. 
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Ja. Ligger han på ryggen? 

 

Ligger han på rygg? 

 

Röst i bakgrunden. Ja. 

 

Mmm. Då vill jag att vi påbörjar hjärt- och lungräddning om du tror att han inte andas. 

Titta en gång till. Är det regelbundna andetag? 

 

Sköterska med. 

 

Jag vet inte hur man gör det. 

 

Nej, men då kommer vi hjälpa dig igenom det. Jag har med mig en sjuksköterska som 

du kommer få prata vidare med. Men det är en man som är hittad på golvet som har 

diabetes och ingen andning tror vi. Ska vara blod i lägenheten. Kopplar ihop er här 

varsågoda.  

 

Är ni här snart eller? 

 

 

 

Utskrift SOS-samtal. 

2020-09-04, 06:59:41 

9 minuter och 47 sekunder långt. 

De båda ljudfilerna överlappar varandra något 

 

Olika personer markeras med olika typsnitt. 

 

Är ni här snart eller? 

 

Hej. Ambulansen är på väg. Ligger din man på golvet? 

 

Ska han ligga på golvet? Han ligger på golvet ja. 

 

Kan du sätta telefonen på högtalare? Kan du det? Så du hör mig samtidigt. 

 

Ja, nu är jag på högtalare. 
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Ja och så sätter du dig på golvet, på knä vid sidan utav bröstkorgen. 

 

Röst i bakgrunden. (ohörbart) ligga rakt eller? 

 

Ja. (ohörbart) Ska han ligga rakt på golvet. 

 

Ja. Och så sätter man sig på knä vid sidan av bröstkorgen. 

 

Ja, det gör hon. Det gör hon. 

 

Och så sätter du ena handen mitt på bröstkorgen 

 

Ja, ena handen mitt på bröstkorgen ja. 

 

Och den andra ovanpå. 

 

Och den andra ovanpå ja. 

 

Och så håller man armarna raka. 

 

Ja. 

 

Och så trycker man ner bröstkorgen hårt. 

 

Och så trycker man ner bröstkorgen hårt ja. 

 

Och så släpper man upp och så får man ha en ganska snabb takt. Man ska ju 

köra så här. 1,2,3,4. 

 

Ja. 

 

-Utskrift fram till 01:15 

 

 

Sammanfattning 01:15 – 09:47 

Mannen heter Erik Fasth och är kanske 28. Han är kall, har inte puls och reagerar inte. 

Det är blod precis överallt. De vet inte vart han blöder ifrån. 

 

De som är på plats är personal och arbetar med en sjuk kvinna. 

Ambulansen är snart på plats. Ambulansen kör så fort dom kan. 

Instruktioner om att fortsätta med hjärt- och lungräddning och hur de ska göra. 
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De kommer att hålla upp dörren för ambulansen och till slut får man hjälp av en granne 

med att hålla upp dörren. 

 

Ambulansen trycker att de är på plats enligt SOSAlarm. 

 

Ljudinspelningen avslutas.  
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Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 1 LPO Ö Fyrbodal

Protokoll över avspärrning
Signerat av

Erik Stålhandske
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Verkställd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-09-04 07:50
Beslutsfattare

Lejon, Rickard
Plats för avspärrning

Kungsgatan 74 C ,  Trollhättan
Verkställt av

Stålhandske, Erik
Datum och tid för verkställighet

2020-09-04 07:53
Brott

0311  -  Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot
man/pojke
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Spärra av brottsplatsen samt en så stor del av innergården så att vi kan bevaka avspärrningen.
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Aktuella uppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-09-04 07:50
Beslutsfattare

Lejon, Rickard
Omfattning/Direktiv

Spärra av brottsplatsen samt en så stor del av innergården så att vi kan bevaka avspärrningen.
Verkställt av

Stålhandske, Erik
Datum och tid för verkställighet

2020-09-04 07:53
Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2020-09-04 07:50
Beslutsfattare

Lejon, Rickard
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över avspärrning
Signerat av

Katarina Lyxell
Signerat datum

2020-09-06

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Avspärrning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-09-04 10:22
Beslutsfattare

Lyxell, Katarina
Plats för avspärrning

Kungsgatan ,  Trollhättan
Verkställt av

Wennberg, Ulrik
Datum och tid för verkställighet

2020-09-04 10:30
Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Avspärrad ej bevakad.
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2020-09-04 10:22
Beslutsfattare

Lyxell, Katarina
Typ

Häva
Datum och tid

2020-09-21 10:00
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över avspärrning
Signerat av

Claes Brovall
Signerat datum

2020-09-18

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Avspärrning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-09-07 20:30
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Plats för avspärrning

Nguyen, Thi Khanh Ly
LGH 0902 ,  Carl Roséns gränd 9
,  Uddevalla

Verkställt av

Gelotte, Agne
Malmqvist, Peter

Datum och tid för verkställighet

2020-09-07 21:15

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Spärras av efter husrannsakan och teknisk undersökning
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Låset byts ut direkt efter avslutad undersökning
med hjälp av låssmed.

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2020-09-07 20:30
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Häva
Datum och tid

2020-11-16 13:00
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Bil

Sida 1(2)

2020-11-25
Signerat av

Tomas Ryrå
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Angervall, Johan Erik Olof

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

Personbilen står parkerad på Strömgatan 5-9
B, Trollhättan. ,  Strömgatan ,  Trollhättan

Datum och tid för verkställighet

2020-09-04 16:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Ryrå, Tomas
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0311  -  Mord

Omfattning/direktiv

Husrannsakan i målsägaren personbil med reg.nr. MRD 275.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Bilen låst. Beslag, foto i Filip

Beslag

2020-5000-BG107955

Åtgärder

Husrannsakan, BG107955, maskat , 2020-11-25 11:05   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Bil

Sida 2(2)

2020-11-25
Signerat av

Tomas Ryrå
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Daniel Edsbagge. Anders Brobeck 2020-09-04 15:52

Signerat Tomas Ryrå 2020-09-04 16:30

Verkställd av Tomas Ryrå den 2020-09-04 16:00. Tomas Ryrå 2020-09-04 16:30

Signerad Tomas Ryrå 2020-09-04 16:30

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2020-5000-BG107955. Tomas Ryrå 2020-09-04 16:42

Husrannsakan, BG107955, maskat , 2020-11-25 11:05   diarienr: 5000-K1074675-20
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107955

Sida 1(3)

2020-11-25
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Angervall, Johan Erik Olof, 
Plats för verkställan

Personbilen står parkerad på Strömgatan 5-9 B,
Trollhättan. ,  Strömgatan ,  Trollhättan

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 16:00

Beslutat av

Ryrå, Tomas
Verkställt av

Ryrå, Tomas
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

Nyckel ( 1 st)

2020-5000-BG107955-1

Platsbeskrivning

Nycklar anträffade i mittkonsoll framför
växelspak.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 3

Anteckningar: Nyckelring utformad som ett får

Nyckel ( 1 st)

2020-5000-BG107955-2

Platsbeskrivning

Nyckel anträffade i mittkonsoll framför
växelspak.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
På ring : Ja Antal nycklar : 1

Anteckningar: Flerfärgad

Fjärrkontroll ( 1 st)

2020-5000-BG107955-3

Platsbeskrivning

Anträffade i mittkonsoll framför
växelspak.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Hormann

Anteckningar: Med kapsylöppnare

, 2020-11-25 11:05   diarienr: 5000-K1074675-20
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107955

Sida 2(3)

2020-11-25
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

Gps ( 1 st)

2020-5000-BG107955-4

Platsbeskrivning

GPS anträffad i fodral i handskfack.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Tomtom

Anteckningar: Med anslutningssladd i ljusgrönt fodral

Flaska ( 1 st)

2020-5000-BG107955-5

Platsbeskrivning

Anträffad under förarstol
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Sodastream

Anteckningar: Fylld med klar vätska

, 2020-11-25 11:05   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jim Wallenäs
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Lgh 1002 ,  Källebacksgatan 1 ,  Trollhättan
Datum och tid för verkställighet

2020-09-04 11:50
Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja
Beslutat av

Lejon, Rickard
Verkställt av

Wallenäs, Jim
Hernqvist, Evelina

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0311  -  Mord

Omfattning/direktiv

Eftersöka saker som kan har betydelse för brottet. I målsägandes bostad.
Övriga närvarande vid åtgärden

Malin Magnussen
Susanna Magnussen
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2020-5000-BG107924

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jim Wallenäs
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Rickard Lejon. Jim Wallenäs 2020-09-04 15:13

Signerat Jim Wallenäs 2020-09-04 15:15

Verkställd av Jim Wallenäs och Evelina Hernqvist den
2020-09-04 11:50.

Jim Wallenäs 2020-09-04 15:15

Signerad Jim Wallenäs 2020-09-04 15:15

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2020-5000-BG107924. Jim Wallenäs 2020-09-04 15:27

  30



Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107924

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Plats för verkställan

Lgh 1002 ,  Källebacksgatan 1 ,  Trollhättan
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 11:50
Beslutat av

Hernqvist, Evelina
Verkställt av

Wallenäs, Jim
Hernqvist, Evelina

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Fasth, Erik Robert
Magnussen, Malin Susanna Maria

Föremålspunkter

2020-5000-BG107924-1
Burk ( 1 st)

Platsbeskrivning

I målsägandes kök. Malin visar att den
ligger i medicinlåda i hylla i köket.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : Plastburk Färg : Vit

Anteckningar: Mindre burk som målsägande förvarat harsch i.

2020-5000-BG107924-2
Medicin ( 4 st)

Platsbeskrivning

Malin visar medicinerna som ligger i
kylskåpet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Preparat : NovoRapid Typ : Insulin

Styrka i milligr. : 100 Födelset.(ååååmmdd) : 19880607
Patientens efternamn : Fasth Patientens förnamn : Erik Robert

Anteckningar: 4 pkt Insulin för Diabetes.
2020-5000-BG107924-3
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

I sovrum. I vänster sängbord.
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Iphone

Anteckningar: Iphone med vitt fodral. Sprucken skärm.
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107924

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG107924-4
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

I målsägandes bostad. I vardagsrum. I
en låda i hylla.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Acer Typ : Bärbar dator

Anteckningar: Med tillhörande strömsladd.

2020-5000-BG107924-5
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

I målsägandes bostad. i vardagsrum. i
låda i hylla.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Lenovo Typ : Bärbar dator

Anteckningar: Med tillhörande strömsladd.

2020-5000-BG107924-6
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

I målsägandes bostad. I vardagsrum. I
låda i hylla.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : HP Typ : Bärbar dator

Anteckningar: Färg rosa.
2020-5000-BG107924-7
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Malin bar den på sig.
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Iphone

Anteckningar: Med "my little pony" skal.

2020-5000-BG107924-8
Pass ( 1 st)

Platsbeskrivning

I målsägandes bostad. I sovrum. I höger
sängbord.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Efternamn : Fasth Förnamn : Erik Robert

Personnummer : 198806075571 Utfärdat av : Polismyndigheten
Utfärdat i (land) : Sverige
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Fredrik Sätterman
Signerat datum

2020-09-07

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Parkeringsgaraget ,  Lillbräckegatan , 
Uddevalla

Datum och tid för verkställighet

2020-09-06 15:20

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Hasselström, Matias
Sätterman, Fredrik

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0311  -  Mord

Omfattning/direktiv

Eftersöka fordonet SGA 440.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Fordonet anträffat,

Beslag

2020-5000-BG108882

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Fredrik Sätterman
Signerat datum

2020-09-07

Diarienummer

5000-K1074675-20

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Daniel Edsbagge. Fredrik Sätterman 2020-09-07 09:26

Signerat Fredrik Sätterman 2020-09-07 09:27

Verkställd av Fredrik Sätterman och Matias Hasselström
den 2020-09-06 15:20.

Fredrik Sätterman 2020-09-07 09:27

Signerad Fredrik Sätterman 2020-09-07 09:27

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2020-5000-BG108882. Fredrik Sätterman 2020-09-07 09:38
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
SGA440 Citröen Xsara Picasso röd

2020-5000-BG108882

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Parkeringsgaraget ,  Lillbräckegatan ,  Uddevalla
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-06 15:25
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Hasselström, Matias
Sätterman, Fredrik

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Olsson, Marie Jennie Helen

Föremålspunkter

2020-5000-BG108882-1
Fordon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i garaget plats nr:727
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Typ av skylt : Normal svensk skylt Registreringsnummer : SGA440

Tillgripen : Nej Typ av fordon : PB
Nationalitet : Sverige Fabrikat/modell : Citroen Xsara Picasso

Färg : Röd Låst : Ja
Efterlyst i EF : Ja Bärgas : Ja
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Göran Fredriksson
Signerat datum

2020-09-07

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Olsson, Marie Jennie Helen
Dörren märkt med Nguyen. ,  Carl Roséns
gränd 9 ,  Uddevalla

Datum och tid för verkställighet

2020-09-07 10:25

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Hernqvist, Evelina
Fredriksson, Göran

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0311  -  Mord

Omfattning/direktiv

Söka efter föremål som är underkastat beslag/förvar.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2020-5000-BG108969

Åtgärder

  36



Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Göran Fredriksson
Signerat datum

2020-09-07

Diarienummer

5000-K1074675-20

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Daniel Edsbagge. Göran Fredriksson 2020-09-07 12:48

Signerat Göran Fredriksson 2020-09-07 12:49

Verkställd av Evelina Hernqvist och Göran Fredriksson den
2020-09-07 10:25.

Göran Fredriksson 2020-09-07 12:49

Signerad Göran Fredriksson 2020-09-07 12:49

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2020-5000-BG108969. Göran Fredriksson 2020-09-07 12:55
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
300:-SEK

2020-5000-BG108969

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Olsson, Marie Jennie Helen
Dörren märkt med Nguyen. ,  Carl Roséns gränd 9
,  Uddevalla

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-07 10:25

Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Hernqvist, Evelina
Fredriksson, Göran

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Uddevalla tingsrätt
Beslag taget från

Olsson, Marie Jennie Helen

Föremålspunkter

2020-5000-BG108969-1
Kontanter ( 1 st)

Platsbeskrivning

På köksbord.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 300
Anteckningar: 100 + 200 kronorssedel.

2020-5000-BG108969-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

I blå Ikeapåse i tunna i rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Puma Färg : Svart

  38



Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107805

Sida 1(2)

2020-11-25
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Angervall, Johan Erik Olof, 
Plats för verkställan

POLISEN TROLLHÄTTAN ,  POLISEN TROLL-
HÄTTAN, Klintvägen 2 ,  Trollhättan

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 12:00

Beslutat av

Lyxell, Katarina
Verkställt av

Hasselström, Matias
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Angervall, Johan Erik Olof

Föremålspunkter

Skor ( 2 st)

2020-5000-BG107805-1

Platsbeskrivning

MT hade på sig.
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Adidas

Strumpor ( 2 st)

2020-5000-BG107805-2

Platsbeskrivning

MT hade på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

Byxor ( 1 st)

2020-5000-BG107805-3

Platsbeskrivning

MT hade på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grå

Beslag, BG107805, maskat , 2020-11-25 11:11   diarienr: 5000-K1074675-20
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107805

Sida 2(2)

2020-11-25
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

T-shirt ( 1 st)

2020-5000-BG107805-4

Platsbeskrivning

MT hade på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

Kalsonger ( 1 st)

2020-5000-BG107805-5

Platsbeskrivning

MT hade på sig
Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

Beslag, BG107805, maskat , 2020-11-25 11:11   diarienr: 5000-K1074675-20

  40



Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107820

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Plats för verkställan

Kungsgatan 74 C ,  Trollhättan
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 11:45
Beslutat av

Timmersjö, Sten-Rune
Verkställt av

Sörqvist, Johan
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2020-5000-BG107820-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Diskbänk i köksdel
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Samsung Modell : Galaxy A6

Anteckningar: Blodig och inkopplade hörlurar
2020-5000-BG107820-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på soffbord
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Iphone

Färg : Svart
2020-5000-BG107820-3
Läsplatta ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på köksbord
Status

Utlämnad
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Typ : Läsplatta
Modell : Ipad

Anteckningar: Låg i ett rosa fodral

2020-5000-BG107820-4
Dagbok ( 1 st)

Platsbeskrivning

En loggbok som beskriver vad de
anställda gör när de är hos brukaren

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

  41



Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107935

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Plats för verkställan

Tuppekullegatan 31 ,  Trollhättan
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 15:00
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Rämö, Malin
Dahlgren Sjöholm, Hanna

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Johansson, Erika Elin Lisette

Föremålspunkter

2020-5000-BG107935-1
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Erika hade byxorna på sig när hon kom
till jobbet. Hon hade dem på sig hos
polisen och när hon kom hem tog hon
av sig dem och la byxor och tröja i en
hög på golvet. Johans hund har legat på
kläderna delvis.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

2020-5000-BG107935-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Erika hade tröjan på sig när hon kom
till jobbet. Hon hade dem på sig hos
polisen och när hon kom hem tog hon
av sig dem och la byxor och tröja i en
hög på golvet. Johans hund har legat på
kläderna delvis.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG107935

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG107935-3
Tofflor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Erika hade tofflorna på sig när hon
kom till jobbet. Hon tog av sig dem
och lämnade dem hos en vän. Erika
inkom med tofflorna till polisstationen
2020-09-04 kl 16.20.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Foppa Färg : rosa
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
Målsägandens kläder

2020-5000-BG107978

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Plats för verkställan

Lägenheten ,  Kungsgatan 74 C ,  Trollhättan
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 13:34
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Sörqvist, Johan
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Fasth, Erik Robert

Föremålspunkter

2020-5000-BG107978-1
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt på målsäganden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Stickliknande skador

2020-5000-BG107978-2
Shorts ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt på målsäganden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2020-5000-BG107978-3
Kalsonger ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt på målsäganden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2020-5000-BG107978-4
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt på målsäganden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grön

Anteckningar: Höger
2020-5000-BG107978-5
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt på målsäganden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grön

Anteckningar: Vänster
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG108634

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

POLISEN TROLLHÄTTAN ,  POLISEN TROLL-
HÄTTAN, Klintvägen 2 ,  Trollhättan

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-06 15:30

Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Lyxell, Katarina
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Olsson, Marie Jennie Helen

Föremålspunkter

2020-5000-BG108634-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Taget vid avvisitering
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : BLWR Typ : Jogging
Storlek : 39 Färg : Svart

2020-5000-BG108634-2
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Tagit vid avvisiterings
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Bluewear co Typ : Tröja med blixtlås

Färg : Grå
2020-5000-BG108634-3
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Tagit vid avvisitering
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Game Modell : Mjukisbyxa

Färg : Grå
Anteckningar: Kamoflagebyxa grå toner

2020-5000-BG108634-4
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Taget vid avvisitering
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Clique Färg : Svart
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG108634

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG108634-5
Bh ( 1 st)

Platsbeskrivning

Taget vid avvisitering
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Modell : Sport BH Färg : Svart

2020-5000-BG108634-6
Trosor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Tagna vid avvisitering
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Björn Borg Färg : Grå

Anteckningar: Kamoflage
2020-5000-BG108634-7
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Tagna vid avvisitering
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

2020-5000-BG108634-8
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Det är ett handledsskydd

Taget vid avvisitering

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
Jennies mobiltelefon

2020-5000-BG108641

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Hemma hos misstänkt Jennie där hon bott i en vec-
ka EEU. Hon är inte folkbokförd där. ,  Carl Roséns
gränd 9 ,  Uddevalla

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-06 14:25

Beslutat av

Hasselström, Matias
Verkställt av

Hasselström, Matias
Sätterman, Fredrik

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Olsson, Marie Jennie Helen

Föremålspunkter

2020-5000-BG108641-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i samband med gripandet,
mt hade den i byxfickan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Huawei Operatör : Tele2 Mobile

Färg : Svart
Anteckningar: KOD 696969
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
Vittne Paulas telefon

2020-5000-BG108644

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Plats för verkställan

Lund, Paula Viktoria Helen
I samband med förhör ,  Tvåöringsgränd 1 ,  Udde-
valla

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-06 15:40

Beslutat av

Engström, Liza
Verkställt av

Timmersjö, Sten-Rune
Engström, Liza

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Lund, Paula Viktoria Helen

Föremålspunkter

2020-5000-BG108644-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Efter förhör togs beslut om att telefonen
ska tas i beslag. Lämnades över till
förhörsledaren.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Modell : iPhone
Operatör : 3 Telefonnummer : 0707994833

Färg : Vit
Anteckningar: KOD 568511
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG108941

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Frendberg, Marie Helene
Kungsgatan 74 C ,  Trollhättan

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 15:00

Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Mindt, Christer
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Frendberg, Marie Helene

Föremålspunkter

2020-5000-BG108941-1
Kniv ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på bänken intill diskhon
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Fruktkniv i rostfri metall

2020-5000-BG108941-2
Handspritflaska ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på handfatet i badrummet
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Pumpflaska med handsprit

2020-5000-BG108941-3
Plastpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde baktill på permobil som stod i
badrummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Blodig genomskinlig plastpåse innehållande förbrukade engångshandskar

2020-5000-BG108941-4
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på bänk till höger i badrummet
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Blodiga engångshandskar
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG108941

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG108941-5
Handduk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde baktill på permobil som stod i
badrummet

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Handduk med blodbesudlingar
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utrednings-
jour 2 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG109070

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Plats för verkställan

Värmeverket, port 4 ,  Fridhemsvägen ,  Uddevalla
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-07 12:20
Beslutat av

Ögrim-Bryntesson, Eine-Marie
Verkställt av

Ryrå, Tomas
Ögrim-Bryntesson, Eine-Marie

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Fullbordat mord, dråp eller misshandel
med dödlig utgång utan användning av skjutvapen
mot man/pojke

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2020-5000-BG109070-1
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Modell : Kängor Färg : svart

Anteckningar: Ett par,

2020-5000-BG109070-2
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Haglöfs

Anteckningar: En sko

2020-5000-BG109070-3
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Reebook

Anteckningar: En sko
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utrednings-
jour 2 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG109070

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG109070-4
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : salomon

Anteckningar: En sko

2020-5000-BG109070-5
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Märkning : Callenberg Färg : svart

2020-5000-BG109070-6
Papperspåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Delad från Fast-
ställd
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Innehållande en plastpåse med kläder och skor

2020-5000-BG109070-6:1
Papperspåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartcontainern

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ICA Maxi Typ : Bärkasse
Material : Papper Färg : Flerfärgad

2020-5000-BG109070-6:2
Plastpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti papperspåsen beslagsp. 6:1
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Material : Plast Färg : Grå

2020-5000-BG109070-6:3
Nätpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Liten hopknytbar nätpåse innehållande en vit ankelstrumpa
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utrednings-
jour 2 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG109070

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG109070-6:4
"Prislappar" ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Plast-papperslappar med produktinfo. för Hemtex och Adidas

2020-5000-BG109070-6:5
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Blåkläder Modell : Collegetröja

Färg : Svart
Anteckningar: Med texten "premier" på

2020-5000-BG109070-6:6
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Nike Typ : Fritidsskor
Storlek : 39 Färg : Svart

Anteckningar: Med blodbesudlingar
2020-5000-BG109070-6:7
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Modell : Ankelstrumpor Storlek : 37-40

Färg : Svart
Anteckningar: Med blodbesudlingar

2020-5000-BG109070-6:8
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : ErgoTec Typ : Montage
Storlek : 8 Material : Tyg/gummi

Färg : Svart/grå
Anteckningar: Med blodbesudlingar
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utrednings-
jour 2 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG109070

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG109070-6:9
Servette ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Pappersservette Färg : Vit

2020-5000-BG109070-6:10
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg inuti plastpåsen med beslagsp. 6:2
Status

Fastställd
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 6
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : SOC Typ : Mjukisbyxor
Storlek : L Färg : Blå

Anteckningar: Avklippta till shorts

2020-5000-BG109070-7
Kartong ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Bananlåde med div innehåll, kuvert/brev med namn Jennie Olsson

2020-5000-BG109070-8
Ryggsäck ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

Anteckningar: Utan innehåll

2020-5000-BG109070-9
plastdetalj ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Grå

2020-5000-BG109070-10
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Adidas Färg : blå och svarta

Anteckningar: Ett par
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utrednings-
jour 2 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG109070

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG109070-11
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Halti

Anteckningar: Ett par

2020-5000-BG109070-12
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : asics Färg : blå

Anteckningar: Ett par

2020-5000-BG109070-13
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : vit

Anteckningar: En handske

2020-5000-BG109070-14
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Didriksons Färg : grön

2020-5000-BG109070-15
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : svarta

Anteckningar: Blöta, med vit färg på
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utrednings-
jour 2 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG109070

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Föremålspunkter

2020-5000-BG109070-16
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

Anteckningar: Svarta överdragsbyxor, blöta

2020-5000-BG109070-17
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg bland soporna från
brännbartkonteinern

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : svart

Anteckningar: Blöt

2020-5000-BG109070-28
Handskar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg lös i containern ihop med blöta
byxor, tröja och överdragsbyxa.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : montagehandske

  56



Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG109105

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Kungsgatan 74 C ,  Trollhättan
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-07 15:17
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Sätterman, Fredrik
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Angervall, Johan Erik Olof
Frendberg, Marie Helene

Föremålspunkter

2020-5000-BG109105-1
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på golvet i personalrummet bredvid
sängen vid fotändan.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Typ : Bärbar dator
Modell : Mac

Anteckningar: grå
2020-5000-BG109105-2
Router ( 1 st)

Platsbeskrivning

Fanns i kopplingsskåp i hallen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Teknicolour Produkt : Mobilt bredband

Typ : Router
Anteckningar: Grå och svart
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG110444

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Polisen Uddevalla
POLISEN UDDEVALLA ,  POLISEN UDDE-
VALLA, Lagerbergsgatan 35 ,  Uddevalla

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-09 15:35

Beslutat av

Fredriksson, Göran
Verkställt av

Fredriksson, Göran
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Norrgran, Raimo Sven Helge

Föremålspunkter

2020-5000-BG110444-1
Kontanter ( 1 st)

Platsbeskrivning

Togs i beslag under förhör på
polisstationen i Uddevalla. Sedelnummer
C351931403, C151470405,
C071024278, C421852384,
E210048220, C420011010,
C420540684, C490299124.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Valör : 500

Summa : 4000 Betade sedlar : Nej
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
Betongstenplatta

2020-5000-BG113260

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Utmed väggen på marken, norra sidan av huset , 
Kungsgatan 74 C ,  Trollhättan

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-04 10:00

Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Sörqvist, Johan
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2020-5000-BG113260-1
betongstenplatta ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg som en av flera plattor i en rad
längs husväggen, husets norra sida.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Material : Betong

Anteckningar: Skospår på plattans ovansida.
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG113363

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Misstänktes bostad ,  Carl Roséns gränd 10 ,  Ud-
devalla

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-16 11:00

Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Olausson, Kenth
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Uddevalla tingsrätt
Beslag taget från

Olsson, Marie Jennie Helen

Föremålspunkter

2020-5000-BG113363-1
Plastpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Satt behållare i skåpet under diskbänken
i köket

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : Avfalls Färg : Grå

Anteckningar: Påsen hade inget innehåll
2020-5000-BG113363-2
Plastpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

I en blomkruka på uteplatsen/altanen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Avfalls Färg : Grå

Anteckningar: Hopsknuten. Innehållande två jmuggar fyllda med cigarettfimpar
2020-5000-BG113363-3
Plastpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Nedersta kökslådan i köket
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Avfalls Färg : Grå

Anteckningar: En rulle med grå avfallspåsar, påsar har tillsynes tagits från rullen
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG114394

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Polisen Trollhättan ,  Polisen Trollhättan,
Klintvägen 2 ,  Trollhättan

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-14 10:00

Beslutat av

Timmersjö, Sten-Rune
Verkställt av

Timmersjö, Sten-Rune
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Fasth, Erik Robert

Föremålspunkter

2020-5000-BG114394-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i väska tillhörande
målsäganden Erik Fasth

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Iphone Färg : Rosa

2020-5000-BG114394-2
Väska ( 1 st)

Platsbeskrivning

Väska som anträffades i lägenheten, den
tillhör målsäganden Erik Fasth

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
Rapporteringsbok, Logg

2020-5000-BG114438

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Helene Frendberg, Brottsplatsen ,  Kungsgatan 74
C ,  Trollhättan

Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-17 14:30

Beslutat av

Brovall, Claes
Verkställt av

Brovall, Claes
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Frendberg, Marie Helene

Föremålspunkter

2020-5000-BG114438-1
Anteckningsbok ( 1 st)

Platsbeskrivning

Toalett/Dusch
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Titel : rapporteringsbok

Anteckningar: Från maj 2020
2020-5000-BG114438-2
Papper ( 1 st)

Platsbeskrivning

Toalett/Dusch
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Logg

Anteckningar: Uppgifter kring vården av Helene Frendberg. Tider, värden mm
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll

2020-5000-BG142066

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Carl Roséns gränd 9 ,  Uddevalla
Datum och klockslag för verkställighet

2020-11-16 11:00
Beslutat av

Edsbagge, Daniel
Verkställt av

Olausson, Kenth
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Uddevalla tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2020-5000-BG142066-1
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i tvättkorgen som stod på WC
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : CottoVer Storlek : L

Färg : Röd
Anteckningar: Mindre blodbesudlingar på framsidan
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Verkställande enhet

Polisregion Väst, Grova brott
1 PO Fyrbodal
Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
PO Fyrbodal

Beslagsprotokoll
Container

2020-5000-BG147014

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1074675-20

Misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
Plats för verkställan

Inom avspärrning ,  Kungsgatan 91 ,  Trollhättan
Datum och klockslag för verkställighet

2020-09-21 10:00
Beslutat av

Brovall, Claes
Verkställt av

Brovall, Claes
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0311  -  Mord

Domstol för överklagan

Vänersborgs tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2020-5000-BG147014-1
Container ( 1 st)

Platsbeskrivning

Står inom avspärrning på platsen.

Transporteras till polishusgården och
innehållet kontrolleras.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Typ : Container Färg : Blå

Anteckningar: Containern innehåller byggskrot
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PM
Brottsplats, avspärrning.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 1 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Stålhandske, Erik
Datum

2020-09-04
Tid

10:48
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Erik Stålhandske

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 54-1160 med Pa Stålhandske, Pa Stenström och Pa Andersson biträder 54-1150 med 
ett dödsfall på Kungsgatan i Trollhättan. När vi anländer så går kollegor i 54-1150 in i aktuell 
lägenhet för bedömning utav ärendet.

Kollegor i 54-1160 påbörjar informationsinhämtning ifrån vittnen. Jag får till mig av personal 
ifrån ambulansen att en altandörr på baksidan skall vara olåst. Jag går därför bak mot 
innergården där altandörren går ut mot, jag tar med mig avspärrningsband. Jag är på 
innergården kl 07:30. För att lokalisera vilken lägenhet det gäller så går jag försiktigt upp mot 
ett fönster som är ut mot innergården. Jag ser då att en man ligger ner på insidan av fönstret 
med mycket blod runt sig, jag backar därför undan. Mot detta fönster så fanns det kullersten 
under och fram till fönstret.

Då vi initialt inte riktigt vet vad vi har för rättsläge så bevakar jag innergården så att ingen tar 
sig in i lägenheten genom altandörren samt söker i närområdet efter intressanta föremål. Jag 
rör mig då enbart på asfalt alternativt gräsmatta för att ej förstöra eventuella spår. Jag hittar 
inget av intresse men tillfrågar PIC om avspärrning. PIC tillfrågar JFUL och beslut om 
avspärrning fattas kl 07:50. Avspärrningen verkställs av mig och står klar kl 07:53. Jag 
bevakar avspärrningen vid innergården fram tills kl 10:28 då jag blir avlöst utav Insp 
Andersson. Ingen har under denna tiden varit innanför avspärrningen förutom kriminaltekniker 
samt poliser.  

Jag informerade kriminaltekniker att mina skospår kan finnas upp mot fönstret på 
kullerstenarna. Jag visade även min skosula för kriminalteknikerna, de uppgav att de inte sett 
mina skospår vid kullerstenarna men gjort andra fynd vid kullerstenarna. 

AVSPÄRRNING VERKSTÄLLD KL 07:53.

I tjänsten Pa Stålhandske 
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Avrapporteringspm
Brottsplats, platschef

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Wijk, Stefan
Datum

2020-09-04
Tid

11:18
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Wijk

Uppgiften avser

Uppgift

Jag åker 54-1150 med pa Karlsson och får som uppgift att åka till ett misstänkt mord på 
Kungsgatan 74C lgh 1002.
Patrull 54-1160 med pa Stenström, Andersson och Stålhandske åker även med på detta och 
jag utses som platschef.
Vi anländer till adressen och jag säger genast till 54-1160 att kontrollera de personer som står 
på utsidan av lägenhetshuset och vi i 54-1150 går in i lägenheten för att få en övergripande 
blick på det vi har. Utanför lägenhetshuset står ca fyra personer från räddningstjänsten, och 
fyra ambulanssjukvårdare. Där står även två kvinnor som senare visar sig vara Erika som 
jobbar som chef för vårdarna, och Cecilia som är syster till lägenhetsinnehavaren tillika 
brukaren Helene. 
I lägenheten befinner sig vårdaren Johan, som sovit i lägenheten under natten och Helene som 
är lägenhetsinnehavaren. Helene är sängliggandes och kräver uppsikt dygnet runt, därav 
vårdarna. 
Målsägaren som heter Erik, ligger död i vardagsrummet, och han är också en av Helenes 
vårdare. Både den döde vårdaren Erik och vårdaren Johan jobbade under natten. Skillnaden 
mellan dessa två var att Erik skulle vara vaken och Johan låg och sov i ett annat rum. Jag fick 
senare reda på att Erika var försenad till att ta över tillsynen av Helene, men när hon kom 
fram till lägenheten och gick in så såg hon allt blod och skrek på Johan. Tillsammans gjorde 
de HLR tills blåljuspersonal anlände.
Då vi behöver få ut lägenhetsinnehavaren Helene för avspärrningens skull, så fick Erika 
komma in i lägenheten igen och förbereda henne för transport. Under tiden gick Johan ut ur 
lägenheten då han kände sig svimfärdig. Även jag gick ut ur lägenheten nu för att stöka så lite 
som möjligt på insidan. Jag var inte inne i vardagsrummet och kollade aldrig på kroppen. Min 
kollega pa Karlsson skriver ett PM om omständigheterna på insidan. 
Samtlig blåljuspersonal som varit inne i lägenheten hördes och deras fotavtryck fotades. Även 
de brukare som varit inne i lägenheten hördes och deras skor fotades.
En avspärrning upprättades på utsidan då lägenheten hade en liten uteplats och vaktades av pa 
Stålhandske. 
Krimjouren kom och tog utförliga förhör med Erika och Johan som varit inne i lägenheten. 
Områdespolisen knackar dörr i området. 
Kriminaltekniker kom till platsen och påbörjade sin uppgift.
En hundförare kom till platsen och gjorde ett sök i närområdet. 
/Stefan Wijk



67

Avrapporteringspm
Tidlogg platschef

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Wijk, Stefan
Datum

2020-09-04
Tid

10:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Stefan Wijk

Uppgiften avser

Uppgift

Jag var platschef på Kungsgatan 74C, lägenhet 1002 där mordet hade skett.

På plats inne i lägenheten:
Räddningstjänst - hörda och fotade fotsulor
Ambulans x2 - hörda och fotade fotsulor
54-1150 - skoskydd
Erika - chef för personalen i lägenheten, upptäckte mordet, kom på morgonen strax efter 
07.00
Johan - Erikas anställd, sov i lägenheten då mordet skedde, väckt på morgonen av Erika 
Martin - Erikas anställd, ringdes in för att hjälpa till, anlände ca. 08:00. Vet ingenting mer än 
det han hört på plats.

 Initiala uppgifter för patrullerna:
54-1160 vittnesförhör + avspärrning
54-1150 inne i lägenheten film/fota

 Tider:
07:26 patrullerna på plats, påbörjar förhör med samtliga på plats
07:50 beslut avspärrning JFL 
07:53 avspärrning verkställd utomhus
08:28 hund 53-9710 anmäler sig på insats
08:30 krimjouren på plats
08:46 avspärrning lägenhet verkställd
09:25 tekniker på plats
09:40 hund på plats, börjar spåra utanför avspärrning
09:46 grova brott ringer, fler patruller på väg
09:56 ordningsgrupp ska hålla avspärrning, områdespolisen ska knacka dörr
10:10 områdespolisen informeras och påbörjar dörrknackning
10:22 ordningsgruppen tar över bevakning
10:30 54-1150 och 54-1160 överlämning till utredare 

/Stefan Wijk
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Avrapporteringspm
Brottsplats.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Karlsson, Christoffer
Datum

2020-09-04
Tid

11:26
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christoffer Karlsson

Uppgiften avser

Iakttagelser vid brottsplats.
Uppgift

Jag åkte aktuell dag i RB 54-1150 tillsammans med pa Wijk. Vi fick ett jobb av RLC att 
ambulansen är vid en avliden man som har ett sticksår. Vi var snabbt på plats tillsammans med 
54-1160. 54-1160 tog uppgifter från räddningstjänst samt ambulans medan jag och pa Wijk 
gick in mot brottsplatsen. Vi får då till oss att det är en handikappad tjej som bor där med 
dygnetrunt-personal. Tjej (brukaren) samt en manlig personal (Johan) är kvar i lägenheten då 
hon inte går att flytta hur som helst, hon är uppkopplad mot respirator. Johan har även sin 
hund i lägenheten. 

Jag sätter på mig polismärkta "tossor" på fötterna och går in i lägenheten medan jag börjar 
filma med min kamera på tjänstetelefonen (se film i FILIP). Jag går in genom hallen, rakt fram 
finns personalens rum där de har sovande jour. Sedan svänger hallen av och brukarens rum 
ligger till höger och toaletten ligger åt vänster. Rakt fram är altandörren i ett stort rum, den ser 
olåst ut då handtaget är uppe. Till vänster i det stora rummet är ett kök samt matplats. Till 
höger är det ett vardagsrum. Den avlidne ligger med överkroppen mot vardagsrummet och 
fötterna pekar mot altandörren. Ett sticksår syns på höger sida av halsen samt stora 
ansamlingar blod runt om kring honom. Ett par badlakan ligger på golvet. En hel del 
blodansamlingar är runt matplatsen samt köket. På köksbänken ligger en blodig mobiltelefon. 
Under tiden är brukaren och Johan i brukarens rum (detta då hon måste bevakas).

Då jag dokumenterar brottsplatsen öppnar Johan dörren och har lätt panik, han berättar att han 
nästan svimmar och måste ha avlösning av en annan i personalen som ska vänta utanför i 
trappuppgången. Erika byter då med Johan. Erika börjar packa ihop saker för att kunna 
förflytta brukaren till sjukhus eller liknande. 

Erika är väldigt uppstressad medan hon packar ihop saker men hon berättade att hon hade 
försovit sig och hade då ringt Erik (den avlidne) utan att få svar. Hon blev orolig att det hade 
hänt något då han har diabetes. Erika kom vid 06.55 och såg då en massa blod, hon ropade på 
Johan.  som hade sovande jour. Erika gick fram till Erik och gjorde HLR i säkert 20 minuter 
medan Johan ringde 112. Då Erika påbörjade HLR hörde hon som en pust och trodde då att 
Erik andades, dock fick hon inga livstecken från Erik. Ingen puls, han var kall. Erika kunde 
inte se någon skada bara en massa blod. Johan hade sagt till Erika att han inte hört något under 
natten, inte ens hans hund hade reagerat över något. 

Erika berättar att hon har flyttat på permobilen. Den stod så att den skymde Eriks ansikte då 
hon kom från hallen. Hon har även flyttat ett strykjärn som låg i anslutning till honom. Hon 
flyttade permobilen in till brukaren. Ambulanspersonalen bad om handdukar som Erika 
hämtade, ambulanspersonalen la ut handukarna på jobbet för att sitta på då de arbetade. 



Erika uppgav att Tamara hade jobbat igår kväll (se bild på i FILIP på personalens nummer). 

Erika uppgav att det finns anteckningar vid toaletten, klockslag då de gör åtgärder på 
brukaren. Sista anteckningen ska vara vid 03.20 (se FILIP). 

Erika var väldigt ledsen för hon hade bett Erik att stryka kläder och känner skuld att han 
hittades död vid strykjärnet och strykbrädet. 

Erika packar under cirka 1 timme ihop allt för att förbereda transport av brukaren. Hon får 
även hjälp av en annan i personal som heter Martin. De var tvungna att vara två för att hantera 
brukaren för att kunna lämna lägenheten. Jag står hela tiden i hallen och bevakar dem. Då de 
lämnade lägenheten låste jag dörren i avvaktan på kriminaltekniker. 

I tjänsten pa Karlsson
14677
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Avrapporteringspm
Brottsplats

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Stenström, Patrik
Datum

2020-09-04
Tid

13:25
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Patrik Stenström

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad bildade patrull 54-1160 med Pa Andersson och Pa Stålhandske. Vi anlände 
samtidigt till platsen som 54-1150 med Pa Wijk och Pa Karlsson.

När vi anlände till platsen var räddningstjänsten och ambulans på plats. Vi bestämde att 
54-1150 skulle gå in i lägenheten så att vi inte gick in alltför många. Pa Andersson fick i 
uppgift att fotografera räddningstjänstens och ambulansens  skolsulor. Jag och Pa Andersson 
förhörde sedan räddningstjänsten som var på platsen.

När jag var klar med räddningstjänsten sade Pa Wijk till mig att förhöra Johan som arbetar och 
sovit i lägenheten där mannen hittats död. Johan sade att han ville sätta sig ner då det kändes 
som att han skulle svimma. Johan fick sätta sig på en stenmur och berätta vad som hänt. Jag 
noterade att Johan skakade. Då Johan inte hade någon ID med sig ställde jag kontrollfrågor. 
Johan hade en även svart hund med sig som han lämnade till sin kollegas sambo som kommit 
till platsen.

Johan berättade att han träffat den nu döde mannen  Erik på kvällen och att han arbetade där. 
Johan hade gått o lagt sig och vaknade inte förens på morgonen av sin chef som kom 
skrikande att det var blod överallt.

Johan berättade att det var mycket blod och återkom flera gånger till att han inte kunde tänka 
sig att Erik skulle ta livet av sig. Johan berättade att han träffat Erik tre gånger.

När förhöret avslutades kom en ur ambulansen och gav Johan en filt. Pa Andersson fotade 
Johans skor och händer.
Jag fortsatte hålla förhör med en ur ambulansen och hörde då Johan säga att han behövde kissa 
och rasta hunden. Johan gick iväg mot korsningen Kungsgatan/Hörngatan. Jag observerade 
honom hela tiden tills han gick in bakom en blå container. Johan stannade bakom containern i 
cirka 1-1.5 minuter innan han kom tillbaka till avspärrningen. 

Jag meddelade denna info Jouren som kommit till platsen och övriga kollegor. En från jouren 
gick bort till containern.
Jag och Pa Andersson följde sedan med en ur jouren och genomförde dörrknackning längs 
Drottninggatan 71 A-D

/
I tjänsten Pa Stenström.
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Avrapporteringspm
Brottsplats

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Andersson, Linda
Datum

2020-09-04
Tid

14:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

54-1160 bestående av mig tillsammans med Pa Stenström och Pa Stålhandske stöttar 54-1150 
på jobbet de blir beordrade på. 

På plats bestäms det att 54-1150 skall gå in i lägenheten och att vi i 54-1160 skall sköta 
samtliga förhör på plats samt avspärrningen.

Pa Stålhandske sköter avspärrningen medans jag tillsammans med Pa Stenström påbörjar 
förhör samt att fota skor på samtliga som varit inne i bostaden.  Vid fotografering av samtligas 
skor observerades det att Johan hade mindre blodvite på handleden. 

Jag har ej befunnit mig inne i bostaden där ärendet ägde rum. 

Därefter påbörjade jag och Pa Stenström samt en kollega från Jouren dörrknackning på 
Drottninggatan 71A-D. 

// I tjänsten
  Pa Andersson



 1 (7) K 5000-1074675-20 

 

 

Region Väst 
Sektion/enhet,  
Operativa Sektionen 
Box 429 
401 26 GÖTEBORG 

Datum 
2020-10-28 

Diarienummer 
5000-K1074675-20 

Protokoll över platsundersökning(BPU hund) 

Inledande uppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningen 
begärd av: 

 

  

Anledning till 
undersökningen: 

Mord 

  
Hundpatrull: Pinsp Gunnar Lundin och hunden Kustmarkens Jormen 
Medundersökare:  
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

2020-09-04 förmiddagen, grönområden utmed Hörngatan, 
Trollhättan 

  
Avspärrning:  
  
Bevakning:  
  
Övrig information:  
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 2 (7) K 5000-1074675-20 

Platsbeskrivning 

Sökområdena är belägna i ett välfrekventerat område kring Kungsgatan och Hörngatan. 
Undertecknad har tillsammans med hund sökt i de två rödmarkerade områdena i fig 1. 
 
I det västra sökområdet,( fig 2 o 3), pågick det byggarbete i form av takomläggning. Vid 
husets norra gavel var en byggcontainer uppställd. I containern var det slängt  läkt och 
bärläkt från husets tak. Norr om huset finns en grönyta som verkade vara 
välfrekventerad då det låg en del hundbajs mm. 
 
Det östra sökområdet är inne på fritids/dagisområdet(fig 4 o 5).   
 
 
 

 
Fig 1.                                                    Bild från poliskarta webb 2020-10-28 
 
 
 
 
 
 
 

Kungsg 
74c 

Dagis/fritids 

 container 
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 3 (7) K 5000-1074675-20 

Iakttagelser och undersökningar 

 
Västra Sökområdet: 
 
Sök har gjorts i anslutning till byggcontainern och allmäna grönytan mellan hustomt 
och Hörngatan(markerat med rödlinje) i fig 2. 
Containern var uppställd strax bakom elskåpet(fig 2 och 3) 
 
Kontroll är gjort av ytan under altanen, se fig 3, samt i häcken planterad i tomtgräns(fig 
3). Häcken kontrollerad  från ”allmänningen” och från tomtsidan. 

 
Fig 2                                                  Foto 2020-10-27 
 
 

Container 
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 4 (7) K 5000-1074675-20 

 
Fig 3.                                 Foto 2020-10-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plats för containern 

Altan och häck 
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 5 (7) K 5000-1074675-20 

Östra sökområdet 
 
Sök har gjorts inne på fritids/dagisområdet. Samt en bit av det allmäna området  mot 
Kungsgatan. 
 

 
Fig 4.                                  Foto 2020-10-27 
 

Dagis/fritids 

Brottsplats, hundsök , 2020-10-29 07:16   diarienr: 5000-K1074675-20

  76



 6 (7) K 5000-1074675-20 

 
Fig 5.                                     Foto 2020-10-27 
 
 
 

Resultat 

Under söket har det inte anträffats något som bedömts ha betydelse för 
utredningen. 

 
Uddevalla 2020-10-28 
 
Pinsp Gunnar Lundin, 0725-870293 
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 7 (7) K 5000-1074675-20 
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PM
Logg, BG114438-2

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-11-24
Tid

10:20
Beslag verkställt

Ja
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Logg
Uppgift

Vid teknisk undersökning av brottsplatsen på Kungsgatan 74 C i Trollhättan anträffas bland 
annat en logg över vården av Helene Frendberg. Den tas i beslag och har beslagsnummer 
2020-5000-BG114438-2.

Vid kontroll av loggen så sitter bladen i datumordning. De tre första bladen är märkta med 
veckodag och datum(Tisdag - Torsdag, 1 - 3/9). Bladet som kommer därefter är inte märkt 
med veckodag och datum. Däremot finns anteckningar med bland annat en tid som är 03:20. 
Foto på det sista bladet, som tolkas vara det som är aktuellt för brottstiden, bifogas som bilaga.



 

Bilaga till PM gällande Logg, 2020-11-24. 

 

Logg, 2020-11-24 10:20   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Havskuren, 2020-5000-BG109088, 2020-5000-BG109070

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Ryrå, Tomas
Datum

2020-09-07
Tid

15:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tomas Ryrå

Uppgiften avser

Beslag Återvinningsstation Fridhemsvägen Uddevalla 7 september 2020
Uppgift

Då det framkommit uppgift om att Jennie Olsson hade besökt återvinningsstationen på 
Fridhemsvägen i Uddevalla på lördag den 5 september och det framkommit att hon använt 
annans tag för att komma in på området kontrollerades övervakningsfilm från 
återvinningsstationen.

Där kunde man se hur Jennie Olsson kommer till området ensam i personbilen SGA440 och 
att hon drog taggen kl. 13:20 (Klockan på övervakningsfilmen är enl. personal 15 minuter 
efter realtid). Man kunde se hur hon sedan kastade saker, som hon hade med sig i bilen, i 
container för brännbart. Först kastade hon troligen någon form av kartong/papplåda, sedan 
tömde hon en bananlådas innehåll och la in bananlådan i bilen, sedan slängde hon något långt 
ospecificerat föremål. Därefter en fyrkantig större plastdetalj, därefter slängde hon en 
bananlåda med innehåll. Därefter någon servett som det ser ut som hon torkade händerna på. 
Därefter går hon mot elektronikskrot med en radio och en bilradio. Efter runt 5 minuter 
återvänder hon till bilen och hon ses därefter kasta en pappmugg med sugrör i samma 
brännbart container. Jennie Olsson lämnar därefter området i bilen.

Containern som stått vid brännbart hade flyttats till annan uppställningsplats och efter att den 
containern lokaliserats på återvinningsstationen, flyttades den med hjälp av lastbil, till 
Värmeverkets lokaler på Nitstansvägen 2 Uddevalla för kontroll av innehåll och för att 
eftersöka det man sett Jennie Olsson kasta i den.

Vid elektronikskrotet på återvinningsstationen Fridhemsvägen kunde radion och bilradio 
lokaliseras till en gallerbur med div. elektronikskrot. I den gallerburen anträffades förutom 
detta tre mobiltelefoner som togs i beslag. Se beslagsprotokoll 2020-5000-BG109088 pkt 
1-5.

Efter att brännbart containern tömts ut på golvet i Värmeverkets lokaler på Nitstansvägen 2 
Uddevalla kontrollerades diverse innehåll. Beslag av bland annat den fyrkantiga större 
plastdetalj och en bananlåda med innehåll som vi sett Jennie Olsson kasta, gjordes bland 
annat. Se beslag 2020-5000-BG109070 pkt 1-17.

Övervakningsfilm från Jennie Olssons besök på återvinningsstationen inhämtad på 
USB-sticka. 



Trollhättan dag som ovan

Krinsp Tomas Ryrå

Havskuren, 2020-5000-BG109088, 2020-5000-BG109070, PM, 2020-09-07 15:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Havskuren

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Ryrå, Tomas
Datum

2020-09-14
Tid

21:54
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tomas Ryrå

Uppgiften avser

Komplettering till PM Beslag Återvinningsstation Fridhemsvägen Uddevalla 7 september 2020. Beslag

2020-5000-BG109070 pkt 1-17.
Uppgift

Komplettering till tidigare upprättat PM.
Efter att brännbart containern tömts ut på golvet i Värmeverkets lokaler på Nitstansvägen 2 
Uddevalla kontrollerades diverse innehåll. 
Beslag av bland annat den fyrkantiga större plastdetalj och en bananlåda med innehåll som vi 
sett Jennie Olsson kasta, gjordes bland annat. Se beslag 2020-5000-BG109070 pkt 1-17.
Inför undersökning av innehåll i containern framkom på övervakningsfilm i vilken del av 
brännbartcontainern Jennie Olsson kastat sina saker. Vi kunde inte på övervakningsfilmen vi 
sett på återvinningsstationens datorskärm, urskilja allt som hon kastade i containern. Jag och 
Eine-Marie Bryntesson försedde oss med engångsskyddsdräkt, plasttossor och plasthandskar 
och gick i huvudsak igenom den del av skräp som fanns i den änden av containern, då vi efter 
att skräpet tömts ut på betonggolvet, kunnat lokalisera saker bland skräpet, plastdetalj, beslag 
punkt 9 och strax senare en bananlåda punkt 7 som vi hade sett på 
övervakningsfilmsekvensen att Jennie Olsson kastat likadana saker.  
I det skräpområde (sopberg) vari vi hittade plastdetaljen och bananlådan fanns, utöver en 
mängd stora svarta sopsäckar (stängda och öppna med innehåll), diverse kläder, jackor, blöta 
kläder och skor löst liggande, som vi bedömde kunde vara intressanta för vidare 
undersökning, varpå dessa lades undan för att tas i beslag. Vidare påträffades i samma 
område en stängd (i överkant ihopvikt) papperskasse/bärkasse innehållande en plastpåse med 
innehåll som jag, efter att ha öppnat plastpåsen, som jag uppfattat var hopknuten (plastkassen 
i sig själv) i överkant, konstaterat innehöll div. kläder och ett par skor. beslag punkt 6 
(6.1-6.10). 
Efter att jag visuellt konstaterat att den innehöll kläder och skor och efter att ha visat 
innehållet för polis Eine-Marie, utan att plocka ur detta ur pappers respektive plastpåsen, 
tryckte jag till överkanten på papperspåsen med innehåll och ställdes undan den, tillsammans 
med övriga saker som vi bedömde borde undersökas vidare.
Allt sopflyttande och undanställande av saker, har av mig och polis Eine-Marie Bryntesson 
hanterats med samma par plasthandskar som vi tog på oss från början av söket bland soporna 
i sopberget. Därefter har nya obegagnade papperspåsar hämtats från vår polisbil, nya par 
handskar har tagits på och sakerna som vi ställt åt sidan och bedömdes skulle tas i beslag, har 
lagts ned i dessa obegagnade papperspåsar, utom bananlådan med innehåll, då vi inte hade 
påse till den. Beslagspunkterna har fotograferats av oss. Beslag 6 (6.1-6.10) papperspåse med 
innehåll fotades i papperspåsen utan att sakerna i plastpåsen plockades upp, vidare fotades 



även punkt 7 bananlådan, utan att sakerna i bananlådan plockades upp.
Trollhättan dag som ovan
Krinsp Tomas Ryrå

Havskuren, PM, 2020-09-14 21:54   diarienr: 5000-K1074675-20
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Fotografi(er)
Översiktsbild innehåll i container, papperspåse

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2020-09-10
Tid

08:49
Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Olsson, Jennie Berörd person
Involverad personal Funktion

Eine-Marie Ögrim-Bryntesson Uppgiftslämnare
Berättelse

När containern töms tas en översiktsbild innan den gås igenom. På bilden ser man en 
plastdetalj som slängts av misstänkt samt den papperspåse som sedan visade sig innehålla 
skor, handskar m.m.



Datum

2020-09-10

Diarienummer

5000-K1074675-20

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografi på innehållet i conteinern.

Sida 1 (2)

Fotografi(er) Översiktsbild innehåll i container, papperspåse, 2020-09-10 08:49   diarienr: 5000-K1074675-20
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1. På bilden syns plastdetaljen som misstänkt slängt och till vänster om den ligger en papperspåse som innehöll skor,
handskar m.m. Bild tagen av E.Ö.Bryntesson, Insp

Sida 2 (2)

Fotografi(er) Översiktsbild innehåll i container, papperspåse, 2020-09-10 08:49   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Kläder, Erika Johansson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, BINR 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Dahlgren  Sjöholm, Hanna
Datum

2020-09-04
Tid

15:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hanna Dahlgren  Sjöholm

Uppgiften avser

Beslag av kläder, Erikas hemadress.
Uppgift

Erika uppger att hon haft kläderna på sig hela dagen. Hon hade dem på sig när hon kom till 
jobbet. Hon hade dem på sig på polisstationen och när hon kom hem tog hon en dusch. I 
samband med detta tog hon av sig byxor och tröja och la i en hög på golvet. 
Johans hund som hon passar då han är hos polisen hade under denna stund lagt sig på hennes 
kläder delvis. 

Erika uppger att skorna hon hade fanns hos en kompis, hon kommer in med dessa till polisen 
under eftermiddagen.

Erika lämnade sin skjorta i Helenes lägenhet då den var mycket blodig. Hon säger att hennes 
klocka av märket Gant finns där, klockan tog hon av sig för att inte skada Helene när hon 
skulle hjälpa henne på morgonen. 
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Avrapporteringspm
Kontakt med SEB gällande bankomatuttag m.m.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Ögrim-Bryntesson, Eine-Marie
Datum

2020-09-05
Tid

09:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Eine-Marie Ögrim-Bryntesson

Uppgiften avser

Kontakt med SEB gällande bankomatuttag m.m.
Uppgift

Undertecknad har tagit del av kontoutdrag och uppgifter på penningöverföringar genom 
Helene Frendbergs mamma. 

Helene har ett Privatkonto där mamman betalar räkningar samt från det kontot förs det över 
pengar till hennes andra konton vid behov. Helene har sedan ett konto som heter "Helenes 
utgifter personalen" och till det kontot finns det kopplat ett bankomatkort. På kontoutdraget 
kan man se att det överförts 30 000kr vid två tillfällen 200904 från privatkontot till det andra 
kontot. Från det kontot har det sedan skett tre uttag via bankomat 200904 kl 05.06, 05.07 och 
05.08. Man ser även att det överförts 30 000 kr till ett annat konto som är ett "personalkonto". 
Det ska finnas ett kontokort även till detta konto och det är till för att personalen ska kunna 
köpa ex.vis kaffe och annat till sig själva. De 30 000 kronorna finns kvar på kontot och där 
har inga uttag gjorts. 

På kontobeskedet finns ett kontonummer som slutar på *768 och till det har det överförts 30 
000kr men det är alltså personalkontot och är ett av Helenes egna. Det har alltså inte skett 
några pengaöverföringar till andras konton.

Gällande bankomatuttagen så har dessa skett på bankomat 249101 på Vällebergsvägen i 
Ljungkile. Kontakt har tagits med bankomat.se och de bekräftar att det finns en film i 
bankomaten och denna har beställts. Filmen har i skrivandets stund inte inkommit till polisen. 

Totalt har det försvunnit 15 000 kr från Helenes konto och det via bankomatuttag. 

se bilaga för utdrag från konton



 

 

 

 

 

sammanställning utdrag från konto, 2020-09-05 09:39   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Bilnyckel, SGA440

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-12-09
Tid

10:54
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Olsson, Jennie Berörd person
Uppgiften avser

Omhändertagande av bilnyckel
Uppgift

I samband med att Jennie Olsson grips i sin lägenhet på Carl Roséns gränd 9 i Uddevalla, 
2020-09-06, så tas hennes bil(SGA440) i beslag. Matias Hasselström och Fredrik Sätterman 
anträffar bilnyckeln i lägenheten(se bifogad bild) och överlämnar den till bärgaren som ställer 
upp bilen i polisens beslagsgarage. Bilnyckeln lämnas kvar tillsammans med bilen.

I samband med att bilen sedan undersöks med bluestar, 2020-10-01, så undersöks även 
nyckeln. Nyckeln ger då reaktion som för blod och skickas till NFC med godsbeteckning 
G077. Se protokoll vad gäller bluestarundersökningen och resultat från NFC.



 

, 2020-12-09 10:54   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Jennie Olssons adressuppgifter

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-10-23
Tid

10:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Olsson, Jennie Berörd person
Uppgiften avser

Jennie Olssons adressuppgifter
Uppgift

Jennie Olsson anhålls i sin frånvaro på morgonen 2020-09-06.
Beslut tas om husrannsakningar på tre olika adresser då det är svårt att veta vilken adress som 
är aktuell. Ingen av dessa tre adresser är Carl Rosens väg 9 i Uddevalla. Istället baseras 
besluten på att hon är skriven på en adress i Munkedal. Att arbetsgivaren uppger en adress i 
Trollhättan, samt att hon har ett registrerat partnerskap med en kvinna i Stockholm.

Det är först senare samma dag som det kommer fram uppgifter via Paula Lund(hörd som 
vittne) att rätt adress är Carl Roséns väg 9.

2020-09-10 förändras Jennie Olssons folkbokföringsadress till Carl Roséns väg 9, Uddevalla.
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PM
Husrannsakan, Jennie Olsson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Fredriksson, Göran
Datum

2020-09-07
Tid

13:09
Beslag verkställt

Ja
Material för analys

Ja

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Göran Fredriksson

Uppgiften avser

Carl Roséns gränd 9 Uddevalla
Uppgift

Idag den 7 september 2020 kl. 10.25 gjorde jag och polisassistent Evelina Hernqvist 
husrannsakan i misstänkt Jennie Olssons lägenhet. Lägenheten ligger en våning ner. Dörrens 
namnskylt var märkt, "Nguyen".

Lägenheten bestod av en hall, en toalett, ett rum, ett kök och en uteplats. I lägenheten fanns 
all utrustning för ett boende. Det fanns kläder, tvätt och personliga föremål såsom fotoalbum. 
På köksbordet låg en hundralapp och en tvåhundralapp. På köksbordet låg också ett körkort 
utställt på Jennie Olsson, två bankkort utställda på Jennie Olsson och ett Shell Card. Se bilaga 
1 och 2. Ett dokument med kontonummer till Forex bank, se bilaga 3 och ett antal dokument 
från Kronofogden, "Beslut att inleda skuldsanering", se bilaga 4. I en tunna i 
vardagsrum/sovrum fanns en tunna innehållande diverse föremål och kläder. I en Ikeapåse i 
tunnan låg en svart huvtröja med en röd besudling på, se bilaga 5. Huvtröjan och pengarna 
togs i beslag.

Göran Fredriksson.
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Bilaga
Bilaga 1.

Bilaga till PM 2020-09-07 13:09, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



Bilaga 1., 2020-09-07 13:09   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga
Bilaga 2.

Bilaga till PM 2020-09-07 13:09, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



Bilaga 2., 2020-09-07 13:09   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga
Bilaga 3.

Bilaga till PM 2020-09-07 13:09, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



Bilaga 3., 2020-09-07 13:09   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga
Bilaga 4.

Bilaga till PM 2020-09-07 13:09, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



Bilaga 4., 2020-09-07 13:09   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga
Bilaga 5.

Bilaga till PM 2020-09-07 13:09, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



Bilaga 5., 2020-09-07 13:09   diarienr: 5000-K1074675-20
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Avrapporteringspm
Jennies balkong, Carl Roséns väg, Uddevalla

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Hernqvist, Evelina
Datum

2020-10-01
Tid

08:48
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Evelina Hernqvist

Uppgiften avser

Vägen upp till Jennies balkong
Uppgift

Jennies balkong ligger mot Dalabergscentrum. Den ligger i markplan. För att ta sig upp till 
Jennies balkong från gångbanan så måste man först gå igenom en rabatt med buskar och sen 
klättra upp för ett berg. Det går att ta sig upp, men det är ingen större stig eller gångväg. 

Fotografier ligger som bilaga.



Datum

2020-10-01

Diarienummer

5000-K1074675-20

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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1. Fotografiet taget från gångbanan mot Dalabergscentrum upp mot huset där Jennies lägenhet ligger.

Sida 2 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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2. Fotografiet taget från gångbanan mot Dalabergscentrum upp mot huset där Jennies lägenhet ligger.

Sida 3 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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3. Fotografiet taget från gångbanan mot Dalabergscentrum upp mot huset där Jennies lägenhet ligger. Röd pil pekar ut Jennies
lägenhet.

Sida 4 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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4. Fotografiet taget från gångbanan mot Dalabergscentrum upp mot huset där Jennies lägenhet ligger. Röd pil pekar ut Jennies
lägenhet.

Sida 5 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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5. Fotografi taget framför Jennies balkong och ner mot gångvägen så går mot Dalabergscentrum.

Sida 6 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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6. Fotografi mot Jennies balkong. Jennies balkong pekas ut med röd pil.

Sida 7 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20

 112



7. Fotografi mot Jennies balkong. Jennies balkong pekas ut med röd pil.

Sida 8 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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8. Fotografi mot Jennies balkong. Jennies balkong pekas ut med röd pil.

Sida 9 (9)

, 2020-10-01 08:48   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Rexel, arbetstid, Jennie Olsson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-10-15
Tid

08:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Arbetstid, Rexel
Uppgift

Kontakt tas med Anna-Karin Edvardsson på Rexel för att få reda på Jennie Olssons 
arbetstider. Anna-Karin är hörd i ärendet tidigare gällande Jennie Olsson.

Anna-Karin lämnar nedan uppgifter vad gäller Jennie Olssons arbete/schema:

200803 - 200807, Semester.

200810 - 200814, Schemalagd arbetstid 15:30 - 23:51. Inga anteckningar om att hon inte 
jobbat.

200817 - 200821, Schemalagd arbetstid 07:00 - 15:36. 200819 gick Jennie hem 14:00, oklart 
varför. I övrigt inga anteckningar om att hon inte jobbat.

200824 - 200828, Schemalagd arbetstid 15:30 - 23:51. Jobbade som vanligt 200824-25. 
200826 gick Jennie hem 19:50 då hon uppgav att hon hade ont i en arm. Efter 200826 har 
Jennie inte jobbat på Rexel.
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Schema, JAG, 24/8 - 5/9 Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2020-09-30
Tid

15:02
Involverad personal Funktion

Claes Brovall Uppgiftslämnare
Berättelse

Arbetsschema inhämtas från JAG vad gäller Helene Frendberg på Kungsgatan 74 C i 
Trollhättan.
Uppgifterna har lämnats av Anette Ärlerud på JAG som är chef över verksamheten i aktuell 
lägenhet.

Jennies namn har markerats av Pa Claes Brovall då schemat inkom.
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Schema, JAG, 24/8 - 5/9 , 2020-09-30 15:02   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
SMS-park

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-29
Tid

14:01
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

SMS-park
Uppgift

Fråga ställdes till SMS-park vilka registrerade parkeringar som finns vad gäller pb, SGA440. 
Aktuell period 2020-08-01 - 2020-09-04.

Svaret blev att det fanns endast en registrerad parkering aktuell period och info om den visas 
nedan:
Zon: Swedenborg, Trollhättan
Reg: SGA440
Telefon: 46737156364
Starttid: 2020-09-04, 15:41:45
Sluttid: 2020-09-04, 15:49:40

Swedenborgs center ligger på Lasarettsvägen i Trollhättan och i samma område ligger 
Tallbacken dit Helene Frendberg flyttades.
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PM
Nyckel/Tagg

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-29
Tid

15:40
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Nyckel/Tagg
Uppgift

Vid kontakt med Eidar uppger dom att det har delats ut tre stycken nycklar till aktuell 
lägenhet på Kungsgatan 74C där Helene Frendberg bor. Det har även delats ut 17 st taggar till 
lägenheten. 

Erika Johansson som är arbetsledare på JAG uppger att ingen av vårdarna har 
lägenhetsnyckel. Dom som har nyckel är Helene själv, hennes syster och hennes mamma. 
Nyckeln som går till dörren ut på uteplatsen ligger i en plåtlåda i vardagsrumsfönstret i 
lägenheten uppger Erika. Den ligger där även vid brottsplatsundersökningen.

Dom 17 taggarna har delats ut till vårdare som jobbar med Helene. Kvittenslista vad gäller 
taggarna har kontrollerats av undertecknad men den är svår att tyda.
Taggarna har man för att komma in i trapphuset. Enligt Eidar kan man endast komma in i 
trapphuset med en tagg, inte med nyckel eller kod.
Vid brottsplatsundersökningen kontrollerade tekniker Johan Sörqvist porttelefonen i 
lägenheten. Den fungerar så att du från utsidan, vid entrédörren, kan ringa upp lägenheten. I 
lägenheten kan du svara på anropet och prata med den som ringer. Sedan kan du även låsa 
upp entrédörren inifrån lägenheten så att aktuell person kan komma in i trapphuset.

Inpassering i trapphuset med tagg registreras. Ett utdrag från den listan bifogas som bilaga 1. 
Utdraget visar tiden 2020-09-04, 00:00 - 20-09-04, 05:30. 
Sammanfattningsvis kan man säga att endast VTD(tidningsbud Usman, hörd i ärendet) 
använder tagg för att komma in i trapphuset på Kungsgatan 74C mellan 00:45 och 05:19.

Enligt Eidar registreras inte upplåsningar av entrédörren som sker inifrån lägenheter efter att 
någon ringt på.



2020-09-04 05:19:27 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 72C & 74C Soprum Hus 
H 092-0113:03 – 
 
2020-09-04 03:10:45 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 74C Entrédörr 

porttelefon VTD: - VTD: 

 

2020-09-04 03:10:45 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 74C Entrédörr 
porttelefon VTD: - VTD:21 
 
2020-09-04 03:10:45 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 74C Entrédörr 
porttelefon VTD: - VTD:21 
 
2020-09-04 00:45:49 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 74C Entrédörr 
porttelefon 092-0066:01 – 
 
2020-09-04 00:45:49 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 74C Entrédörr 
porttelefon 092-0066:01 – 
 
2020-09-04 00:17:42 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 74C Entrédörr 
porttelefon 092-0064:02 – 
 
2020-09-04 00:17:42 Dörr upplåst 092:01 Kungsgatan 74C Entrédörr 

porttelefon 092-0064:02 - 

Bilaga 1, 2020-09-29 15:40   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Skostorlek, Jennie Olsson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-12-02
Tid

09:05
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Skostorlek Jennie Olsson
Uppgift

I samband med att misstänkt Jennie Olsson daktas uppger hon att hon har skostorlek 38,5.
Hon uppger vidare att hon är högerhänt.

De skor(2020-5000-BG108634-1) av märket BLWR som tas i beslag när Jennie grips har 
skostorlek 39. De blodiga skor(2020-5000-BG109070-6:6) av märket Nike som anträffas på 
Havskuren har storlek 39.
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PM
Övervakning, Coop, Hörngatan, Trollhättan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-10-09
Tid

11:15
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, Coop, Hörngatan, Trollhättan
Uppgift

Via Erik Fasths kontouppgifter kan man se att han gjort ett inköp på Coop, Hörngatan 14, i 
Trollhättan 2020-09-03. Övervakningsfilm inhämtas därifrån.

Skärmdumpar från övervakningsfilmen bifogas i bilaga. Angivna tider har hämtats från 
övervakningsfilmen. Enligt personal på Coop så stämmer tiden på filmen med aktuell tid.

Sammanfattning: Erik samtalar med mannen i kassan och gör ett inköp med kontokort. Varan 
som Erik köper är en mindre tetraförpackning.
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PM
Övervakning, Bankomat, Vällebergsvä 12, Ljungskile

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-10-09
Tid

07:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, Bankomat, Vällebergsv. 12, Ljungskile
Uppgift

Då uttag genomförts på Helene Frendbergs konto inhämtas övervakningsfilm från 
Bankomaten där uttaget genomförts. Bankomaten ligger på Vällebergsvägen 12 i Ljungskile. 
Intill Bankomaten ligger järnvägsstationen och busstationen.

Skärmdumpar från övervakningsfilmen bifogas i bilaga. Tider från övervakningsfilmen finns 
angivet i bilagan.

Sammanfattning: 
2020-09-04, 05:00 - 05:06. 
Ljus bil passerar norrut på Vällebergsvägen. Bilen stämmer väl med Sazan Rapajs bil(städare 
på ICA).

2020-09-04, 05:06 - 05:09. 
Maskerad person kommer gående fram till Bankomaten i riktning från Vällebergsvägen. 
Personen stoppar i ett kort med höger hand och knappar på Bankomaten med höger hand. 
Personen tar ut kortet och har ett annat kort i sin vänstra hand. Personen stoppar i ett kort i 
Bankomaten igen med höger hand och knappar med höger hand. Personen ser ut att få ut 
pengar som viks ihop och stoppas i vänster byxficka. Kortet stoppas in i Bankomaten igen. 
Personen knappar med höger och vänster hand på Bankomaten. Personen ser ut att få ut 
pengar som viks ihop och stoppas i vänster byxficka. Kortet stoppas in igen i Bankomaten. 
Personen knappar med höger och vänster hand på Bankomaten. Personen ser ut att få ut 
pengar som viks ihop och stoppas i vänster byxficka. Kortet stoppas in i Bankomaten igen. 
Personen knappar med höger och vänster hand. Personen tar kortet och går tillbaks mot 
Vällebergsvägen.

När personen väl är framme vid Bankomaten så tittar hen endast på just Bankomaten och 
vrider inte på huvudet. 
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Fotografi(er)
Foto på jackan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1093024-20
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2020-09-28
Tid

09:03
Involverad personal Funktion

Fredrik Sätterman Uppgiftslämnare
Berättelse

Tillverkaren har tagit del av bilder från övervakningsfilmen i Ljungskile och Bankomaten.
Dom har därefter skickat uppgifter på den jacka som de anser att det är. Uppgifterna/bild 
bifogas.
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PM
Övervakning, ICA, Vällebergsvägen, Ljungskile

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-24
Tid

07:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, ICA, Ljungskile
Uppgift

ICA ligger på Vällebergsvägen 27 i Ljungskile. Personal uppger att tiden på 
övervakningsfilmen stämmer med aktuell tid.

Deras övervakningskameror aktiveras vid rörelse. Två av kamerorna har kontrollerats och det 
är en som sträcker sig ut över deras parkering och vidare ut mot Vällebergsvägen, den andra 
täcker också parkeringen men sträcker sig vidare ut över Uddevallavägen/Gamla E6.

Skärmdumpar på aktuella rörelser bifogas som bilaga.

Sammanfattning rörelser 2020-09-04:
Kamera Vällebergsvägen:
05:04 Städare(Sazan Rrapaj, hörd i ärendet) från Seso städ kommer till ICAs parkering.

05:14 Buss passerar söderut på Vällebergsvägen.

05:50 Vit bil kör in på ICAs parkering.

Kamera Uddevallavägen/Gamla E6
04:21 Vit bil av SUV-modell passerar norrut.

04:42 Mindre ljus lastbil med flak passerar norrut.

04:46 Buss inkommer på busshållplats.

04:53 Ljus bil passerar norrut.

05:04 Städare(Sazan Rrapaj, hörd i ärendet) från Seso städ kommer till ICAs parkering. Ljus 
bil passerar söderut på Uddevallavägen.

05:50 Vit bil kör in på ICAs parkering



Vällebergsvägen 

05:04 

 
 

05:14 

 
 

05:50 

 
 

Uddevallavägen/Gamla E6 

04:21 
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PM
Övervakning, ICA, Dalaberg

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-28
Tid

14:02
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, ICA, Dalaberg
Uppgift

Jennie uppger själv i förhör att hon handlat på ICA, Dalaberg, 2020-09-04.

Övervakningsfilm inhämtas från butiken och där kan man se Jennie Olsson. 
Övervakningsfilmen sträcker sig från 09:13 till 09:28, 2020-09-04. Enligt butiken så 
stämmer angiven tid på filmen. Skärmdumpar från övervakningsfilmen bifogas som bilaga 1.

Kvitto på inköpet inhämtas utifrån tid och varor som man kan se att Jennie handlar. Köpet 
betalas kontant och angiven tid på kvittot är 09:21:45, 2020-09-04. Kvittot bifogas som 
bilaga 2.
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PM
Övervakning, Bankomat, Kungsgatan 12, Uddevalla

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-25
Tid

13:44
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, Bankomat, Kungsgatan 12
Uppgift

Via Jennie Olssons kontouppgift(e-sparkonto, Swedbank) kan konstateras att hon den 4 
september gjort en insättning av 9750 kr. Summan är fördelad på 19 st 500kr-sedlar, 1 st 
200kr-sedel och 1 st 50kr-sedel.

Uppgifter inhämtas vad gäller den insättningen. Se bilaga 1.

Övervakningsfilm vad gäller insättningen säkras därefter. Skärmdumpar vad gäller 
övervakningsfilmen bifogas i bilaga 2.
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Digital Video Snapshot 
Site: HSC/Bankomat AB/22/221011, Kungsgatan 12, Uddevalla 
Camera Name: IP Översikt lobby 
2020-09-04 09:51:55 (W. Europe Daylight Time) 

 
 
Capture Size: 1280 x 800 pixels 
Device Network Name: MNAR1503O393 
Device Serial Number: AR1503O393 
Device Station ID: 809 
 
Case Note 1: [ Enter a comment here ] 
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Digital Video Snapshot 
Site: HSC/Bankomat AB/22/221011, Kungsgatan 12, Uddevalla 
Camera Name: IP Översikt lobby 
2020-09-04 09:52:36 (W. Europe Daylight Time) 

 
 
Capture Size: 1280 x 800 pixels 
Device Network Name: MNAR1503O393 
Device Serial Number: AR1503O393 
Device Station ID: 809 
 
Case Note 1: [ Enter a comment here ] 
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Digital Video Snapshot 
Site: HSC/Bankomat AB/22/221011, Kungsgatan 12, Uddevalla 
Camera Name: IP Översikt lobby 
2020-09-04 09:53:06 (W. Europe Daylight Time) 

 
 
Capture Size: 1280 x 800 pixels 
Device Network Name: MNAR1503O393 
Device Serial Number: AR1503O393 
Device Station ID: 809 
 
Case Note 1: [ Enter a comment here ] 
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PM
Övervakning, Circle K, Hogstorp/Uddevalla

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-28
Tid

15:43
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, Circle K, Hogstorp/Uddevalla
Uppgift

Via Jennie Olssons konto kan man se att hon gjort ett inköp på Circle K, Uddevalla. 

Övervakningsfilm inhämtas från Circle K, Hogstorp/Uddevalla. Skärmdumpar från filmen 
bifogas i bilaga 1.  Ansvarig för övervakningsutrustningen på Circle K uppger att tiden på 
filmen ligger 20 minuter före aktuell tid. Alltså när tiden 10:41 visas på filmen så är klockan 
egentligen 10:21. Den tid som anges på bilaga 1 är justerad efter det så att den stämmer med 
verklig tid.

Sammanfattning övervakningsfilm:
En röd Citroén av samma modell som Jennie har kör in på Circle K. Jennie går in på Circle K 
och köper en burk som ser ut att vara Red Bull och en varmkorv. Jennie betalar med 
kontokort.



 

2020-09-04, 10:19 
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PM
Övervakning, IKEA, Uddevalla

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-29
Tid

12:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, IKEA, Uddevalla
Uppgift

Via Jennie Olssons konto kan man se att det har skett ett inköp på IKEA 2020-09-04. Kvitto 
inhämtas från IKEA och redovisas i bilaga 1. Tiden på kvittot är 2020-09-04, 14:39.

Övervakningsfilm inhämtas där man kan se att Jennie genomför ett köp med kontokort. 
Skärmdump från övervakningsfilmen bifogas i bilaga 2.

Angiven tid i bilaga 2 är den som visas på övervakningsfilmen. Enligt personal på IKEA 
ligger tiden på övervakningsfilmen cirka 10 minuter före aktuell tid.
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2020-09-04, 14:46 
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PM
Övervakning, McDonalds

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-29
Tid

09:19
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, McDonalds
Uppgift

Via Jennie Olssons konto kan man se att hon gjort ett inköp på McDonalds Överby. Jennie 
uppger själv i förhör att hon varit där 2020-09-04 runt 15:00. Vid kontroll av 
övervakningsutrustningen kan man se att Jennie gör ett inköp via drive thru. Skärmdumpar 
från övervakningsfilmen bifogas i bilaga 1.

Vid kontroll av tiden på övervakningsutrustningen så går den 1 minut efter aktuell tid. 
Angiven tid på bilagan är den som visas på filmen.



 

2020-09-04, 15:10 

Bilaga 1, 2020-09-29 09:19   diarienr: 5000-K1074675-20
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2020-09-04, 15:12 

 

Bilaga 1, 2020-09-29 09:19   diarienr: 5000-K1074675-20
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2020-09-04, 15:12 

Bilaga 1, 2020-09-29 09:19   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Övervakning Havskuren, Uddevalla

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-09
Tid

14:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

 
Inträffat mellan

2020-09-05

Sverige

och

Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning Havskuren
Uppgift

Enligt uppgift från personal på Havskuren returstation så är tiden cirka 13:20 när Jennie drar 
sin tag för att öppna bommen. Tiden på övervakningsfilmen när hon gör det är 13:04. 
Personalen uppger att tiden skiljer med 15 minuter (Uppgifter från Krinsp Tomas Ryrå).

Övervakningsfilmen sträcker sig från 13:03:51 till 13:13:30.

Bilaga 1 består av skärmdumpar från övervakningsfilmen. Aktuella tider har hämtats från den 
angivna tiden på övervakningsfilmen.

Filmen har skickats till IT-forensiker som har förbättrat en stillbild på den papperskasse som 
Jennie slänger. Den bilden redovisas i bilaga 2.



5000-K107475-20 

Pa Claes Brovall, 200909 

 

 Jennie kör fram mot bommen vid infarten till Havskuren 

returstation. Hon sträcker ut handen mot bommen som 

går upp. Hon kör sedan in på området med sin bil, 

SGA440, och parkerar. 

Tid: 13:03:51 – 13:05::00 

Bilaga 1, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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5000-K107475-20 

Pa Claes Brovall, 200909 

 

Jennie tar en kartong från 

sin bil och slänger i 

container 7(brännbart). 

Tid: 13:05:07 – 13:05:10 

Jennie tar en banankartong från 

sin bil och tömmer i container 7. 

Tid: 13:05:25 – 13:05:35 

Bilaga 1, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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5000-K107475-20 

Pa Claes Brovall, 200909 

 

 

Jennie tar ett föremål från sin bil 

och slänger i container 7. 

Tid: 13:06:20 – 13:06:23 

Jennie tar en banankartong från 

sin bil och tömmer i container 7. 

Tid: 13:05:25 – 13:05:35 

Bilaga 1, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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5000-K107475-20 

Pa Claes Brovall, 200909 

 

 

Jennie tar en banankartong och en 

pappkasse från sin bil och slänger 

i container 7. 

Tid: 13:06:42 – 13:06:51 

Jennie tar en banankartong och en 

pappkasse från sin bil och slänger 

i container 7. 

Tid: 13:06:42 – 13:06:51 

Bilaga 1, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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5000-K107475-20 

Pa Claes Brovall, 200909 

 

 

Jennie slänger mindre, vitt, 

föremål i container 7. 

Tid: 13:07:00 – 13:07:03 

Jennie tar en banankartong och en 

pappkasse från sin bil och slänger 

i container 7. 

Tid: 13:06:42 – 13:06:51 

Bilaga 1, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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5000-K107475-20 

Pa Claes Brovall, 200909 

 

 

Jennie återkommer till sin bil. 

Tid: 13:13:00 

Jennie går iväg från sin bil med 

elektronik och försvinner ur bild. 

Tid: 13:07:45 

Bilaga 1, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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5000-K107475-20 

Pa Claes Brovall, 200909 

 

Jennie tar av sig jackan, slänger 

pappmugg i container 7 och sätter 

sig i bilen. 

Tid:13:13:05 - 13:13:30 

Bilaga 1, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga 2, 2020-09-09 14:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Övervakning, Shell, Ljungskile

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-09-28
Tid

10:33
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Övervakning, Shell, Ljungskile
Uppgift

 I samband med gripandet av Jennie Olsson hade hon på sig ett bensinkort(Shellcard, 
7002229910138274018) som är utställt på Västsvensk tidningsdistribution. Vid kontroll av 
vilka transaktioner som genomförts
 med kortet perioden 3-5 september får vi nedan svar:

Två försök till köp har gjorts på Shell, Ljungskile.
2020-09-05, 13:55
2020-09-05, 13:56

Kortet var vid detta tillfälle spärrat och köp kunde inte genomföras.

Övervakningsfilm inhämtas från Shell, Ljungskile, och utklipp redovisas i bilaga till detta 
pm. Övervakningsfilmen har spelats in med mobilkamera och kvaliteten är därför dålig.

Sammanfattning övervakningsfilm, längd 5 min 34 sek:
Jennie ankommer med bilen och går fram till bensinpumpen. Hon står framför den ett tag 
men lyfter aldrig av handtaget på bensinpumpen. Därefter går hon in på Shell och hämtar en 
läsk eller energidryck. Hon betalar sedan med kontanter i kassan. Jennie går sedan ut till 
bensinpumpen igen och lyfter nu av handtaget och det ser ut som att hon tankar sin bil. Hon 
sätter sig sedan i bilen och kör från platsen.



 
 

 

Bilaga, 2020-09-28 10:33   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga, 2020-09-28 10:33   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Ambulansen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Bromander, Johan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

PMF
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Linda Andersson
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

07:51
Förhör avslutat

07:57
Förhörsplats

Kungsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Johan arbetar på ambulansen.
 Förhörsledarens frågor är skriva i fet-text.

Johan ombeds tala fritt.

"Vi fick det som ett hjärtstopp och vi förberedde oss på det. På g fram fick vi reda på att det 
va mycket blod. 

Han låg på ryggen och han va inte påtagligt kall eller stel. Vi startade med HLR och vid 
analys gav det ingen respons. Vi avvaktade med HLR då det inte fanns något hopp. Då ser vi 
jacket i halsen och då backade vi ut ur lägenheten.

Min första tanke var att det var ett knivstick möjligtvis. 

 Hur stort var jacket?
Ca 3-4 cm. 

Vi har inte vänt på honom, och under tiden vi jobbade med honom så fick vi fram handdukar 
att lägga i lägenheten för att kunna arbeta och inte halka runt. Vi har inte observerat något 
stickvapen vid kroppen. 

Jag har borrat nedanför knäskålen på höger ben.

Klippte du sönder byxorna på något sätt?
Han hade kortbyxor på sig.



Uppläst och godkänt

Förhör med Bromander, Johan; 2020-09-04 07:51   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Ambulansen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Axelsson, Marcus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

PMF
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Linda Andersson
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:15
Förhörsplats

Kungsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Marcus arbetar på ambulansen.
 Förhörsledarens frågor är skrivna i fet-text. 

Marcus ombeds tala fritt..

" Jag kom med min kollega och såg att det va fullt med blod. Vi möttes av en som jobbade 
där och hon sa att hon kört HLR på honom. Det va blod från köket till kroppen, kroppen låg 
vid TV mattan i vardagsrummet. 

Vi kör igång med HLR och det var söligt på golvet med allt blod, brandmännen hämtade 
handdukar för att vi skulle kunna jobba. Jag satt vid huvudet och då såg vi att när vi kört 
några minuter så fanns det inga livstecken. Vi satte svalgtub på honom.

Det va mycket blod i luftvägen och när vi slutade så tittade vi efter sticksår och då ser vi ett 
på höger sida av halsen. Då bestämmer vi att vi inte ska röra honom mer. Vi har inte flyttat 
honom alls. Ena byxbenet har vi dragit upp för att sätta en nål under knäet och tröjan har vi 
dragit upp för att sätta plattor.

Jag hittade ingenting som kan ha orsakat skadan. 

Är det någonting mer från platsen du kommer ihåg?
Balkongdörrens handtag var öppet men dörren var stängd.

 Var dörren låst när ni kom till platsen?
Det var en tjej som höll upp dörren till oss.



 Kan du förklara jacket i halsen lite mer?
Det var kanske 5 cm brett och precis ovanför nyckelbenet, troligt halspulsåder.

 Kan du beskriva kroppen lite mer? 
Jag kände på ena armen och den va lite stel men det trodde jag berodde på rullstolen, att han 
satt i rullstol. Men sen fick jag reda på att den avlidne är personal och är personlig assistent 
till kvinnan som bor där. Den kvinnliga brukaren va i sitt sovrum. 

Han hade någorlunda normal kroppstemperatur. 

Mannen med hunden ( FÖRHÖRSLEDARENS TILLÄGG – Johan satt med hunden.) 
hade sagt att han gjort HLR och tvättat händerna i badrummet.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Axelsson, Marcus; 2020-09-04 08:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Ambulansen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Perslow, Pål
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

PMF
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Linda Andersson
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

08:16
Förhör avslutat

08:31
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Pål arbetar på ambulansen.
 Förhörsledarens frågor är skrivna i fet-text.

Pål ombeds tala fritt….

" Vi fick ett larm som var oklart. Det var hjärtstillestånd och HLR pågick. Vi fick 
uppdateringar hela vägen ner. 

När jag kom in i lägenheten så var jag ambulanspersonal nr.3 och jag hade skyddskläder på. 
När jag kom in så ser jag en rullstol och massor av blod och en man som ligger halvt på 
mattan och halvt på golvet. Det är kombinerat vardagsrum/kök.

Det första jag gör är att försöka flytta rullstolen men den var alldeles för tung och jag bad en 
tjej rulla undan den istället. Jag kliver över patienten och löser av Marcus som gör HLR. Jag 
fortsätter med HLR. 

Innan jag löser av Marcus med HLR så drar jag upp en persienn för det var så mörkt och vi 
behövde se något. Jag tryckte undan bordet mot soffan för att få plats. Jag tänker på hur 
mycket blod det är. Jag trodde de va mannen som ägde rullstolen som låg på golvet. 

Jag observerade att det fanns en diabetespump på honom. Jag kände att han va kall men inte 
stel, han upplevdes som sval. Efter analyser med EKG så märker vi att det inte finns någon 
respons. Marcus säger då att vi avslutar och vi ger varandra återkoppling om vad alla tycker.

Sen frågar alla sig vart blodet kommer från och då säger Marcus att han ser ett sår vid sidan 
av halsen som va ca 10 cm långt på höger sida av halsen.



Då släpper vi alla allting och plockar med sina saker och lämnar rummet. Då upptäcker jag en 
kvinna som ligger i sovrummet och att han avlidne är personlig assistent. Det är kvinnans 
rullstol.

Kvinnan har två nattpersonal, en vaken och en sovande. Den sovande hade hunden med sig. 
Hunden har inte reagerat någonting. Det enda vi gjorde med kroppen var att vi lyfte upp hans 
tröja och borrade honom i benet. Vi har rört byxbenet.

Den mängden blod som va i lägenheten indikerar på att det inte finns så mycket att göra.

Väldigt oväntad situation, initialt tänkte jag sjukdomsfall eftersom vi trodde att han satt i 
rullstolen.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Perslow, Pål; 2020-09-04 08:16   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Ambulansen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Tengström, Gunnar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring dödsfall Kungsgatan 74 C
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Patrik Stenström
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

08:21
Förhör avslutat

08:34
Förhörsplats

Kungsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PS

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor i fet stil

Berätta fritt om vad som hände från att ni fick larmet:
Jag är på ambulansen, Vi satt på stationen när larmet kom. Vi fick vaga uppgifter men 
förstod att det rörde sig om påbörjad HLR och att någon skulle öppna dörren. Vi åkte två 
bilar.
Vi anlände samtidigt till platsen. Vi rustade på oss utrustning för Covvid-19-

När vi kom stod en mörhårig tjej, "rätt så ung" och öppnade dörren för oss. 
Vi gick in i lägenheten och jag såg mycket blod. Jag såg att det stod en rullstol nära mannen 
på golvet. Vi tog bort den eftersom den var i vägen. Våra två sköterskor började arbeta med 
mannen som låg på golvet. Mannen låg på rygg. 

 Vilka var i rummet?
Marcus, Paul, Johan, mina kollegor.
En kvinna, lite osäker på vem hon var. Hon hjälpte oss ta bort rullstolen sedan var hon i 
hallen.
Vi håller på med HLR åtgärder men vi inser efter ett tag att mannen inte kommer att 
överleva. Vi samlar ihop våra grejer. Vi frågade efter handdukar att lägga över blodet. Jag 
började samla ihop vårt skräp.

 Ytterdörren, var den låst?
Nej när jag kom in hade kollegorna redan gått in. Jag kom sist i gruppen.

 Kunde du se något blodigt föremål?
Ne j kunde inte se något.



 Har du något att tillägga?
Nej.
 

Uppläst och godkänt

Förhör med Tengström, Gunnar; 2020-09-04 08:21   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Räddningstjänsten

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Ronny
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring dödsfall Kungsgatan 74 C
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Patrik Stenström
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

07:39
Förhör avslutat

07:49
Förhörsplats

Kungsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PS

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor i fet text

Berätta vad som hände från att ni fick larmet:
Vi på räddningstjänsten fick larmet och kontaktade ambulansen. Båda ambulanserna var före 
oss. Vi gick in i lägenheten, jag såg massor av blod, såg att ambulanspersonalen arbetade 
med en person som låg på golvet. Jag såg kroppen i vardagsrummet, jag var inte inne i detta 
rum. Jag har bara varit och gått i hallen. Såg även en person ligga i en säng i ett anslutande 
rum. I detta rum fanns en manlig person också. Han verkade pyssla om personen som låg i 
sängen.

När vi kom till lägenheten mötte en kvinna ur personalen oss. Hon sade att hon var 
arbetsledare i alla fall.

 Hur såg kvinnan ut?
Ljushyad, ca 25-30 år, glasögon och rutig skjorta.

Kvinnan gick in rummet där kroppen låg och sedan i rummet där personen i sängen låg. 
Sedan kom hon ut när vi bad om handdukar. 

 Vilka personer såg du i lägenheten när du kom till platsen?
Fyra personer från ambulansen, en blödande person på golvet, två ur personalen och en 
vårdtagare.
Vi var tre från räddningstjänsten som gick in.

 Hur kom ni in i trapphuset?
En kvinna stod och höll upp dörren. 



 Hur såg kvinnan ut?
Jag tänkte inte så mycket på henne men hon hade mörkt hår, ljushyad, glasögon och cirka 
178 cm lång. Hon lämnade platsen i en bil. Vet inte vad det var för bil. Hon verkade lugn.

Uppläst och godkänt

    

Förhör med Olsson, Ronny; 2020-09-04 07:39   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Räddningstjänsten

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Winroth, Bissen
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

PMF
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Linda Andersson
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

07:35
Förhör avslutat

07:50
Förhörsplats

Kungsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor är skrivna i fet-text.
Bissen arbetar på räddningstjänsten.

Bissen förklarar fritt...

" Jag kliver in och ser ambulansen har påbörjat jobbet med personen och det är onormalt 
mycket blod. 

Jag stannar upp och börjar prata med kvinnan som är först på plats. Vi börjar hjälpas åt att ta 
undan saker och han använder rullstol. Jag och arbetsledaren tar bort rullstolen till ett annat 
rum.

Han låg på golvet. Ambulansen jobbar med honom och vi hämtar handdukar till ambulansen. 

Jag går in och tar upp en telefon som ligger nedanför köksbordet till diskbänken. Mobilen låg 
med skärmen neråt och blodstänk på mobiltelefonen. Mobilen låg 2 meter från kroppen. 

Ambulansen avbryter insatsen för dom undrar vart blodet kommer från och avslutar 
livsuppehållande åtgärder för att lokalisera att det är stickhål i halsen, troligtvis halspulsådern. 
Sen pratar vi med arbetsledaren som är väldigt chockad.

Vårdaren  (FÖRÖHRSLEDARENS TILLÄGG – Bissen pekar på Johan. ) kändes 
opåverkad medanledning av att han gjorde morgonrutiner med brukaren. 

 Vem var det som hittade den avlidne?



Det va arbetsledaren som hittade den avlidne. 

 Var dörrarna låsta när ni kom till platsen?
När vi kom till platsen så var alla dörrar uppställda. 

 Kan du förklara mer hur det såg ut i lägenheten?
Blodskvättet va vid diskbänken och det pölade sig mot matbordet sen in mot soffan. Det såg 
ut som han hade rört sig från köksbänk till soffan. 

Där var en yte där det kändes som "Vad har hänt här? Var kommer detta ifrån?" det fanns 
liksom ingen naturlig förklaring. 

Rullstolen stod i öppningen till matrummet/tvrummet och ryggen var mot hallen, han låg 
snett framför rullstolen. In till vänster fanns köket och rullstolen stod som en barriär mot 
rummet.

När vi upptäckte såret avlägsnade sig alla och ingen kollade efter tillhyggen.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Winroth, Bissen; 2020-09-04 07:35   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Räddningstjänsten

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Wulkan, Johan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

RES
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring dödsfall Kungsgatan 74 C
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Patrik Stenström
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

07:32
Förhör avslutat

07:38
Förhörsplats

Kungsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PS

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor i fet text.

Berätta fritt:
Jag tillhör räddningstjänsten, När  vi kom till adressen stod två ambulanser utanför. När vi 
gick in i lägenheten och jag vek av till vänster såg jag blod och en kropp som låg på golvet. 
Kroppen låg på sidan. Ambulanspersonal hade påbörjat HLR. Kroppen låg i köket-Stora 
rummet. Jag letade efter handdukar. Jag var inne på toaletten och letade och något sovrum. 
Sovrumet låg rakt fram när man kommer in genom ytterdörren. När jag gick in i rummet kom 
det ut en hund. Jag hittade inga handukar och fick till slut av personalen.

 Vilka såg du i lägenheten när du kom?
Jag såg fyra personer från ambulansen, två ut personalen på boendet, det var en kille och tjej.
Tjejen var i chock, jag tror att de var personalen i alla fall. Jag såg även en tjej i ett rum till 
höger. Såg att hon låg i sängen. Jag såg inget mer av henne.

  Något annat du kommer på?
Nej inte vad jag kan komma på nu.

Uppläst och godkänt
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Förhör
Helene

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Helene
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina iakttagelser i bostaden Kungsgatan 74 C Trollhättan under natten och morgonen 20200903 till

0904
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

09:45
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Tallabckens vårdhem, Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Helen är den som bor på adressen, hon har ett vårdbehov och behöver därför 2 stycken 
vårdare med sig dygnet runt, Helen uppger följande:

Helen uppger att hon bott på sin nuvarande adress på Kungsgatan ungefär sju år. Hon uppger 
att hon ständigt har två personer som vårdar henne dygnet runt. Vilka det var som jobbade 
igår kväll minns jag inte. Tror det var Erik och någon mer men jag vet inte vem. De som 
jobbar natten kommer 21:00 och jobbar till 07:00. 

Erik kom som vanligt igår. Vi satt och pratade men jag kommer inte ihåg om vad. Men allt 
var som vanligt, jag märkte inget annorlunda med honom. Den andra personen som jobbade 
var också med och pratade. Vi pratade fram till dess att jag gick och lade mig vid 23-tiden. 

När jag kommer i säng tar vi av mig kläderna och sen så tappar vi upp en balja skitvarmt 
vatten och sen blir jag tvättad. Jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det igår kväll. 

På fråga säger Helen att hon tror att personalen hade låst yterdörren till lägenheten men hon 
är inte säker på om balkongdörren var låst eftersom den lilla hunden var där, det är inte min 
hund utan Johans. Han rastar den lite på altanen ibland. Så då var det Johan som jobbade med 
erik i natt. 

Jag lade mig runt 23-tiden men jag brukar ligga vaken och fundera på vad jag har gjort under 
dagen och sen somnar jag. Igår låg jag kanske 20-30 minuter innan jag somnade, så jag 
somnade runt 23:30-tiden. Och jag har för mig att jag har sovit gott i natt. Jag tror inte jag 
var varit vaken något i natt. Allt var som vanligt när jag somnade. 



I morse har jag för mig att jag vaknade av en massa människor och att det var mer än två 
personer som pratade. Jag hörde inte vad de pratade om, det beror på att jag har öronproppar 
när jag sover. Jag kommer inte ihåg vem det var som kom in till mig i morse. Det som var 
annorlunda idag var att hela situationen var konstig men jag har inte sett eller hört något 
speciellt under morgonen. 

Något att tilläga:
Inte som jag kommer på.
 
Hur fungerar det med personalen på natten:
En är vaken och en har sovande jour, så den som är vaken kan väcka den som sover om det är 
något med mig. Personen som sover ligger i rummet bredvid mitt inne i lägenheten. 

Uppläst och godkänt i koncept. 

Förhör med Frendberg, Helene; 2020-09-04 09:45   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Helene 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Helene
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Kungsgatan Trollhättan
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-24
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats

Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Med under förhöret är Helenes mamma Marianne. Hon hjälper till att tolka det Helene säger. 
Det är mycket svårt att höra vad Helene säger.

Sammanfattning av förhöret

Helene får frågan om hon vet varför hon var tvungen att flytta från sin lägenhet.
Hon säger då att det gäller något som har hänt mellan Jennie och Erik.
Men detta är inget hon vet något om utan det har Cecilia talat om för henne.

Helene säger att hon inte har något minne av kvällen innan hon flyttar. Vet inte vem som 
jobbade den kvällen/natten. Hon har inget minne av morgonen hon flyttar.
Helene beskriver hur lägenheten på Kungsgatan ser men hon kan inte minnas att något var 
annorlunda morgonen hon flyttade.

Helene minns inte vad hon sagt i tidigare förhör.

Det Helene kan säga om Erik är att han har diabetes, hon kan inte berätta om när de träffades 
senast.

Det Helene kan säga om Jennie är att hon är näst yngsta kusinen på pappas sida. Hon kan inte 
berätta om senaste tillfället hon träffade Jennie.
Helene har träffat Jennie hemma hos sig. Helene vet inte om Jennie varit och hälsat på henne 
utöver de gånger hon varit där och jobbat, för hon tror att Jennie har jobbat hos henne. 
Helene vet inte vad hon och Jennie har pratat men säger Helene "det gällde nog inte pengar". 
På frågan om varför Helene säger att de nog inte pratat om pengar så säger Helene att hon 
inte vet varför hon sa så. Sen säger Helene "hur kan en släkting sno något" fast sen säger 



Helene att hon inte vet något om det.

Helene får frågan om var hon brukar ha sin mobiltelefon och hon tror hon har den på 
nattduksbordet men möjligtvis kan den ligga någon annanstans. På frågan om var Helene har 
sin plånbok så tror hon i jackan i hallen men om den inte ligger i jackan så ligger den nog på 
samma ställe som mobiltelefonen. 

Helene får frågan om Jennie talat om Erik eller om Erik talat om Jennie men det tror hon inte 
de gjort.

Förhör med Frendberg, Helene; 2020-09-24 14:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Helenes syster

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Utreda omständigheter som varit med angående av mord på Kungsgatan 74 C i Trollhättan 2020-09-04
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

11:22
Förhörsplats

Tallbakcens vårdhem i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia är syster till brukaren Helen som är den som bor i aktuell lägenhet.

Vad kan du berätta om Helen:
Min syster har varit med om en bilolycka, hon blev påkörd av en bil när hon skulle gå över 
gatan. Detta var 86 och hon har sedan dess behövt hjälp dygnet runt. Hon är klar i huvudet 
men har problem med närminnet, hon har epilepsi som gör att hon svävar iväg ibland. Detta 
gör att hon har problem med tidsuppfattningen. Hon har bott i sin lägenhet sen den byggdes 
för 6-7 år sedan. Hon har ständigt två personal med sig dygnet runt då hon inte klarar sig 
själv. 

Igår på kvällen jobbade Tamara och Johan, Johan jobbade även natten och hade det sovande 
vaket, den andra som jobbade natten var Erik. 

Vad kan du berätta om Johan:
Han har inte jobbat hos oss så länge, han har något som heter DJ-skolan i Göteborg men 
Corona gjorde att han inte hade så mycket jobb. Han började hos oss i maj eller juni. Han 
kände Anna-Charlotta en tjej som har jobbat hos oss, de visade sig när han var på intervju 
eller liknande att de kände varandra och hon tyckte att han var bra.

Och Erik:
Han har jobbat hos oss i ungefär ett år eller något mindre. Jag känner inte till honom sen 
tidigare, det enda jag vet är att han har diabetes och att han har flyttat till en ny lägenhet med 
sin tjej. Vi har det lite som policy att lämna det privata hemma så därför vet jag inte allt om 
dem som jobbar hos Helen. 

Har det varit något med någon av dem:



Nej, det har inte varit något som stuckit ut. Ingen osämja som är värt att nämna, vi har en 
väldigt go personalgrupp just nu. Erik är ju världens snällaste och är så himla mån om Helen. 
Han har varit väldigt glad över det här jobbet vet jag. 

Vad kan du berätta om den här dagen:
Jag åkte till Vänersborg för att hämta färg och då ringer Erika 07:06 och skriker att jag måste 
åka dit för hon fick inte liv i Erik och att det var blod överallt. Hon sade att hon försökt med 
HLR och då förstod jag allvaret i det hela. Hon sade att hon ring efter ambulans och under 
samtalet så kom ambulansen och då lade vi på

Jag åkte då direkt till Helen. Först då fick jag veta att han var död. Jag fick inte gå in så jag 
har inte sett något där inne, jag stod med Erika plus ambulanspersonal i trappuppgången. Jag 
vet inget annat. Det enda jag vet är att Erik misskött sin diabetes, vet att han en dag bara 
jobbade halva den dagen för at han var så svajig. Detta kan ha varit för någon vecka sedan.  

Har du någon aning om vad som kan ha hänt:
Nej, det första man tror är att han har ramlat på grund av diabetesen. Men Erika sade att 
ambulanspersonalen sagt att han hade fått något stick i halsen. Vi har ju ingen speciell 
sjukvårdsutrustning i form av skalpeller eller liknande men köket är ju normalt utrustat. 
Något anat vet jag inte.

Hur uppfattade du Erika när hon ringde:
Hon var förkrossad, jätteledsen. Det var inget snack omallvaret, jag sprang ut och åkte direkt. 

Hur uppfattade du Johan:
Han var kvar inne hos Helen, för någon var ju tvungen at vara med henne, när han kom ut så 
säckade han bara ihop och grät. Det som kunde vara jobbigt för honom var ju att jobbade och 
måste då ha fult fokus på Helen.

Sade Johan något:
Nej han bara grät och sade att det var ofattbart och jag fatar ingenting. Det han tyckte var 
konstigt var att hans hund Diego inte hade märkt något.

Jag vet at hunden sov i rummet med Johan för Erik villöppnaaltandörren ibland för att det blir 
varmt där inne i lägenheten. Johan vet att han stängde altandörren på kvällen för att 
persiennsnöret fastnade i dörren så han fick öppna dörren och stänga den igen. Han visste att 
han vridit ner handtaget och då kommer man inte öppna från utsidan. 

Vet du hur det var med ytterdörren:
Oklart, jag frågade Erika om yterdörren men jag var i chock men jag har för mig att hon sade 
att den var olåst när hon kom för då tänkte jag, herregud om någon kommit in. Jag har sagt att 
de måste låsa efter sig för de har sina mobiler i ett ställ innanför dörren som de lägger av sig 
innan de börjar jobba. Men man kommer ju inte in i trapphuset utan tag, jag tror inte man 
kommer in med kod för jag känner inte till någon kod i alla fall.

Något annat:
Nej. 

Uppläst och godkänt i koncept.

Förhör med Frendberg, Cecilia; 2020-09-04 10:35   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Helenes syster

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hördes gällande Helen Frendbergs kontouppgifter
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Eine-Marie Ögrim-Bryntesson
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

17:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia berättade att hon bad sin mamma kolla Helens konto så att ingenting hade hänt där. 
När mamman loggar in och kollar på kontot som är i SEB så ser hon att det saknas pengar. 

Personalen har ett kontokort som de använder för inköp där det brukar finnas max 5000kr. 
Mamman kunde nu se att det överförts först 30 000 kr till det kortet och sedan ytterligare 30 
000kr. Helen har alltså ett vanligt konto och sedan ett konto med ett kort kopplat till det. 
Mamman kan sedan se att någon har tagit ut 5000kr i flera omgångar via bankomat.

Helen har ett mobilt bankid i sin telefon och det är så hon för över pengar. De som har 
tillgång till koden på bankid är Erika Johansson, Sari Kallio och sedan har Erika sagt att deras 
kusin Jenny Olsson har fått koden för några veckor sedan. Hon är osäker på om någon 
ytterligare person kan ha koden. Mobiltelefonen som innehåller bank id brukar finnas i 
Helens lägenhet.

Bankkontot står i Helen Frendbergs namn.

Uppläst och utan anmärkning
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Förhör
Helenes syster

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Cecilia är hörd i anledning av att hon är syster till målsäganden Helene och hennes kunskap om vilka

som har tillgång till Helenes BankID
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Sten-Rune Timmersjö
Förhörsdatum

2020-09-08
Förhör påbörjat

09:09
Förhör avslutat

09:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia Frendberg (nedan kallad F) är syster till Helene Frendberg som är vårdtagare på det 
boende där Erik Fasth mördades. F är kusin med Jennie Olsson som är misstänkt för mordet 
på Erik Fasth. F har även insyn i Helenes ekonomi.

 Vem känner till Helenes Bank ID?
Marianne Frendberg, mamma till Helene.
Cecilia Frendberg, syster till Helene.
Jonas Arbius, sambo till Cecilia

Bland vårdgivarna är det följande
 Erika Johansson, arbetsledare
 Sari Kallio, tidigare arbetsledare. När det gäller Sari var hon tidigare en av två arbetsledare. 
Hon är inte det längre för hon hade blivit ovän med vårdföretaget JAG och fick därför sluta. 
Hon hade dock kvar arbetet som assistent men var på väg att sluta. F säger att hon tror att Sari 
hade provarbetat på ett annat jobb. Bråket med företaget handlade om att hon tyckte det var 
problem med personalförsörjningen. 
 Martin Furthmuller, vårdare/assistent
 Jennie Olsson, vårdare/assistent.

F berättar att Marianne gav Jennie inloggningen till Helenes Bank ID för bara några veckor 
sedan. Hon säger att det går att kontrolera när Jennie fick tillgång till Bank ID för det första 
hon använde det till vara att köpa mat från Fodora.
Marianne berättade för F att hon hade lämnat ut koden och då blev F väldigt upprörd för hon 
visste att Jennie hade problem med pengar. Jennie hade bl a ringt till Marianne och frågat om 
hon fick låna 20 000 kr av Helene. Hon hade sagt att hon skulle använda det för att köpa en 



lägenhet. Marianne ringde till F och berättade detta och då blev F arg. Hon hade själv lånat ut 
pengar till Jennie för några år sedan, 11 juli 2018, 2 200 kr för Jennie hade en hund som hade 
varit hos Blå Stjärnan. F fick jobba hårt för att få tillbaka sina pengar den gången. 
F sa till Marianne den gången att eftersom hon jobbade som vårdare åt Helene så var det 
olagligt att låna pengar av henne. 

 Finns det mer än ett kort?
F säger att det finns ytterligar ett kort, ett personalkort, där det bara finns en mindre summa 
pengar på, som mest 5 000 kr. Hur mycket som fanns vid tillfället för brottet vet inte F. 
Personalen använder det för inköp av småsaker, kaffe mm. 
Koden till detta kort ligger tillsammans med kortet i Helenes plånbok. 

 Kände du Erik?
F säger att hon inte kände honom väl. De har jobbat ihop vid några tillfällen men inget annat. 
Det finns en överenskommelse mellan de som jobbar där att inte prata för mycket om privata 
saker. Av hänsyn till Helene prata men inte om barn, pojkvänner mm för det är sådant som 
Helene gärna skulle vilja ha. 
F uppfattade Erik som en vänlig och snäll person som ville Helene väldigt väl. 

Uppläst i anteckningar och godkänt

     

Förhör med Frendberg, Cecilia; 2020-09-08 09:09   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Inköp foodora

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Brovall, Claes
Datum

2020-11-04
Tid

12:58
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Claes Brovall

Uppgiften avser

Jennies tillgång till Bank-id
Uppgift

Bilaga till förhör med Cecilia Frendberg, 2020-09-08.

Vid kontroll av konton tillhörande Helene Frendberg så finns det fyra poster märkta med 
Foodora.
2020-08-21, 194 Skr (Helenes utgifter personalen, konto)

2020-07-27, 552 Skr (Privatkonto)

2020-04-27, 384 Skr (Helenes utgifter personalen, konto)
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Förhör
Helenes syster

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontakten med Jennie aktuell dag
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Katarina Lyxell
Förhörsdatum

2020-09-18
Förhör påbörjat

12:20
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor/kommentarer skrivs med fet stil.
Vilken kontakt hade du med Jennie aktuell dag, den 4 sep?
Det var så att vi sa till alla att vi skulle träffas på Tallbacken. Jag tror att det var mitt på dagen 
vi pratade om detta. Det är så jag vill minnas det. Jennie sa att hon var ute i skogen. Hon sa 
att hon hade dålig täckning men att hon skulle komma. Jennie ringde mig sedan men jag 
svarade inte. När jag , Erika och Sandra Ekström stod utanför Tallbacken så kom Jennie och 
var utanför. Hon satt kvar i bilen hela tiden. När vi stod där så ringade JAG, 
(assistansbolaget) och berättade att Johan var häktad. Jag bröt ihop. Någon ringde mig och 
jag gick undan och pratade. Jag minns inte vem som ringde. När jag pratat färdigt så hade de 
andra hade gått. Jennie frågade om jag ville att hon skulle ta tjänstledigt från sitt andra jobb 
för att hjälpa till hos Helen. jag sa att det inte behövdes. Jennie satt kvar i bilen. Hon sade då 
till mig att hon skulle säga upp sig, från sitt andra jobb, för att jobba med Helene. Jennie sa 
-Hon betyder så mycket för mig. Jennie blev då ledsen och pratade hackigt. Det har jag 
aldrig sett förut. Hon är inte en person som blir ledsen.
 Pratade ni om något annat?
Nej. Jag var så stressad så jag ville inte prata med henne.
 Träffades ni något mer än det du berättat om?
Så fort jag förstod att det fattades pengar så kom mina egna misstankar. I och med att Jennie 
tidigare frågat om hon fick låna pengar av Helen. Därför ville jag inte träffa Jennie. Vi 
träffades inget mer.
 Visste du då på vilket sätt Erik dödades?
Erika ringde mig på morgonen när detta hänt. När jag kom dit sa Erika att vi inte fick gå in. 
Hon sa att ambulanspersonalen sagt att Erik hade sitcksår. Då kom någon ur ambulansen och 
sa –Det vet inte inte ännu.
 Fick du veta på vilket sätt Erik bragts om livet?
Det är bara det som jag läst i tidningar. Jag vet inget annat.



 Har du pratat med Jennie om detta?
Nej över huvud taget inte.
 Finns det någont arbetsbeskrivning för vad som skall göras med Helene?
Ja den är flera pärmar men det hon utsattes för den här morgonen kunde vara rent livsfarligt 
för henne.
Hon har utsatts för livsfara den tiden som inte någon varit vid hennes sida. Om respirator 
slangen hoppar ur så dör hon på mindre än 10 minuter. Det är respiratorn som är 
livsuppehållande och man måste hålla koll på den hela tiden. Man måste suga upp slem ur 
hennes luftvägar. Det är med fingertoppskänsla man måste suga. Om hon får en slempropp 
som inte sugs bort kan hon dö av det. Det finns inget skrivet någonstans att det är ex antal 
gånger per timma eller så. Hon har Epilepsi och det måste man stävja när hon får ett anfall. 
Om man inte gör det så kan det vara så att anfallet bara fortsätter och inte slutar. Då kan hon 
dö av det.
Är det något annat som du vill ha med i  förhöret?
Nej
 Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Frendberg, Cecilia; 2020-09-18 12:20   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Helenes syster

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter kring tidigare stöld från Helene Frendberg
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-19
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil.

Cecilia uppger att det jobbade en vårdare hos Helene under några år som hette Katrin. Katrin 
skulle vid ett tillfälle köpa blommor åt Helene och betalade då även sina egna blommor med 
Helenes bankkort. Efter denna händelse så fick Katrin sluta hos Helene.

Katrin själv sa att allt var ett misstag och att hon betalade sina egna blommor med fel kort 
bara.

Cecilia är osäker men tror inte det gjordes någon polisanmälan vad gäller detta. Cecilia har 
svårt att uppskatta hur längesen det var men tror att det kanske är fyra år sedan nu.

Cecilia minns inte Katrins efternamn men har kvar henne mobilnummer som hon lämnar till 
förhörsledaren.

 Förhörsledaren noterar att mobilnumret är inlagt på en Katrin Öman i polisens 
utredningssystem DurTvå. Via dom uppgifterna hittas en anmälan om händelsen, 
5000-K755684-18, som läggs in i ärendets sidomaterial som externt dokument.
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Förhör
Helenes systers sambo

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Arbius, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK AM/B
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

Göran Fredriksson
Förhörsdatum

2020-09-09
Förhör påbörjat

13:57
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats

Polishuset Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jonas är sambo med Cecilia. De bor i Sjuntorp. Cecilia är syster till Helene men jobbar inte 
med Helene utan hoppar in när det behövs. Cecilia är målare på heltid.

Jonas känner inte assistenterna utan har träffat vissa av dom. Han har träffat Sari och Erika 
och Tamara. Han har säkert träffat de flesta men inte pratat med dom. 

 Har du träffat Jennie?
Ja. Men hon har inte varit hemma hos oss och umgåtts, utan det har varit med Helene.

 Kände du Erik?
Nej. Tror inte jag träffat honom.

 Har du någon aning om vad det här kan handla om?
Det är bara vad jag och Cecilia har pratat om i efterhand. Att Jennie hade skulder. Jennie har 
frågat efter pengar. Tror inte Jennie har lånat av Cecilia, utan att Jennie har frågat Marianne 
om att få låna pengar. Jennie kan ha lånat av Cecilia, inga stora belopp i så fall, fem tio tusen. 

 När träffade du Jennie senast?
Det var väldigt länge sedan. Jennie köpte ett playstation åt oss, då fick jag det av henne på 
hennes jobb, Rexell, i Göta. Det var i vintras.

 Förhörsledarens anteckning: Jonas tittar i sin telefon. Det står inte antecknat, men det var i 
år.

 Har du haft telefonkontakt med Jennie?
Det måste ha varit i samband med köpet av playstation. 



 Det jag tänker på är om det finns någon kontakt på några sociala medel eller annat nu före 
den här händelsen?
Nej, inget.

Är du en av dom som har tillgång till Helenes bankid?
Ja.

 Vilka fler som du vet?
Marianne, Cecilia, Sari, Erika som jag vet. Sedan har jag hört Cecilia prata om fler men vet 
inte exakt.

 Varför har du bankid?
Jag hjälpte dom att skaffa bankid till Helene. 

 Och därför har du kvar det. Dom har inte bytt kod sedan dess.
Nej, det tror jag inte.

 Har du någon gång gjort några transaktioner med Helenes bankid?
Ja, det var i början när jag skaffade det. Marianne var sjuk då, så då betalade jag Helenes 
räkningar. Men det tror jag inte att jag gjorde med bankid, utan med digipasset, dosan. Men 
det var i alla fall två år sedan. 

 Har du upplevt några förändringar i Helenes närhet, konflikter, spänningar i kontakter eller 
annat under den senaste tiden?
Nej, ingenting. 

 När fick du reda på mordet?
I fredags. Det var Cecilia som ringde. Det var på förmiddagen någon gång, ganska tidigt. 

 Hur lät hon då?
Hon var jätteledsen, upprörd. 

Åkte du dit då?
Ja. Direkt när hon ringde. 

 Kom du in?
Nej, alla var ute. Vi stod på parkeringen. 

 I och med att Jennie och Cecilia är kusiner. Har de någon tät relation?
Nej. Bara genom Helene och någon kusinträff. 

 Har det varit något prat tidigare om att det försvunnit pengar hos Helene?
Nej, det tror jag inte. Inte vad jag vet. 

 Har du något att berätta som du tycker att vi bör veta?
Nej, jag lever lite utanför det hela. Det är ju Cecilia som har kontakten med Helene och 
personalen. 

Uppläst och utan anmärkningar.

Förhör med Arbius, Jonas; 2020-09-09 13:57   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Helenes mamma

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Frendberg, Marianne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mor till brukaren Helene.
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

Göran Fredriksson
Förhörsdatum

2020-09-08
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Polishuset Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Vilken bank eller banker har Helene?
SEB.

 Hur många bankkonton har Helene?
Tre konton plus sparkonton och sådant som de inte tar ut pengar på. Ett privatkonto, det är det 
som Marianne använder för att betala hennes räkningar. Summan på det kontot varierar, men 
det brukar ligga på cirka 100 000. Det var från det kontot som 30 000 kronor gånger två blev 
överflyttat samma dag, alltså fredagen den 4 september. Det är bara Marianne som har 
digipasset till det kontot. Sedan är det flera stycken som har mobilt bankid till det kontot. Det 
finns inget kontokort till privatkontot. 

 Varför har flera bankid till det kontot när det bara är du som betalar räkningar?
Förutom Marianne och dottern Cecilia är det Erika Johansson och Sari Kallio för att de är 
arbetsledare och måste kunna betala räkningar. Sandra Ekström har det också. Hon jobbar 
extra ibland. Det var någonting som hon för ganska länge sedan var tvungen att betala. 
Sandra är en person som Marianne, Cecilia och Erika helt litar på. Men sedan är det Jennie 
Olsson som för ett par veckor sedan fick Helenes bankid. Jennie ringde till Marianne och sa 
att Jennie måste handla mat åt Helene för det var helt slut. Jennie sa att det var helt tvunget att 
Jennie fick bankidet. Marianne gav då bankidet till Jennie. Det ångrar Marianne. 

 Varför ångrar du just att du gav det till Jennie?
För att det är en person som Marianne inte borde ha gett det till. En gång ringde Jennie till 
Marianne och frågade om Jennie fick låna 20 000 kronor av Helene till en lägenhet. Marianne 
blev paff och sa att detta får hon tänka på. Nästa dag hade Jennie gått till Erika och sagt att 
Jennie förstod att hon inte fick långa pengar av Helene, för Marianne. Erika sa till Jennie att 
Jennie inte får låna pengar av Helene eftersom Jennie jobbar för Helene. Jennie hade 



storgråtit och åkte hem. Senare samma dag hade Jennie ringt till Erika och sagt att då måste 
Jennie sluta att jobba för Helene. För Jennie skulle få ett förskott på tjugo tusen för att börja 
köra ut tidningar. Samma dag ringde Jennie till Marianne och sa att Jennie förstod att hon inte 
fick låna pengar av Helene för hon är ju inte bara kusin, hon är ju anställd också. Då sa 
Marianne att Marianne inte heller hade några pengar att låna ut. Dagen efter ringde Jennie till 
Erika igen och sa att det hade löst sig med pengarna, att Jennie inte behövde sluta. Marianne 
tror att Jennie bara sa så för att få låna pengar eftersom de alltid är i behov av personal till 
Helene. 

 Varför anser du att du inte borde gett Helenes bankid till Jennie?
För att jag vet att hon är spelberoende och är ganska säker på att hon har stora skulder. Jennie 
har lånat pengar en gång av Marianne. Jennie stod då med en bil i Danmark, hon hade fått 
stopp på bilen. När Jennie skulle betala så tog verkstaden inte det kontokortet som Jennie 
hade. Då skulle Marianne swisha pengar till Jennie så skulle Marianne få pengarna så fort 
som Jennie kom hem. Detta var en helg. När Jennie kom hem hörde hon inte av sig. Marianne 
tänkte väl att Jennie skulle komma med pengarna. Marianne ringde efter några dagar och sa 
att hon behövde pengarna. Då skickade Jennie pengarna. Marianne vet att Jennie lånat pengar 
av fler personer. Marianne tror att Jennie har lånat av Mariannes dotter Cecilia, Erika och en 
svägerska till Marianne, Birgitta Andersson. Det var svägerskans dotter som sedan ringde till 
Cecilia och frågade om de visste var Jennie var. Jennie hade försvunnit från nätet och de fick 
inte tag på Jennie. Marianne tror inte Birgitta fick tillbaka pengarna och Marianne vet inte hur 
mycket pengar det var heller. 

De skriver varje dag i en dagbok som ligger hemma hos Helene. Om Marianne hade fått se 
den så hade hon kanske kommit ihåg lite mer. 

 När ringde Jennie till dig och ville låna 20 000 kronor?
Det var nog inte förra veckan, utan veckan före det. För det blev så konstigt sedan. Några 
dagar efter hade Jennie plötsligt 40 graders feber och blev jättesjuk. Erika ville att Jennie 
skulle coronatesta sig. Jennie sa att hon var för sjuk för att göra det. Dagen efter var Jennie 
frisk igen och ville börja jobba så fort som möjligt. Erica sa att hon måste vara hemma i några 
dagar ifall det varit corona.

Jennie ringde till Marianne samma dag som det hänt, fredagen den 4 september, och frågade 
hur det var med Marianne. Jennie sa att någon hade ringt till Jennie och ställt konstiga frågor. 
Marianne ville inte prata med Jennie utan sa att det löser sig, vi får prata senare. 

Så finns det ett konto som Marianne fyller på med 5000 kronor för att Helene ska kunna 
handla åt sig själv. Personalen har tillgång till det kontot. Kontokortet ligger i Helenes 
plånbok. Personalen antecknar hur mycket de handlar för och hur mycket pengar som finns 
kvar. Sedan är det ett konto som personalen har för att kunna köpa mjölk och kaffe mm till 
sig själva. Till det kontot var det överfört 30 000 kronor den 4 september. Sedan var det 
uttaget tre gånger 5 0000 kronor cirka klockan 05.06 och ett cirka kl. 05.08  och ett till. 
Uttagen var alldeles efter varandra. Det var det enda kontot där man kan se tiden. Där fanns 
det cirka 1000 kronor sedan cirka ett år tillbaka. Kontokortet till det kontot finns hos 
personalen. Marianne har inte sett kortet på cirka ett år. Personalen har inte handlat på det 
kortet på cirka ett år, enligt Erika. Både kort och konto har varit oanvänt i cirka ett år. 
Marianne tror att personalen inte har velat använda pengarna på det kontot utan haft med sig 
eget kaffe, mjölk mm, för att pengarna skulle gå till Helenes resor mm. 

 Hur många kontokort finns för personalen att handla åt Helene för?
Två. Ett ligger i Helenes plånbok, koden kommer de ihåg eller så har de skrivit upp den 
någonstans. Det andra har personalen själva.

Förhör med Frendberg, Marianne; 2020-09-08 12:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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 Vem har tillgång till Helenes telefon?
Det är ingen kod för att komma in i den. Alla har tillgång till Helenes telefon. Antingen ligger 
den i väskan där plånboken låg eller så ligger den på bordet eller på laddning. 

 Vilka har tillgång till Helenes swish?
Man måste ha bankid när man swishar, så det är dom som har Helenes bankid.

Uppläst och utan anmärkning.

Förhör med Frendberg, Marianne; 2020-09-08 12:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
JAG, arbetsledare/vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredningsjour 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Johansson, Erika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mord Kungsgatan 74 C Trollhättan 2020-09-04
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Tomas Ryrå
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

09:01
Förhör avslutat

11:12
Förhörsplats

Polishuset i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Erika är assistent och arbetsledare på boendet Kungsgatan 74 C, boendet kallas 
Brukarkoperativet JAG.

Helen Frendberg bor i sin egen lägenhet Kungsgatan 74 C Trollhättan och har 9-12 
assistenter som är kopplade till boendet, några ordinarie och några vikarier.

Erik Fasth är på ett vikariat på boendet, sedan några månader tillbaka.

Idag den 4 september hade både Erika och hennes sambo försovit sig och hon skulle börja 
arbeta klockan 07:00 och arbeta till 14:00.

Erika hade ringt till Erik Fasth kl. 06:20 från sitt nummer den 4 september, men han svarade 
inte och Erika skickade sedan ett meddelande via messenger kl. 06:21 till Erik, som han inte 
svarade på. 

Erika tror sig ha kommit till boendet 06:55 med bil.  

Erika såg på sin telefon vid förhöret runt 09:15 tiden, att Erik varit aktiv för fyra timmar 
sedan på facebook. 

Kl. 06:00 skulle Erik ha gett Helen mediciner vilket inte är ifört.

Vid 06:55 skulle följande personer befinna sig på boendet: Johan som är assistent och hade 
sovjour. Han var där tillsammans med sin hund. Helen och Erik Fasth. Erik hade arbetstid 
21:00-07:00 Johan på sovande jour arbetade från 14:00 den 3 september till 08:00 den 4 
september.



Erika var orolig då Erik inte svarat på hennes påringning och meddelande på morgonen. Hon 
var också orolig då Erika känner till att Erik har diabetes. 

Erika berättade att för ett tag sedan hade hans diabetes puck åkt ut. Han hade då varit låg. Det 
hade skapat oro att ha honom arbetande på natt, om något sådant skulle hända igen, så han 
inte skulle kunna ta hand om Helen, som behöver ständig tillsyn.

Erika kom till Kungsgatan 74 C kl. 06:55. Erika använde tag för att gå in via entrén. Det var 
öppet (olåst) i lägenhetsdörren till Helens lägenhet. Dörren var stängd. Erika gick in, hängde 
av sig och fick på sig sina rosa tofflor och sa samtidigt haha jag hann i tid. Hon tittade efter 
Erik, som då inte satt i en stol vid sängkanten invid Helen, som brukligt. Det är ju vårt jobb 
att vara nära henne, sa Erika.

Jag vet att Erik går ut mycket för att få luft. Vi har ju munskydd nu när vi arbetar, sa Erika.

Lägenheten har öppen planlösning så man ser ju väl hur det ser ut i den, sa Erika. 

Erika gick vidare in i lägenheten och såg att det var blod i hela köket. Hon såg blod under 
bordet. Det var så jävla mycket blod, sa Erika.

Erika gick vidare in och såg att Erik ligger bredvid stolen (Helens permobil) bredvid 
soffbordet, vid uteplatsdörren.

När jag arbetar natt, så är jag noga med att låsa, då vi har mycket kanyler och jag tänker på att 
det kan komma in någon. Det var inte låst någonstans, sa Erika. 

Erik låg på sin vänstra sida, påklädd på golvet. Jag tror att det låg en filt, lila filt bredvid 
honom. Hela tröjan var full i blod. Jag har för mig att det var massa blod på filten som låg 
bredvid Erik.

Han hade blod ur näsan och munnen tror jag, sa Erika.

Jag såg hur det var både torkat och icke torkat blod, sa Erika.

Johan som också arbetade sover då i personalrummet bredvid Helens sovrum. Dörren dit är 
stängd, sa Erika.

Erika tror sig då ha känt efter puls på Erik men inte känt någon.

Erika förklarade, Jag skriker då, Johan hjälp, Johan och sprang till honom och öppnade 
dörren och kontrollerade även då Helen som kallas (Hella), så att denna var ok. Erika fick 
kontakt med Helen som, som svar, klickade. Erika frågade henne. Har du hört något i natt? 
Nej hade denna svarat.  Hon mimar till svar förklarade Erika.

Johan ringde då ambulans. 

Erika kände på Erik att han var kall och påbörjade HLR. Jag gjorde kompressioner, kände 
ingen puls och han var kall. Jag gjorde inga inblåsningar. Hans ögon var öppna. Första 
intryckningen jag gjorde vid kompression hörde jag som ett ljud som att sista luften hade gått 
ur. Jag började må illa för det var så mycket blod. Jag bad Johan ta över. Telefonen ligger på 
bordet med högtalarfunktion till SOS. Vi fick anvisningar via telefon.

Jag vågade inte flytta Erik eller röra hans huvud, men jag vände upp honom lite mer på rygg. 

Förhör med Johansson, Erika; 2020-09-04 09:01   diarienr: 5000-K1074675-20
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Jag har ju vänt Erik när jag gjorde HLR men har inte rört hans huvud, sa Erika.

De sa i telefonsamtalet att ambulans var väldigt nära och då satt Johan och gjorde HLR. Erika 
gick då ut och såg till att entrén var öppen. Erika ringde Helens syster Cissi, Cecilia 
Frendberg. 

Erika sa till Cissi att hon måste komma dit, att Erik låg och det var blod överallt och att Cissi 
måste komma för att hjälpa till med Helen.

Vi sprang mest runt och vi var rädda för att Helen skulle tappa sin slang, hennes 
andningsslang som hon har för att få luft. Därför ville vi ha dit Cissi för att hjälpa till med att 
ha koll på det förklarade Erika.

Vi var väl rätt chockade. Det var ju så jävla mycket blod. Jag och Johan byttes av igen, då 
Johan sagt att han mådde illa och Erika fortsatte göra HLR på Erik. 

Ambulans kom till platsen. Några kom med skydd och vissa utan mask. Det var fler 
ambulanspersonal som kom in. 

Ambulanspersonal tog över Erik. 

Erika gick då och tog på sig handskar och behövde göra en sugning på Helen. Man hör när 
det behöver göras. Johan kan inte riktigt göra det än, sa Erika. 

Johan har jobbat i några månader hos Helen. Erika tror att det är sedan i Juni.

Erika förklarade att det skulle ha börjat en kille, en assistent klockan 08:00 Rasmus Svensson 
den 4 september. Han bor nästan bredvid. Erika ringde till honom och sa att han inte skulle 
komma. 

Erika sa spontant, jag tror att Erik varit på uteplatsen då hans skor stod i hallen. Det såg ut 
som att han använt skorna på natten. Annars står dem vid lägenhetsdörren. De brukar gå i 
tofflor i lägenheten men det gör normalt inte Erik. Erik blir svag när han har mask. Vi har 
sagt till honom att ha visir, men han använder mask. Vi måste ha mask eller visir då vi är nära 
Helen, förklarade Erika. 

Helen måste flyttas i sängen varannan timma så hon inte får liggsår/trycksår. 

När Erika gjorde i ordning Helen för att transportera iväg denna till Tallbacken på morgonen 
den 4 september så såg Erika att Helen hade som ringar på sina fötter, som att hon legat länge 
i samma ställning. Fötterna är väldigt känsliga för detta så dem flyttas ofta, förklarade Helen.

Helen är totalförlamad från halsen och ned och kan inte ta sig ur sängen själv eller förflytta 
sig eller prata. Hon mimar.   

Klockan 06:00 varje morgon ges medicin och kontrolleras syresättning och tas blodtryck på 
Helen. Det har inte Erik noterat att han gjort på den papperslistan som finns i badrummet i 
lägenheten. 

Johan har sin egen hund med på arbetsplatsen, då han dels inte har någon hundvakt, dels att 
Helen gillar hunden. Den fanns med i lägenheten natten till den 4 sept. 

Johan sa att hunden diego inte reagerat på något på natten. Johan hade berättat på morgonen 
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att Erik inte velat ha hunden ute i lägenheten, utan att denna skulle vara instängd med Johan. 
Diego är vaktig, han hade säkert skällt om Erik ramlat ihop, sa Erika.  Hunden är oftast med 
på Johans pass.

Johan hade sagt att hunden Diego inte reagerat på någonting på natten.

Både hunden och Johan snarkar något fruktansvärt, sa Erika.

När Cissi kommit till adressen ringde Erikas sambo till Erika och undrar hur det gått, då Erika 
varit sen på morgonen. Erika har sagt till sambon Johannes Kronlid att Erik är död. Jag bad 
Johannes Googla på JAG´s hemsida för att få fram ett nummer dit så Erika kunde ringa dem.  

Erika ringde akutnumret till JAG. Erika bad dem hantera personalen som skulle börja arbeta 
på Kungsgatan 74 C under den 4 sept. En Sanna Jonsson skulle arbeta 10:00-12:00 den 4 
september.

Erika tillfrågades om vad hon tror har hänt i lägenheten.

Erika trodde det var Eriks diabetes. Erika fattade inte var allt blod kom från. Hon tänkte om 
hans diabetes pump hade åkt ur.

Det var blod vid diskbänk, det är ju blodfläckar överallt. Han måste ju ha gått runt, sa Erika.

Erika blev ju blodig vid HLR och hade också blodat ned sin skjorta, en svartvit, som ligger 
kvar i lägenheten ev i personalutrymmet.

Jag har sagt så många gånger att vi måste låsa dörren till lägenheten, sa Erika spontant. 

Erika sa att altandörren var stängd då hon kom in i lägenheten. Handtaget var inte i stängt 
läge men i ett halvläge. Erikas uppfattning är att det måste göras inifrån.

Erik har ju troligen strukit på natten. Strykjärnet låg i stolen (permobilen). Jag minns inte om 
vi har slängt upp det, om det varit nära Erik. 

En strykbräda stod vid altandörren.

Det satt en lapp i badrummet om att han skulle stryka draglakan. Jag tror strykjärnet låg 
bredvid Erik. 

Strykjärnet var inte inkopplat i väggen, sa Erika.  

Ambulanspersonal hade sagt till Erika. Såg du någon kniv, han har ett sticksår i halsen. Erika 
sa att det inte varit något som hon uppmärksammat. Erika har inte hanterat någon kniv.

Det finns knivar på diskbänken i lägenheten, supervassa. Fabrikat Anders Berg. Knivblock 
med 5-6 knivar.

Erika tillfrågades om Erik. 

Erik har precis flyttat ihop med sin sambo Malin Magnusen. De bodde på hennes adress 
tidigare och har nu flyttat ihop på nya adressen.

Erik älskar jobbet. Han älskar Hella. Erik, har ett vikariat som går ut i januari. Han har frågat 
om att få fast tjänst. 
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Erik har inte påvisat någon depression. Erik har bara varit glad.

Erik och Erika hade skrivit till varandra via messenger, på onsdag den 2 sept.

Erik hade skrivit till henne vid 04-tiden den 3 september. Då arbetade Erik också natten.

Erika sa att det inte har varit något annat som hänt på boendet, som hon relaterat till 
händelsen.

Helen Frendberg har bott på samma adress, samma lägenhet sedan huset var nybyggt för runt 
åtta år sedan. Mamman till Helen, Marianne bor i huset invid.

Det är ju tänt på natten då de har personal igång dygnet runt. Persienner är normalt neddragna.

Tidigare har hemtjänstpersonal arbetat på adressen hos Helen. Hemtjänsten var senast där i 
maj-juni 2020. De var där för att ge medicin, då de hade medicinskt ansvar. Man har sagt nej 
till hemtjänst nu i Coronatider. Personalen sköter då allt själva. 

Hemtjänsten skall inte ha någon nyckel till lägenheten men möjligen en tag till entrén, enl. 
Erika.

Erika sa att alla som arbetar på boendet hos Helen har en registrerad tag. Bostadsbolaget 
Eidar ser vilka som använt taggarna. 

Erika tillfrågades om hon uppfattat att det saknats något i lägenheten hos Helen då hon kom 
till adressen på morgonen den 4 september. Erika uppfattade inte det. Det finns mycket grejer 
i lägenheten som dyrbar dator som Helen använder bland annat, sa Erika.

Erika sa. Alla vet ju vilken denna familj Helen Frendberg är. Det har varit med i nyhetsinslag 
tidningar m.m. Dokumentärer finns från förr. Helen var med om en olycka i sextonårsåldern.

Personer tror säkert att Helen är stenrik. Det verkar vara en uppfattning att även vi som 
arbetar med Helen tjänar multum. Så är det ju inte, sa Erika.

Erika tillfrågades på nytt om det finns något hon som hänt runt boendet det senaste.

Det var en som arbetade med Helen, assistent Jenny Olsson, kusin med Helen, som för ett tag 
sedan, förra veckan, hade behövt låna 20000 kronor, pengar till en lägenhet hade denna sagt. 

Jenny Olsson har pratat med Marianne, mor till Helen om detta lån. Denna Jenny Olsson hade 
erkänt för Cissi, Helens syster, att hon hade spelskulder. 

På permobilen finns Helens plånbok normalt eller så finns den i skåpet i köket. En svart liten 
plånbok som ligger i väskan som hänger på permobilen, en liten svart väska. 

Erika sa att då Erik legat med huvudet nära Permobilen hade dem flyttat på permobilen, när 
ambulanspersonalen kom in i lägenheten. Erika har tagit en väska som hängde på permobilen 
till sladdarna till respiratorn och tog med rubenblåsan från lägenheten, då Helen flyttades ut. 

Helen transporterades iväg i en tillfällig stol, vanlig rullstol, som fanns i förrådet innanför 
entrén. Martin Furtmuller assistent ringdes till boendet av Erika, då han och Erika delar på 
bemanningen. Martin bor nära så han sprang bort till boendet och var nog där vid 08:tiden 
den 4 september. Det var han som hämtade rullstolen i förrådet.
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Fotstödet och även sittdynan på permobilen i lägenheten var dränkt i blod, sa Erika. 

Helen har ett sår i sin rumpa nu, så hon ligger väldigt mycket i sängen. Hon är normalt då 
bara uppe ur sängen lite på dagen.

Erika ombads spara messenger konversationen mellan henne och Erik. Den skickades till 
förhörsledaren.

Erika tillfrågades åter om det varit något annat hon kan säga som hon relaterar till det som nu 
hänt.

Erika berättade, Sari Kallio en assistent som fått avsked från sin arbetsledarroll i mars. Hon 
skämtar alltid med att hon går med sin kniv. Hon är ju finne och skämtar om detta, sa Erika.
Sari hotar med att säga upp sig. Hon skulle säga upp sig nu på måndag 7 sept.
Sari arbetade på boendet och slutade kl. 08:00 den 3 september, ett arbetspass eftermiddag 
sov när även Erik arbetade natt. Sari borde ju ha vetat om det varit något med Erik, eftersom 
de jobbade ihop då, sa Erika. Sari skulle arbeta den 4 september med start kl. 14:00.
Sari fick precis missfall och skyllde det på jobbet. Det hade varit viss ovänskap mellan henne 
och Erika.

Jenny Olsson skickade en förfrågan till Erika nu den 4 sept kl. 09:30 med begäran om att få 
göra ett covidtest. Jenny Olsson sjukskrev sig i måndags den 31 augusti då hon var sjuk, men 
det verkade snabbt gå över, men då restriktionerna på arbetsplatsen var sådana så har hon inte 
fått komma till arbetet. Jenny jobbar extra hos dem och har arbetat mycket hos dem det sista.  
 
Erika tillfrågades om vad Erika skulle göra efter förhöret. 
Erika behöver till Helen efter förhöret. Erika arbetar till 14:00. Erika har arbetat med Helen i 
16 år.

Uppläst och godkänt
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Förhör
JAG, arbetsledare/vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Johansson, Erika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Inspektör Fredrik

sätterman

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande frågor gällande brukarens konton och liknande
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-08
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:32
Förhörsplats

Polishuset i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Du är arbetsledare har jag förstått, vad innebär det:
Jag har hand om bemanning ihop med Martin och planerar och vi delar på det ansvaret. Innan 
var det jag och Sari som hade detta. Själva schemat gör jag från start, jag har det 
övergripande ansvaret och sen ringer de som är sjuka och då försöker jag och Martin lösa 
detta och annars så går vi ofta in själva. Jag har även allt som har med personalen att göra 
som utvecklingssamtal, lönesamtal och intervjuar och anställer dem. Jag var ju med och 
anställde Jennie, jag vet att hon har en dom sen hon snodde pengar när hon var lapplisa. Jag 
har varit noga med att hon inte skall ha Bank id och liknande för jag litar inte på henne när 
det gäller pengar men jag vet att Marianne hade gett henne Bank id, detta var för kanske 
någon månad sedan, det är inte länge sedan. 

Jag visste att hon haft fotboja för länge sedan. Hon var med på resan till Teneriffa med 
Helene, hon åkte med privat för att överraska henne. Jennie har även hälsat på Helene, 
Helene tyckte då att det kunde vara en bra idé att anställa Jennie för vi har svårt att få tag på 
folk. 

Jag tycker det är konstigt att Johan inte hört något, för man hör allt när man sover i 
personalrummet det blir som i en kartong. Jag blir tröttare av att ha sovande jour än när jag är 
vaken eftersom man sover så dåligt just för man hör allt. Man skall ju höra om det skulle 
hända något, en gång svimmade en anställd och då åkte Helenes slang ut men då vaknade den 
som hade sovande jour och kunde hjälpa till. Johan har ju sömnproblem så han har ett 
specialschema för att han har svårt att sova. Johan är vikarie och jobbar bara eftermiddag plus 
sov aldrig förmiddag. Jag vet att han har bytt medicin eller om de reglerar den, vi har sagt att 
man aldrig får ta sömnmedicin när man har sovande jour eller öronproppar just för att man 



skall kunna höra om det händer något. Man måste vara beredd på att gå upp. 

Vem är ansvarig för Helenes ekonomi:
Det är Marianne men jag och Sari har haft lite inblick och så men tyckt att det varit otrevligt 
för vi har ingen fullmakt men vi har gjort såna saker. Varje månad förs det över 5 000 kronor 
till Helens shopping kort och det är de bara jag och Sari som har gjort. 

Hur ser det ut med pengar och liknande när ni jobbar:
Vi hade en tjej som tog pengar och efter det blev det mer noga så vi har en pärm, den skriver 
vi i vart vi varit och vad vi köpt samt vilka som var med och vad som finns var på kortet. 
Varje månadsskifte har vi ringt Marianne för att föra över pegar och ibland om pengarna tagit 
slut så då ringer vi Marianne och ber henne föra över pengar. Nu på slutet har Jennie handlat 
mat och då har vi varit kvar i bilen men vi har ju kollat och fyllt i pärmen efteråt, hon har 
även hämtat ut paket men då har jag varit noga med att hon inte skall ha med något kort utan 
bara id.

Hur många kort har Helene:
Två kort, ett eget för henne. Sen har vi ett personalkort som vi använt till kaffe och liknande. 
Det har vi inte använt på något år. Det beror på att vi fått konto på Hygienshopen och där 
handlar vi allt numera. Det var konstigt att Jennie kunde koden till de båda korten, för koden 
till personalkortet kan ingen, jag kan den inte heller utantill beroende på att den aldrig 
använts. Marianne har nämligen sagt att det överförts pengar till båda korten och hon sade att 
det tagits ut pengar på båda korten och stämmer det så är det ju någon som kan koden till 
bägge korten, koden till personalkortet har jag kunnat, även Sari och Sandra Ekström av de 
som jobbar nu. Men Jennie kan ju inte den koden vad jag vet men hon har ju som sagt fått 
Bank id. 

Vad jag vet så har ingen använt personalkortet på något år. 

Vilka kan koder till dem och hur fungerar det.
Johan kan de nog inte och jag vet inte ens om han vet om personalkortet. Helens korts kod 
kan nog de flesta, eftersom de varit med och handlat någon gång. Personalkortet kan ju jag 
och Sari men ingen mer vad jag vet. Det är det som känns så konstigt ifall någon tagit ut 
pengar på det kortet. 

Finns det koder uppskrivna i lägenheten eller hur förvaras sånt:
Kort koder har vi inte skrivit upp, utan kan utantill men inte till personalkortet där vet jag att 
det funnits en originalhandling från banken med koden och den har funnits i personalrummet 
i en mapp men det måste man nästan veta att den finns där. Men det går kanske att kolla om 
den finns kvar där. Det kan hända att den inte är där längre. All gammal personal vet ju om 
den koden men jag vet inte om de nya kan den. 

Vad känner du till om Helenes konton:
Jag känner till dem för att jag har hjälpt henne, det är ju jag och Sari och hon har ju mycket 
pengar. Jag vet inte hur många konton hon har men det är flera, hon har även haft aktier och 
liknande. Jag har tagit upp det med Maggan på JAG att vi inte ville ha uppgifter om hennes 
pengar för det känns otrevligt om det händer något, och det tycker både jag och Sari men hon 
är lite hårdare än mig och jag är nojig. Helen har någon gång frågat hur mycket hon har i 
pengar och då vet jag att vi tittade åt henne och det var mycket pengar så vi sade till henne att 
hon inte behövde bekymra sig. Jag uppfattade det som att hon hade ett par miljoner men jag 
har inte riktigt full koll. 

Nu har jag blivit misstänksam mot Sari, för hon har blivit så konstig det sista, särskilt efter att 
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hon blev ihop med Emin Berisha, Vi var kompisar förr men hon pratar inte med mig längre. 
Jag vet att hon även har spelat mycket även jag har spelat men mer för att det var kul men nu 
har jag spärrat mitt kort för spel. Jag vet att Sari vann 40 000 kronor men hon spelade bort 
dem, detta måste varit innan sommaren. Men hon lever som hon har mycket pengar. Hon och 
Sandra Ekström var barndomskompisar men de umgås inte heller längre. 

Bank id, hur fungerar det:
Hon har det i telefonen och man loggar in med den. Jag, Sari, Sandra Ekström, Martin, Jennie 
och kanske Johan. Jag tror inte Johan har det om ingen annan sagt det till honom. Marianne 
och Cicci har den, Jonas kanske för han hjälper Helene mycket.

Plånboken ligger ju i väskan på permobilen och det såg inte ut som någon letat runt så det 
måste vara någon som vet var den var, så det måste var någon av oss och det gör det så jäkla 
läskigt. Marianne har sagt att plånboken och mobilen var borta eller om det var Cicci. 

Hur ser din ekonomi ut:
Ja, den är bra. Jag har inga pengaproblem och har aldrig haft, skulle jag få det så skulle jag gå 
till pappa, men jag har ett hus och vi renoverar och sparar. Jag har varit sån att jag sparat hela 
mitt liv och det var därför vi kunde köpa huset. Jag har ju jobbat så mycket det sista så det är 
inga problem. Jag vet att Jennie har haft problem, jag vet att hon ville låna 20 000 kronor till 
en lägenhet veckan innan. Hon ville låna för hon skulle köpa en lägenhet, hon hade fått löfte 
om att låna 380 000 kronor och det fattades 20 000 för kontantinsatsen. Hon nämnde detta för 
mig så jag fattade att hon ville låna och hon hade även frågat Marianne. Men jag vill inte låna 
till henne för hon har frågat så många gånger det har varit till någon hund och till bilen. 

Hur ser det ut med missbruk:
Nej, inget. Jag har jobbat hos Helene i 16 år så jag har jobbat och jobbat och det är viktigt att 
inte använda droger när man jobbar med Helene. 

Vad gjorde du på natten när det hände:
Jag låg och sov för jag skulle ju jobba förmiddag. 

Hur var det när du kom med dörren:
Den var stängd men olåst. Jag reagerade på att när jag kom in i lägenheten så stod Johans 
skor mitt på golvet utanför toan precis som om någon gått ur dem, de stod på rad. Jag tänkte 
att han kanske varit ute och det får man inte. 

Skostorlek:
39. 

Något annat:
Nej. Inte som jag kan komma på. 

Genomläst och godkänt. 
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Förhör
JAG, arbetsledare/vårdare

Signerat av

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

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-09
Förhör påbörjat

12:29
Förhör avslutat

13:04
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jag undrar hur du rört dig på brottsplatsen då du kom dit i fredagsmorse:
Jag sprang runt en hel del, jag var sen och gick in, kollade klockan och tog av mig jackan och 
väskan, jag tog på mig mina rosa Foppa tofflor för de står vid dörren. Jag gick in och då såg 
jag Erik. Jag vet inte i vilken ordning om jag sprang fram till Erik först eller om det var till 
Helene för att kolla om hon levde och sen sprang jag in till Johan och sen vet jag att jag var 
ute för att möta ambulansen. 

Jag vet att en granne hjälpte mig att hålla dörren till trapphuset, hon var mörkhårig med page 
frisyr, ganska ung och jag tror att hon är nyinflyttad. 

Jag har sprungit runt och har inte helt koll på hur jag rört mig.

Hade du dina tofflor på dig hela tiden:
Ja. De var på hela tiden.

Hur har du rört dig på utsidan:
Jag har inte varit på uteplatsen, sen var jag bara i dörröppningen till trapphuset. 

Du har inte gått ut genom altandörren:
Nej, Eidar var där dagen innan och klippte buskarna och då var jag ute men inte denna dagen. 
Det jag tänkte på var att altandörren var stängd och handtaget halvt neddraget så det var 
stängt. Men jag vet inte om det var så när jag kom eller om någon annan har gjort så med 
altandörren. Jag tror jag brukar stänga när jag kommer för Erik och Martin brukar ha öppet på 
natten. 

Uppläst och godkänt.
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Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum
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Förhör påbörjat
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Förhör avslutat

11:53
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RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Du har sagt tidigare i förhör att du låg hemma och sov på brottsnatten, stämmer det:
Ja. Jag tror jag somnade runt 21 för jag var så trött. Sen försov jag ju mig lite på morgonen. 
Jag försökte ju ringa erik då men då svarade han ju inte. 

Anledningen till att jag frågar är att vi sett rörelser på din mobil den här natten, har du någon 
kommentar till det:
Nej.

Så du har inte varit ute någon sväng på natten:
Nej. 

Det är nämligen så att din mobil byter mast två gånger 02:37 samt 05:37, vad kan du säga om 
det:
Nej, jag har ju varit hemma och min sambo var ju också här, hur kan det bli så då. 

Då byter den till samma mast som du går in på 07:06 då du är på brottsplatsen:
Nej, jag har alltså vart hemma. 

Vad vi kan se så bör den masten inte täcka din hemadress:
Nej, jag vet inte för jag har vart hemma. 

Men du har inte varit någonstans den här natten:
Nej, jag sov för jag var jättetrött för jag hade bytt från natt till dag någon dag innan. 
Jättekonstigt. 

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
JAG, arbetsledare/vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Johansson, Erika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande iakttagelser i samband med mord på Kungsgatan 74 i Trollhättan

2020-09-04
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-16
Förhör påbörjat

11:19
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

Polishuset i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kan du beskriva den position Eriks kropp hade när du hittade honom:
Han låg på sidan, han låg på vänster sida med benen böjda mot magen, vänster hand snett 
uppåt, fingrarna var lätt krökta som en klo, eventuellt låg endast överarmen mot golvet men 
är inte helt säker. Ögonen var öppna och han såg väldigt rädd ut tyckte jag. Jag tror att höger 
arm låg böjd vid överkroppen och jag vet inte om huvudet låg mot golvet. Huvudet var vid 
fotstödet på permobilen. 

Han hade ett glidlakan som han hade tussat ihop som låg vid låren bredvid honom, det såg ut 
som om han hade knölat ihop det som en liten boll. När jag skulle göra HLR gjorde jag så att 
jag tog tag i höger ben och försökte få han rak mot ryggen, benet var kallt och blött av blod, 
jag tyckte att han var så kall och blodet var till viss del torkat. 

Högerarmen försökte jag kolla puls på så jag tog tag i den armen och vinklade den utåt eller 
uppåt beroende på hur man ser det. Efter att jag hade rört honom så låg han inte helt plant på 
ryggen utan lite snett med överkroppen och ena benet. Jag rörde aldrig vid hans huvud vad 
jag minns. Antagligen gjorde jag inte det för att jag förstod att något var fel.  

Pratade du något med ambulanspersonalen när de kom:
Ja, de kom in jättemånga, de ville flytta permobilen men jag sade till dem att lugna sig och så 
flyttade jag permobilen till Helenes rum. Jag vet att de satte något i munnen på honom och 
lappar på magen, det såg ut som om de tänkt använda hjärtstartare men då sade de istället att 
de skulle avsluta. Det kändes som det gick långsamt men det gick nog ganska fort. 

Efter det så vände ambulanspersonalen på sig mot mig, jag stod då i köket och de sade att det 
från och med då var en brottsplats, de frågade mig om jag hade sett en kniv vilket jag inte 



hade. I samband med detta frågade de om Erik var självmordsbenägen men sen sade de att det 
kunde vara ett mord.

Jag hämtade handdukar när ambulanspersonalen bad mig men jag minns inte riktigt i vilket 
läge, jag hämtade tre lila handdukar och ambulanspersonalen lade handdukar över blodet. 

Pratade du något med Jennie den här dagen:
Hon ringde mig men då satt jag i polisförhör, hon hade sjukskrivit sig på onsdagen och jag 
hade då tänkt beställa ett Corona test på henne men hon var för sjuk då med feber och 
halsont. På torsdagen hörde hon av sig igen om att det inte var Corona för att hon var frisk 
igen men jag sade att hon får vara hemma till den 12:e. 

Hon skrev till mig på fredagen att hon försökt få tag på Helene och undrade om det var Com 
Hem det var fel på. Anledningen till att hon ringde Helene var för att få tag på mig för hon 
visste att jag jobbade. När hon ringde mig så SMS:ade jag tillbaka till henne att jag ringer 
sen. Jag var redan misstänksam mot henne för polisen undrade om det fanns något motiv med 
pengar och jag visste att hon försökt att låna 20 000 kr. Hon hade frågat både mig och 
Marianne om att få låna av Helene men jag undrar ens om det är lagligt eftersom hon jobbar 
med Helene. 

Veckan innan när vi jobbade ihop och hade upplärning av Rasmus, då gick hon runt och var 
allmänt konstig, hon skakade mycket och var typ tårögd, det var då hon frågade om 20 000 
för det saknades det till en lägenhet. Senare på dagen skall hon gå och hämta ett paket till 
Helene när hon kommer tillbaka vill hon prata med mig. Hon säger då att hon fått ett 
jobberbjudande som hon inte kan säga nej till. Det var att jobba som tidningsbud och att om 
hon började där så skulle hon få just 20 000 kronor i förskott vilket jag tyckte lät 
jättekonstigt. 

Jag sade då till henne att det inte var några problem för jag tyckte det var skönt eftersom hon 
betett sig så konstigt. Jag sade efter det till Marianne, vänta tills på måndag så kommer hon 
säkert tillbaka och vil jobba igen. Det dröjde inte längre än till lördagen så Snap:ade hon mig 
och sade att hon kunde jobba som vanligt igen. Anledningen sade hon var att det löst sig med 
pengarna så hon behövde inte köra tidningar längre. 

Minns du om du ringde tillbaks till Jennie:
Det kommer jag inte ihåg men det tror jag inte för Cicci ringde väl henne om att vi skulle ses 
på Tallbacken. Hon kom dit och jag sade till henne att sitta kvar i bilen eftersom hon inte var 
testad för Corona. Då var hon också konstig, jag tyckte det kändes som hon spelade och det 
tyckte Sandra också. Jag nämnde där att vi skulle till en präst på Skogshöjden för att prata 
med henne. 

Efter det så åkte jag till polisen och lämnade mina jobbartofflor.  När vi sedan åkte till 
Skogshöjden så var det stängt hos prästen och vi gick då till pizzerian, det var jag och Sandra. 
På väg från pizzeria på vägen ner för NÄL backen så ropar Sandra, där kommer hon och 
syftar på Jennie. Jag fick för mig då att hon följde efter oss. Jag tyckte det var konstigt och 
hon har hört av sig till mig så mycket efter händelsen men jag har inte velat prata med henne 
för jag har varit arg på henne sen mitt första förhör när polisen nämnde pengar för då blev jag 
misstänksam mot henne. 

Sandra säger att Jennie inte hade samma bil på Tallbacken som hon hade haft när Sandra 
träffade henne någon vecka tidigare, jag vet det för Sandra nämnde det även när vi mötte 
Jennie i NÄL backen. 
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Minns du vad du har sagt till Jennie:
Hon satt i bilen, Cicci nämnde att plånbok och mobil var borta samt att Johan var anhållen. 
Jag vet att första gången jag träffade tjejerna så sade jag att ambulanspersonalen frågat mig 
om nån kniv, Cicci sade då att jag inte fick nämna något och jag är rätt säker på att jag inte 
nämnt något om detta till Jennie. Jag tror inte jag har gjort det men kolla med Cicci eller 
Sandra det är om vi pratade om det när hon satt i bilen men jag kommer inte ihåg att jag 
skulle sagt det. 

Såg du något på brottsplatsen som kan kopplas till Eriks skador:
Jag såg ju bara blodpölar. Jag tänkte ju inte ens att han var skadad utan jag tänkte ju diabetes. 

Har du pratat något om detta till Jennie:
Nej, jag tror inte det. Jennie har sagt att jag kan prata med henne om jag behövde prata med 
någon men jag svarade henne att jag inte är någon som pratar, varför skulle jag prata med 
henne. 

Det skall finnas någon liggare som ni skriver i, vart finns den:
I badrummet. Det finns en dagbok, en vätskelista, rapportbok och EP bok. Det finns block 
och böcker i badrummet på bänken längst ut över trådbackarna. Ligger i en låda, böckerna är 
svarta och röda. 

Genomläst och godkänt. 
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Datum

2020-09-16

Diarienummer

u0009834

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotot taget 2020-09-16 av Inspektör Fredrik Sätterman i samband med förhör på polisstationen i
Trollhättan.

Sida 1 (2)
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1. Bild på vittnet Erika som visar hur Erik låg när hon kom till lägenheten, den grå backen vid huvudet får symbolisera
permobilen vars fotstöd var vid Eriks huvud.

Sida 2 (2)
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Förhör
JAG, arbetsledare/vårdare, knivar

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Johansson, Erika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Knivar/vassa föremål i lägenheten på Kungsgatan 74C, Trollhättan
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-29
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar markeras med kursiv stil.

Erika kontaktas först 27/10 och informeras om vad hon ska höras kring senare samma vecka.

Beskriv vilka vassa föremål som fanns i Helene Frendbergs lägenhet?
Erika minns att det fanns ett knivblock som stod på köksbänken. Blocket stod på samma sida 
som spisen var på fast mer mot mitten.

Samtliga knivar fanns kvar i blocket och var av samma sort.

Knivarna i blocket var väldigt vassa. Personalen handdiskade alltid knivarna för att inte slita 
ut dom. När man diskat av knivarna så lade man dom på tork på en handduk på köksbänken 
innan man stoppade tillbaks dom i blocket.

Förutom knivblocket så kan det ha funnits en mindre kniv som inte är av samma sort som  
knivarna i knivblocket. Den kniven var en mindre kniv och låg i såna fall i besticklådan i 
köket. Den mindre kniven är helt i metall och är silverfärgad.

Erika har inte tänkt på några andra knivar egentligen. Hon lagade sällan mat och har därför 
inte lagt det på minnet. Sari är nog den som lagat mest mat och som har bäst koll på detta.

Erika vill nämna att Tamara sagt till henne efter händelsen att Jennie vid ett tillfälle berättat 
för Tamara att Jennie dödat ett rådjur med kniv efter att hon kört på rådjuret med bilen. Jennie 
ska ha sagt att hon stack rådjuret i halsen.

 Uppläst och godkänt.



217

Förhör
JAG, arbetsledare/vårdare, vård/rutiner

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Johansson, Erika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rutiner vad gäller vård av Helen Frendberg
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-12-01
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och kommentarer markeras med kursiv stil.

Hur ser ansvarsfördelningen ut vad gäller nattpersonalen hos Helen Frendberg? En har ju 
sovande jour och en är ju vaken vad jag förstår.
Den som är vaken har det största ansvaret även om båda har ansvar. Den som är vaken 
kommer 21:00. Den sovande ska helst inte gå och lägga sig innan 02:00.

Den som är vaken ska hämta den som sover när det behövs. När Erik jobbade så hämtade han 
den sovande väldigt ofta. Det vet Erika då hon har jobbat med Erik. Erik var ganska ny och 
troligen var det därför han hämtade ofta. Han var nog lite osäker kanske.

Jennie har aldrig haft vaken natt men däremot har hon haft mycket sovande jour. Jennie vet 
en del av rutinerna men kanske inte alla som gäller för den vakna.

Man får aldrig lämna Helen. Du ska aldrig vara längre ifrån utan att du kan höra henne. 

Vad är anledningen till att man aldrig får lämna Helen?
Det är mest i fall slangen lossnar. Slangen är den som är till respiratorn. Helen har ju 
respirator då hon inte kan andas själv. 

 Vad händer om slangen skulle lossna?
Helen dör inom ett par minuter eftersom hon inte får luft. Helen kan dessutom inte skrika 
eftersom hon inte har någon luft i lungorna. Det enda hon kan göra är att klicka med munnen.

Hur sker genomgången med personal som börjar hos Helen?
Om man jobbar natt så innebär det att man har jobbat ett bra tag med Helen. Man får inte 



börja jobba natt direkt i och med att man måste ha koll på hur man suger slem och alla andra 
rutiner. 

Hur väl känner Jennie till Helens sjukdomstillstånd och vården av henne?
Väldigt väl. Jennie är ju släkt med Helen så hon känner till det på det sättet. Dessutom har 
hon ju själv haft upplärning när hon började jobba hos Helen.

Upplärningen innebär att man går bredvid en rutinerad ur personalen under tio arbetspass. 
Jennie har själv sagt att hon hade mycket gratis vad gäller vården eftersom hon känner till 
Helen sedan innan. 

Erika uppger att Jennie själv har påpekat vid ett tillfälle att hon inte vill jobba med oerfaren 
personal. Anledningen till det är ju att Jennie vet vad som kan hända med Helen.

Vad är det som övervakas och kontrolleras på natten?
Man vänder på Helen för att hon inte ska få trycksår. Man ser till så att hon kan tömma tarm 
och blåsa om det behövs. Dom gympar Helen så att hon inte ska bli stel och få spasmer. Man 
suger slem vid behov.

Vad gäller slem så kan det sätta stopp i trackkanylen som sitter i halsen. I den trackkanylen 
sitter slangen som går till respiratorn och det är den vägen som Helen får luft. Om det slår 
stopp i kanylen så innebär det ju också att Helen inte får luft och i förlängningen kan dö.

Det är väldigt olika hur mycket slem som bildas. Vissa dagar bildas det mycket och andra 
dagar mindre.

Är man utan syre för länge men överlever så kan det ju leda till hjärnskador.

En annan risk vad gäller Helens andning är att respiratorn skulle gå sönder. Går den sönder 
eller att batteriet tar slut så måste man handventilera Helen med en rubensblåsa. Respiratorn 
ska vara ansluten till vägguttag men är den inte det så har den ett batteri som ska räcka i cirka 
sju timmar om det är fullt laddat vill säga. 

Helen har alltid två respiratorer hemma ifall att den ena skulle krångla. Går den ena sönder 
får man beställa en ny direkt via NÄL som körs ut med taxi.

Om Helen får EP-anfall så är det oftast på nätterna. Helen får bara anfall som påverkar 
ansiktet. Erika tror att det kan ha att göra med att Helen är förlamad i resten av kroppen men 
vet inte det säkert. Om anfallet inte går över på tre minuter så måste man ge Helen medicin 
som gör att anfallet avtar. Gör man inte det så kan det leda till att Helen får hjärnskador.

Helen har även haft problem med sitt hjärta. Det var för cirka ett år sedan så fick hon 
hjärtfladder. Detta är enligt Erika ett allvarligare tillstånd än hjärtflimmer och svårare att 
häva. Vid detta tillfälle fick dom åka ambulans in till sjukhus där man lyckades häva det. 
Helen låg inne en vecka. Med anledning av detta är det viktigt att ha koll på Helens puls.

Man tar också pox vid midnatt och 06:00. Via pox ser man syresättningen och samtidigt kan 
du se pulsen. Man ser via detta om det finns behov av inhalation. Detta innebär att Helen 
inhalerar slemlösande för att undvika slemproppar.

Klockan 06:00 ges också Ergenyl som är förebyggande medicin vad gäller EP. Det är viktigt 
att den ges vid samma tid annars kan det bli anfall. Just denna morgon missade man ju detta.

Förutom allt vad gäller vården så är det ju tryggheten att ha någon där också för Helen. Hade 
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hon vaknat och inte fått kontakt med någon så hade det ju varit väldigt hemskt.

Är det lämpligt/möjligt att lämna Helen ensam på natten då hon sover?
Nej, det går absolut inte. Det får man inte göra på dagen heller.

Helen är helt beroende av assistans. Hon kan inte påverka sin egen situation. Man ska alltid 
vara två assistenter vilket är ganska ovanligt. Försäkringskassan är väldigt restriktiva med att 
bevilja det. Anledningen till dubbelbemanningen är ju att det är livsuppehållande vård och 
Helen klarar sig inte själv.

Beskriv någon eller några händelser som inträffat på natten vad gäller vården av Helen.
Det var en incident när den som var vaken svimmade. Den sovande vaknade då av att 
respiratorn pep. Anledningen att respiratorn pep/larmade var att slangen hade åkt ur och 
Helen hade inte fått luft. Den som hade sovande jour vaknade och såg då att Helen var helt vit 
eller blå i ansiktet. Man ringde ambulans och lyckades hålla Helen vid liv.

Respiratorn har gått sönder vid minst ett tillfälle när Erika jobbade men då var det på dagtid. 
Erika fick då handventilera Helen och den andre i personalen fick då köra rullstolen. De tog 
sig tillbaks till lägenheten och den andra respiratorn. 

 Uppläst utan anmärkning.
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Furthmüller, Martin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd avispektör Fredrik

Sätterman

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina arbetsuppgifter samt vad han känner till om ekonomin hos brukaren 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-09
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats

Polishuset i Trollhätan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hur länge har du jobbat hos Helene och vad har du jobbat med:
Jag har jobbat ungefär 10 månader, till en början hade hag ett vikariat men sen tyckte de jag 
gjorde ett bra jobb så då fick jag fast anställning. Det var i Januari för Helene låg inne på 
sjukhus då. Då var Erika och Sari mina chefer men sen blev Sari av med det. Erika frågade då 
om jag ville ta över det så jag är väl lite arbetsledare men det är Erika som har huvudansvaret. 

Det innebär schemaläggning och bemanning om någon skulle råka bli sjuk, det är väl det. 
Inget med personal och möten men det har Erika fått ta. 

Vem är det som ansvarar för Helenes ekonomi:
Det är hennes mamma som för över pengar och sånt men vi har ett kort om hon beställer mat 
och sånt eller om hon är ute och shoppar. 

Hur funkar det med pengar när ni jobbar:
Om hon handlar på Apoteket så tar vi kvitto och sen har vi en kassabok där vi för in på kvittot 
vilket köp i ordningen för den månaden sen skriver vi vad det kostade och vad som finns kvar 
på kontot. Vi betalar med Helens shopping kort. 

Vet du vad Helene har för bankkort:
Hon har två liknande kort i samma väska och ett är för personalen, jag tror inte jag har använt 
det någon gång. Det skall inte användas det kortet. Jag vet inte vad det är för, de hade det 
tidigare för att köpa kaffe och liknande men nu köper vi det via hygienshopen och sen går 
fakturan till JAG. 

Vilka kan koderna till korten:



Det är väl mer eller mindre alla som kan koden till shopping kortet, personalkortet vet jag inte 
och jag kan inte koden till det kortet. Till en början trodde jag att det var till personalen för att 
göra köp men så ör det inte. 

Vad vet du om vad Helene har för konton:
Det vet jag faktiskt ingenting om. Jag vet att är det lite pengar kvar på shopping kortet så 
ringer vi till hennes mamma Marianne så för hon över pengar till kortet. 

Kan du Helenes Bank id:
Det kan jag.

Där borde du väl se konton och liknande:
Nej, jag har inte gjort det utan jag har bara verifierat mig med Bank id:t vid videomöten vi 
haft då har jag använt det men inte till bankärenden. 

Vet du vilka som kan det:
Jag, Sari och Erika, jag tror att Johan och Jennie också fått det av samma anledning som jag 
för att verifiera på möten.  Men det kan också vara av nån annan anledning som att betala mat 
med. Johan och Jennie är bara vad jag har hört så det vet jag inte hundra. 

Hur skulle du beskriva Helenes ekonomi:
De säger att hon har mycket pengar men jag vet inte hur mycket hon har. Det är väl lite 
allmänt känt bland oss som jobbar där och det skämtas lite om det. 

Hur ser din egen ekonomi ut:
Ja, den är väl helt okej för jag jobbar ju jävligt mycket, sen sitter jag en del framför börsen så 
det mesta går väl dit. Jag sparar säker runt 80 procent av lönen så jag gör inte av med så 
mycket nu gör jag väl av med lite mer för att jag har lägenhet. 

Har du några missbruk:
Nej. 

Skostorlek:
42 lite drygt. 

När var du på jobbet innan detta hände:
Jag tror det var kvällen innan, Erika har sagt det men jag minns inte riktigt, jag tror att jag 
jobbade torsdagen till 14:00 men satt kvar en stund och fikade. 

Vad gjorde du på natten när brottet hände:
Jag var hemma och satt och spelade lite nätpoker. Jag var med min bror, han sov över hos 
mig och han var kvar när jag blev in ringd, Erika ringde ju mig i panik. 

Var du vid lägenheten någon gång:
Ja, jag kom dit och kom in i lägenheten strax efter åtta det var för att hjälpa till med Helene.  

Vart gick du då någonstans:
Jag har inte varit i vardagsrummet men överallt förutom där. 

Vad hade du på dig då:
Vita Adidasskor som fotograferades innan jag gick in. Jag hade svarta tossor på fötterna och 
vinyl handskar på händerna. Stickad tröja som jag tog av mig i hallen, grå fleecejacka, svarta 
jeans. 
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Hade du skorna på hela tiden:
Ja.

Var du ute på altanen något:
Nej. 

Något annat:
Egentligen inte. Hela situationen är ju skum men inte annars, inget man vet. Det enda jag 
tänkte på när jag kom in var att jag såg att altandörren inte var öppen och att handtaget stod 
snett neråt och då funderade jag på om personen gått ut genom dörren eftersom den var olåst 
enligt Erika men det är ju bara sånt man funderat på. 

Sen har jag funderat på om det kan vara så att om det är Jennie som har gjort det att hon 
kollat vem som jobbade den här natten, vet att Jennie tyckte att han var lite lat, sen känner 
hon ju oss andra bättre men det är också bara sånt man funderat på. 

Genomläst och godkänt. 
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Ekström, Sandra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK AM7B
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

Göran Fredriksson
Förhörsdatum

2020-09-11
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats

Ernst Fontells plats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sandra jobbar heltid med fönsterrenovering i Göteborg. 

Sandra började jobba på heltid som vårdare för Helene 2014. Sandra jobbade för 
brukarföretaget "JAG". Sandra slutade att jobba för Helene sommaren 2018. Sandra var helt 
ifrån jobbet som vårdare för Helene under ett år. I juni 2019 ringde de från JAG för att de 
hade ont om personal. Sandra började då jobba extra med Helene ungefär tre söndagar i 
månaden. 

Sandra träffade Jennie Olsson vid några tillfällen före Jennie började jobba för Helene. I och 
med att Helene och Jennie Olsson var kusiner så blev det att Sandra träffade Jennie vid några 
tillfällen. Jennie Olsson började jobba med Helene efter att Sandra slutade. I somras lärde 
Sandra känna Jennie eftersom de jobbade flera pass ihop. 

Senaste gången som Sandra träffade Jennie var då Jennie var hemma hos Sandra vecka 30 i 
år, den 20 juli. Jennie var ledsen för att Jennies flickvän Paula hade gjort slut med Jennie. 
Sandra bjöd då hem Jennie, de åt pizza och delade en flaska vin. Jennie sov över. Tidigt 
dagen efter ringde jobbet in Jennie. 

Det var ett tillfälle till efteråt som Sandra jobbade med Jennie. Det var för kanske en och en 
halv månad sedan då de jobbade ett pass ihop. Jennie klagade över att hon hade skadat 
handleden. 

Sandra har pratat med Jennie i telefon. Sandra ringde till Jennie och frågade om Jennie ville 
låna Sandras lägenhet i andra hand. Det kan ha varit en månad sedan. Jennie sa att hon hade 
fått tag i en lägenhet, det var i Uddevalla eller Vänersborg.



 Förhörsledarens anteckning: Sandra tittar i sin telefon och ser att Sandra skickade ett sms 
till Jennie den 3 augusti, "Hej, fick du någon lägenhet?" Sandra ringde sedan någon vecka 
senare, då hade Jennie fått tag i lägenhet.

Efter detta har inte Sandra haft någon kontakt med Jennie. Jennie har varit mycket sjuk och 
vårdarna träffas ju bara när de jobbar. 

 Hur är Jennie som person?
Som person är Jennie väldigt fotbollsintresserad. Jennie hade väldigt mycket problem med 
Paula. Jennie har blivit tunnare med tiden. Man har sett på henne att hon inte mått särskilt bra. 
Hon la ut mycket deppigt på Facebook. Hon la ut mycket fotboll, att hon la ut mycket från 
skogen, hon plockade mycket svamp och blåbär. 

 Sade hon konstiga eller annorlunda saker? 
Sandra hörde aldrig Jennie säga konstiga saker. 

 Känner du Erik?
Bara träffat honom en gång, det var när Sandra skulle byta av Erik. Erik var jätteivrig över att 
äntligen få träffa Sandra. Sandra träffade bara Erik i tio minuter och lärde inte känna honom. 

 Har det varit några konflikter eller upprört i vårdargruppen?
Sandra vet inte. Sandra har Helenes bankID. Det är ju ett väldigt stort ansvar. Det var kanske 
för tre fill fem veckor sedan då Sandra pratade med Erika i telefonen. Erika sa att Jennie hade 
fått tag i Helenes bankID. Då sa Sandra att då måste de byta koden. Men det gjordes aldrig. 
Om koden till Helenes bankID skulle bytas, så är det Marianne som gör det. Men Sandra tror 
inte att de bytte kod. Senast som Sandra använde Helenes bankID var vecka 30. Det var ute 
på Skogsbo. Sandra swishade då 100 kronor till Jennie från Sandras privat konto, eftersom 
Jennie stod på apoteket och det saknades 100 kronor i kontanter att betala till Helenes 
medicin. Sedan swishade Sandra 100 kronor från Helenes konto till Sandras privata konto. 
Sandra har använt Helens bankID men då har oftast Sandra gjort det för att Marianne har stått 
bredvid och bett Sandra om det. Personalen har ett betalkort och ett personalkort till Helene.

 Använder ni personalkortet?
Jag har inte använt det sedan jag slutade. Det var för 1,5 år sedan. Det användes bara till kaffe 
och sånt till personalen. Personalen köpte istället kaffebröd på faktura som skickades till 
JAG. Så personalkortet kom inte till användning. Sedan har Helene sitt bankkort som alla 
assistenter använder. Det kortet använde Sandra senast när de var nere vid slussarna och åt 
glass i somras.

Det hände en gång för några år sedan att en assistent tog pengar från Helene. Därför gillar 
inte Sandra att ha bankID och andras koder. 

Vilka har Helenes Bankid?
Det är Sandra, Erika, Marianne, Sari och förmodligen Cecilia.

 Varför ville du att Marianne skulle byta koden till Helenes bankID efter att Jennie fått koden?
Sandra blev orolig eftersom Jennie har spelskulder och dåligt med pengar. 

 Vet du om Jennie använder droger?
Hon ser personlighetsförändrad ut i blicken nu för tiden, stirrig. Veckan innan Erik dog så 
frågade Jennie både Erika och Marianne om Jennie fick låna 20 000 kronor. Sandra vet ju att 
Jennie tjänar mycket pengar. Jennie jobbar heltid både på Rexell och på JAG. Rexel är ett 
lagerföretag i Göta i Lilla Edet. 
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 Har Jennie lånat pengar av dig?
Nej. 

 Vet du om hon har försökt att låna eller lånat av någon annan än Erika och Marianne?
Nej.

 När jobbade du senast för Helene?
I söndags den 6 september från kl. 08-21.

Fredagen den 4 september blev Sandra uppringd av Erika som sa att Erik var död. Erika 
ringde när hon satt hos polisen. Då var Sandra på sitt jobb på Tagenevägen. Direkt efter det 
gick Sandra och pratade med sin personalansvarige, för Sandra var tvungen att prata med 
någon. Sandra trodde först att Erika liksom busade med Sandra. För de brukar skämta väldigt 
rått med varandra. Helene gillar det. Sandra ringde till Erika igen. Sandra är Erikas bästa vän. 

Sedan ringde Cecilia och sa att det hänt en grej och att Sandra ska åka till Tallbacken. Sandra 
åkte från jobbet vid 12-13 tiden. Sandra ringde till Erika i bilen. Sandra sa att Cecilia ville att 
Sandra skulle komma till Tallbacken. Erika sa att Sandra skulle komma till Erika först. 
Sandra åkte till Erika. Erika duschade och då kom polisen och hämtade Erikas blodiga kläder 
och foppatofflorna. Men dom hade Erika tagit av sig i Helenes bil. 

Sandra och Erika åkte i Sandras bil till Tallbacken och träffade Cecilia. Cecilia kom ut och 
låste upp Helenes bil. Erika gick in och hämtade foppa tofflorna och la i en papperspåse som 
de fått av polisen. Cecilia berättade att Helenes telefon och plånbok var borta. Sandra frågade 
om de gått in och tittat på kontot om pengar var borta. Cecilia ringde Marianne. Då kom 
Jennie körande. Sandra kan svära på att det var ett lejon på bilen. Det var en Peugeot. Det var 
inte den bilen som Jennie hade sist då Jennie var hemma hos Sandra. Det var en Citroen. Den 
var också vinröd, men den var liten och såg mer ut som en VW Golf. Jennie var stolt för hon 
hade bara lagt några tusen på den bilen. Nu kom Jennie i en större vinröd bil. och det var en 
Peugeot, inte Citroen. 

Sandra såg inte att det var Jennie förrän när bilen kom upp till Tallbacken. Det var klockan 
strax efter 15.00. Det var först när rutan vevades ner som Sandra såg att de var Jennie. Jennie 
fejkgrät, det var så tydligt. Erika och Sandra bara tittade på varandra, Jennie hade vita airpods 
och en mörk t-shirt. Förmodligen sin kopparbergtröja på sig. Hon brukar ha den. Det var mer 
som att Jennie kom för att kolla läget. Sandra och Erika sa att de inte kunde krama om Jennie 
för Covid-19. Jennie sa att hon mådde bättre nu, att hon hade fått medicin för infektion i 
axeln. Erika sa att Jennie inte fick komma nära Helene för risken, för att Jennie inte hade 
blivit testad för Covid-19. 

 Varför kom Jennie till Tallbacken?
Jennie sa att hon ville titta till dem. Sandra tror att Cecilia hade sagt till Jennie att de var på 
Tallbacken. 

Då fick Cecilia ett samtal från JAG kontoret. Då började Cecilia gråta för kontoret talade om 
att Johan var anhållen. Erika skrek, "Då är det ju han". Sandra sa att det inte är säkert att det 
är han. Men det trodde verkligen Sandra eftersom Johan inte hade vaknat på natten, inte ens 
hunden reagerade. Och det är sjukt konstigt, eftersom jobbet innebär att vara vaksamma på 
ljud. Jennie satt kvar i bilen tre meter från Sandra och de andra. Jennie var konstig. Erika och 
Sandra sa att de måste åka och prata med polisen och lämna tofflorna och sedan till 
Skogshöjden och träffa prästen. Erika behövde ett krissamtal med präst, någon hade fixat det 
till Erika. 
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Sandra och Erika kom försent till Näl, Skogshöjden. Prästen hade slutat för dagen. Då ringde 
Sandra de numren som fanns på kyrkan. Sandra lämnade ett röstmeddelande på telefonen. På 
vägen hem till Erikas bostad köpte de pizza, Sandra betalade med bankkort. Sandra ringde till 
Erikas sambo Johannes som hade sagt att han var jättehungrig. Sandra frågade Johannes 
vilken pizza Johannes ville ha.

 Förhörsledarens anteckning: Sandra tittar i sin telefon. Sandra ringde till Johannes kl. 
16.47 från pizzerian i Skogshöjden, via messenger. När de åkte ifrån pizzerian så mötte de 
den vinröda Peugeoten. Klockan kan då varit runt 17.00. Den som körde var blond, korthårig 
med vita airpods. Sandra är jättesäker på att det var Jennie. Sandra sa till Erika, "Där åker 
Jennie". Sandra var jättenära att vända bilen för att se vart Jennie tog vägen, för det kändes 
som att Jennie följde efter dem. För om Jennie skulle hem till sig i Uddevalla, så hade hon 
inte åkt den vägen. Det var en person i Peugeoten i alla fall fram. De åkte hem till Erika och 
åt.

När de fick reda på att pengarna var borta så misstänkte de Jennie direkt. 

 Varför misstänkte ni Jennie?
Den misstanken kom ifrån att hon ville låna 20 000 kronor och att hon hade fått Helenes 
bankID. 

Erika skrev i gruppen på fredagen den 4 september på Messenger att det är jätteviktigt att alla 
har på sina telefoner under dagen. Jennie skrev direkt, kl. 11.42. se bilaga.

Under hela helgen sedan har man inte kunnat se på Jennie när hon var aktiv och när hon 
senast var aktiv. Det tog Jennie bort. Jennie har ju alltid annars varit synlig när hon varit 
aktiv. Däremot läste Jennie andras inlägg. 

Sandra och de assistenterna som arbetade just då, startade en egen grupp på Messenger, det 
var Cecilia som startade en tillfällig HF grupp (Helene Fremberg). Gruppen startades den 6 
september på eftermiddagen. Den har de lagt upp de nya schemana på nu. Det är lite för att 
Jennie gick in och läste som de startade den nya gruppen. I den gamla gruppen var ju Erik 
och Johan med. De ville nog lite speciellt att Jennie och Johan inte skulle vara med i den 
gruppen. 

Sandra har aldrig sett Peugeoten förut och vet inte vems den är. Sandra vet inte vilken modell 
det är. Sandra vet inte vad den hade för fälgar, kommer inte ihåg dekaler, eller andra 
kännetecken. Den är inte kupig som en vanlig bil utan högre bak, ingen stor bil, men inte som 
en liten Golf, inte som Jennies Citroen. Jennie pratade väldigt tyst i bilen. Sandra bad henne 
stänga av bilen. Jennie satt i bilen i kanske en kvart tjugo minuter. Jennie gick aldrig ur bilen. 
Det fick hon inte eftersom hon inte fick komma nära och smitta Helene. 

Helene fyller snart femtio. Då ska Johan fixa sångaren i Kent eller Magnus Uggla som ska 
medverka på en privat fest för Helene. Johan är dj. De har sagt till Helene att hon har ju så 
mycket pengar så det är ju inget problem. Det har varit mycket prat om pengar den senaste 
tiden.

Johan är nyanställd. Hans första sovande natt började i somras. Johan har sagt att han har 
sömnproblem. Att han har svårt att sova. Han har frågat Sandra om han får ha öronproppar. 
Sandra sa att det får han inte, heller inte lyssna på musik. För de måsta kunna höra om det 
händer något med Helene. Det är väldigt lyhört i lägenheten. Det hörs när man öppnar kylen 
även om dörren in till personalrummet är stängd. 
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När Erika har jobbat natten med Johan och Johan har haft sov, så har alltid hunden, Diego, 
gått runt med Erika i lägenheten. Hunden är aldrig inlåst så vitt Sandra vet. Erika stod och 
skällde på Johan varför Johan hade hunden instängd med Johan i personalrummet. 

Både Citroenen och Peugeoten var risiga och gamla. 

Kopparbergtröjan, Kopparbergs FC. 

 Vet du om hon har någon fleecetröja med huva?
Kanske. 

 Har du sett henne med någon märkeströja?
Nej, det är oftast Kopparbergströja. 

Jennie och Johan har jobbat mycket ihop det sista. Johan jobbade med Jennie när Jennie fick 
Helenes bankID. 

Erik hade öppen altandörr. Det var därför hunden var inlåst med Johan. 

Sandra har ingen tagg till Helene. Hon ringer alltid på porttelefonen. 

All personal har kortkoden till Helenes shoppingkort. Väldigt få har kortkoden till 
personalkortet. Sandra har den inte. Den har bara Erika och Sari haft förvarad inne i 
personalrummet. Men Sandra vet inte vart. Det är jättelänge sedan de använde det kortet i 
butik, eftersom de handlat på faktura över nätet. 

Uppläst och utan anmärkningar. 
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Bilaga
Bilaga 1.

Bilaga till Förhör 2020-09-11 13:10, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



Datum

2020-09-14

Diarienummer

u0004767

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilaga 1.

Sida 1 (3)
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1. Förhör med Sandra Ekström.

Sida 2 (3)
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2. Förhör med Sandra Ekström.

Sida 3 (3)
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BINR 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Kallio, Sari
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

upplysningsvis angående händelsen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Hanna Dahlgren  Sjöholm
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

11:50
Förhör avslutat

12:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

När jobb hos Helene senast?
I onsdags 08-08. Jag slutade kl 08 torsdag morgon. Jag jobbade först med Paula och sen 
Martin och sedan med Erik på natten.

Jag har jobbat där i 7 år ganska exakt.

 Hur var detta dygnet?
Bra, Helene var på bra humör. Lyssnade på musik hela dagen.

 Hur var det med kollegorna?
Bra. Inga konstigheter.

 Sari jobbar hos annan klient för tillfället och inser att hon får ringa upp om ca 30 min.

 Förhöret återupptas kl 12.20. Sari uppger då att Helenes syster ringt henne och bett henne 
komma dit.

Arbetstiden med Paula. Hon jobbade 7-16, jag kom klockan 08. Helene var vaken och de 
gjorde iordning henne. Helene var på konstigt bra humör, detta var en ovanligt bra dag. Hon 
har många sämre dagar men detta var inte en av dem. 
Vi städade. Paula gick hem klockan 16 då kom Martin. Vi gick till förrådet och inventerade 
det som vi gör en gång i månaden. Vi åt mat, plockade i ordning.
Vid 21 kom Erik. Då låg Helene redan i sängen, vi lyfte över henne redan vid 20. Hon 
somnade kring 21.30. Efter det sköter vakennatten hennes mage. Jag hade satt mig i 
personalsängen för att vila en stund. Jag sov och vaknade vid 7.30, jag slutar kl 08, gjorde 
mig iordning och slutade. Martin bytte av Erik på morgonen och Erika bytte av mig 



tillsammans med en ny kille som heter Rasmus.

 Din relation med dina kollegor hur är den? 
Den är bra. Jag tycker att alla har en bra god stämning. 

 Det finns en kille som heter Johan?
Ja han jobbade inte den dagen. 

Hur är hans relation med kollegorna? 
Den är också bra, alla småpratar med varandra.
Alla har en bra relation men jag har inte reagerat på något. Han är ganska ny, han började 
strax innan sommaren. Alla har jobbat hyfsat mycket. 

Jag har haft semester och innan dess var jag sjuk så jag har inte jobbat så mycket med dem.

 När kom du tillbaka från semestern?
Jag kom tillbaka 14 augusti, sedan dess har jag jobbat.

 Trivs du bra på jobbet?
Inte längre. Jag kommer säga upp mig, detta är pga ledningen och inte Helene. 

Ledningen i Stockholm. Jag har varit arbetsledare men slutat med detta. De ville att vi skulle 
bryta mot tidsreglerna och sånt. Jag arbetsvägrade i våras då jag inte ville jobba så många 
timmar vaken för jag kände att jag inte kunde garantera Helenes säkerhet och fick då sparken 
som arbetsledare.
Jag var arbetsledare tillsammans med Erika Johansson och hon är kvar fortfarande.

 Erik, känner du honom?
Kollega, känner varandra väldigt ytligt. Vissa har man bättre relation med än andra men inget 
mer än på jobbet. Det är ingen jag har kontakt med på fritiden. 

 Hur länge har han varit där? 
Mindre än ett år tror jag. 

Somnade kring 24-01 men jag låg i sängen innan dess. Personal 1 brukar vi kalla den som 
har huvudansvaret, den gör vakennatt och den får kalla på oss som är sovande om det är 
något, vilket han inte gjorde.

Vi pratade lite om jobbet om vad som hänt under dagen om hennes blodsocker som varit högt 
sista tiden. Vi pratade om vad man skulle hålla kolla på lite mer extra, symptom på 
blodsockret och sånt. Jag minns inte att vi pratade om något annat än allmänt på jobbet och 
hur Helene mått.

 Har Erik kontakt med någon på jobbet på fritiden?
Kan vara Martin i så fall, men han verkar komma överens med de flesta.

 Känner du till några konflikter på jobbet?
Nej ingenting jag tycker vi har en bra stämning i gruppen. Visst det är många nya i gruppen 
men relationen är bra.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BINR 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Kallio, Sari
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Hanna Dahlgren  Sjöholm
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sari ringer in och vill förklara en bild som ska finnas i Helenes förråd. Hon säger att gruppen 
har rätt sjuk humor och det brukar vara kaos i förrådet vilket de alltid får säga till personalen 
att försöka sköta bättre. 
Sari säger att bilden föreställer henne, Hella och Sanna. Sari står med en kniv mot sin hals, 
Hella står och gör tecken som att hon skjuter sig själv i huvudet och Sanna stod med en 
stekpanna höjd som att slå till.

Sari säger att Erika ringde henne och sa att hon blivit förhörd om denna bild och därför trodde 
de skulle fråga Sari om den. Hon säger att det bara handlar om en grov humor de har i 
gruppen.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 9 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Kallio, Sari
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sari hör gällande iakttagelser gjorda på Kungsgatan Trollhättan tidigare i år. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Tobias Jerand
Förhörsdatum

2020-09-06
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sari kontaktar polisen och lämnar följande uppgifter.

Sari arbetar som personlig assistent på Kungsgatan 74 C och har gjort så i sju år.

Den 21:a februari i år arbetade hon "vaken-natt" på Kungsgatan 74 C. Hon blev då kontaktad 
av en annan kollega, Jenny Olsson, som inte arbetade den natten.

Jenny uppgav via en Messenger-konversation att hon behövde växla kontanter mot pengar på 
kortet och frågade om hon kunde komma förbi. Jenny kom sedan under natten till adressen, 
runt kl 03.30-04.00. Hon blev insläppt via altandörren. Jenny och Sari pratade lite, sedan 
växlade de pengar och Jenny lämnade adressen.

Jenny har berättat för Sari att hon har pengaproblem, men inte mer specifikt än så, hon har 
även haft problem att hitta bostad.

Jenny har tillgång till brukarens bank-id och är även kusin med brukaren.
Jenny började arbeta om personlig assistent åt brukaren i början av 2020.

Uppläst & godkänt.
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Kallio, Sari
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av inspektör Fredrik

Sätterman

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande frågor gällande brukarens konton och liknande
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-08
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

Polishuset i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Vad jag har förstått så har du jobbat som arbetsledare hos Helen, kan du berätta vad det 
innebär:
Platschef skulle man kunna säga, jag sköter schema, bemanning och allt som en platschef gör 
skulle man kunna säga. Jag sköter även konfliktsamtal om det skulle behövas, rehab ärenden, 
lönesamtal och utvecklingssamtal, personalmöten. Vi är ju även med på läkarbesök och har 
haft hand om hennes ekonomi ganska mycket. Betalar räkningarna gör hennes mamma 
Marianne men fakturor från Klarna har vi kunnat betala. Vi går ju helst inte in på hennes 
konto men vi har ju fört över pengar från hennes privata konto till hennes shopping konto. Vi 
brukar skicka SMS till Marianne om vi fört över pengar bara så att hon vet att vi har gjort det. 

Är det någon mer än du som är arbetsledare:
Jag är ju inte det längre för jag slutade med det i februari eller om det var mars så nu är det 
Erika som är arbetsledare och kanske Martin. Men innan jag slutade med det så var det jag 
och Erika som var arbetsledare ihop. Så de arbetsuppgifter som det innebär skulle jag säga att 
allt sånt har vi gjort ihop. Erika är ju det fortfarande, Martin kan vara det men det är ingenting 
som har kommit ut i så fall.

Hur kommer det sig att du inte är arbetsledare längre:
Det har de på kontoret bestämt, vi avskedade två personer omgående och sen var flera sjuka 
samtidigt så de på kontoret ansåg att jag som arbetsledare var skyldig att jobba nästan dygnet 
runt den veckan, en dag skulle jag jobba 32 timmar i sträck och det var inklusive vaken natt 
och då sade jag att jag vägrar för jag kan inte garantera att det blir en säker assistans. Jag 
visste inte om jag kunde hålla mig vaken så länge. Tror de ville jag skulle jobba 72 timmar på 
5 dagar och det kunde jag inte gå med på. Därefter fick jag sparken som arbetsledare eftersom 



de tyckte att jag arbetsvägrat från mina ansvarsuppgifter. Jag ville ju inte bli av med mina 
arbetsuppgifter men de tvingade mig. De påstod att de timmar jag inte lyckades bemanna när 
många var sjuka var mitt ansvar att ta själv och jag sade att det går inte. 
Det har inte varit något agg vad jag förstått med de två som blev uppsagda. 

Hur fungerar det med pengar och liknande under tiden man jobbar:
Vi har ju tillgång till koden på Helens kort så är hon ute så betalar vi tillsammans med henne 
på hennes kort. Sen har ju Helen bett oss att köpa med något på väg till jobbet och då betalar 
jag och sen swishar hon, det fungerar så att man swishar men man måste spara kvitto så det 
går att kontrolera. Det känns som det blivit slappare det sista med att vi handlat åt henne 
innan passen för vi sade nej eftersom det har fattats pengar på Helens kort tidigare. Det kan 
ha vart för kanske två år sedan. Då upptäckte vi att en assistent tagit pengar från Helens konto 
för att köpa saker till sig själv, det rörde sig om 600 kronor eller om det var runt 1 000 
kronor. Den assistenten blev uppsagd, hon påstod att hon tagit fel kort när hon handlade. 

Har Helen flera kort:
Det finns två kort men det andra är ett personalkort och där finns det bara småpengar till te, 
mjölk och kaffe och liknande som vi kan handla för att ha på jobbet, det är Brukar 
Kooperativet JAG, det är inte Helens pengar utan Kooperativets pengar som de har för oss i 
personalen. Det är samma om Helen vill äta ute och vi måste äta med henne så är det pengar 
från det kontot som används men eftersom det nästan inte finns några pengar där brukar man 
få lämna in kvitto. 

Vilka har tillgång till Helens kort, kan koder och sånt:
Alla kan koderna till kortet men inte koden till Bank id. 

Finns det koder uppskrivna i lägenheten:
Nej, inte vad jag vet. 

Hur får man sånt:
Vi jobbar alltid två så det brukar alltid vara någon som kan den, är man ny så kanske man inte 
har den utan sånt lär man sig succesivt. 

Vet du vad det finns för konton:
Hon har ju en del konton eftersom hon har sparande och sånt också. Jag vet att hon har ett 
privatkonto där hon får in pengar månadsvis precis som alla andra. Sen har hon ett 
utgiftskonto som vi för över pengar till om hon skulle behöva, det är hennes kort-konto. Sen 
är jag inte insatt i om hon har några fonder eller så men jag vet att hon har sparande men hur 
det ligger vet jag inte. 

Har du tillgång till Helens Bank id:
Ja, det har jag haft i kanske fem år. 

Hur får man tillgång till det:
Det är ju Marianne som har gett mig det och det började med att det bara var jag och Erika 
som hade den och det var så vi sade att vi ville ha det plus hennes familj. Det är ju Marianne 
som har delat ut det men jag vet inte till hur många hon har gjort det. 

Vet du vilka det är som har tillgång till Bank id:
Inte riktigt, jag, Erika, Martin sen så uppfattade jag som om Sandra Ekström har Bank id och 
sen fick jag höra att även Jennie Olsson har det hon är ju både assistent och kusin. Jag vet att 
Jennie har hjälpt till med att handla så hon har haft kort och pass vet jag. Sen är det ju 
familjen och då är det Marianne och Cecilia, jag tror även att Cecilias man har det. 

Förhör med Kallio, Sari; 2020-09-08 10:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Vilka konton har du haft tillgång till på Bank id:
Man ser ju allting men de jag har använt är det privata kontot till utgiftskontot alltså kort 
kontot. På det privata kontot brukar det ligga mellan 50 000-100 000 kronor och på 
utgiftskontot brukar vi föra över 5 000 kronor åt gången så där skall alltid finnas 5 000 
kronor. Vad jag har sett så har hon ju pengar men jag har inte tittat så noga för det har känts 
obehagligt att rota i hennes ekonomi så jag har bara varit inne på de här två kontona. Ibland 
har Helene frågat hur mycket pengar hon har och då har jag sagt att jag inte vet riktigt men att 
det inte är några problem ifall hon vill handla något speciellt. 

Får hon handla vad hon vill:
Ja, precis är det något helt orimligt, kanske en ny bil så pratar vi ju med Marianne innan. 

Hur ser din egen ekonomi ut:
Den ser bra ut, det är ju ingen "höjdarekonomi" men jag har en ordnad ekonomi. Jag sparar 
lite varje månad på ett fondkonto ingen hög risk så jag har lite pengar. Jag klarar mig. 

Inget typ av missbruk:
Nej, inget sånt. Min bror hade ett spelmissbruk innan han tog livet av sig så jag är väldigt 
emot sånt. Vi har även haft alkoholism i familjen så jag har tagit avstånd från det. 

Har du fått frågan vad du gjorde på mordnatten:
Nej, men jag var hemma och sov med min sambo och vid sex eller sju så gick jag upp för att 
gå till mitt andra jobb. Det är som personlig assisten hos en kvinna i Björndalen. Jag började 
där 08:15. Jag har inte varit ute på natten överhuvudtaget utan jag har legat och sovit. 

Är det något du tänker på:
Det var det jag sade i söndags till nån att Jennie kommit till jobbet på natten vid tre-tiden och 
ville växla pengar med mig. Hon hade bara kontanter men behövde pengar på sitt kort för en 
dansk som hon skulle betala för reparation av bilen som hänt i Danmark, de ville inte ha 
svenska pengar. Jag swishade henne då 2 500 kronor. Det är inte enda gången som hon har 
velat ha hjälp med pengar men då har jag inte svarat henne så detta är enda gången jag har 
hjälpt henne. Jag vet även att hon har frågar andra personer efter detta men Cicci vet säkert 
mer. 

Jag tror att är det någon av oss som har gjort det så bör det vara Jennie för hon har 
spelmissbruk och jag vet att hon frågat flera personer om pengar i konstiga situationer. Jag 
tror att hon kan ha knackat på altandörren och att Erik då har släppt in henne för det var ju så 
hon kom mitt i natten när jag jobbade men detta är ju bara spekulationer. 

Genomläst och godkänt. 

Förhör med Kallio, Sari; 2020-09-08 10:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
JAG, vårdare, knivar

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Kallio, Sari
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Knivar och andra vassa föremål i Helene Frendbergs lägenhet
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-29
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

15:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar markeras med kursiv stil.

Sari kontaktas först 27/10 och informeras om vad hon ska höras kring senare samma vecka.

Beskriv vilka vassa föremål som fanns i Helene Frendbergs lägenhet?
Helene hade ett set med Anders Petter-knivar. Detta set stod på höger sida om man står mot 
köksbänken och det är ett brunt knivblock i trä.

Det är ett komplett set med en kockkniv som har ett 20 cm långt knivblad. En brödkniv med 
20 cm långt knivblad. En allkniv som har ett 15 cm långt knivblad. En filékniv som har 14 
cm långt knivblad. En grönsakskniv som har ett 9 cm långt blad. Sari har sökt fram exakt det 
set som Helene har och kan därför ange exakta längder. Knivsetet heter Backaryd.

När knivarna torkar efter att man diskat dom så brukar dom ligga på en kökshandduk som 
ligger till höger om knivblocket. Det är på den rostfria ytan.

Sari uppger att Helene har haft även IKEA-knivar och dom ligger i såna fall i den översta 
kökslådan. I den lådan förvaras även bestick och saxar.

Sari är osäker på vilka IKEA-knivar som fanns kvar eftersom personalen har rensat ur ibland.

Det finns även verktyg i lägenheten och dom ligger i personalrummet där personalen sover på 
natten. Sari vet inte om det finns något vasst verktyg, hon tror inte det finns det utan det är 
nog mest skruvmejslar och sådant.

 Uppläst och godkänt.
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BINR 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Akbari, Tamara
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis angående händelsen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Hanna Dahlgren  Sjöholm
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

12:01
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tamara uppger att hon jobbar med Helene i detta nu. Hon säger att det går bra att hålla 
förhöret ändå.

 Kan du berätta lite om ditt senaste arbetspass?
Jag jobbade igår 14-21, Johan skulle vara sovande och Erik tog över som vakennatt. Jag 
stannade 20 min extra för att Johan skulle gå ut med sin hund. 
Det var sista gången jag pratade med honom.

 Vad pratade ni om?
Han hade sin sista natt och skulle vara ledig tre dagar sedan. Vi pratade lite om hunden och 
Erik var orolig att hunden skulle komma åt hans slangar. 

 Vet du vad han skulle göra på sin ledighet?
Nej.

 Brukar du jobba med Erik?
Jag har jobbat en natt med honom, jag var sovande och han vaken. Jag var vaken med honom 
till 02. 

 Vad pratade ni om?
Om hundar, han vill köpa hund. Vi pratade om min katt. Vi spelade kort, Chicago. 

 Hur var han i humöret?
Jättebra. Han var en sån som brydde sig om allt och alla. Skickade meddelande om det var 
något ex krya på dig om man var sjuk. Han var alltid först att svara på meddelanden i gruppen.



 Slutade ni samtidigt?
Nej jag slutade 08 och han gick hem kl 07. Men det var natten. Igår så åkte jag hem när Johan 
var tillbaka med hunden.

Är det någonting annat vi behöver veta?
Vi har pratat mycket om sjukdomar om hans sambos syster som varit sjuk och dött. Ingenting 
konstigt som jag märkte.

 Vet du när han fick sin diabetes?
Nej. Han hade en pump. Jag pratade med honom om att han skulle sköta sig, sin kost. Han åt 
bullar och drack cola utan socker, vilket inte är bra för honom.
Han bjöd på bullar som han hade bakat min sista natt när vi jobbade tillsammans.

 Brukade han göra såna saker?
Han sa till mig att han brukar laga mycket mat hemma och baka och fixa. Han gillar sånt.

 De 20 min som du stannade kvar, när Johan var ute med hunden, vad gjorde ni då?
Han la iordning sina saker, bytte kläder.

 Pratade ni om någonting?
Nej ingenting direkt. Han sa att han gått upp i vikt och han skulle testa sina gamla shorts som 
han inte haft på ett år. Och det gick bra.

Han var alltid på bra humör och glad. 

Uppläst och godkänt.

Förhör med Akbari, Tamara; 2020-09-04 12:01   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BINR 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Akbari, Tamara
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Hanna Dahlgren  Sjöholm
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

12:57
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tamara ringer tillbaka och vill komplettera med uppgifter.

Hon uppger att sist hon jobbade natt ihop med Erik så frågade hon honom hur det fungerade 
att jobba nätter. Hon säger att Erik svarade att det funkar men att det egentligen inte är okej 
med hans diabetes.

Tamara tillfrågas om hon vet vad han menade men hon säger att hon i vanliga fall brukar 
fortsätta fråga men inte gjorde det denna gång. Hon säger att hon uppfattade det som att det 
kanske hade med kosten att göra.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Akbari, Tamara
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter kring ett påkört rådjur
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-29
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil.

Tamara tillfrågas om Jennie Olsson någon gång berättat för henne om ett påkört rådjur?
Tamara uppger att Jennie berättade om en händelse för henne för längesen. Det är flera år 
sedan i alla fall, Tamara kan inte säga exakt när det var. 

Det var ett tillfälle då Tamara jobbade hos Helene Frendberg och Jennie Olsson kom på 
besök. Jennie berättade då att hon kört sin bil och upptäckt att det låg ett skadat rådjur på 
vägen. Tamara vet inte om Jennie hade kört på rådjuret eller om det var någon annan. Jennie 
sa att ingen annan vågade göra något så hon hade tagit en kniv och dödat rådjuret så att det 
skulle slippa lida mer.

Jennie hade sagt att människor blev chockade när hon berättade detta. 

 Hur reagerade du när du hörde detta?
Tamara blev också chockad. Hon hade svårt att förstå att Jennie kunde göra detta. Det är inte 
alla som klarar av en sån grej.

 Berättade Jennie vart hon fick kniven ifrån?
Nej.

 Berättade Jennie några detaljer om hur hon dödade rådjuret?
Det var så längesen så Tamara kan inte minnas.

Är det något annat du minns vad gäller den här händelsen som jag inte frågat om?
Nej.



 Uppläst och godkänt.

Förhör med Akbari, Tamara; 2020-10-29 15:45   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 1 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Svensson, Rasmus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

PMF kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt brott Kungsgatan 74C under natten/morgonen. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Erik Wretlind
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

14:28
Förhör avslutat

14:36
Förhörsplats

Parkeringen utanför Kungsgatan 74C
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EWR

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

 Rasmus informeras om att det är ett förhör och att han hörs som vittne. 

Jag jobbar som personlig assistent i upplärningsfas. Jag började den 15/8 men dagen efter 
åkte vårdtagaren, Helene, in på sjukhus. Efter en vecka körde jag fem dagar. Sen jobbade jag 
i söndags och senast igår. Senast jag var i lägenheten på 74C var igår vid 14-tiden. Då var det 
mycket folk där, det var precis i övergångsläget. 
Johan med hunden Diego var där, Tamara kom också vid två. Sandra kom vid halv två. Och 
jag hade jobbat med Martin och Erika fram till två. Martin slutade två och Erika skulle hålla 
på till fyra. Tamara hade missat tiden lite så hon var där två timmar för tidigt. Vi har ett 
schema som står där inne. Erik som skulle jobba natt bör ha börjat vid 21. 

I morse skulle jag varit här vid 08 men Erika, min chef ringde och sa att det hänt en olycka 
och att jag inte behövde komma. 
Först var jag orolig för Helene. Det är bara Helene som bor i lägenheten. Men det är folk där 
dygnet runt. Det är assistenter till henne som är där. Det är nog 8-10 pers som är där på en 
månad. Vissa jobbar bara 2-3 dagar i månaden. Han Erik har jag bara mött kort när vi byts av 
i dörren. Det är alltid personal med Helene. 

Jag bor borta vid Babylon. Först ringde jag till teamet och sen gick jag ner hit för att se vad 
jag kunde hjälpa till med. 

Igår var det en sjuksköterska, Karam och hans elev som var där. Har träffat honom förr. Vi 
ringer dit honom när vi behöver honom. Men ingen annan var där som inte ska vara där. 

Jag har inte sett eller hört nått märkligt under natten eller morgonen. 



Uppläst och godkänt i konceptform.

Förhör med Svensson, Rasmus; 2020-09-04 14:28   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
JAG, vårdare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Cardemyr, Carrie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i utredning av mord med anledning av arbete som personlig assistent
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Zed Bjälldal
Förhörsdatum

2020-09-15
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

14:09
Förhörsplats

Trollhättan, telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ZB

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bakgrund

Carrie Cardemyr har bott på folkbokföringsadressen sedan mitten av januari 2020. Bor ensam 
med dottern men håller på att prova ett samboförhållande.

Telefonnummer 0760-xxxx98 har Carrie haft sedan våren 2020. Carrie har inget annat 
telefonnummer men är registrerad på ytterligare två, pojkvännens och mammans. 

 Arbete

Arbetar som måltidsbiträde eller "mat-tant" på Brålandaskolan. Var timanställd i maj 2020 
men sedan augusti på 100 %.

 Personlig assistent

 När började du arbeta som personlig assistent? Oktober 2017 tror jag.

 För vilken arbetsgivare? Brukarkooperativet JAG

 Heltid? Nej, timanställd på schema.

 När började du vara personlig assistent åt Helene Frendberg? Det var då jag började 
oktober 17.

 Vilka arbetade du med? Oj, då jobbade jag med Sari, Erika, Katrin som inte längre arbetar 
som assistent, Julia Renkas, Hadjira, Elin. Andra året eller efter ett halvår var det med 



Zubejde, Sanna, Sandra …Tamara…vilka var det mer?

 Några män? Erik Fasth. Lärde upp honom eventuellt under januari 2020. Johan någon gång. 
Sedan kom en gammal assistent Anna-Lotta. 

 Känner du eller har du jobbat med Erik Fasth? Japp. Jag har jobbat med honom i alla fall.

 Känner du till något om hans privatliv? Nej.

 Du känner inte till vart han bodde eller hur han levde? Han berättade att han hade sambo 
och hade diabetes. Det var väl allt.

 Försökte han låna pengar av dig? Nej.

 Försökte han låna pengar av andra? Inte vad jag vet.

 Känner du eller har du jobbat med Jennie Olsson? Ja, jag har jobbat med henne.

 Känner du till något om hennes privatliv? Nej, inte så värst. Hon är Helen Frendbergs kusin. 
Vet inget om hennes privatliv så. Då vi åkte utomlands med Helene Fredberg så överraskade 
vi henne genom att inte berätta att Jennie skulle åka med. Jennie mötte upp på flygplatsen på 
Teneriffa.

 När var detta? November 2019.

 När arbetade du senast med Jennie? April, maj 2020 kanske.

 Försökte hon låna pengar av dig? Ja, det var sån konstig grej. Nu skall vi se datumet…. Hon 
skrev till mig på Facebook 3 september på kvällen. 

På fråga berättade Carrie att hon läser konversationen på sin telefon. Carrie tillfrågades och 
Carrie kommer att ta skärmdumpar på konversationen och skicka dem till förhörsledarens 
tjänstemobil. 

( Fhl ant. Carrie fortsätter att läsa): klockan 21:09. -Hej Gumz, Hoppas allt är bra med dig. 
Jag har en liten konstig fråga men din kille känner han någon man kan låna pengar av?

Jag svarade –Hej, allt bra. Hur är det med dig? Ha, ha nej.

Carrie berättar att konversationen fortsatte bl.a. skrev Jennie att hon låg på NÄL. 
På fråga samtalade inte Carrie med Jennie vid tillfället och har inte pratat med Jennie efteråt.

 Har du jobbat tillsammans med Johan Angervall? Nja, jag minns inte. Kanske var vi tre vid 
något tillfälle. Kanske någon enstaka dag.

 Känner du till något om honom? Absolut ingenting.

 Har du haft tillgång till eller kände du till Helenes bank ID? Nej.

 Känner du till vem som hade det? Erika Johansson. Det är den enda jag känner till. Det kan 
ju vara andra men det är inget jag känner till.

Förhöret nedtecknat efter hand, uppläst och godkänt.
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Carrie vill tillägga att även Helens syster Cacilia Frendberg och mamma Marianne Frendberg 
känner till Helens bank ID.

Avslutat klockan 14.09

 Tjänsteanteckning: Carrie Cardemyr skickade 5 bilder 2020-09-15 kl. 15.55 till 
förhörsledarens mobiltelefon (dvs. under förhörets gång). Bilderna bifogas.  

Förhör med Cardemyr, Carrie; 2020-09-15 13:35   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga till förhör med Carrie Cardemyr, 2020-09-15 

  Pa Claes Brovall, 2020-11-11 
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Förhör
JAG, chef

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BINR 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Ärlerud, Anette
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis gällande händelsen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Hanna Dahlgren  Sjöholm
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

10:17
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anette uppger att hon jobbar som rådgivare och gruppchef på "Jag personlig assistens" kontor 
i Stockholm. De har tre grupper bestående av sju akademiker i varje grupp, ca 150 
assistenser, dvs uppdragsgivare som Helene och ca 4500 assistenter anställda. 

Kvinnan i Trollhättan har en ovanligt stor assistens. Anette har varit inkopplad i hennes 
ärende i över 10 år.

Anette har träffat Helene vid ett flertal tillfällen, senast februari-mars 2020 innan Corona bröt 
ut. Hon har haft kontakt med Helens syster och arbetsledaren Erika idag.

 Hur ser personalförsörjningen ut under dygnet?
Det är dubbelassistent dygnet runt, dvs två personer dygnet runt. All vaken tid är det två 
personal och nattetid är det en sovande jour och en vaken.

 Vilka arbetstider har personalen?
Morgonpersonal brukar börja kl 8, jobbar 8-21 alt 8-14. Den som jobbar vaken natt kommer 
senare, vid 21, och den som jobbar sovande jour jobbar från kl 14. Det kan vara variationer i 
detta ex ny assistent eller någon som behöver sluta annorlunda. Morgonpersonalen kan också 
börja kl 07. 

Förändringar i scheman står arbetsledaren Erika av, med stöd av Martin Furtmüller. Han är 
med Helen just nu.

 Vilka arbetsuppgifter har man hos Helene?
Helene behöver mycket kvalificerat stöd. Hon behöver hjälp med respiratorn, sondmatning, 
hygien och kommunikation. Men även med ventilator. Man samlar på slem när man ligger i 



respirator som rensas med ventilatorn. Detta är pågående som en dans.
Personalen assisterar henne med hennes liv så hon kan träffa vänner, laga mat, kolla på tv, allt 
som man gör i vardagen. Men de måste alltid finnas nära tillgänglig då andningen är av vikt.

 Vad gör man under nattpasset?
Jag är inte insatt i detaljnivå. Den som är vaken har koll så hon kan sova lugnt, så hon kan 
andas och vändas så hon inte får liggsår. Det är en pågående aktivitet hela natten dock tyst så 
hon kan få sin sömn. 
Den sovande jouren ska vara uppe till 02 sen är det jourtid till 08 man får sova men måste 
kunna vakna snabbt och kunna assistera snabbt om det behövs.

 Hur kommer personalen in i fastigheten? 
Genom en port som är låst, Helene bor på nedre botten. 
Erika sa till mig att hon låste upp ytterdörren till Helene när hon kom idag. Porten ska vara 
låst vad jag minns när jag varit där, man fick ringa och be dem öppna. 

Vet du om det är någon tag eller kod till entrén eller ytterdörren?
Det vet jag inte. Jag tror att de har nyckel till lägenheten, men vet inte om alla har varsin 
nyckel.
Vi brukar inte förespråka att alla har nycklar, det är helt upp till uppdragsgivaren i detta fall 
Helene själv. Erika är arbetsledare och det är därför inte konstigt att hon har nyckel. Hon är 
den som kom och skulle byta av på morgonen och uppdagade detta.

 Vilka bytte Erik och Johan av igår?
Det vet jag inte. Jag har kollat i tidsrapporteringssystemet men detta är inte upplagt. Detta är 
lite olika beroende på personal, vissa gör det kontinuerligt och vissa gör det den sista i 
månaden.

 När gick de på?
Det måste ni fråga Erika om, det kan inte jag svara på. 

 Kan du berätta lite om Erik?
Nej tyvärr. Jag har inte träffat honom vad jag vet.

Alla assistenter är anställda av arbetsgivaren. Erika är utvald av oss och Helene och kan lägga 
ut annons och tillsammans med uppdragsgivaren hålla intervju.

 Kan du berätta lite om Johan?
Nej, Jag har bara träffat Martin.

 Hur många assistenter har Helene?
22 stycken, då är några sjukskrivna och någon föräldraledig.

Är det några som jobbar timmar och några av dem som är fasta?
Ja så är det.
Dessa är schemaanställda på Helene, dvs fast anställda. Erika, Sarri (sjukskriven), Pernilla 
Emanuellsdotter, Julia Renkas (föräldraledig), Sanna Jonsson, (sjukskriven sedan länge), 
Lena Johansson; Martin Furtmüller, Erik (han är på ett fast vikariat)
Övriga är timanställda.

Det går bra att få ut info på alla anställda kring Helene om så önskas.
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Är det något mer vi behöver känna till?
Om ni ska höra Helene så behöver hon ha någon som kan tolka hos sig.  Hon har mycket svag 
röst. 
Eriks sambo verkar vara anställd av oss hos annan uppdragsgivare. Hon heter Malin 
Magnusson, jag vet ingenting om deras relation mer än att de är skrivna på samma adress.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Ärlerud, Anette; 2020-09-04 10:17   diarienr: 5000-K1074675-20

 257



258

Förhör
JAG, sthlm, Jennies samtalslista

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Bisaillon, Sharon Elizabeth
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs i utredning gällande mord, med anledning av telefonsamtal
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Zed Bjälldal
Förhörsdatum

2020-09-16
Förhör påbörjat

16:33
Förhör avslutat

17:26
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Bakgrund

Elizabeth Bisaillon kallas för Beth och har bott på folkbokföringsadressen i ca 9,5 år med 
familjen.

 Arbete

Arbetat på JAG kooperativet sedan 1,5 år och den huvudsakliga arbetsuppgiften rådgivning 
och kompetensutveckling. Har arbetstelefon 08-789 3064.

 Telefonsamtal från 08-789 3064

 Enligt uppgifter i utredningen ägde ett samtal rum den 4:e september till Jennie Olsson. 
Känner du igen samtalet? Jag har många samtal. Jag skall kolla på min almenacka. Kan du ge 
mig mer för jag sitter i telefonväxel just nu så det är flera som ringer in.

 Stämmer det att du den 4:e ringde till Jennie Olsson enligt din almenacka? Nej, det har jag 
inte skrivit upp. Jag skall kolla i telefonbokningssystemet… den dagen hände det mycket hos 
oss. 

 Vad menar du då? Det var mycket personalärenden och samtal från uppdragsgivarna. Kan 
det ha något att göra med det som hände på västkusten?

 Ja. Då var det flera som vi ringde upp. Skall se vilka jag ringde upp.

 På fråga tittar Beth i en anteckningsbok. Vi skriver inte upp så mycket namn utan bara 



initialerna. 

 Jag har en tidpunkt men det kanske inte hjälper dig? Nej. Det som jag tänker på var lite 
senare på eftermiddagen. Tror att det var runt 16 tiden.

 Tidpunkten var 15:26. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Hittar inte just nu mina 
arbetsanteckningar.

 Vad minns du av samtalet? Minns att personen satt i en bil och var på väg att träffa någon 
person med anledning av en allvarlig händelse på sin arbetsplats.

 Var det Jennie som sa så till dig? Hon sa att hon blivit inringd av kollegor och var på väg att 
träffa kollegor.

 Sa hon vart? Jag fick tag i henne och då skulle hon stanna bilen och prata.

 Vad pratade ni om då? Vi diskuterade vad hon hade läst på tidningen, om vad som hänt på 
hennes arbetsplats. 

 Vad sa hon mer exakt? Nej, hon satt i bilen och jag tyckte det var bättre att hon pratade med 
personalen på plats än med mig.

 Något mer? Jag bara kommer ihåg att hon var ledsen och att jag gav information om att hon 
kunde kontakta oss som arbetsgivare och om hon behöver prata med någon i hennes 
kommun. Sen bara jag kollade att hon var okej och att hon skulle ta kontakt med oss ifall hon 
behöver hjälp och stöd.

 Något mer? Specifikt nej. Bara att hon körde bil då vi pratade och att hon skulle möta 
personal på platsen.

 Nämndes det något om vad som hänt på platsen? Inte mer än att det inte var bra och att hon 
skulle prata med personalen på platsen då hon kom fram.

 Nämndes det något namn på den som avlidit? Nej, det tror jag inte.

 Vet du namnet på den som avlidit? Ja.

 Och det namnet är? Erik.

 Nämnde du namnet Erik för Jennie? Jag tror inte det.

 Nämnde du att polisen utredde ett brott, mord? Nej, jag tror inte det. Det kändes konstigt att 
ha ett sådant samtal på telefonen då personen inte är på plats intill mig.

 Frågade Jennie hur Erik avlidit? Nej, jag pratade inte med henne om vad som hänt. Sa att 
någon var skadad och att det inte var bra. Jag visste mer men ville inte prata detaljer med 
henne.

 Frågade Jennie om detaljer? Jag kan inte minnas hela samtalet. Jag minns att hon var ledsen 
och att det är bäst om hon pratar med personalen då hon kommer in till hennes kollegor och 
uppdragsgivare som var på plats.

 Du sa att Jennie var ledsen. Kan du utveckla det? Hon visste att något hade hänt. Hon hade 
läst på tidningen om att någon blivit skadad eller gått bort. Jag sa att det inte gått bra och att 
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det är bäst att hon pratar med kollegorna på plats.

 Hur var Jennies sinnesstämning, förutom ledsen? Hur menar du?

 Samlad och lugn eller ….? Svårt att säga då det var på telefon.

 Grät hon? Ja.

 Var hon ensam i bilen? Ingen aning. Hon hade svårt att hitta vart hon skulle men hon skulle 
åka dit. Hon sa att hon var framme men visste inte vart skulle.

 Förstod du, vad hon menade med det? Hon var förvirrad. Hon visste inte riktigt vart hon 
skulle åka. Det var inte på hennes vanliga arbetsplats för uppdragsgivaren hade blivit flyttad.

 Menar du Helen? Ja. Jag visste att Helen inte kunde vara i sin lägenhet utan blivit flyttad då 
de hittade Erik. Jag vet inte på vilken adress som Jennie befann sig på. Jag uppfattade det som 
att Jennie inte hade varit på den nya adressen dit Helen hade blivit flyttad till och att Jennie 
inte hade varit där tidigare.

 Visste du vilken adress dit Helen hade blivit flyttad till? Nej, vi fick en lista av arbetsledaren 
om att ta kontakt med personalen och höra så att de mådde bra och att det finns stöd ifall de 
önskade sådan. Då hon satt i bilen skickade jag ett SMS till henne med prästens 
kontaktuppgifter och vårt nödtelefonnummer till JAG. 

Förhöret uppläst.

 Stämmer det? Ja, det stämmer.

Avslutat klockan 17.26

Förhör med Bisaillon, Sharon Elizabeth; 2020-09-16 16:33   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Eriks pappa

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Fasth, Tomas
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Foto RES och känd av fhl
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Avlidne målsägandes pappa
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Underrättelse om dödsfall och samtal kring upplevelser och iakttagelser av målsägande i samband med

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

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

Förhörsledare

Åsa Blom
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Bostaden Tunhemsvägen Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ÅB

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Eine-Marie Ögrim-Bryntesson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Tomas öppnade när undertecknade knackade på för att underrätta om händelsen med hans 
son. Han sa att hustrun Eva var på jobbet men ringde till henne så att hon kom hem efter en 
stund.

Han berättade att sonen Erik och sambon Malin hade varit hemma hos dem under gårdagens 
kväll. De var bara där en kort stund för att berätta att de köpt båt. 
Tomas erinrade sig att han skickat en gratulation på "messenger" till Erik ang. båtägande. 
Tomas visade inlägget på sin mobiltelefon där det ser ut som om Erik svarat honom och varit 
aktiv för 5 timmar sedan (se bilaga till förhöret o "Filip").

Tomas blev förfärad när han fick höra om sonens död. Han sa att det känns osannolikt att 
detta skall kunna hända på ett sådant jobb som där Erik var. Han funderade högt om Erik kan 
ha skadat sig själv. När han tillfrågades varför han tänkte så beskrev han att Erik tidigare har 
mått dåligt. Han har lidit av spelmissbruksproblem men har nu sedan en tid tillbaka mått 
mycket bättre. Särskilt sedan han träffade sin sambo Malin som han nyligen flyttat till en 
större lägenhet med. 
Tomas beskrev att Eriks spelmissbruk började för ca 15 år sedan. Han beskrev också att Erik 
blev misstänkt för att ha tagit pengar ifrån en vårdtagare när han arbetade i Lödöse för ca 1 ½ 
år sedan och Erik fick då sparken från sitt jobb. 
Tomas sa att han försökt förmå Erik att avsluta och betala det han anklagades ha tagit (ca 
14000 kronor). 
Tomas och hans fru Eva (Eriks mamma) förmådde till slut Erik att gå med i en förening för 



spelmissbrukare. Där deltog han sedan och fick hjälp och det var där han träffade Malin. 
Sedan dess har Erik verkat må mycket bättre. 
Erik fick hjälp av en kurator under några år och har även haft samtalskontakt med en person 
på beroendestödet i Trollhättan. Han har inte vårdats för psykisk ohälsa.

Som person beskrev föräldrarna Erik som ganska tystlåten och lugn och absolut inte 
våldsbenägen på något vis. Sedan han fick hjälp med sitt spelberoende och träffade Malin har 
han verkat må bättre, särskilt den senaste tiden. Han har diabetes och dricker sällan alkohol. 
Han har inte kontakt med särskilt många vänner särskilt inte sedan han träffade Malin. 
Vännerna han har är nog de som han träffar i föreningen för spelmissbrukare och han har 
även tidigare spelat innebandy med några som han har kontakt med.  

När Tomas tillfrågades vad han vet om Eriks arbetsplats sa han att det är 2 personal där på 
nätterna. Arbetspasset startar kl 21. En som sover och en som är vaken hela natten. 
Vårdtagaren är en kvinna som blev påkörd av en buss och skadades svårt för många år sedan. 
Hon har andningshjälp/respirator men är vaken och talbar samt "klar i medvetandet". Det är 
en märklig arbetsplats särskilt som kvinnans släkt är känd i Trollhättan. (Kvinnans mamma 
var gift med Hasse Kiemi). Corona-epidemin har inneburit särskilda insatser då kvinnan är i 
riskgruppen och hon inte kan ta emot mycket besök mm

Både Tomas och Eva upplever att det har känts som om Erik mått mycket bra det sista. Han 
har börjat ta tag i saker och planera på ett sätt som han inte har gjort tidigare och det har känts 
bra att det har ordnat sig med bostad mm. De har också kunnat köpa en bil och Erik har börjat 
amortera en del på skulder han har till föräldrarna.
Erik har jobbat mycket i sommar och inte haft så mycket ledigt. 

När han och Malin var hemma hos dem igår kväll märkte ingen av dem av att något inte 
stämde eller var fel. Mamma Eva sa att hon pga tidigare erfarenheter är mycket känslig för 
när något inte stämmer eller verkar "fel" men hon fick inga som helst "vibbar" av något i går.
Erik var bara inne i huset (i hallen) en kort stund. Han har inga tillhörigheter i huset och 
föräldrarna tror inte han kan ha lämnat kvar något.
Eriks tillhörigheter finns i lådor som står i ett båthus ute på Överby. Föräldrarna hade gjort 
upp med honom att han skulle hämta dessa nu snart. 

När Tomas tillfrågades vad han vet om ifall Erik missbrukade droger sa han att han vet att 
Erik rökte hasch tidigare. Särskilt när han var spelmissbrukare och att han då kan ha 
"självmedicinerat" genom att röka hasch. Han gick på folkhögskola i Dalsland och där 
förekom det nog en del rökning. Föräldrarna tror inte att Erik brukat eller brukar andra tyngre 
droger men vet inte egentligen hur det är med detta. De känner inte till om Erik kan ha haft 
skulder som de inte känt till.

Uppläst och godkänt i konceptform.
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Datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Messengerkommunikation

Sida 1 (2)
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1. Foto av kommunikation på Messenger mellan målsägande Erik och hans pappa Tomas.
Fotograferat från Tomas telefon i samband med förhör 20200904 av insp Å Blom

Sida 2 (2)
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Förhör
Eriks pappa

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Fasth, Tomas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av fhl sedan tidigare

förhör i utr

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägandes pappa

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör i utredningen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Åsa Blom
Förhörsdatum

2020-09-05
Förhör påbörjat

16:45
Förhör avslutat

17:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ÅB

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Tomas tillfrågades om Eriks bankkonton och om han kan se några transaktioner, har tillgång 
till bankID eller annat.
Han sa att han under gårdagen (4/9-20) hade funderingar på detta och att han då gick in på 
det konto han vet att Erik har på Sparbanken. (Tomas sa att Erik mycket väl kan ha haft flera 
andra konton som han inte vet något om). Kontot som Tomas känner till är 
 8368-3,974xxxx56-5.  Tomas kan inte se några transaktioner till/från kontot men när han 
kontrollerade i går fanns det 8027kr på kontot.
Den 2/9-20 satte Erik över 2500kr till Tomas (amortering på ett lån). När Erik pratade med 
Tomas (den 2/9 eller 3/9) sa han att han kände sig nöjd över att han efter amorteringen hade 
10000 kronor kvar och att han kände sig nöjd över att kanske kunna föra över mer pengar. 

Tomas tillfrågades om Eriks kontakter på föreningen han var med i för spelberoende.
Han sa att Eva (Eriks mamma) inledningsvis följde med honom till mötena som var på 
torsdagar. Sedan gick Erik själv. Någon gång i somras sa han att han hade firat 1 ½ år som 
spelfri. Tomas vet inte om Erik var med på mötena sista tiden då man förlade träffarna 
utomhus. Ledaren för föreningen verkar seriös och har nog bra kontakt med medlemmarna. 
Tomas tror att det säkert pratas mycket om hur man har det både hemma och för de som 
arbetar. Erik har säkert beskrivit mycket om sin arbetsplats nu eftersom han verkade så glad 
och nöjd över denna. 

Uppläst och godkänt i konceptform
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Förhör
Eriks sambo

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Magnussen, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sambo med Erik Fasth
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Källebacksgatan Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malin får information om att hannes sambo Erik har hittats dör på sin arbetsplats.
Malin berättar
Jag har känt på mig det i några dagar, det är för jag har mått så dåligt. Jag haft skuldsanering 
och jag väntar på utredning för ADHD, jag har precis flyttat hit och jag lagt ner min 
frisörsalong. 
Jag har varit grinig och jag har sagt till honom att prata med mig, jag har sagt att han skall 
uppsöka läkare för jag upplever att han inte mår bra, men han säger att han har aldrig mått så 
bra och han har aldrig haft så mycket pengar. Han bara är sitter med sitt tevespel och jagat 
Pokemon och jag har känt att han varit låg och inte gått i gång på något. När jag har sagt att 
han är låg så har han sagt att han inte är låg. 
Han har haft ett spelmissbruk men varit fri från det i ca två år. Jag har haft problem med 
pengar och shoppat för mycket.
Vi har alltid varit super raka mot varandra och jag upplever att han alltid varit väldigt ärlig 
mot mig. Jag har jobbat mycket med vår relation, för att vi skall vara öppna och prata om allt. 

Oavsett hur mycket jag klagar på honom så är det honom jag vill leva med, vi skulle skaffa 
hund och barn och flytta ut på landet. Jag har alltid sagt att det är han som lämnar mig men då 
har han sagt att det är jag som kommer lämna mig.

När du sa att han hittades på jobbet så tänker jag spontant på att det var hans diabetes. Vi har 
sagt att det inte är bra för honom att jobba natt då hans mediciner är inställda på att ha vanlig 
dygnsrytm.

Det är konstigt att han gjort något men i så fall tror jag att han skulle göra det efter jobbet. 
Han har bara skulder hos sina föräldrar men jag har massa skulder hos kronofogden och jag 
tror att det gått upp för honom att han är fast med mig och mina skulder även om jag har sagt 



att du har dina pengar och jag har mina.

Vet brukaren om det som har hänt?
 Jag vet inte hur mycket hon förstår.

Hon är hundra procent klar. Han tyckte jätte mycket om henne. Jag har varit bjuden på fest 
hos henne, det var personalfest efter Corona och allt. Det skulle vara den 22 augusti men det 
blev inställt då brukaren hamnade på NÄL för sin diabetes.

 Kan hon kommunicera, brukaren?
Jag har aldrig träffat henne men som jag har förstått det på Erik så kan hon säga korta fraser. 

 När träffade du Erik senast?
Vid 20.30 igår så pussade han mig och sa att vi ses i morgon bitti och då skall jag hålla om 
dig, han visste att jag inte gillade det, så han passade på när han kom hem från jobbet och jag 
fortfarande sov. 

 Pratade ni med varandra efter 20.30?
Ja sista gången jag skrev med honom var 23.18, jag skrev vill du att jag skall väcka dig, du 
får meddela när jag skall väcka dig. Det gör jag, skrev han och sen men jag lovar inte att jag 
är på bra humör.

(fotar konversationen)

 Du pratade förut om att han inte hade några bekanta?
Ja han hade inga vänner efter att han slutade spela, han umgicks inte med någon, bara med 
mig eller med sina föräldrar men det var inte ofta. 
Han pratade med vänner som han har umgåtts med men inte umgicks med nu, jag sa att han 
skulle försöka kontakta de bra vännerna igen. 

 Spel och narkotika tiden gjorde den sig påmind under er tid?
Ja, jag ville prova marijuana, jag köpte det bakom hans rygg, han visste inte om det. Jag tror 
att jag blev lurad och då frågade jag honom om det och då sa han att jag blivit lurad och så 
köpte vi tillsammans och rökte tillsammans. Jag slutade röka när jag fick min tid för 
provtagning men han fortsatte röka. Sista gången han rökte var för ca tre dagar sedan.

 Vad fick ni erat marijuana ifrån?
Det vet jag inte.

 Vem köpte det då?
Vi köpte båda. Erik har tagit kontakt och han har i sin tur sagt det till mig. Sen vet man ju vart 
de brukar stå, det syns på dem.

Jag tror aldrig han skulle ta sitt liv på jobbet. Han skulle komma till mig och säga att han 
mådde dåligt, han hade också tagit bilen till jobbet. Min mormors bil hade vi, polo blå, 
MRD275. Och så hade han en stor svart väska Panos emporio med sig. 

 Har du kontaktuppgifter till de som ni köpte narkotika av?
Några nummer har jag.
Ett nummer hade jag. Annars tar man kontakt på Wickr, jag har inte det själv men Erik har. 

 Hade ni några skulder i narkotika sammanhang?
Nej det har vi inte, det fattade vi att vi inte skulle ha. Och det har bara varit gräs, inget tyngre. 

Förhör med Magnussen, Malin; 2020-09-04 09:50   diarienr: 5000-K1074675-20

 267



Erik har hållit på med tyngre grejer innan men det är gräset som han fastnat för. 

 Har Erik haft några andra förhållanden?
Han pratar inte så mycket om det men ett år innan mig var han ihop med en tjej som hette 
Charlotta, hon hade två barn sen innan och de bodde i radhus. Men när det tog slut så flyttade 
han till sina föräldrar, därför var vi mest hos mig när vi träffades.

 Var bodde ni innan ni flyttade hit?
Hummlevägen 160, läg 1102, Sylte.  Flyttade för 6 veckor sedan. I början bodde han hos mig 
och hade inget jobb men när han fick jobb så ville jag att han skulle hjälpa till med hyra och 
skriva sig hos mig. 

Det var Erik som fixade denna lägenheten. 

 Hur länge har ni varit ett par?
Vi träffades i maj 2019. Vi har varit med varandra varje dag. Vi hade väldigt roligt ihop.
 
 Var det någon gång fysiskt våld?
Nej aldrig.  

 Sexuellt våld?
Nej aldrig, han var väldigt försiktig. Jag har aldrig träffat någon som var så snäll som han, 
och jag var så taskig mot honom.

 Vad menar du med taskig?
Alltså jag sa dumma saker, när jag inte tyckte han svarade fort nog tex. 

Jag är också personlig assisten, och jag orkade inte med att passa upp på någon mer än det jag 
redan gör på dagarna.
Jag känner att det hade kunnat bli han för evigt.

 Vad var det för mediciner Erik åt?
Bara för diabetes, vanligt insulin, Novo Rapid, det bytte han igår när vi åt tacos vid 17 tiden. 

 Hur blir han när han inte får medicin?
Han klarar sig ca en timma utan pump. Han var låg igår när han vaknade vid 16 tiden.

 Hur blir han när han blir låg resp. hög?
Låg blir han slö, då känner han det själv och då ställer han in pumpen. Slö, seg, matt. 
Hög av insulin, får han ont i musklerna, vill gärna vila då. 

 Kod till hans telefon?
Det är så att man drar med fingrarna, jag vet inte exakt. 

 Fick de ta emot besök när Erik jobbade hos sin brukare?
Nej det har jag aldrig hört talats om. 
Men igår så hade en hund varit där, Johan hette han som hade hunden, Erik skickade kort på 
hunden igår.

 Hur många är det som jobbar en natt?
Erik, Erika (arbetsledare) Martin, Martin tyckte Erik mycket om. Det är en sovande och en 
vaken, Erik var vaken och jag antar att Johan var sovande.

 Det låter som om Erik var ganska ensam, hade han svårt för sociala kontakter?
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Nej inte alls, han hade lätt att få andra att prata med honom. När han skulle umgås med mig 
och min familj så satt han gärna med sin telefon, jag sa till honom att han skulle försöka lära 
känna min familj, men sista kalaset så försökte Erik verkligen, han pratade med andra vi 
skrattade och hade det så bra, jag blev så glad över att han försökte. 
Min familj tyckte jätte mycket om Erik. 

 Kan du tänkta dig någon som ville skada Erik?
Nej absolut inte. 

 Verkade han orolig över någonting?
Nej verkligen inte, han var lugn.

 Sa han något om att det var stökigt eller oroligt på jobbet?
Nej det verkade som det var en väldigt bra grupp, det jag hört var att det var lite oroligt 
mellan arbetsledarna. Erik har aldrig fått någon tillsägelse. 

 Jobbade Erik bara natt?
Nej inte bara men mest natt förra månaden. 

Erik ringde jobbet när vi var på Ikea då han mådde dåligt, då fick Sari arbetsledare hoppa in 
men hon kunde inte hela passet så Erik fick jobba lite ändå. Jag vet inte när detta var men det 
kan ni nog höra på hans jobb. 

 Hade brukaren många anhöriga som kom och gick hos henne?
Nej inte nu i Corona, hennes mamma är godeman men hon hälsade inte på nu.

 När Erik spelade vart fick han sina pengar ifrån då?
Det vet jag inte. Vi träffades på spelberoendeenheten från Göteborg. Förr träffades vi på 
synskadades riksförbund där de hyrde in sig men nu var vi på Skräcklan. Erik var noga med 
att gå dit. 

 Vad hade Erik för övriga intressen?
Han spelade innebandy på tisdag och söndag i Korpen i Velanda skolan. Han pratade på att 
han ville skaffa sig en hobby, han ville börja promenera. 
Handlar oftast på ICA jätten det är närmast om vi inte storhandlar då var vi i större affärer. 

 Datorer och ipad hade han det hos dig?
Han tittade mest på sin telefon, han har en dator men den ligger nerpackad. 

 Tv-spel?
Han har ett begagnat Xbox one. Spelade mycket Fifa.

 Var han på matcher eller så?
Nej men han pratade på att gå någon gång. 

 Han tog bilen igår sa du?
Ja efter mycket om och men, vi hade tagit en Pokemon runda med bilen. Det var då han 
hittade båten till sina föräldrar på nätet.  Vi hämtade båten och sen åkte vi och lämnade den 
hos hans föräldrar. 

 När åkte ni Pokemon rundan?
Jag var hemma 16.00 vi åkte och handlade på Ica jätten 17.40 så åkte vi hem då jag hade 
kund, men jag hade ingen kund, jag hade sett fel. Sen åt vi taco och sen åkte vi ut med bilen 
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19.00, vi var ute en stund, vi var Älvhögsborg där det finns ett gym i spelet. Vi tog en boss 
där och efter det hade han hittat båten och så hämtade vi båten, på Idrottsvägen 28 B, Sari 
Kron sålde, de möttes i dörren, vi gick aldrig in hos Sari. 
Sen åkte vi till hans föräldrar, stod i hallen och sa att vi köpt båt, sen hämtade Erik den lilla 
båten i bilen. Föräldrarna blev jätte glad för den, sen pratade vi lite allmänt om att systern fått 
lägenhet i Stockholm, de frågade om vi ville komma in men vi sa att vi måste hem då Erik 
skulle jobba, vi åkte hem och jag kämpade med mitt röksug. Sen ville Erik att vi skulle lägga 
oss i sängen i 5 min och kramas. Vi pratade om framtiden och hur bra vi kommer att kunna få 
det. Sen gick vi upp ur sängen och pussades och sen gick han till jobbet, innan han gick sa 
han vi ses imorgon. 

 Vilken tid går Erik till jobbet?
Jag kollade inte på klockan men kanske 20.40.

Brukaren brukade ofta gå och lägga sig väldigt sent runt 01.00 och då är båda vårdarna 
vakna. 

 Hur betalar ni narkotikan?
Kontant 

 Vilken bank/banker hade Erik?
Swedbank som jag vet. När han spelade vet jag att han hade andra banker. Jag vet att han är 
misstänkt för bedrägeri. 

 Vet du vad det handlar om?
Ja det försvann pengar från hans gamla arbetsplats men han säger att han inta har gjort det. 
Han var nervös att bli kallad till rättegång. 

 Hur många telefoner hade Erik?
En Samsung som var den han använde att ringa med också, sen lånade han en telefon iphon 
som han lånat av mig, den har inget sim kort, det var mitt apel id på den. Han hade nog med 
sig den, han brukar ha den på jobbet för han kan spela Pokemon på den. 

 Vilka är mer med på spelenheten?
De är med i chat gruppen (skrivit av alla namn)

 Registeras det när ni är där?
Ja det skickas runt en lapp där vi skulle skriva upp våra namn, vi har varit där en gång nu i 
sommar då det var ute på Skräcklan. Men innan dess när det var hos de synskadade så var vi 
där väldigt mycket, och han ville gå dit igen. 
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Datum

2020-11-23

Diarienummer

5000-K1074675-20

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (8)

, 2020-09-04 09:50   diarienr: 5000-K1074675-20
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1. Konversation mellan Målsägande och Flickvän, 200903
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2. Konversation mellan Målsägande och Flickvän, 200903
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3. Konversation mellan Målsägande och Flickvän, 200903
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4. Konversation mellan Målsägande och Flickvän, 200903
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5. Konversation mellan Målsägande och Flickvän, 200903
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6. Konversation mellan Målsägande och Flickvän, 200903
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7. Konversation mellan Målsägande och Flickvän, 200903
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Förhör
Eriks sambo

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Magnussen, Malin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sambo med Erik Fasth
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-06
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Göteborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malin hade en del funderingar kring hur Erik dött och hon berättar att hon läst på Aftonbladet 
att han hade stickskador. 

Malin berättade att hon hade tänkt på en sak som Erik hade berättat för henne för en tid 
sedan. Erik hade då sagt att en kusin till brukaren, kanske att hon hette Cissi, hon var i alla 
fall homosexuell och klippt och klädd som en kille, hade sagt att hon inte gillade Johan. 
Johan som också är vårdare. Kusinen hade sagt till Erik att hon tyckte Johan inte gjorde så 
mycket på jobbet. Erik hade vid ett senare tillfälle sagt till Malin att han förstod vad 
"kusinen" menade. 
Erik gillade kusinen, hon var rolig hade Erik sagt till Malin. Kusinen och även brukarens 
syster jobbade ibland som vårdare. 

Annars var det ingen ovänskap i arbetsgruppen vad Malin vet. 
Erik gillade brukaren väldigt mycket. 

Malin berättar också att Erik på kvällen innan han skulle gå och jobba den 3/9, så funderade 
han på att sjukskriva sig denna natten, han sa att han ville vara ledig och sova tillsammans 
med Malin. 

Malin säger också att Erik visste att han skulle jobba med Johan den natten. 

Sen berättar Malin att Erik brukar skriva till henne på natten, så hon ser meddelandena när 
hon vaknar men denna natten hade han inte skrivit något efter kl 23.18. 

Malin tillägger också att Erik gillade sitt jobb och sina kollegor. 



Uppläst och utan anmärkning. 
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Förhör
Eriks sambo

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Magnussen, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-09
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Polisstation Kungshamn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Malin berättar att hon är glad över att kusinen blev häktad idag. 

Malin säger att hon aldrig träffat kusinen Jennie. Erik har aldrig sagt något illa om Jennie. 

Vad Malin vet så har Erik och Jennie aldrig umgåtts utanför jobbet. 

Malin vill också säga att brukaren Helen hade ett Tinder konto som hon var inne på varje dag. 

Malin får frågan om hon vet mer om Liam.
Hon säger att Liam hette förut Bernad, han heter Hansson i efternamn, bor på Östra 
Margaretavägen ev 12. 
Malin och Erik har inte hört från Liam på ½ år. Han är som försvunnen. De träffades på 
spelmissbrukarträffarna. Han var väldigt manipulativ men inte aggressiv. 

 Uppläst och utan anmärkning
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Förhör
Jennie, mamma

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Lena Margareta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mamma till mt Jennie Olsson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-24
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Hedekas
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Lena då du är mamma till misstänkt så måste du inte vittna vid en rättegång.
Men det spelar ingen roll, jag kan berätta, jag har inte haft så mycket kontakt med 
Jennie.

Jag vet inte om lesbiska har sitt sätt att vara men sen Jennie talade om att hon var 
lesbiskt så har det varit perioder då vi har haft dålig kontakt. Fast vi har aldrig sagt 
något om att det var fel eller så. Sen tyckte vi inte om hennes första flickvän.

Jennie och jag har inte haft någon öppen kontakt, hon har inte pratat om sina 
förhållanden.

Jennie har varit med pojk än tös, hon har skiljt sig från mina andra flickor, framför allt 
när det gäller öppenhet.

Sen är Jennie kramig och hjälpsam, hon hjälper allt och alla, tex klipper hon gräset åt 
folk. Hon var nog väldigt omtyckt i sin krets.
Hon har alltid ställt upp, man har alltid kunnat ringa henne och bett henne om hjälp.

Jag har blivit chockad över detta som har hänt, jag kan inte riktigt ta in det.

 Hur har Jennie haft det den senaste tiden?
Vad menar du?



 Har det varit något särskilt, har hon varit orolig för något?
Nej inte som jag har märkt men hon har inte varit här så mycket. Hon kommer dock 
alltid till mig när jag hamnar på sjukhus, hon är den första av ungarna som kommer, så 
hon har nog varit mån om mig i alla fall.

 Det har kommit fram att hon har lånat pengar.
Ja hon har lånat pengar, inte av mig men jag har fört över pengar från Jans konto.
Att hon spelar vet jag ju och det är därför jag inte lånar ut pengar. Man ska ju inte låna 
ut pengar och det har jag sagt till Jan också men han är lite svagare för henne. 

 Berätta om när du förde över pengar.
Under detta året är det tre gånger som jag har fört över 10000:-, sen har det varit några 
gånger som jag fört över små summor men det är inget jag minns mer om. 
En av de två första gångerna var det tal om något bilköp men om det verkligen var det 
eller om hon spelade upp dem vet jag inte. En annan gång handlade det väl också om 
bilen om en reperation eller något.
Den sista 10 000:- var för att skaffa lägenhet. 

 Så du för över pengar från Jans konto?
Ja hon frågar ju Jan. Jag lånar inte ut pengar. Jag lånade ut 10 000:- förra året, 2019, 
men jag fick först inte tillbaka dem. Det blev lite tjöt om det men sen fick jag tillbaka 
dem, några veckor senare än vad det var sagt.

 Vad skulle hon ha de 10 000:- till?
Då sa hon att hon var i Danmark och att hennes bil hade gått sönder. Då lånade jag 
henne pengar för hon kunde ju inte bli sittande där.

…och så blev det lite tjöt?
Ja jag ville ha mina pengar men någon vecka efter så fick jag pengarna men vad hon 
fick de pengarna ifrån vet jag inte. 

 Du vet att hon spelar sa du?
Det kom fram när och ringde och ville låna pengar, jag tyckte hon lånade lite för 
mycket pengar så jag frågade henne rakt ut och då sa hon att hon spelade, det var 2019 
någon gång. Sen trodde vi hon hade slutat spela men så började lånandet igen nu det 
senaste. Jag sa till Jan att nu har hon nog börjat spela igen.

Hon hade alltid så många undanflykter, betalkort som inte fungerade. Jag vet inte hur 
länge eller hur mycket hon spelade men om det är på en sådan nivå att hon inte själv 
klarade av det så måste det varit på en hög nivå, tror jag.

Hon kände sig jagad sa hon men det lät filmaktigt som om hon hittade på. Jag vet inte 
vem hon lånade av, det är så rörigt när hon berättar.

 Det lät filmaktigt?
Du vet bovaktigt att någon ville ha pengar.

 Vad berättade hon mer om det?
Det var inte till mig hon sa det, tror det var till Jan, så jag har bara hört det i andra hand. 
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 Så Jennie har inte sagt till dig att hon kände sig jagad?
Nej

 När var det Jennie kände sig jagad?
Kanske att det var för ett halvår sedan.

 Sen berättade Jan att du fick swisha pengar till Jennies arbetskamrater.
Det var första vändan det, 2019.

 Hur mycket pengar handlade det om då?
Det vågar jag inte säga, det var Jan som lånade ut. Men det var en del pengar det var 
det. 

 Har Jennie någon gång visat en våldsam sida?
Nej

 Du vet ju att det är hemma hos Helene det skedde?
Ja och bara det gör att jag mår ändå sämre. 

 Pratade Jennie någon gång om att Helene hade pengar?
Nej

 Har det varit tal på det i familjen att Helene har pengar?
Nej inget sådant.

 Jennie jobbade hos Helene…
Ja nu i det sista, jag vet inte hur mycket men ganska mycket tror jag.

 Pratade Jennie om jobbet hos Helene?
Ja, ja men inte mer än man får. Jag har också jobbat hos Helene. Jag frågade Jennie hur 
det var med Helene och Jennie svarade bara så pass mycket som man får.

 Kunde Jennie använda Helenes pengar och kort?
Det vet jag inte men det brukar ju vara någon enstaka som har ansvar för det. Varför 
skulle Jennie ha det hon jobbade ju bara nätter och kvällar.
Jag jobbade hos Helene när min bror fortfarande levde, han dog för 6-7 år sedan.

 Pratade de på att Jennie och Helene skulle ut och resa?
De har varit ute och rest men då är hela personalstyrkan med, Marianne och Cecilia var 
nog också med, det brukar vara så. Tror det var någon gång i våras de åkte på resa.

 Pratade Jennie om de andra i personalen?
Nej…jo hon pratade om en kille som hette Erik, hon tyckte mycket om honom. Hon sa 
att han var så duktig, så bra med Helene. 
Sen pratade hon om en som inte var så duktig, en som var lat…och så har hon nämnt 
Tamara och hennes goda mat.

 När var det hon nämnde Erik?
Det var i somras någon gång och jag tror han var med på resan med.

Förhör med Olsson, Lena Margareta; 2020-09-24 10:00   diarienr: 5000-K1074675-20

 284



 Hur ofta pratade hon om Erik?
Vi träffades inte så ofta jag och Jennie men hon har nämnt honom då och då.

 Hade Jennie kontakt med Erik utöver arbetet hos Helene?
Inte vad jag vet.

 Vet du vem det är som är mördad?
Nej.

 När var senaste gången du hade kontakt med Jennie?
Det var via sms den 30/8 (kollar detta i sin telefon). Jennie hjälpte mig sälja några 
formar, formar man gjuter betong i. Jennie hade fått frågan om jag hade någon form  
som en svamp, men den jag hade var för liten.

 Har ni pratat eller träffats efter det?
Nej

 Uppläst och utan anmärkning.
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Förhör
Jennie, pappa

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Jan Erik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jan är pappa till mt Jennie
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-23
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Budalsvägen Skärhamn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jag har inte följt någon nyhetsrapportering. 

 Information om närstående principen. Att han inte behöver vittna, då hans dotter är 
misstänkt för brott.
Jag berättar det jag vet.

 Hur har senaste tiden för Jennie varit?
Hon har ju lånat pengar men hon har ju betalat tillbaka, jag gissar att hon har börjat spela 
igen. Hon hade dåligt med pengar i början av året, och då lånade jag ut 10 000: - till henne 
men när exakt det var vet jag inte. Hon fick 2000: - och mat av mig när hon skulle flytta in i 
en andrahands lägenhet Drottninggatan Trollhättan. Sen ett tag efter det fick hon låna 10 000: 
-

Det var Lena som skickade de 2000: - från mitt konto till Jennie, då hade hon inga pengar, då 
hade hon spelat väck allt hon var helt pank.

Ett tag efter det skickade Lena ytterligare pengar till Jennie, 10 000: - från mitt konto. Jag 
klarar inte av att föra över pengar. 

 Så Lena har tillgång till ditt konto?
Ja vi har varit gifta i över 40 år så jag får lita på henne, vi är skilda men vi talar med varandra 
två gånger om dagen, morgon och kväll.

 Vad sa Jennie när hon ville låna 10 000: -?
Då var det till en bilreperation, nej det var en som jagade henne. En chilenare som hon hade 
lånat pengar av.



 Vad berättade hon om chilenaren?
Att han ville ha 20 000: - men att han själv satt i skiten så han var glad om han fick de 10 
000: - som han hade lånat ut.

 Vad sa hon mer om honom?
Det var inget mer och när hon hade fått pengarna vad det lugnt. 

 Hur hade det gått till när hon lånade pengar av chilenaren?
Det vet jag inte, men hon har ju lånat pengar av massa folk. Jag har sagt till henne att hon 
måste ta hjälp av typ AA. Hon är så intensiv när hon gör något. Hon har varit med i facket 
och sossarna, det finns ingen häjd påt.

 Sa hon när hon hade lånat pengar av chilenaren?
Det var när hon höll på att spela alltså, men om det är sanning eller ej vet jag inte, det har ju 
kommit fram att hon ljugit. 

 Hon har ljugit?
Ja till Lena har hon sagt att hon var hemma veckan det hände (mordet) så var hon hemma för 
att hon hade ont i armen men till mig sa hon att hon var förkyld. Jag talade med henne på 
fredag kväll.
Sen pratade jag med henne på söndagen vid 13 tiden och då var hon hemma i sin lägenhet sa 
hon.

 Har du fler exempel på när hon ljugit?
Det är svårt att veta vad som är sanning eller inte. Jag har inte litat på henne detta året, jag har 
hela tiden trott, hon sa att hon skulle spärra sig i spelandet, hon har haft två jobb och har ändå 
inte kommit ikapp och då är det något som är galet. 

Hon påstod att chilenaren hade varit och sökt henne där hon jobbade på ett lager, att han 
skulle stått och väntat på henne på utsidan, men det kan ju också vara så att hon bara behövde 
pengar.

Är det något mer du kommer på gällande chilenaren som ville ha pengar?
Nej

 Har hon lånat mer pengar av dig?
Hon har lånat 10 000: - tre gånger detta året, andra gången så skulle hon ha pengar till en bil, 
en Volvo i Göteborg men när hon skulle köpa den var den såld och så köpte hon en bil i 
Svanesund istället. Jag tror hon köpte en Citroen Picasso, jag har aldrig sett den. 

 När var detta hon ville ha pengar till bil?
Det är 6-7 veckor sedan, men de pengarna fick jag med en gång när hon fick löning. 

Tredje gången var 10 000: - som hon skulle ha till nya lägenheten, sa hon. Och när hon 
skulle betala tillbaka hade hon inget kort för hon hade bytt bank till Forex, och hon fick inget 
nytt kort då hon inte hade någon adress. Jennie sa då att hon hade mycket pengar och att 
Paula skulle hjälpa henne med ekonomin.
Hon fick låna de 10 000: - ca 14 dagar innan mordet. 

 Vad sa hon om att hon hade mycket pengar?
 Hon sa att hon flyttat över sina pengar till Forex och så hade hon problem med att få ett kort 
då hon inte hade någon adress och då skrev jag till henne att har du problem med adressen så 
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kan du skriva dig hos mig. hur det än är så måste man ju ha en fast adress, jag tycker jag har 
gjort så mycket jag har kunnat för henne. 

 Sa hon vart pengarna hon nu hade kom ifrån?
Nej hon sa bara att hon nu hade pengar.

 Sa hon hur mycket pengar hon hade?
40000–45000: - påstod hon. 

 Berätta om det du känner till om hennes spelmissbruk?
Jag vet att hon spelade ifjol, då ringde hon också helt desperat. Då hade hon lånat pengar av 
arbetskamrater, på bruket i Munkedal eller det var nog New Waves hon jobbade då. Lena 
ordnade med de skulderna genom swish direkt till arbetskamraterna för hade vi satt in hela 
summan till Jennie hade hon spelat upp dem med misstänker vi. 

 Hur märktes det att hon var desperat?
Hon vågade inte gå till jobbet, det hade inte jag heller vågat om jag var skyldig pengar på 
arbetsplatsen. 

Hon ringde och grät och sa vad hon hade gjort, att hon hade spelberoende, då bodde hon 
söder om Munkedal, runt Hensbacka herrgård. 

 Hur mycket pengar var hon skyldig arbetskamraterna då?
Jag kommer inte ihåg men jag vet att jag sa att hon kunde betala av mig sist och det gjorde 
hon också, hon jobbade med att köra ut tidningen och på New Wave. 

 Detta var 2019 alltså?
Ja. 

 Vet du några mer hon har lånat av?
Jag känner dem inte men det skall ju finnas folk både högt och lågt som hon lånat av. 

 Hur har det varit för Jennie från det hon lånar pengar till lägenheten av dig tills hon 
grips?
Det vet jag inte, vi har inte talat så mycket med varandra. Någon gång har jag ringt men då 
har hon varit på lagret och så har hon varit hon Helene.

 Så från det att hon lånade pengar till lägenheten till den 4/9 har ni inte haft kontakt?
Nej inte någonting. 

 Har ni haft kontakt per sms eller så?
Ja jag skickade till henne vart tog mina pengar vägen? det skickade jag i början på veckan. 
Sen ringde hon mig på fredagen men då skrev jag tillbaka till henne att jag var ute och 
jobbade och att jag skulle ringa sen. Jag var ute och fiskade. 

 Vilken tid ringde hon när du var och jobbade?
Vid 18.30 tiden och så ringde jag henne ca en timma efter det.

 Berätta om det samtalet?
Det var detta att hon inte fått sitt Forex kort och att hon hade varit skriven på så många ställen 
att posten flöt omkring. Det var då hon sa att hon varit hemma en vecka då hon var förkyld. 
Nästa gång jag ringde var på söndagen, för att höra hur det var med Cissi och dem. 

 Hur fick du reda på att det var hemma hos Helene brottet skett?
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Det var min pojk eller hans sambo Linda som hade gissat sig till det.

Att Jennie var inblandad fick jag reda på fram på tisdagen, det var inget jag visste på 
söndagen.

 Berätta om det samtalet med Jennie på söndagen?
Jag frågade hur det var, och om hon hört något och hur hemskt det måste vara för Helene.

 Och vad sa Jennie?
Hon visste inget hon hade inte pratat med dem.

 Sa Jennie något, någon information?
Nej inget.

Sen ringde en kusin till Jennie på torsdagen och undrade vad detta var men jag sa jag vet 
inget. 

 Hur var Jennie när du pratade med henne på söndagen?
Hur lugn som helst.

 Vilken tid är det du pratar med henne på söndagen?
Vid 13 tiden och då sa hon att hon var på sin balkong, sen har jag fått reda på utav Paula att 
Jennie var hos henne mellan fredag till söndag tror jag hon sa. 

Sen skulle Jennie ha varit i Hällevadsholm och hämtat sin post på fredagen hos någon jag vet 
inte vem det är. 
Jag har skrivit till Paula om att jag vill att hon skall höra av sig till mig men det har hon inte 
gjort.

 Han som nu är död vet du vem det är?
Nej ingen aning. Jag har inte haft någon kontakt med Cissi och dem sen Helenes pappa gick 
bort. Han dog i hjärtinfarkt, alla Lenas bröder har dött och en syster.

 Har det varit något pratat på Helenes pengar?
Nej

 Har Jennie pratat om Helenes pengar?
Nej inget. Det är inget vi diskuterat med Helenes föräldrar heller då vi umgicks förr. Lena har 
jobbat hos Helene också. 

 Har det inte varit något prat om att Helene har pengar?
Nej aldrig. 

 Han som är död hette Erik, är det något namn Jennie har nämnt?
Nej 

 Har Jennie lånat pengar av Lena också?
Nej det har hon aldrig gjort, Lena har bara sin lilla sjukpension. 

 Har Jennie pratat om hon varit jagad av någon i nu tid, så som hon sa om chilenaren?
Nej det var i början av året som hon pratade på det, sen fick jag intrycket av att hon hade 
ordnat upp det.

 Så du fick inte intrycket av att hon var inne i ett spelmissbruk nu?
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Nej jag frågade henne om hon ordnat upp allt och det hade hon men så hörde jag bakvägen att 
hon hade skulder kvar.

 Från bakvägen?
Ja det var stora tösen som bor i Dingle området som sa att Jennie var skyldig en massa folk 
pengar, Camilla vill inte gå in i mataffären under det senaste året.
Daniel min pojk har sagt att ett kvinna sökt Jennie för att Jennie var skyldig henne pengar. 

Jennie och mellan tösen Malin har inte haft kontakt på över 25 år, Malin gjorde en dumhet 
när hon var ung och det har Jennie inte kunnat förlåta. 

 Vilka bilar har Jennie tillgång till?
Det är väl bara citronen, hon hade en Renault men den säger hon att hon skrotat. Hon har 
lånat bil av en som heter Lisa, som har ett städföretag i Dingle, Lisa bor upp mot Bullaren. 
Det var en Berlingo skåpbil. Det var i våras.

 Vad har Jennie för skor?
Ingen aning jag har inte sett henne på flera månader. 

 Har Jennie visat en våldsam sida?
Nej bara att det hon gör, gör hon väldigt intensivt. 

 Har hon alltid varit så intensiv?
Alltid, allt hon gör är så intensivt, hon har alltid varit pedant. 

 Vad tänker du om det hon är misstänkt för?Jag har förträngt det, rättvisan får ha sin gång. 
Jag har annat att tänka på också, mina barnbarn är sjuka och behöver nya organ, de har inte 
gått i skolan sen Corona bröt ut. Linda är helt desperat för att hitta Wilma. Det är hos dem jag 
lägger min energi.

Jag kommer inte gå på någon rättegång. 

 Det kan ju bli så att du blir kallad till rättegång för att vittna nu när du väljer att 
berätta det du vet.

Uppläst och utan anmärkning
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Förhör
Jennies flickvän

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Lund, Paula
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Relation och iakttagelser kring Jennie
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Liza Engström
Förhörsdatum

2020-09-06
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Bostadsadressen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Vilken relation till och hur länge har du känt Jennie? 
Paula har känt Jennie i 20 år, eller sedan 2001. Min fru jag hade då var väldigt bra kompis 
med Jennies fru Josefin som hon hade då. Jag vet inte efternamnet.

Seden 6 månader tillbaka har vi träffats regelbundet. Innan endast via sociala medier och 
träffats någon gång per år kanske vid melodifestivalen och sånt. Hon är också 
melodifestivalnörd som jag är liksom. 

 När träffade du henne senast?
I går kväll kom hon till mig och gick hem idag på dan. 

 Vilken tid kom hon till dig igår?
Jag kan titta i telefonen för hon skrev till mig. (Paula tittar i sin telefon)
21.44 skrev hon att hon gick hemifrån.

 På vilket sätt skrev hon till dig?
Snap.

 Innan på dagen vet du vad Jennie gjorde då?
Hon var på fotboll i går i Göteborg. Matchen började vid 3. (15.00)
Hon var här på morgonen och hämtade ett kort till återvinningen. Hon har nyss flyttat hit till 
Uddevalla och har inget eget kort ännu. Hon skulle till tippen och slänga grejer.

 Vad heter tippen?
Havskuren. Hon har precis flyttat och behöver rensa lite grejer. 



 Hur vet du att hon var på fotbollen igår?
Fick en bild på snap när hon kom dit och sedan 3 minuter innan det var slut. Dom ledde med 
3-0 och hon var så lycklig. 

 Vet du var Jennie befann sig mellan fredag och lördag natt?
I sin lägenhet. Jag vet inte till 100 % men hon skickade snapbilder från sin lägenhet. Så 
hemma var hon ju. 

 Fredag dag vet du vad Jennie gjorde då?
Jag var hemma, hon ringde mig och var helt förstörd. Hon hade pratat med Cissi, Hellas 
syster. Eller jag vet inte om det var Cissi eller Erika som hade ringt. Hon ringde då hon var på 
väg till Trollhättan dit de hade tagit Hella. Jag tror att hon träffade Erika, Sandra och Cissi, 
jag tror det var dem hon sa. 

Sedan ringde de från kooperativet, JAG. Först visste hon inte vad som hänt. 
Första gången hon ringde sa hon bara något om att polisen vill prata med henne. 
Sedan ringde hon när hon var på väg hem. 

 Vad berättade hon då?
Hon berättade att Erik hade dött. Erika hade sagt till Jennie att hon hittat Erik död och att hon 
sett en kniv. Erika hade också berättat att hon väckt Johan och att han verkade konstig. Och 
Jennie sa något liknande som varför skulle Johan gjort något, vad skulle Erik ha gjort mot 
honom. 
Jag tänkte på Erik, sockerpojken som han kallas. 

Jag har aldrig träffat någon av de här, bara hört talas om dem. Erika har jag träffat hon har 
varit kompis med Jennie länge. 
Det här är vad Jennie hört eller sagt. 

Det enda jag vet om Johan är att han är lat, tar gärna sovande pass. Men det är Jennies ord. 

Paula tittar i sin telefon och säger att Jennie ringde kl. 14.59 och kl. 16.19 på fredagen.  

 Träffade du Jennie på fredagen?
Nej jag fick mina små barn då och Jennie brukar inte komma hit då för att ge mig tid att vara 
med dem. Jag får dem varannan fredag. 

 Vet du var Jennie var torsdag natt, sov hon hos dig då?
Nej, hon sov inte här då. 

 Vet du var hon var?
Gissar att hon var hemma. Även om vi inte träffas har vi snapkontakt. 
Paula tittar i sin telefon och kan inte se någon snap sparad för torsdagen och säger att bara 
text sparas men då bara ett dygn om man inte väljer att spara den själv.
Hon hittar en snap från måndagen och den har Jennie sparat. 
Sedan en snap från fotbollen, Kl. 16.46 då från fotbollsmatchen. 

 Vet du om hon var på fotbollsmatchen själv?
Nej, hon var där med KGFC, Kopparbergs supporterklubb. 

De träffades inte under fredagen men hade säkert snappat med varandra.
Jag vet att jag funderade på att be henne koma hit, men att en kompis till en unge skulle sova 
här. Jag tycker det blir för mycket folk. Jag skrev att Elina skulle sova över hos Saga, min 
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unge.

Då skickade hon bild, när hon rensat hade hon hittat ett par over-size byxor, Hon skickade en 
bild då hon hade dem på sig och hon satt ute på sin balkong, jag såg att det var 
militärmönster, vit/svarta. 

 På lördagen då?
Hon kom förbi och skrev 10.15 att hon var redo och frågade om hon kunde komma och 
hämta kortet till tippen. Ok, kom skrev jag tillbaka. 

 Vet du vad hon skulle kasta på tippen?
Hon flyttar ganska ofta, men spel och kläder och sånt. 

 I går kväll då, när kom hon?
Det var inte meningen att hon skulle komma, hon skrev att hon inte mådde bra. Hon skulle ta 
en öl men inte ens den var god. Vi skrev till varandra och bestämde att det var bättre hon kom 
hit.
 
 Vad hade hon med sig när hon kom hit?
Liten väska, träningsväska. Kläder och sånt där. 

Är något kvar här nu hos dig av det som hon hade med sig i sin väska?
Vi är inte riktigt där än så, jag vill inte riktigt det. Hon har inte fått någon låda i garderoben 
ännu. 

 Berätta om er relation, kontinuerlig i 6 månader sa du?
Det har varit upp och ner. Hon blev kär, det blev inte riktigt jag. 
Men sen har vi träffats mer och mer och jag blev lite förälskad. Men jag gjorde "slut" eller 
vad säger man för vi var inte riktigt ihop heller. Sedan träffades vi inte på ett tag, men jag 
saknade henne och vi fortsatte träffas och blev ihop. Jag har 5 barn, heltidsjobb och är 
ensamstående,
Jennie vill mycket och vill mycket med mig. Jag klarar inte riktigt det. 

Förra helgen sa jag det att jag klarar inte riktigt det här, men vi har ju kontakt och träffas. 

Uppläst och godkänt kl. 15.30

(Paula meddelas att hennes telefon tas i beslag för att säkra konversationer, Paula informeras 
om att hon får tillbaka den så snart vi är klara. Paula lämnar ifrån sig sin kod, står i 
beslagsprotokollet. Paula lämnar telefonnumret till äldsta sonen Sonny som vi kan nå henne 
via. Det numret står på Paula i "visa person")

Förhör med Lund, Paula; 2020-09-06 14:50   diarienr: 5000-K1074675-20

 293



294

Förhör
Jennies flickvän

Signerat av
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EH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Du har tidigare i förhör sagt att du hade kontakt med Jennie under fredagen den 4/9 
genom att Jennie ringde dig. Jag vill att du berättar igen om de samtalen.
Det jag kommer ihåg är att Jennie ringde mig, minns inte när men vi kollade i telefonen sist 
förhör och de tiderna stämmer. 
Hon var Chockad och upprörd över att hon hade talat med någon, minns inte vem, Cissi, 
Erika, polisen. Någon av dem hade berättat att Erik var död och att Johan var anhållen. Hon 
åkte då till Trollhättan, hon skulle träffa Erika och dem som hon jobbar med. Sen ringde hon 
mig på vägen hem från Trollhättan igen och då sa hon att Erika, Cissi och kanske Sandra jag 
minns inte. Det Jennie säger är att Erika hade påträffat Erik död och att hon hade sett en kniv. 
Jennie var väldigt orolig över Hella, Helene, hur hon mådde. 
Jag skulle få alla mina ungar, jag har tre på heltid och två som skulle komma just denna 
fredag. Om det inte var så att jag skulle ha alla ungar så hade jag bett Jennie komma hem till 
mig men nu gjorde jag inte det.
Vi pratade inte så länge heller.

Jag har också talat med Erika Hjelm och hon sa att Jennie hade varit hemma hos henne när 
Jennie fått första samtalet och efter det åkte nog Jennie till Trollhättan.

 Vad säger hon i första samtalet?
Jag kommer inte ihåg hur hon inledde samtalet men hon säger att Erik är död, jag minns inte 
om hon sa att det var Erik i första samtalet men hon sa att någon var död. Hon sa också att 
hon skulle ringa mig när hon visste mer.

 Sa hon hur hon visste att någon var död?
Någon hade ringt henne, sen vet jag att hon talat med företaget Jag men när hon talade med 
dom vet jag inte.



Jag tror hon sa att hon talat med polisen först och sen med dom på Jag. 

 Vart är du när hon ringer?
Jag står ute på garageuppfarten, min ena dotter vill gärna vara ute så därför var vi det. 

 Hur är hon i sitt sätt då?
Hon var väldigt upprörd, det är naturligt att hon är det tänker jag.

 Vad är det som gör att du upplever henne som upprörd?
Hon berättade vad som hänt lite uppjagat. 

 Vad är det som skiljer henne från den vanliga sättet hon brukar vara?
Hon brukar vara mjuk och underbar och denna gången var hon uppjagad. 

 Vad är det som gör att du uppfattar henne som uppjagad?
Hon är intensiv och sammanbiten. Jag tänkte att det var självklart då hon precis har fått reda 
på att någon på hennes jobb är död. 

Hon sa "jag skall åka till Trollhättan och träffa Erika och Hella, jag ringer dig sen" vi pratade 
inte länge, tror vi kollade det och samtalet varade i tre minuter. Jag tror hon sa att någon var 
död hos Hella, sen utvecklade hon det när hon ringde tillbaka. 

 Säger hon var hon är?
Hon sa bara att hon var på väg till Trollhättan.

 Säger hon var hon varit?
Nej det gjorde hon inte heller. Erika berättade det för mig senare att Jennie varit hos henne. 

 Säger hon vart hon ska?
Hon sa vart hon skulle Trollhättan men jag la inte det på minnet.

 Vad är det hon säger Erik eller "någon" har råkat ut för?
Nej jag tror inte hon säger det i första samtalet utan det kommer i nästa samtal.

 Vad säger hon i andra samtalet
Jag har lite svårt för när och var och hur. Vi talade inte så mycket i telefon den dagen. Det jag 
kommer ihåg är att hon talat med Erika som jobbar där. Erika hade sagt att hon skulle lösa av 
och när hon kom dit så stod dörren öppen och Erik låg död och att Erika sett en kniv, det är 
vad Jennie säger till mig.
Hon sa också att Johan var anhållen. 
Sen sa Jennie att hon inte träffat Hella då Jennie satt i bilen på utsidan där Hella var, Erika, 
Sandra och dom stod utanför Jennie bil och pratade. 

 Sa hon vilken dörr som stod öppen?
Som jag fattar det som, men jag vet inte om hon sa det på fredagen eller lördagen vi har talat 
en del om det.
Som hon sa var att både ytterdörren och balkongdörren stod öppen. Sen hade hon väckt Johan 
och han verkade konstig, detta var det hon hört från Erika.

 Har hon sagt något mer om kniven som hon nämnde i samtalen under fredagen?
Nej

 Hur är hon i sitt sätt då i andra samtalet?
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Ännu mer upprörd, när hon visste mer. Jag vet inte om jag ringde henne eller hon mig. Hon 
var oförstående och lite "bedövad" hon sa att det var helt ofattbart, vem ville göra Erik illa 
han är ju världens sötaste. 

(gråter)
Jag har gråtit i 14 dagar, jag får inte ihop det.
Jag har känt henne i 20 år och dateàt henne hela sommaren. Hon är helt underbar, hon är så 
snäll, hon hjälper alla med allt. Jag hade aldrig gissat att hon skulle kunna göra något sådant, 
inte Jennie, det är så konstigt.
Jag är kär i denna kvinnan. Hon kom hem till mig på lördagen och sov hos mig, hon avgudar 
mina barn och det är inte alltid så lätt då det är lite knasiga. Jag tänker varför kommer hon 
hem till mig och utsätter mig för detta, det är inte den Jennie jag känner som skulle utsätta 
mig för detta.

 Säger hon var hon är under andra samtalet?
Hon säger att hon åkt från Trollhättan och skulle hem, kanske att hon sa att hon skulle dricka 
öl men jag är inte säker. 

De kallade Erik för sockerpojken, jag har aldrig hört Jennie säga ett ont ord om Erik. De var 
ute och plockade svamp ihop den 31/7 det var flera från jobbet, vet inte vilka mer som var 
med men Erik var med såg jag på en snapbild. 

 Och hem är?
Karl rosens gränd.

 Innan fredagen när hade du kontakt med henne då?
Vi skickar ju snap och jag var hemma hos henne på onsdagen. Jag tog med mig Annie, min 
dotter som har autism och utvecklingstörning bland annat, vi gick till Jennie för att se hennes 
nya lägenhet. Min dotter har fortfarande blöja trotts att hon är 11 år och när vi kom dit så tog 
det 10 minuter så bajsade Annie och då fick vi gå hem igen. Sen sa jag till Jennie att hon 
kunde komma bort till mig sen. Jennie var också sjukskriven, hon hade ont i axeln. Hon sov 
över hos mig mellan onsdag och torsdag. 

Vi var tillsammans 1 ½ månad i somras men jag ville ta det lite lugnt, Jennie var ganska 
intensiv och ville mer, kanske helst flytta ihop och gifta sig direkt.
Helgen innan detta hade jag gjort slut med Jennie, men sen talade vi med varandra på 
måndagen och då sa vi att vi inte klarar oss utan varandra så vi var ihop fast ändå inte ihop. 
Hon gick från mig tidigt på torsdagen och jag tror hon gjorde det för att visa att jag kan få 
mitt utrymme. Hon kanske sa vart hon skulle med det kommer jag inte ihåg.

 Så på torsdag morgon går Jennie från dig?
Hon gick inte jätte tidigt, hon åt frukost innan hon gick. Kanske hon gick vi 13 tiden men jag 
kan inte säga säkert. Hon gick inte på förmiddagen för vi åt frukost sent.

 Vad skulle hon göra då?
Jag kommer inte ihåg det, jag har tänkt på det, men jag kommer inte på. Det var lite luddig 
kontakt efter det, varför vet jag inte. Jag har varit lite emot att hon varit hos mig varje kväll så 
jag tyckte det var bra att vi fick andas i mellan träffarna. Vi brukar snapa tillvarandra men jag 
vet inte vad. 
…nej nu när jag tänker på det så åkte hon nog innan 13 då hon skulle träffa Erika på Torp vid 
12 tiden och få sin post. Men se fick jag en snap av Erika vid 12 och då var hon hemma och 
då sa jag skulle du inte träffa Jennie på Torp och då sa hon ja men att Erika var försenad. 
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 Vad skulle Jennie göra efter hon träffade Erika?
Det vet jag inte, det är lite luddigt, hon brukar berätta vad hon skall göra men då hon inte 
gjorde det så tänkte jag att då är hon nog hemma. Vi skickar snap bilder till varandra varje 
dag, flera gånger om dagen. 

 Hur var Jennie på torsdagen?
Hon var som hon brukar vara.

 Något som oroade henne?
Nej inget just då vad jag kan tänka. Inte då i alla fall.

 Inte då i alla fall?
Jag vet ju att Jennie har ett spelberoende, jag har känt henne i så många år. Jag var med i 
första svängen och även i våras. Jag vet att pengar och så alltid varit ett problem för henne 
men i somras har hon jobbat mycket, både på Rexel och Hella. Hon visade hur hon börjat 
betala av skulder, hon skämdes för det men jag sa att hon inte behövde skämmas bara hon var 
ärlig mot mig.
Så det har alltid varit oroligt för henne, med pengar och så. Men det var inget som var 
annorlunda under torsdagen.

 Det har framkommit att hon skulle slänga saker för en vän, vet du vem?
Hon hjälpte folk hela tiden, klippte gräs och åkte till tippen.
Det skulle vara om hon slängt saker för Erika.

Det är Erika som sagt att hon skulle slänga saker från en vän, brädspel bland annat.
Brädspelen skulle hon slänga på lördagen, de såg jag låg i bilen. 
Hon sa dock att hon skulle gå igenom saker hon eventuellt skulle slänga detta sa hon på 
onsdag eller torsdag och då nämnde hon just spel.

 Vad hade hon fått grejerna ifrån då?
Jag tror inte hon sa det så jag vet inte.

 Du sa hon hade brädspel i bilen under lördagen.
Ja hon hade en massa saker i bilen under lördagen, jag kollade inte vad för saker men jag såg 
att det var massa grejer och så öppnade hon och slängde in en gammal cd-spelare som hon 
skulle slänga för mig.

 Hur nära bilen kommer du?
4-5 meter kanske, jag såg att hon hade grejer i bilen men inte vad. Hon ställde bilen på min 
garageuppfart och ringde på, Hon gick in till mig först och så pekade jag på cd-spelaren och 
sa "det är den" sen gick vi ut och hon slängde in cd spelaren i bilen. 

 Vilken bil är det hon har då?
Hon hade en Clio innan men nu var det den nya en Citroen. Röd vet inte vad det är för 
modell. 

 Vad hände med hennes förra bil?
Det vet jag faktiskt, hon sålde den.

 När var det hon sålde den?
Hon har inte haft citronen så länge, 1-1½ månad, Clion var inte i så bra skick. Den var också 
röd.
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 Vad för bilar har Jennie tillgång till?
Sin bil, min men den använder hon aldrig för den använder jag. Hon har aldrig frågat om hon 
fått låna den. Jag har en Ford galaxy blå. 

 När är det hon kommer och hämtar kortet till tippen?
Hon skulle på fotboll kl. 15 i Göteborg så hon var hos mig vid 12 tiden. När hon slängt in 
sakerna i bilen så kom hon in en stund och pratade. Jag sa till henne att nu får du skynda dig 
och du skall hinna till fotbollen. Kanske att hon åkte vid 13 tiden men jag är osäker på 
tiderna, hon hann till fotbollen vet jag i alla fall.

 Vad pratade ni om när hon kom in?
Det var lördag så vi diskuterade nog Erik.

 Berätta om det.
Jag kan inte säga exakt vad vi pratade om, men jag gissar det. Jag frågade hur hon mådde och 
så satt vi där som två privat detektiver. Johan satt anhållen och det tyckte Jennie var  konstigt, 
hon trodde inte att han skulle göra det, hon sa "Johan är lat men". Sen pratade vi om det på 
kvällen också.

 Hur är hon klädd när hon kom till dig på lördag fm?
Jag tror sina stora militärbyxor, mjukisbyxor. Hon samlar inte på sig saker och varje gång hon 
flyttar så rensar hon. På lördag kväll hade hon dom byxorna men jag vet inte säkert om hon 
hade dom på dagen. 

 Vad hade hon för skor?
Sina vanliga skulle jag tro, jag tittade inte på det. Hon har alltid de skorna, jag har aldrig sett 
henne i andra skor. Vet ej vad det är för märke men det är vanliga svarta jumpadojor. 

 Säger hon vad hon skall slänga?
Hon sa att hon skulle slänga spelen och grejer som hon rensat ur när hon flyttade. Hon gillar 
att slänga saker, hon är ofta på tippen och har alltid varit det. 

 Hur är hon då?
Hon är fortfarande lite nedstämd på grund av detta med Erik.
Folk har frågat mig efteråt om jag inte märkte något på henne, men hon var ledsen och 
nedstämd men det tycker jag inte var så konstigt. Jag vet att hon sa att hon kanske skulle skita 
i fotbollen men jag sa att hon skulle passa på att titta nu när de tog i folk på matchen igen. Jag 
tyckte det var bättre hon kom i väg än bara sitta hemma och älta. 

 Och så kommer hon till dig på kvällen sen om jag har förstått det rätt…
Till saken hör att jag tänkte att jag skulle fråga om hon ville komma över redan på fredagen 
men jag har lite dåligt med sovplatser när jag har så många barn hos mig. Sen på lördagen så 
snappade hon till mig och sa att hon inte mådde bra, att hon inte ens tyckte ölen smakade bra, 
jag skrev då till henne att hon skulle komma till mig och då gjorde hon det. Hon gick till mig 
och var hos mig runt 22 tiden. 

 Berätta från det att hon kommer till dig tills ni går och lägger er.
Vi pratade om det här igen då eftersom det är så ofattbart. Jag är ingen kvällsmänniska så jag 
la mig i hennes knä och så somnade jag. Jag har funderat på hur hon var i sättet men jag kan 
inte säga mer än att hon var nedstämd för det med Erik men annars så. 
Sen pratade vi om fotbollen då de vunnit. 

 Vad sa ni om Erik då?
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Vad kan ha hänt och varför. Hon hade inte fått reda på något nytt så det var samma sak, att 
det var ofattbart. 

 Hur är natten?
Jag sover som en stock. 

 Berätta om morgonen tills hon åker.
Det var inget utöver det vanliga. Sen vaknade ungarna och då pratar vi inte om Erik. Saga 
blev väldigt glad när hon fick se att Jennie var hos mig. 
Sen sa hon "nej nu skall jag hem och bleka mitt hår" och sen gick hon och efter det har jag 
inte hört något från henne. 

 Berätta om Jennie som person.
Hon hjälper folk det är väldigt utmärkande karaktärsdrag för Jennie. Vi har en lång historia 
bakom oss. Det har alltid varit att hon skulle hjälpa folk. Hon kunde inte riktigt vara still 
hemma hos mig heller, jag läger min tid på barnen, Jennie har fixat hemma hos mig, hänt upp 
hylla också. 
Hon är ljuvlig…(gråter)…hon har det senaste varit hos mig. Hon har också bott hos Erika 
Hjelm innan hon fick lägenhet. Hon är ofta hos sin mamma och hjälper henne, och hon var på 
tippen med saker från henne och sålde en del. Sen hade hon sin fotboll då, var med i klubben 
då. Hela sommaren har hon varit mycket hos mig, sågat ner träd…

 Hur har hon haft det den senaste tiden, du var själv inne på spelandet och pengar?
Det var nog mycket hon inte berättade för mig, tänker jag nu när jag vill hitta svar på saker. 
Jag trodde hon var på rätt väg nu, det var det hon gav sken av. 
Jag tror att hon undanhållit mycket av sitt missbruk för mig. 

 Vet du om hon lånade pengar?
Hon lånade av mig för 1½ år sedan, hon sa att hon skulle köpa en bil och på den tiden hade 
jag pengar. Hon lämnade inte tillbaka mina pengar utan ringde och sa att hon hade 
spelmissbruk och så, jag sa att hon inte behövde känna sig stressad av att lämna tillbaka mina 
pengar, sen fick jag tillbaka dem, ca 3000: - 
Sen söndag den 8 mars talade Erika Hjelm om för mig att Jennie mådde dåligt och tänkte på 
att ta sitt liv. Jag kände inte Erika då. Jennie bodde i Trollhättan då. 
Efter det konfronterade jag Jennie, runt mars, april, frågade om hon hade problem med 
spelandet igen och hon sa ja. Hon hade satt en spärr på sig själv i spelandet men den håller 
bara ett år så nu var det igång igen och spelade. Hon sa att hon lånat pengar av några 
tvivelaktiga människor från Göteborg och då vågade hon inte gå ut från sin lägenhet då de 
hade hotat att göra det ena och det andra med henne. 

 Sa hon vilka det var hon lånat av?
Bara att det var våldsamma typer som skulle skada henne. Jag var lite skeptiskt men man vet 
ju aldrig.

 Sa hon hur hon kommit i kontakt med dem?
Nej inget sådant.

 Sa hon hur mycket pengar det handlar om?
Kanske att det var 20 000: - hon hade lånat av de tvivelaktiga människorna.
Jag har talat med Jennies pappa efter detta har hänt, hon hade lånat av sin pappa i våras men 
det hade hon betalat tillbaka nu när hon fick bra löner. 

 Hur har Jennies ekonomi sett ut de senaste?
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Vad hon lät mig veta så hade hon inga problem med ekonomin. Hon frågade mig under 
fredagen eller lördagen, hon skulle köpa en tv, då hon inte hade någon tv i lägenheten. Det är 
lite rörigt, men hon hade bytt bank eller något. Hon skulle köpa teven av någon kompis till 
Torsson som också är aktiv i KGFC. 

Torsson skulle ta med sig teven till fotbollsmatchen. Jennie skickade på snap en bild med 
pengar på och skrev att hon tagit ut pengar och att han med tv nu ville ha swish och då 
frågade hon om jag kunde swisha och jag skrev att jag inte hade så mycket pengar. 

 Beskriv den bilden hon skickar?
Har den inte kvar, det var en bild på 500 lappar vet ej varifrån kortet var taget. 

 Var det något mer på bilden än pengarna?
Nej inte vad jag tänkte på. 

 Vad har hon för kläder/jacka?
Hon har ingen jacka, hon har en tjock fluffig munktröja, svart med ljust på insidan, tror vit på 
insidan. Jag har inte sett den så ofta.

 Vad var det för märke på den fluffiga tröjan?
Ingen aning, kollar om jag har bild på de. (2 bilder som bilaga)

 Har du kollat henne på snapkartan? 
Nej. Jag är inte så nyfiken. 

Genomläst och utan anmärkning
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Berättelse

Torsdagen 3 september

 Berätta om hela mötet.
Hon har bott hemma hos mig sen i april, för hon har ju inte mått jätte bra på väldigt länge, 
hon har sin adress skriven hos mig. Jag får hennes post och så, hon sa att hon beställt ett kort 
på Forex och att hon satt in pengar på det kortet, hon behövde ha det kortet då hon skulle 
lämna pengar till den nya lägenheten som hon hyr i andra hand. Hon ville att jag skulle höra 
av mig till henne så fort jag hade fått det kortet.
Kortet kom på onsdag men jag hörde av mig till henne på torsdagen, via snapchat. Jag sa att 
jag och en vän skulle in till Torp köpcenter så då kunde jag ta med kortet och lite annan post, 
och det ville hon så vi träffades vid den nya ingången vid Torp. Hon kom med sin röda lilla 
bil, den var full med grejer för hon skulle åka till tippen, det var vid 14 tiden.

Jag hade med mig min kompis Therese Hildèn, hon har träffat Jennie vid ett tillfälle innan 
dess, hemma hos mig. 

Jennie fick sin post och hon sa att hon skulle köpa en Tv också. 

Jag känner ju Jennie så väl, jag tänkte inte på det då men Therese reagarade på att Jennie var 
nervös. Jag känner henne så väl, hon är min bästa vän och jag har tagit hand om henne när 
hon flyttade till mig.

Therese sa det till mig när vi sagt hej då till Jennie, "verkade hon inte väldigt nervös" jag sa 
att jag inte märkte det men när jag tänker på det nu i efterhand så var hon nog lite konstig, 
nervös, disträ, jag fick ingen riktig kontakt med henne.



Vi stod där i ca 15 minuter. Sen skulle jag och Therese gå och handla. Och Jennie skulle åka 
till tippen i Munkedal, hon skulle slänga saker för en kompis, hon sa vem men jag har glömt 
namnet. 

 Vad såg du i bilen?
Något gammalt moppskaft, hink, brädspel hon sa att hon skulle ta tillvara det som var något 
att ha.

Sen hörde jag inte av henne mer på torsdagen mer än att hon skickade en snapchat bild med 
5000: - i femhundra lappar och en öl eller möjligen en snusdosa. 

Hon hade tagit ett kort rakt ner på ett bord så jag såg inte var hon var men det var ett trä färgat 
bord. Det stod också något i stil med att hon skulle köpa en tv av en kompis, gammal kollega 
eller någon hon kände i alla fall. Hon hade tagit ut pengar men så ville personen med tv ha 
swish. Jag skrev att "det var ju tråkigt", hon hade skickat den snapchaten till Paula Lund 
också. 
Detta var på kvällen någon gång, på torsdagen men jag vet inte exakt när. Det sparas ju inte 
på snapchat annars hade jag gett dig det. Jag kollade på tv när snapchaten kom, jag tror inte 
hon svarade mig på det jag skickade. 

 Var hon ensam i bilen?
Ja

 Och så var det du och Therese?
ja

 Beskriv Jennie kläder och skor
Hon hade sin svarta KGFC support T-shirt. Den är svart och lite vitfläckig på armarna och så 
står det KGFC på bröstet. Sen har hon ett par "killaktiga" shorts som är håliga och där hålen 
är finns skottsrutigt tyg, det är hennes favoritshorts. Hon sa också att hon gått ner en massa i 
vikt och visade på sina shorts att hon kunde dra ner dem utan att öppna dem, hon sa hur 
mycket hon gått ner också. 
Hon hade nog sina svarta jumpa dojor som hon köper på Jula det är dem hon alltid går i. hon 
brukar ha låga strumpor. Jag brukar inte se vad hon har på sig men jag tänker på vad hon 
brukar ha på sig men shortsen minns jag då hon pratade om dem. 

 Hade hon någon jacka?
Inte på sig. Hon hade sina glasögon på sig också. 

 Har hon fler glasögon?
Inte vad jag vet. 

 Hämtade hon något, lämnade hon något?
Jag gav henne posten och så var det bra med det, hon lämnade inget.

 Innan torsdagen när hade du kontakt med henne då?
Jag pratar med henne nästan varje dag. 

Hon satte sig i en ordentlig spelskuldshärva i våras, samma vecka som hon opererade bort sin 
livmorder. 

 Fredagen den 4 september
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 Berätta om hela mötet.
Det börjar med att jag försöker vända dygnet då jag skall börja jobba natt. Hon skriver 11.35 
ring mig när du har vaknat och ett hjärta efter det. Men jag sov och vid 12.16 svarar jag att 
jag är vaken nu. Och då är hon utanför mitt hus. Jag vaknar med håret på ända och 
morgonrock, jag säger att hon kan komma in och efter det skickar vi inte fler meddelanden.

Hon får komma in såklart, hon sätter sig i mitt kök. Som vanligt som hon alltid gör så pratar 
hon om väder och vind. Hon nämner att hon fått ett meddelande från Erika från 
Brukarkooperativet JAG som är hennes chef, hon skriver "det är viktigt att ni har telefonerna 
på idag och svarar och avslutar med ett hjärta. Jennie visade mig inte meddelandet hon bara 
sa det.
Det första hon säger är "bara det inte har hänt något med Helen". Sen så ringer telefonen och 
hon svarar, hon sitter framför mig och jag tittar på henne hela tiden. Jag tänkte kommer hon 
få ett meddelande om att Helen har avlidit och jag tänker att skall jag krama henne nu. 
Jag vet inte vem det är som ringer men Jennie säger att det är en hon som ringer. Jag tänker 
hela tiden att skall Jennie få ett tråkigt meddelande att det hänt Helen något. 
Jennie blir konstigt nervös, jag frågar vad som hänt, Jennie svarar jag vet inte. Jag börjar 
googla och ser att det varit ett mord i Trollhättan och jag visar detta för Jennie och hon tar sin 
finger och scrollar ner artikeln. Sen skriver hon på min telefon "polisen". Så då förstår jag att 
det var polisen hon pratade med. Jag tänker fortfarande vad som har hänt Helen.

Hon pratar med polisen i ca 50 minuter, jag hörde varje ord. Jag var beredd på att fånga upp 
henne om hon blir ledsen. Vi fick inte reda på vem eller var det hänt något. Efter ett tag 
lugnade Jennie ner sig. Hon berättar för polisen om sina arbetskamrater. Hon berättade om 
Erik och att han alltid har med sig godis och att Helen tyckte väldigt mycket om Erik. 
Detta har hon nämnt vid tidigare tillfälle för mig.

Anledningen till att hon kom hem till mig var för att hon skulle hämta ett moppskaft då hon 
skulle städa, hon är som mig hon vill har det rent och snyggt. 

 Sen när hon talat klart med polisen vad händer då?
Jag frågade direkt vad handlar det om. Hon svarar att hon inte vet men att det inte var någon 
fara med Helen. Sen fick hon ett meddelande, sa hon jag har inte sett det, från Erika om att de 
skulle träffas på det stället Helen är nu. Där skulle alla arbetskamrater samlas och Eriks 
flickvän. Detta säger Jennie till mig, jag vet inte om hon åkte dit men jag sa kör försiktigt och 
ring om det är något och jag frågade om hon ville att jag skulle följa med, sådant man alltid 
säger. 
Hon åkte runt 14 tiden, själv i sin lilla röda bil, 14.48 ringer hon och säger att hon är i 
Trollhättan. ca två timmar senare ringer hon mig igen och säger att hon träffat Erika och alla. 
Erika var helt galen över Johan, den här 55 åringen, Erika hade sagt "och jag har anställt den 
här jäveln". 
Jag reagerar på att Jennie är så lugn, hon säger att det är Erik som är död och att Johan var 
anhållen. Jag vet inte vad som är rätt sätt att reagera på men hon var så lugn. Hon ringer mig 
16.28 och berättar detta. 

 Vilka var hemma hos dig på fredagen när Jennie var där?
Det är jag Jennie och min två katter, vi är på Skulestad 16 Hällevadsholm.

 Beskriv Jennies kläder, skor.
Det kan ha varit svarta shorts, det var nog svarta arbetsshorts. Minns inte tröjan.
Skorna la jag aldrig märket till men jag antar att det är de svarta jumpaskorna från Jula och 
har två stycken och har alltid dessa. 
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 Hade hon skador?
Nej inte vad jag såg men hon har ett handledsstöd som hon alltid har på sig, den hade hon på 
torsdagen och fredagen. Hon har ett till vänster hand och ett till höger hand. Hon var 
sjukskriver hela förra veckan. Det började med handleden sen blev det värre, en inflammation 
i kroppen.

 Sa hon vad hon gjort under kvällen, natten?
Nej det gjorde hon inte och jag frågade inte heller. 

 Pratade ni om pengarna som hon skrivit om kvällen innan?
Nej.

 Hämtade hon något, lämnade hon något?
Nej men det är en sak jag tänkt på. Jag har en skål där jag lägger alla nycklar, till bilar och 
garage och så. Hon gick dit hämtade nyckel till garaget och gick dit ut själv, hon hämtade ett 
moppskaft. Hon visade mig moppskaftet och sa att denna måste jag ha med mig.

Jag vet inte om hon lämnade något i mitt garage och jag har inte kollat då jag tänkte att ni 
kanske ville kolla där. Jag har bara varit inne i garaget och hämtat min kruka som stod på en 
hylla. 

Sen har jag inte hört något mer ifrån henne. Den 6/9 ringer Paula som är Jennies flickvän eller 
ex flickvän. Jennie hade varit hemma hos Paula natten mellan lördag och söndag 5-6/9 sa 
Paula. Paula ville att jag skulle ringa Jennie då Paula inte fått tag på Jennie. Jag fick inte tag 
på henne.

 Har ni haft kontakt efter den 4/9 kl. 16.28?
Nej men det är möjligt att vi skickat snapchat men det är inget jag lagt på minnet. 

 Vad har du för relation till Jennie?
Vi lärde känna varandra när vi jobbade tillsammans på Västsvensk tidningsdistribution i 
Håby 2015-2016. Vi jobbade natt och satt och pratade med varandra i var sin bil. hon pratade 
om sin dåvarande flickvän Therese Conroj. 
Jag lärde känna henne och kunde se när hon inte mådde bra. Hon berättad om sitt 
spelmissbruk, om att komma ut som homosexuell, relationen till sin pappa, och väldigt 
mycket fotbollsprat. 

Sen i våras så bodde hon också i en andrahandslägenhet i Trollhättan, men det var något strul 
med hennes lön. Hon ringer mig och har panik över att hon inte har fått sin lön, hon frågade 
om hon fick låna pengar av mig. Hon lånade totalt 21500: - av mig, då det blivit strul med 
lönen på Rexel och hon behövde betala hyra och räkningar. 
Hon säger att hon skulle höra av sig till mig på fredagen för att betala tillbaka men hon hörde 
inte av sig. Hon hade då också opererat bort sin livmorder. Dagarna gick men hon hörde inte 
av sig tillslut ringde jag men då svarade hon inte. Hon undvek mig och alla andra också. Sen 
ringde hon mig och är helt förstörd, jätte ledsen. Hon säger att du kommer att hata mig men 
det är så att hon hamnat i spelberoende igen och hon hade spelat bort mina pengar och köpt 
andra saker också. Jag ville inte lämna henne där och då utan ville hjälpa henne. Jag sa att jag 
var besviken på henne men att jag var stolt över att hon hörde av sig till mig.

Efter det blev det en härva. Hon började träffa Paula. Hon hade lånat pengar av alla möjliga 
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människor. Det är mycket med pengar hela tiden, det är olika summor hela tiden. 

I mars april så hotade hon med att ta sitt liv, hon skrev till mig på snapchat, fotade delar av 
detta (ligger som bilaga)

 Vilka var hon skyldig pengar?
Mig bland annat och till mig var den största summan men hon ljuger så mycket så jag vet inte 
vad som är sant. Sen började folk höra av sig till mig då de vet att jag och Jennie umgås. Min 
granne Lisbeth Siversson och det skulle vara 5000: - 
Mariella Olsson Johan Dahlberg skriver den 27/3-20 att Jennie är skyldig dem pengar också 
och att de inte får tag på Jennie.
Jennie åker till Tyskland och köper sprit till folk, det skall finnas en dom på det. Hon vill då 
gärna ha pengar i förskott. 

Jag har talat mycket med Jennie om att hur hon skulle ordna med allt, jag ville inte överge 
henne, vända henne ryggen när alla andra gjorde det.

I april flyttade hon in hos mig. det började ordna upp sig, hon tog extra jobb hos Helen. Hon 
jobbade skift på Rexel och dag och natt hos Helen. Hon fick in stora löner och började betala 
av sina skulder. 
Den 25/9 fick jag en lapp på mitt köksbord (se bilaga) om att hon nu var skuldfri. Hon hade 
också betalat mig. 

Hon var positiv nu, hon hade fått sin lägenhet, hon hade planer och ett driv. Det kändes bra 
att hon flyttade och hade koll på livet. 

Jag har tänkt att en person som hotar med att ta sitt liv bara ropar på hjälp, men en person 
som tidigare varit deprimerad helt plötsligt blir positiv och euforisk så är något på riktigt fel 
och kanske gör allvar av sina hot. Förra lördagen gjorde Paula slut och då var Jennie så arg 
och sa fula saker om Paula. Sen vet jag inte om de blev tillsammans igen för hon sov över hos 
henne igen. 

 Vad har Jennie sagt om sitt spelmissbruk?
Att det är i omgångar, det är betting det handlar om. Hon sa att hon satt in en spärr hos sig där 
hon inte kan betta och hon får ingen spelreklam. Jag har sagt att hon borde gå på 
spelmissbrukmöten, hon säger att hon varit där. Men jag vet inte om hon varit där. Mötena 
skulle varit i Trollhättan. Jag erbjöd mig att gå med men hon ville gå själv. 

Jag har tänkt att hon kanske gick hem till Helen för att hon har starka tabletter hemma. 

 Har Jennie visat någon våldsam sida?
Aldrig någonsin. 

 Du sa att Jennie nämnt Erik tidigare, vad har hon sagt?
Hon har sagt att Erik alltid hade godis med sig och att Helen tycker väldigt mycket om Erik. 
Jennie sa att hon gillade att jobba med Erik. Hon berättade mycket om sitt jobb och sina 
arbetskamrater. Det fanns en hon inte gillade att jobba med, en kille som är väldigt lat, ville 
mest spela kort med Helen, han ville inte göra de jobbiga delarna med Helen. 
Tamara och Cissi och Erika gillade hon mycket.

 Har hon talat om Helens ekonomi?
Nej vi har aldrig pratat om det. Tror inte Helen har så mycket pengar. Men att Jennie skulle 
åka in och stjäla pengar låter helt otroligt, att hon skulle gå så långt, hon tyckte så mycket om 
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Helen. Jennie åkte till Helen för att umgås med henne även när hon inte jobbade. Jennie har 
en tajt relation med Helen, bryr sig mycket om henne. Det pratades på att de skulle ut och 
resa tillsammans.

 Berätta om Jennies familj.
Jag har inte träffat eller pratat med hennes mamma eller pappa. Hennes syster Camilla är 
granne med mina föräldrar, där har jag mina hästar. Hon har en bror också och det är Wilma 
Anderssons styvfar. Hon har bott hos Camilla under 2015-2016. Tror hon har bra relation 
med Camilla men hur relationen är med brodern vet jag inte. Hon är ibland hos sin mamma 
och hjälper henne, hennes mamma är väldigt sjuk, kol. Pappan har alkoholproblem. 
Jag har hälsat på Camilla då jag rider förbi henne ibland. 

Jennie hade frågat sin pappa om hon fick låna 10 000: - av honom under fredagen den 4/9, 
detta har Paula sagt till mig. Han tyckte att sättet hon frågar på liknar det då hon var i problem.
Föräldrarna visste inte att Jennie var gripen utan det var Paula som fått säga det. 

 Jennies arbeten
Det jag vet VTD (Västsvensk tidnings….)
Rexel
Kooperativet Jag
Ordningsvakt, vet ej var. Jag har sett kort på henne med gråa kläder där det stod väktare på.
Djurskötare på en gård utanför Herrljunga, hon hälsade på dem i våras/somras. Hon skickade 
ett snapchat till mig om att hon varit på ett spontanbesök på gården utanför Herrljunga. 

 Arbetskamrater, var det någon hon umgicks med mer?
Hon har pratat om en Lisa Kettil, vet ej om det är arbetskamrat.
"snygg" Lisa på Rexel, Jennie blev inbjuden på tjejkväll hos henne.
Vet att hon åt pizza med någon arbetskamrat, hon tog foto och la ut på facebook. 

 Tidigare kriminalitet?
Hon har berättat att hon blivit anmält för misshandel av tidigare flickvän, fast jag har svårt att 
tro det. Hon har sagt att hon blivit dömd för spritsmuggling. Det stod på Flashback att hon 
hållit på med droger när hon jobbade som ordningsvakt och blev av med jobbet för det. 
Jennie har själv sagt att hon är väldigt emot droger, hon använder inte droger. Sen är hon 
väldigt rastlös, när hon blir rastlös så vill hon hitta på saker, riva tapeter, plocka svamp, 
promenera. 

 Vänner?
Inte som jag vet. Var mycket med mig och Paula och det säger hon själv är de ända hon 
umgås med, fast jag har känslan av att hon är väldigt social.
Hon är den som håller i supporterklubben. Sen är Jennie med i barn och utbildningsnämnden 
i Munkedals kommun, hon är socialdemokrat. 

 Relationer?
Paula fram och tillbaka just nu. Hon har varit i Stockholm och träffat en tjej som heter 
Sandra, vet ej mer om henne, men det var svajigt och mycket svartsjuka.
Sen har Jennie nämnt "den gifta kvinnan" vet inte mer om henne än att hon bor i Ljungskile. 
Sen tog det slut med Therese Conroj för två år sedan, Jennie kallar henne för Tesa. Tesa har 
barn och de har fortfarande kontakt med Jennie. Tesa är tillsammans med en som heter Jim 
Johansson och bor i Stale, Munkedal. 

 Kläder, jackor, skor.
Hon har två par skor, svarta från Jula. Hon har jätte små fötter, 37-38 kanske. Vi har pratat 
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om det för jag har varit avundsjuk på henne för det, jag har 40 och Jennie har jätte små fötter. 
Jag har bara sett henne med munkjackor, aldrig någon vinterjacka eller regnjacka. Jag har 
aldrig sett henne med någon jacka. Jag vet att hon har en svart jacka med vit päls/ludd på 
insidan, den är jätte tjock, utsidan är vanlig munkjacktyg, inte regntät. 

 Har hon lånat jackor av dig eller din sambo?
Inte vad jag vet. Det ända jag vet är att hon lånat mina tofflor när hon skall ut och slänga 
sopor hemma eller så.

 Bilar?
Det har varit mycket strul med bilar. Den tiden hon bodde hos mig hade hon en liten vinröd 
Renault Clio, den är skrotad nu. Nu har hon en vinröd Citroën Xara Picasso, den hade hon på 
torsdagen och fredagen, hon fick låna pengar av sin pappa för att köpa den. 

 Boenden?
När hon flyttade från Therese för två år sedan så flyttade hon till ett hus Foss-liane 41, 
Munkedal. Sen flyttade hon till Trollhättan en lägenhet i andrahand, jag har varit utanför men 
ej i, så jag vet inte exakt vilken lägenhet. Sen flyttade hon hem till mig. Nu bor hon i en 
lägenhet i Uddevalla, hon har bott där i ca en vecka, jag har inte varit där hon flyttade 1/9.

 Telefoner?
En svart Huwawi, 073-7156364, inga andra nummer eller telefoner. 

 Vet du någon annan polisen bör prata med?
Nej inte vad jag vet. 

 Uppläst och utan anmärkning 
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Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Göran Fredriksson
Förhörsdatum

2020-09-09
Förhör påbörjat

15:32
Förhör avslutat

16:15
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Raimo har hört av sig till polisen efter att han fått reda på att Jennie Olsson sitter 
frihetsberövad för mord. Raimo har nu i lördags den 5 september mottagit 2000 kronor av 
Jennie, fyra femhundrakronorssedlar och swishat 2000 kronor till Jennie. Han tyckte därför 
att han måste kontakta polisen. 

Jennie Olsson känner Raimos exflickvän Liza Kettil, oppositionspolitiker i Munkedal. Liza 
känner Jennie mer än Raimo känner Jennie. Jennie bodde i Hällevadsholm när Raimo och 
Liza bodde i Munkedal. Jennie hängde en del hemma hos Liza och hjälpte till med 
renoveringen. De fick kontakt genom ett politiskt intresse. Liza är politiskt aktiv och med i 
samma förening som Jennie, socialdemokraterna i Munkedal.

Raimo har fortfarande kontakt med Liza. Raimo har också fortfarande kontakt med Jennie. 
Raimo och Jennie har inte mycket kontakt. Raimo har tidigare hjälpt Jennie med pengar. Det 
är nog senast för två år sedan. För Jennie har ett spelmissbruk. Raimo tror att han har fått 
tillbaka alla pengar som han lånat till Jennie. I början försökte Jennie dölja sitt spelmissbruk. 
Hon ringde vid ett tillfälle till Raimo mitt i natten och sa att hon var på Blå Stjärnan med sin 
hund som skulle opereras. Hon sa att hon behövde låna fyra, fem eller sextusen kronor 
eftersom hundförsäkringen inte tog operationen. Hon sa också vid något tillfälle att hon hade 
lånat pengar av fel folk och kände sig hotad till livet. I den vevan flyttade Jennie till 
Trollhättan från Munkedal.

Senaste gången som Raimo hörde av Jennie, före nu i lördags, var för tre fyra månader sedan. 
Nu i lördags den 5 september ringde Jennie till Raimo och sa att hon var på väg hem, hon sa 
inte varifrån. Hon visste att Raimo och hennes två familjeplacerade barn precis hade flyttat 
till Uddevalla. 



 Förhörsledarens anteckning: Raimo tittar i sin telefon och ser att Jennies samtal till Raimo 
var den 5 september kl. 18.33.

Hon kom kanske klockan åtta på kvällen. Hon såg lite småstressad ut, hon brukar vara lugn. 
Hon kom in och berättade och var uppjagad. Hemma hos Raimo befann sig då Raimo, de två 
familjehemsplacerade flickorna, Raimos dotter och hennes pojkvän.

Jennie berättade att hennes kollega var anhållen för mord i Trollhättan. Att hon jobbade extra 
för ett brukarkooperativ som heter "JAG". Det är Jennies kusin som har funktionshinder. 
Raimo frågade om hon ville äta och sova över så att hon lugnade ner sig lite. Men det var inte 
aktuellt, hon ville hem till sin lägenhet.

Jennie berättade att Jennie hade fått hjälp av någon i Stockholm med att samla ihop en hyra 
till Wilmas familj som riskerade att bli vräkta eftersom de inte jobbat sedan Wilma gick bort. 
Jennie uttryckte att hon fått hjälp av folk i Göteborg. Så Raimo antog att Jennie hade varit i 
Göteborg och hämtat pengarna. 

 Men du sa att hon fått hjälp i Stockholm.
Jag menar Göteborg. Det tyckte Raimo var ett behjärtansvärt syfte så han ville hjälpa Jennie. 
Jennie ville att Raimo skulle swisha Jennie tvåtusen kronor så skulle Raimo ta de fyra 
femhundralapparna som Jennie hade samlat in. 

 Varför kunde hon inte sätta in dem på banken?
Det fanns ingenstans att sätta in dem sa hon. Någon annan av personerna i rummet frågade 
om det inte gick att göra någon insättning. Jennie sa att hon hade ingen sådan bank som man 
kunde göra det på. Det fungerade inte med insättningsautomat. Hon sa att hon hade Forex 
bank och de hade ingen insättningsautomat eller något sådant. 

 Så hon bad dig inte om pengar, utan bara att göra den transaktionen?
Ja, precis. 

 Hur länge var hon hos dig?
Hon var hemma hos Raimo i tjugo minuter till en halvtimme.

 Kände du den personen som dog?
Nej, jag har bara träffat personen vid ett tillfälle för något år sedan i samband med Pride i 
Trollhättan. Raimo träffade Jennie där. Då träffade Jennie sin brukare med en assistent där. 
Jag vet inte hur många som jobbar åt henne. 

 Men du antar att det var den personen som avled?
Ja.

 Varför då?
Därför att det var något som Jennie sa i lördags, att det var henne vi träffade på Pride ungefär, 
Det kom upp att de hade träffats på Pride i Trollhättan. 

 Att det var han den avlidne ni hade träffat?
Ja. 

 Var du ensam med Jennie på Pride i Trollhättan?
Ja, det var jag, det var i samband med att pridetåget var över och då sprang vi på brukaren 
och assistenten. 

 Men du hade åkt dit med Jennie?
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Nej, jag åkte dit med en annan person, men vi träffades där av en slump.

 Har du varken träffat eller pratat med Jennie under de senaste tre fyra månaderna?
Det var i samband med att Jennies pappa skulle köpa hem öl från Tyskland. Då frågade 
Jennie om Raimo ville ha. 

 Och det ville du?
Ja.

 Lämnade hon det till dig sen?
Ja, ett lock öl tror jag. 

 Så du har inte haft någon kontakt med Jennie alls sedan då för tre fyra månader sedan till nu 
i lördags?
Nej, inte alls. 

Raimos två barn går på Sinclair. Raimo är familjehemsförälder på heltid sedan tio år tillbaka. 

 Förhörsledarens anteckning: Jag tar pengarna i beslag. 

 Men detta är ju fyratusen kronor, åtta femhundralappar?
Ja, just det. Jag vet inte varför jag sa att det var tvåtusen kronor.

Uppläst och utan anmärkningar.
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Förhör
Jennie, bekant

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Norrgran, Raimo
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-28
Förhör påbörjat

10:31
Förhör avslutat

11:43
Förhörsplats

Polishuset i Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Är det något du kommit på eller tänkt på sen senaste förhöret?
Ja det är det faktiskt. Jennie var hos oss på julafton 2019, hon hade ingenstans att vara "hette 
det" så då fick hon vara hos oss.
Jag vet inte om jag nämnde det sist men jag skulle skrota en bil men så fick Jennie ta över 
den. Sen hände det att bilen körde av vägen och Jennie menade på att det var en annan kille 
som körde bilen men att han hade stuckit. Jag minns inte vad det var för bil, jag vet inte heller 
vad som hände mer med den olyckan. 
Bilen skulle skrotas men hon fick ta över den då hon är flink med bilar. 

 När var det hon tog över den bilen?
Kanske två år sedan. Jag vill minnas att det var enljusblå Ford.

Är det något mer du tänker på?
Jag tror jag köpte fyra stycken viktnedgångs påsar av henne, typ bantningspulver. Det kanske 
är ett år sedan. Det är allt jag kan komma på.

 Hur mycket kontakt har du haft med Jennie den senaste tiden?
Inte mycket alls, hon flyttade ifrån Munkedal, där vi bodde. Hon hyrde ett hus i Munkedal av 
Robert Östlund och sen flyttade hon till Trollhättan. Sen dess har jag inte haft kontakt med 
henne, jag har sett henne lite på facebook. Hon är damfotbolls entusiast. 

 Hon ringde upp dig den 5/9 sa du sist förhör, men dagarna innan dess, när hade du 
kontakt med Jennie då?
Nej det kan jag inte minnas, det är väl i så fall om vi sagt hej på facebook. Jag fick genom en 
vän information om att de samlade in pengar till anhöriga till Wilma. Vännen ville att jag 
skulle sjunga och spela men det ville inte jag. Hon som sa detta till mig heter Malin Lindby. 



 Och vad har detta med Jennie att göra?
Malin och Jennie gick nog i skola ihop. Jennie hade tydligen en hemsida där hon samlade in 
pengar till Wilmas anhöriga, facebook grupp eller liknande. Jag såg inte den sidan. 
De pengarna som jag fick trodde jag var i det syftet så att säga. 

 Pengarna du fick på lördagen menar du?
Ja precis.

 Så pengarna du fick på lördagen trodde du skulle gå till Wilmas anhöriga?
Ja hon sa det och att de inte kunde ta emot kontanter, och hon sa att hon hämtat pengarna i 
Göteborg. Så då hjälpte jag henne att sätta in pengar och tog emot kontanter. 

 Vi kan se genom samtalslistor att ni hade kontakt den 3/9, berätta om det samtalet.
Okej då kommer jag inte ihåg det i så fall. Då är det väl så men vi har nog inte pratat om 
något särskilt. jo det var då hon pratade om att hon flyttat från Trollhättan till Uddevalla. Det 
var då hon beskrev för mig att familjen, alltså Wilmas anhöriga, inte hade råd till hyran. Detta 
har jag förträngt, jag kommer inte ihåg. 

 Vad gjorde du då, 21.30 på torsdagen?
Jag vet inte, jag minns inte detta samtal, men det är klar det stämmer. 

 Varför säger du att det är klart det stämmer?
För att du säger att det står i loggarna. Men nu när du säger det så tror jag hon har berättat för 
mig att hon flyttat från Trollhättan och vad hon jobbar med och så pratade vi en del fotboll. 
Hon sa också att hon träffat en kändis på Pride, Kim Kärnfalk. Men jag minns inte att vi 
pratade om något annat.

 Pratade ni om pengar då?
Nej det gjorde vi inte. Men hon kan ha berättat för mig att hon samlade in pengar. Men då vi 
har haft en historia med pengar så är jag lite försiktig med det. Jag har sagt att jag inte lånar ut 
pengar men nu när denna växling blev så tyckte jag det var okej.
Jag är nog lite i chock faktiskt, det är så knasigt, det är nog förklaringen till varför jag inte 
kommer ihåg det.

 Var du hemma när ni pratade?
Det måste jag ha varit då jag ofta är hemma och barnen var hemma.

 Så hon ringer bara upp efter flera månader och så pratar ni bara allmänt?
Ja typ så, jag berättade att jag flyttat till Uddevalla, det där allmänna pratat man har. 

 Hur ofta har det hänt att hon ringer och pratar om allmänna saker?
Typ aldrig. 

 Vad tänkte du då när hon gjorde det helt plötsligt?
Jag misstänker att hon ville att jag skulle samla in pengar till Wilma ärendet. Hon sa att 
anhöriga inte hade råd att bo kvar då de inte kunde betala hyra sen det otäcka hände. 

 Så då pratade ni lite pengar ändå?
Nej jag kan inte dra mig till minnes att vi gjorde det men jag kan tänka mig att det var det hon 
ville. Jag har ingen glasklar minnesbild av vad vi pratade om.

 Var du påverkad av något?
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Nej absolut inte. 

 Var det någon mer med dig då hon ringer på torsdagen?
Det skulle vara mina barn då gissar jag, men jag kommer inte ihåg.

 Om du tänker efter noga nu. Har ni haft ytterligare kontakt?
Det tror jag inte. Hon är en väldigt perifer person. 

 När hon kommer till dig på lördagen, berätta från början till hon går.
Hon ringer först och frågar vart jag bor, jag ger henne adressen. Vi sitter och äter, jag min 
dotter Anna och hennes pojkvän Gino, och mina två barn Narin och Diana. Vi hade precis ätit 
klart, hon kommer jag tar emot vid dörren. Vi hälsar på varandra, jag frågar hur hon mår och 
hur läget är, hon kommer in och slår sig ner, hon är lite skärrad, hon pratar stelt, lite återhållet 
på något vis.

 Svarar hon på hur hon mår?
Nej men hon sätter sig ner i vårat vardagsrum och berättar att hennes kollega är anhållen för 
mord. Jag blev också chockad och jag frågar hur det är med henne och om hon behöver hjälp, 
om hon behövde någonstans att sova men hon sa att det var bra. 
Hon pratade lite återhållsamt men jag utgick från att det hade med chock att göra. Hon 
stannar inte så länge, hon säger att hon skall till sin lägenhet som hon hyr i andra hand.
Just det nu kommer jag ihåg vad hon sa i första samtalet. 

Hon sa att hon var på sjukhus att hon hade hjärtmuskel inflammation, just det så var det hur 
kunde jag glömma det. De hade skickat hem henne från jobbet då hon mådde dåligt och att 
hon då fick gå till doktorn och då visade det sig att hon hade hjärtmuskel inflammation. Hur 
kunde jag glömma det?
Jag frågade om jag skulle komma och lämna något och det är då hon säger att hon hyrde en 
tvåa i andra hand i Dalaberg. Jag sa att jag kunde åka dit och hämta något om hon behövde 
det men hon sa att det har hon andra som kan göra.

 Varför ringer hon och säger att hon är på sjukhus på torsdagen?
Det vet jag inte.

 Men pratade hon om insamlingen till Wilmas anhöriga då också?
Ja så var det nog att hon sa att hon lagt tiden från sjukhussängen till att ringa runt till folk som 
kunde hjälpa till i detta. 

 Hur länge hade hon legat på sjukhus då?
Det minns jag inte men det var ett par dagar. 

 Från vilket jobb hade hon blivit hemskickad?
Jag tror hon kör truck i Trollhättan men jag minns inte vad hon sa.

 Pratade ni om hjärtmuskelinflammationen på lördagen?
Nej det kom aldrig upp, det andra tog över.

 Tillbaka till lördagen vad säger hon har hänt i Trollhättan?
En arbetskamrat till henne hade blivit anhållen för mord på en annan kollega. Jag tror att det 
är från ett ställe där hon bara jobbar extra och jag har också fått för mig att hon är släkt med 
hon som får assistansen, typ kusin eller något. Detta att de är släkt och att hon jobbar extra 
där kom fram då vi träffades på Pride. 
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 "En arbetskamrat till henne hade blivit anhållen för mord på en annan kollega" är det 
allt hon säger?
Jag tyckte det var starkt nog och jag frågade då om hon ville ha hjälp med något. Hon gick 
inte in på några detaljer.

 Sa hon när han skulle blivit mördad?
Dagen innan tror jag, på fredagen.

Jag ställde frågan om vad det kunde ha handlat om, varför han blivit mördad och då svarade 
hon att hon inte visste. 

 Hur hade han blivit mördad, sa hon det?
Någon form av stickvapen hade hon fått till sig. Hon sa inte var hon fick den informationen 
ifrån. 

 Hon är återhållsam säger du?
Ja jag kan inte förklara det bättre än så. 

 Vilka är i vardagsrummet när ni pratar?
Vi var alla där.

 Hur gammal är Anna och pojkvännen Giro?
Anna är 25 år, pojkvännen bor i Skövde. 

Efter att hon sagt att han blivit mördad och så frågade hon om jag kunde hjälpa henne med 
pengarna, hon sa att hon varit i Göteborg och hämtat pengarna, jag vet inte av vem. Först gick 
frågan till min dotter Anna om hon kunde fixa det men Anna frågade om jag kunde göra det 
och då sa jag det är inga problem. 

 När skulle Jennie ha varit i Göteborg?
Innan hon kom till oss.

 Vad hade hon gjort i Göteborg?
Jag vet inte om hon hade något annat ärende än dessa pengarna, hon sa att hon fått pengarna 
av vänner i Göterborg. Jag sa först att det var 2000 men det var visst 4000 mitt minne är inte 
som det ska. 
När man ser Jennie på facebook så ser man att hon är väldigt intresserad och engagerad i 
tjejfotboll, man kan se henne fotograferad tillsammans med fotbollskändisar. 

 Sa hon vad hon gjort på fredagen?
Nej det tror jag inte hon sa något om. 

 När var det hon lånade pengar till hunden hos veterinären?
Vet inte när i tiden, vi hade hund så jag kunde sätta mig in i situationen. Sen var det inte så 
hon blåste mig på pengar helt enkelt. Och jag litar inte på henne efter det.

 Kan du säga vilket år det var?
Kanske två tre år sedan, det var före bil händelsen. Mitt ex har nog bättre koll, hon lånade 
också ut pengar till henne. 

 Du sa i sist förhör att hon lånat pengar av "fel folk", berätta mer om det.
Ja och den storyn kom till mig, Jennie sa att hon lånat pengar av farliga människor, som 
krävde tillbaka pengarna. Det handlade om 30000 kronor och hon kände fara för sitt liv. Jag 
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sa att hon skulle kontakta polisen. Jennie sa att det skulle vara folk i Trollhättan. Jag gav 
henne en kontakt på socialtjänsten Anita Intto, men om hon tog kontakt med henne eller inte 
vet jag inte.

 Folk från Trollhättan?
Ja och då jag har jobbat med missbrukarfrågor i Trollhättan så vet jag att det finns några 
riktiga flåbusar där, jag sa att hon skulle kontakta någon som kunde hjälpa henne. 
Hon sa inte mer om vilka det var som hotat henne, hon bara beskrev situationen. 

 När var detta?
Jag tror det var i samband med att hon skulle flytta till Trollhättan, vill jag minnas. 
Vi var i Munkedal och Jennie höll på att samla in kläder till behövande, jag var där för att 
lämna en säck och det var då hon sa det. 

 Hur var hon när hon berättade detta?
Hon lät lite uppgiven. 

 Genomläst och utan anmärkning
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Förhör
Jennie, bekant, Raimo Norrgrans dotter

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Norrgran, Anna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-29
Förhör påbörjat

10:34
Förhör avslutat

11:25
Förhörsplats

Polishuset i Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anna ringer upp till polisen då hennes pappa sagt att polisen kanske vill prata med henne, 
hon jobbar mycket så hon ville höra av sig när hon hade tiden.

 Berätta om det du känner till om Jennie.
Från början känner jag till henne då hon hjälpte min mamma att renovera och klippa gräset. 
Sen var lånade Jennie mammas bil och krockade den.
Sen har Jennie haft problem med pengar då hon spelar mycket. Hon har lånat mycket pengar. 
Hon har också firat jul med oss.

Nu senaste gången jag träffade henne var när jag och min kille var hemma hos pappa, 
lördagen den 5/9-20.
Jennie ringer till min pappa och säger att hon kommer, hon brukar göra så, bara dyka upp helt 
plötsligt så vi tänkte inte mer på det.

Jämt när hon kommer in så brukar hon vilja ha en kram men denna gången ville hon inte ha 
det så det reagerade jag och min yngsta lilla syster, det var något som inte stämde. 
Jag frågade henne "hur är det Jennie?" hon sa då att en kollega var misstänkt för att mördat en 
annan kollega hos en brukare. 
Hon sa att varje natt så är det dubbel bemannat, en kan sova men en måste vara vaken, och så 
kan den som är vaken väcka den sovande om det är något. För det är så det brukar vara då 
brukaren sover på natten också. 

Vi frågade "hur känns det för dig då?" Hon sa då att "jag är van vid att det händer konstiga 
saker, det gör det hela tiden, nu det senaste har det varit det här med Wilma, min bostad och 
flickvän".



Hon sa att hon hade alla sina saker i bilen då hon var tvungen att flytta från tidigare boende 
då de som ägde det boendet ville flytta tillbaka. 
Vi frågade om hon ville sova över men hon sa då att hon hoppades på att hennes tjej skulle 
fråga om hon ville sova där, vi sa att hon kunde ju ringa och fråga om hon fick sova över. 
Vi frågade också om hon ville ha något att äta men då sa hon att hon hade grillad kyckling 
och vin hemma så behövde inte äta mer, vi sa att hon borde äta bättre mat men hon ville bara 
hem och dricka vin och äta grillad kyckling. 

Vi märkte att hon var påverkad av det som hade hänt så vi försökte prata om annat. 

Vi kom senare in på det här med pengar. Pappa sa att han fått frågan om han vill vara med 
och samla in pengar till Wilmas familjs hyra, han skulle spela då han är musiker. Då sa hon 
just det jag har löst det och så räcker hon fram pengar och säger att hon måste bara lösa att få 
in dem på sitt konto, hon hade bara kontanter. Jag sa att det finns ju automater som man kan 
föra in pengar på och då sa hon att hon bytt bank, från Swedbank eller SEB till Forex och 
Forex hade bara insättning på kontoret vissa tider. 
Jag och pappa sa att ge det till någon av oss så kan vi fixa det så att hyran blir betald.
Pappa sa att han skulle göra det, jag vet att jag tänkte att bara han dubbel kollar att det är fyra 
tusen, han började räkna pengarna och då Jennie säger att det är fyra tusen det är det. 
Direkt efter det så säger Jennie att "nej nu skall jag gå hem tycka synd om mig, ringa tjejen 
och äta grillad kyckling och dricka rödvin."

 Vad är det hon berättar om vad som hänt på hennes jobb?
Hon säger inte så mycket hon säger att det är en som är anhållen misstänkt för mord, och så 
berättar hon att hon fick reda på det då någon ringde henne och då hade de frågat "sitter du 
ner" hon hade svarat "ja" och då hade de frågat "kör du bil" och då sa hon också "ja" och då 
sa dom "vi tar det sen". Jag minns inte vem hon sa hade ringt. Sen när hon hade parkerat så 
hade hon ringt upp och då hade sagt att det hänt något i lägenheten och att kollegan är 
misstänkt för mord. 

 Sa hon något mer?
Nej sen kom vi in på hur har det gått till, hon sa att det varit två arbetare, hon sa något om att 
dörren är ju låst så de hade märkt om det kommit in någon annan.
Det var bara det hon sa om det, sen kom hon in på det att hon ville att hennes tjej skulle ringa 
och ta hand om henne. Sen kom det med pengarna upp.

Det man tänker på när det gäller Jennie så är det att hon brukar peka med händerna, hon 
gestikulerar mycket men denna gång satt hon med händerna i kors. 

Vi satt hemma hos pappa vid middagsbordet, vi hade ätit innan hon kom och höll på att äta 
efterätt när hon kom. Middagsbordet ligger i köket men det är en öppen yta mellan kök och 
matsal. 

 Var det något annat som var annorlunda med Jennie denna kväll?
Ja hon brukar alltid fråga om hur det är med barnen men inget sådant denna kväll, hon styrde 
över till de samtal hon själv ville ha, och vi tolkade det som om hon var chockad över det 
som hänt på jobbet liksom. Och det att hon inte ville ha kram när hon kom, hon bara satt på 
sin stol och pratade.

 De här pengarna vad hade hon fått dom ifrån?
Hon sa att hon hade några kompisar i Göterborg som hade hjälpt henne skaffa pengar. Hon sa 
först att "jag har löst det" och så tog hon fram pengarna och det är först när pappa frågar hur 
hon löst det som hon sa att hon fått hjälp av några kompisar. 
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 Innan detta möte, när hade du kontakt med Jennie då?
Det vart längesedan det är mer mamma och pappa som har haft kontakt med henne. Jag tror 
jag träffade henne senaste jul 2019 då hon var med oss. Jag umgås inte så mycket med henne, 
det är mer genom mamma och pappa. 

 Har ni pratat i telefon eller smsat eller så?
Jag tror jag har skrivit med henne på messenger då hon skrev att hon opererat bort livmorden 
och det var i februari 2020. I mars 2020 kom jag och besökte pappa och då skrev hon 
"välkommen".

 Har du lånat pengar till Jennie?
Nej men hon har lånat av mamma och pappa några gånger innan de insåg att hon hade ett 
spelmissbruk, sen sa hon att hon kommit ur spelandet och då ville pappa hjälpa henne på 
fötterna men det visade sig att hon spelade igen. 

 Sa hon hur mordet gått till?
Nej hon sa att hon inte fått så mycket information och att hon kört direkt till oss när hon fått 
reda på det.

 Så denna personen skulle ha ringt på lördagen då?
Ja. 

 Sa hon var hon varit innan hon kom till er?
Ja hon hade varit i sitt förra hem då hon var tvungen att plocka ut sina saker, och de sakerna 
hade hon nu i bilen, hon hade hämtat dessa sakerna i Tanumshede eller Rabbalshede eller 
någonstans där uppe. 

 Vad hade hon för bil när hon kom till er?det tänkte jag inte på, jag tror hon hade den vita 
skåpbilen. 

Är det hennes vita skåpbil?
Det vet jag inte men hon har haft den stående hos sig när jag hälsat på henne när hon hyrde 
ett hus i Munkedal, kanske 1-1½ år sedan. Hon hade denna bilen när hon åkte till Tyskland, 
jag vet att vid ett tillfälle när pappa skulle få vin av henne så gick hon till skåpbilen och 
hämtade en flaska. 

 Beskriv skåpbilen mer?
Två dörrar bak, två dörrar fram, mörk inredning, ingen text vad jag reagerade på. Vet ej vad 
det var för märke.

 Uppläst och utan anmärkning
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Förhör
Jennie, swish

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Holm Lindby, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring att ha swishat 50 kr till Jennie Olsson den 4 september samt 100 kr den 3

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

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-10-02
Förhör påbörjat

10:27
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hur kommer det sig att du swishade pengar till Jennie:
Jag sålde pelargonsticklingar för att samla in pengar till Wilmas familj. Jennie hade lagt upp 
på Facebook om insamlingen och jag hade gått i samma klass som Wilmas mamma och det 
var därför som jag ville hjälpa till. Jag har ju sett att Jennie gjort flera insamlingar för olika 
familjer men där har inte jag stöttat. Det var tur att det inte rörde sig om några större summor 
utan det var de här två insättningarna på 50 och 100 kronor. 

Jag och Jennie känner till varandra eftersom vi har gått på samma skola, hon var hemma hos 
mig förra vintern för hon samlade in kläder till Stadsmissionen. Sen ringde hon mig i våras 
men då svarade jag inte, vi brukar ju inte prata med varandra i telefon men eftersom jag inte 
svarade då så vet jag inte vad hon ville. 

Uppläst och godkänt i koncept. 
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Förhör
Jennie, swish, kompletterande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Holm Lindby, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-06
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil.

Du är hörd tidigare av polis men jag kontaktar dig för ett kompletterande förhör.

Du har varit i kontakt med polisen och uppgivit att du varit i kontakt med Jennie 3/9. Berätta 
om det.
Jennie hade en facebook-sida med insamling för Wilmas anhöriga. Jennie är syster till 
avlidna Wilmas mammas sambo. Malin ville vara med och hjälpa till genom att lägga upp 
saker på sin facebook-sida för att hjälpa till med insamlingen. Malin frågade Jennie om det 
var ok. De hade kontakt via messenger och via kommentarsfälten på facebook. Jennie frågade 
då direkt om Malin hade kontakt med Wilmas mamma och pappa via facebook vilket Malin 
inte hade. Det var bra enligt Jennie i och med att det skulle vara en överraskning med 
insamlingen. Eftersom det var ok med Jennie så lade Malin upp även på sin sida. 

Malin är tidigare hörd angående att hon swishat pengar till Jennie.

 Nämnde Jennie någon summa vad gäller insamlingen?
Till att börja med så var det ingen speciell summa som skulle samlas in. Däremot kom det 
senare ett inlägg från Jennie att det var en summa på runt 6000kr som skulle samlas in för att 
undvika att någon i familjen runt Wilma skulle hamna hos kronofogden.

 Du har nämnt att insamlingarna stängdes ner. Berätta om det.
Fredagen den 4/9 eller lördagen 5/9 stängdes sidan ner vad gäller insamlingen till Wilmas 
familj. Även en annan insamling som Jennie stod för som kallades Hjälp2020 stängdes ner 
runt den här tiden.



Hjälp2020 innebar att Jennie samlade in pengar för behövande. Man kunde skänka pengar via 
Jennie till människor som av olika anledningar behövde ekonomiskt stöd.

Malin fick även ett meddelande från Raimo att det hade löst sig med pengar vad gäller 
insamlingen. Raimo är en gemensam bekant till Jennie och Malin. Malin tyckte detta var lite 
udda i och med att insamlingen inte skulle ha något slutdatum som hon uppfattat det tidigare.

 Hade Raimo del i insamlingen?
Inte vad Malin vet.

 Jag tänkte eftersom du fick den informationen från Raimo och inte från Jennie.
Jennie hade tydligen varit hos Raimo på lördagen eller söndagen. Jennie hade då berättat för 
Raimo att någon hade skänkt pengar till henne eller något i den stilen. Raimo berättade sedan 
detta för Malin.

 Uppläst utan anmärkning.

Förhör med Holm Lindby, Malin; 2020-10-06 14:45   diarienr: 5000-K1074675-20
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PM
Förhör, Malin Lindby

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, PKC-grupp 13 Rgn Väst
Diarienr

5000-K1074675-20
Uppgiftslämnare

Fjellheim, Johan
Datum

2020-10-06
Tid

16:54
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Fjellheim

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Holm Lindby, Malin Berörd person
Uppgiften avser

Nya uppgifter från UL.
Uppgift

UL Malin Lindby, återkommer den 6 oktober 2020 via 
tipshantering.pkc@polisen.se och skriver följande:

Gällande Jennie Olsson anhållen för mord i Trollhättan.

Efter dagens förhör jag hade med en polis som ringde så märkte jag att datumen blev fel. Jag 
kollade över datumen i messenger.;

Datum som gäller:
3 sep har jag kontakt med Jennie och jag lägger då upp inlägg om att sälja pelagonsticklingar. 
Jag swishar 100 kr som jag skänker. samma dag kontaktar jag uddevalla kommun samt polisen 
om att spela på gator för att samla in pengar till Wilmas familj. Samma dag fast innan 
kontaktar jag Raimo om han vill ställa upp och sjunga och spela för att Wilmas familj skull. 
Han ville detta med undrar om Jennie gått ut med att samla ihop pengar, han var inte med i 
facebook gruppen så jag skulle lägga till honom.
3 Sep samma dag skriver Raimo att han pratat med Jennie och att hon ligger på Näl med 
hjärtmuskelinflammation. Men att hon snart får komma hem.
4 Sep swishar jag 50 kr för sålda sticklingar. 
5 sep. Skriver raimo sent på kvällen att pengarna är lösta. Det kom pengar från Göteborg. 
Jennie var här idag och hon har det super besvärligt. Facebooksidorna för Wilma samt Hjälp 
2020 måste försvunnit 4-5 sept.;
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Förhör
Jennie, vän, Jennies samtalslista

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Karlsson, Therese
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontakt med Jennie Olsson 3 september mm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-02
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil.

Therese arbetar idag som sjukhusdiakon på Borås sjukhus.

Therese tillfrågas vad gäller hennes relation till Jennie Olsson.
Therese uppger att de har känt varandra sedan början på 90-talet. Therese jobbade då som 
ungdomsledare i en kyrka på Tjörn. I hennes tjänst ingick det att vara ute mycket bland 
ungdomar och vara närvarande där.

Jennie gick i nionde klass när Therese lärde känna henne och hon tydde sig ganska mycket 
till Therese. Jennie var kontaktsökande och sökte trygghet.

Under en period efter detta så hade Jennie och Therese endast sporadisk kontakt. Runt 1999 – 
2000 så tog Jennie kontakt med Therese igen och berättade att hon sökt jobb på en gård i 
Annelund, Herrljunga, i närheten av där Therese bodde då. Jennie började jobba på gården 
och vistades under den perioden mycket hemma hos Therese. Therese blev lite som en familj 
för Jennie.

Runt 2002 så flyttade Jennie igen och Therese har för sig att det var för att Jennie skulle gifta 
sig. Therese hade efter detta sporadisk kontakt med Jennie igen. De var bland annat vänner på 
facebook. 

Jennie kontaktade sedan Therese i mars 2020 och berättade att hon var i knipa. Jennie uppgav 
att hon låg på sjukhus och kunde därför inte betala sina räkningar. Jennie hade enligt egna 
uppgifter kontanter hemma som hon inte kom åt. Hon behövde låna pengar för att få in dom 
på sitt konto så hon kunde betala sina räkningar. Therese lånade ut 3500kr till Jennie den 13 



mars.  Therese kontrollerar detta visa sin mobiltelefon.

Jennie sa till Therese att hon skulle få tillbaks pengarna snabbt men inget hände. Therese 
skickade då ett sms till Jennie den 16 april för att se hur det var med henne och samtidigt höra 
med henne om pengarna. Therese får sedan in pengarna på sitt konto den 24 april.  Therese 
kontrollerar detta på sin mobil.

Förhörsledaren frågar Therese om ett samtal från Jennie den 3 september runt 12:00.
Therese uppger att hon hade flera missade samtal från Jennie på förmiddagen 3 september. 
Therese jobbade så hon hade inte uppmärksammat samtalen.

Runt lunch lyssnade Therese av sitt mobilsvar och Jennie hade då lämnat ett röstmeddelande. 
Jennie hade panik i rösten och grät då hon talade in meddelandet. Jennie sa att Therese skulle 
ringa henne så snart som möjligt.  Therese ska kontrollera om hon har röstmeddelandet kvar 
på sin mobiltelefon.

Therese ringde då upp Jennie men då var det upptaget. Therese skrev då ett meddelande att 
Jennie skulle ringa henne. Jennie ringde då upp ganska omgående. Jennie lät då lite lugnare 
och sa till Therese att det löst sig. Givetvis var ju Therese orolig och frågade vad som hänt 
egentligen.

Jennie berättade då att hon har ett spelmissbruk och på grund av det så har hon skulder. På 
grund av skulderna så har hon nu personer som jagar henne. Jennie kände sig rädd för sitt liv 
eftersom det var kriminella personer som jagade henne.

Jennie hade nu fått tag i en person som kunde lösa skulden åt henne och det skulle lösa det 
akuta problemet.

Jennie berättade vidare att hon hade haft det struligt i livet och till och med varit hemlös 
under en period. Therese sa att Jennie behövde hjälp med sin missbruksproblematik. Hon 
rekommenderade att Jennie skulle söka hjälp för detta.

 Sa Jennie något mer om dom som jagade henne?
Therese är lite osäker på om det är hennes egen tolkning att det var kriminella personer som 
jagade Jennie eller om Jennie sa det själv. Det hon minns säkert att Jennie sa var att dom inte 
skulle tveka på att ha ihjäl Jennie.

Therese tycker inte att detta stämmer med Jennie så som hon lärt känna henne. Therese har 
uppfattat Jennie som ansvarsfull och uppstår det problem så försöker alltid Jennie lösa det 
själv. Hon vill inte vara till besvär och är väldigt snäll.

 Utvecklade Jennie varför hon var jagad av dom här personerna?
Det handlade om pengar och skulder. Jennie var skyldig dom pengar men hon hade sedan löst 
det akuta problemet.

Therese minns att Jennie pratade om en flickvän eller vän som var snäll och ställde upp för 
Jennie. Therese vet inte om det var hon som hjälpte till med pengar dock.

 Hur var Jennie under samtalet? Hur uppfattade du henne?
Jennie var verkligen panikslagen då hon spelade in meddelandet. Therese har aldrig hört 
Jennie så tidigare.

När dom senare pratade via telefon så var hon lugn och bad nästan om ursäkt. Hon var 

Förhör med Karlsson, Therese; 2020-10-02 10:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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"skamsen" och "liten" när hon berättade om spelmissbruket. Therese uppfattade det som att 
Jennie var lättad över att den värsta anspänningen släppt då hon löst skulden.

 Nämnde Jennie några summor vad gäller skulden eller betalningen av skulden?
Therese tror inte Jennie nämnde det. När Therese hörde meddelandet så tänkte hon 
automatiskt att Jennie kanske ville låna pengar och att Therese då inte skulle ha möjlighet att 
låna ut pengar.

 Berättade Jennie något mer om hur det löst sig med skulden?
Therese uppfattade bara att någon annan person lånat ut pengar till Jennie så hon kunde lösa 
den akuta skulden.

 När träffade du Jennie senast?
Det är 2,5-3 år sedan i Skara på en koutställning. Då sprang de på varandra av en slump där.

Jennie bjöd in Therese till en Facebook-grupp för behövande människor för cirka 2 år sedan. 
Jennie samlade in pengar och förmedlade sedan dom till behövande i olika syften.

Therese vet att Jennie inte haft det lätt med sin familj. Hon har inte haft en trygg relation med 
familjen. Therese beskriver Jennie som en "ensamvarg".

 Har du haft någon kontakt med Jennie efter samtalet den 3 september?
Nej. 

Therese hade inte heller någon kontakt med Jennie mellan april 2020 och 3 september. 

 Har du upplevt Jennie som våldsam eller aggressiv någon gång?
Nej.

 Uppläst utan anmärkning.

Therese återkommer efter förhöret och meddelar att röstmeddelandet ej finns kvar.

Förhör med Karlsson, Therese; 2020-10-02 10:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, samtalslista

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Söderhagen, Petra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd såsom har haft telefon/ SMS kontakt med Jennie Olsson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Pekka Paasonen
Förhörsdatum

2020-09-17
Förhör påbörjat

09:32
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Petra underrättad om att vi skall prata om en Jennie Olsson.

Känner du en kvinna som heter Jennie Olsson?

Ja det gör jag.

Berätta hur du känner henne och hur länge ni känt varandra?

Vi gick på Dingle-skolan ihop för ca 20 år sedan. Efter det så tog vi senare upp igen 
kontakten för ca 2 år sedan. Vi har träffats några gånger hos varandra, men mest har det varit 
telefonkontakt.
I våras skulle Jennie operera sig berättade hon, livmodern skulle bort för hon var flata och 
sade att hon inte behövde den mera, och efter det så hade hon börjat spela och lånade pengar 
av massa olika människor. Hon berättade att hon inte kunde sluta och det eskalerade bara. 
Detta fick jag reda på för ca 2-3 veckor sedan av henne. Jag vet faktiskt inte om hon opererat 
bort sin livmoder.
Jennie berättade att hon höll på att flytta runt och var orolig och höll sig undan för en 
juggemaffia-kille, Enko. Hon behövde pengar för att betala av sin skuld till denne Enko, det 
är för mig en okänd summa. Vi pratade om förskott på lön med mera, för jag försökte lösa 
problemet åt henne. Jag sade att jag inte kunde låna henne pengar.

Vad vet du om Jennie Olsson?

Jennie berättade att hon hade två jobb, ett på Rexel i Göta, hon var socialdemokratisk 
politiker i Munkedal till våren i år och att hon jobbade som personlig assistent. Detta kanske 
var hos hennes kusin, men vet inte om det var där hon jobbade då.



Jag vet att hon har en bror som heter Daniel, hennes mamma är sjukpensionär, en syster och 
en pensionerad far. Hon är även löjligt fotbollsintresserad, nästan på gränsen till fanatisk.

Hur är hon som person?

Jag har upplevt Jennie som sprallig och ganska kaxig. Hon är väldigt snäll, rar och 
omtänksam. Just därför känns detta så väldigt konstigt, att hon skulle gjort det jag läst om vad 
hon är misstänkt för. Den Jennie jag kände tror jag inte skulle kunna göra en sådan sak som 
hon nu eventuellt skall ha gjort, men nu vet jag inte.

Vad har du för mobilnummer till Jennie Olsson?

0737 – 15 63 64

Har du andra kontaktuppgifter till henne? 

Nej, jag tror att hon blockade mig då det blev jobbigt för henne, kanske runt slutet av mars, 
detta efter at jag lånat henne pengar och inte fått tillbaka något. Jag skrev ju då till henne flera 
gånger och undrade om mina pengar. Hon tog då bort mig från både Facebook och Instagram. 
Jag försökte även kontakta henne sin politiska mailadress. Jag var även i kontakt med Jennies 
bror Daniel, som berättade att han inte visste hur man skulle nå henne för de hade inte den där 
syskonrelationen längre.

Vi har uppgifter om att du agerat mellanhand för ett lån på 23000:-, mellan en Cecilia 
Ekström och denna Jennie Olsson. Berätta om detta?

Detta är för några veckor sedan, 3/9, för då ringde Jennie mig. Jag är ute och promenerar med 
min kompis Cissi, Cissi överhörde detta samtal om att Jennie behövde pengar. Senare efter 
detta var vi hemma och fikade och Cissi sade att hon kunde låna ut pengar till Jennie, vilket 
hon senare även gjorde. Jag ville inte vara inblandad i detta utan ville att Cissi skulle ta detta 
själv med Jennie.
Jag hade sedan kontakt med Jennie samma dag som promenaden var, 3/9 via SMS. 
Jag skrev till Jennie om att om jag kunde fixa henne 20000:-, när kunde hon då betala 
tillbaka detta. Jennie svarade då att hon kunde betala 12000:- den 25/9, och 25/10 kan hon 
betala resten. Men du skall inte behöva göra detta för mig, skrev Jennie till mig. Detta var 
innan Cissi swishade sina pengar till Jennie.
Efter detta så skickade Cissi pengarna till Jennie, först 20000:- och sedan ytterligare 3000:-. 
Detta var den 3/9. Tydligen var de extra pengarna, 3000:-, för ränta som den där Enko 
krävde på lånet.

Vet du om Cecilia fått sina pengar åter av Jennie Olsson?

Nej, för första återbetalningsdagen inte är framme än. Och nu lär det väl dröja tyvärr. 

Har du lånat ut några pengar till Jennie Olsson? Om ja, hur mycket och när i så fall?

 Ja det har jag. Det var 3000:-, 26 februari i år.

Har du fått dina utlånade pengar återbetalade?

Jag har fått mina pengar, men det tog tid. De kom i juni eller juli. Jag hade legat på henne 
länge, för att jag inte fick mina pengar. Jag trodde inte att min kompis kunde göra så, för hon 
hörde aldrig av sig. Till slut så betalade Jennie pengarna, och de kom på swish. Det kom inget 

Förhör med Söderhagen, Petra; 2020-09-17 09:32   diarienr: 5000-K1074675-20
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meddelande med pengarna, utan de bara kom utan förvarning. Detta var 25 maj.

Vi kan se att du och Jennie Olsson haft mycket telefonkontakt med varandra sista tiden. 
Vad har detta handlat om?

31 augusti skickade jag ett SMS till henne bara för att höra hur hon hade det. 1 september 
ringde Jennie tillbaka och berättade då om den där skulden hon hade med juggen Enko. 
Sedan fortsatte det med hur hon skulle kunna få fram pengar. Hon ville bli skuldfri och hon 
jobbade väldigt mycket. Jennie kunde bland annat inte få någon hjälp från sin familj för de 
hade ju hjälp brodern så mycket.

 Vi skall prata om tre kontakter som ni har den 2020-09-04.

Sms – 2020-09-04, klockan 18,01,12. Vad handlade detta om?

Jag skrev "Är du okej idag, kram."

Sms – 2020-09-04, klockan 18,01,12. Vad handlade detta om?

Jag fick svar av Jennie, "Nej. Kan jag ringa?" Jag svarade då "okej".

Samtal – 2020-09-04, klockan 18,01,58 som varar i 12,26 minuter. Vad handlade detta 
samtal om?

Jennie ringde upp mig och berättade att hon inte mådde så bra. Hon pratade väldigt 
osammanhängande. Jag hade väldigt svårt att få ihop det, och förstod inte mycket.
Hon berättade att en kollega till henne hade blivit mördad i det boende som hon arbetade i, 
det var väldigt rörigt och en massa namn nämndes. Sedan pratade hon om att plocka svamp 
uppe i skogen precis efter hon fått reda på mordet. Jag vet inte var hon var för hon var 
tvungen att ställa in sitt svampletande för där fanns ingen täckning. Hon nämnde även något 
om en container. Hon nämnde att hon måste vara hos en kompis nu, för polisen kommer snart 
och de måste få tag på mig. Det var också något om att kollegan hittades vid en container. 
Sedan hördes inte vi av mera. 
Jag skickade SMS till henne 8/9. "Hur känns livet idag, kram?" Jag fick inget svar. 
Torsdagen 19/9 skickade jag nytt SMS, "Sitter du häktad?" Har inte fått svar på detta heller. 
Då hade jag läst om allt i tidningen och hade där känt igen fotot att det var Jennie där som 
misstänktes.
Jag ringde sedan Cissi efter detta och sade att hennes pengar kan det nog bli problem med att 
få tillbaka nu.

Vet du var Jennie Olsson befunnit sig under denna dag, 2020-09-04? Har hon nämnt 
något till dig om detta?

Hon sade att hon var i Uddevalla på fredagen, oklart hur länge och att hon var hos en kompis. 
Vet inte vem kompisen var.

Har du något ytterligare som du vill berätta om?

Nej, det känns som en käftsmäll att en vän ska ha gjort en sådan här sak, hon som kramat 
mina egna barn. Det känns väldigt underligt att ha en vän som sitter anhållen för mord.

 Petra har all konversation kvar i sin mobiltelefon. Ombedd att spara denna för att polisen 
eventuellt önskar få ta del av detta.

Förhör med Söderhagen, Petra; 2020-09-17 09:32   diarienr: 5000-K1074675-20

 331



Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör
Jennie, swish, lån

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Ekström, Cecilia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående swishöverföring den 3 september 2020 till Jennie Olsson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Kent Winqvist
Förhörsdatum

2020-09-16
Förhör påbörjat

10:45
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Polishuset, Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Cecilia Ekström har vid två tillfällen via swish skickat totalt 23 000: - till Jennie Olsson. 
Överföringarna skedde: torsdagen den 3 september 2020, kl. 12:02, 20 000: - samt kl. 
13:49, 3 000: -.

Förhörsledaren ringde upp Cecilia Ekström och presenterade sig och förklarade att det pågår 
en polisutredning där det framkommit att Cecilia via swish skickat pengar... Cecilia avbröt 
och undrade om det gäller Trollhättan, vilket förhörsledaren bekräftade att det gjorde. Cecilia 
berättade att hon skickat 23 000: - till en kvinna som heter Jennie.

Ombedd att berätta anledningen till överföringarna, berättade Cecilia att hon har en mycket 
god vän som heter Petra Söderhagen. För ungefär två veckor sedan var de två ute och 
promenerade när Petra blev uppringd av en för Cecilia okänd kvinna som heter Jennie. 
Cecilia överhörde en del av samtalet och hörde att Jennie var " helt förstörd, hon mådde 
jävligt dåligt". Cecilia förstod av samtalet att Jennie sade att hon var skyldig någon pengar.

När Petra avslutat samtalet med Jennie, berättade Petra för Cecilia att Jennie sagt att hon hade 
spelproblem och lånat 20 000: - av någon. Pengarna skulle nu betalas och gjordes inte det 
skulle en ränta på 1 000: -/dag läggas på skulden.

Cecilia, som för en gångs skull hade lite pengar på sitt konto, sade till Petra att hon kunde 
låna ut pengarna till Jennie. Petra ringde till Jennie och berättade att hon hade en väninna som 
kunde låna ut pengar, 20 000: -, till Jennie. Petra lämnade sen över telefonen till Cecilia. 
Jennie undrade varför Cecilia, som hon inte kände, var villig att låna henne pengar. Jennie 
sade, " du känner ju inte mig". Cecilia svarade, " nej, men det räcker att du känner Petra".   

De kom överens om att Jennie skulle betala tillbaka pengarna i två omgångar. Första 



återbetalningen skulle ske den 25 september 2020 med 12 000: - och den andra 
återbetalningen skulle ske den 25 oktober 2020 med 8 000: -.

Jennie skickade ett sms till Cecilia med en bekräftelse på det de muntligen kommit överens 
om per telefon. ( Förhörsledarens anteckning: Cecilia skickade sms:et till förhörsledaren. 
Bifogas förhöret) 

Cecilia swishade 20 000: - till Jennie. Numret fick hon av Petra. Efter någon timme blev 
Cecilia uppringd av Jennie som förklarade att  20 000: - inte räckte. Hon hade varit för sen 
med att betala tillbaka så dag för dag räntan på 1 000:-/dag hade börjat gälla. Jennie behövde 
3 000: - till. 

Cecilia uppfattade det som att Jennie hade betalat den hon var skyldig pengar, men att denne 
sagt att hon kommit några dagar sent och därför skulle ha 3 000: - till.
Cecilia swishade 3 000: - till Jennie.
Detta var sista kontakten med Jennie. Cecilia har aldrig träffat eller sett Jennie. Hon har bara 
haft de här telefonkontakterna med henne.

Tillfrågad om Jennie sade namnet på den hon var skyldig pengar, svarade Cecilia att Jennie 
inte gjorde det. Cecilia tror det kan vara någon " maffia" som lånat ut pengar till Jennie. 

Tillfrågad på vilket sätt Petra känner Jennie, svarade Cecilia att Petra och Jennie känner 
varandra sen gymnasietiden. De båda är mycket goda vänner med varandra.
I övrigt vet Cecilia inget om Jennie. Hon vet att Jennie är anhållen misstänkt för mord.
Någon vecka efter det att hon swishade pengarna, kom Petra och berättade detta. Cecilia har 
läst nättidningar om mordet.

Cecilia önskar om möjligt få tillbaka pengarna, 23 000: -, hon swishat till Jennie. 

Nedskrivet efter anteckningar som upplästs och godkänts

Förhör med Ekström, Cecilia; 2020-09-16 10:45   diarienr: 5000-K1074675-20
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Hej Cissi. 

Jennie här. Som överenskommet att jag lånar 20000 av dig så betalar jag tillbaka 12000:- den 

25/9 samt 8000:- den 25/10. 

Tack ❤�  

 

SMS meddelande från Jennie Olsson, 2020-09-16 10:45   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, swish

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Rytterstig, Anna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lånat ut pengar till Jennie Olsson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Magnus Egnell
Förhörsdatum

2020-09-17
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

Polisstationen, Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anna Rytterstig befinner sig hemma i bostaden i samband med förhöret.

Särskilt tillfrågad, om är bekant eller känner till en kvinna med namnet Jennie Olsson, så 
uppger hon att så är fallet. Anna berättar att hon kommit i kontakt med henne via en facebook 
grupp som Jennie har, vid namnet "Hjälp2020". Det var hennes svägerska Maria Rytterstigs 
väninna, med okänt namn, som i sin tur var vän med Jennie Olsson.

Särskilt tillfrågad om två överföringar den 25 maj 2020 på vardera 200:- och 600:- uppger 
hon att det förmodligen var pengar som hon skänkte till något välgörande ändamål, men hon 
minns inte idag vilket det var.

När det gäller en överföring via Swish den 2 juli 2020 på 3000:- minns hon att det var pengar 
som Jennie Olsson lånade för att hjälpa en kvinna som inte fått sin A-kassa utbetald i tid. 
Dessa pengar fick hon tillbaka från Jennie den 24 juli. Samma dag lånade hon återigen ut 
5000:- till Jennie igen, hon vill minnas att det återigen var en kvinna som inte fått sin 
A-kassa och behövde pengar. Dessa pengar kan hon se att hon fick tillbaka igen via en 
banköverföring den 25 augusti 2020.

Särskilt tillfrågad om en överföring som Anna gör den 1 september 2020 kl. 12.31 uppger 
hon att det också är ett lån till Jennie. Anledningen till detta var att en man hade begått 
självmord och hade lämnat efter sig en skuld på 4000:-, som hans kvinna ville ha hjälp med 
att lösa. Kvinnan mådde dåligt efter självmordet och hade hamnat på psyket. Hon började ana 
lite oråd, tyckte att berättelsen var lite märklig men ändå lånade hon ut pengarna.

Summan skulle betalas tillbaka den 4 september. På kvällen den dagen ringde hon till Jennie 
Olsson och frågade varför hon inte fått tillbaka sina pengar.



Jennie förklarade då att hon hade 4000:- hemma,  men att de var i kontanter. Hon var villig 
att komma ner till Kungälv med pengarna men det tyckte Anna inte var en bra idé. Jennie 
skulle under helgen på något sätt ordna med att pengarna skulle komma in på Annas konto 
istället.

Efter detta började hon att prata om ett mord som precis ägt rum i Uddevalla. Det var en 
ganska dålig täckning där Jennie befann sig så hon hörde bara vissa lösryckta meningar från 
detta, hon nämnde b.la, om att hennes chef ringt henne och att hon skulle in på något 
polisförhör och så var det något om en brukare och kusin.

Särskilt tillfrågad om hon känner Jennie Olsson personligen så uppger hon att så inte är fallet, 
hon har aldrig träffat henne och vet inte något om hennes privatliv. Den enda kontakten hon 
har haft med henne är sociala medier och telefon.

Anna uppger vidare att en hel del som förevarit på Messenger har hon sparat, hon skickar 
över denna konversation mellan henne och Jennie, se bifogad fil. I denne konversation kan 
det framkomma mer detaljer kring lånen som hon inte har idag något minne av.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Rytterstig, Anna; 2020-09-17 10:05   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, swish, lån

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Bengtsson, Petra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd såsom "Swish-person" med Jennie Olsson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Pekka Paasonen
Förhörsdatum

2020-09-16
Förhör påbörjat

09:59
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Vi skall prata om en Jennie Olsson i detta förhör.

Hur känner du Jennie Olsson?

Vi gick på Dingleskolan ihop på gymnasiet. Tror att hon gick ett år efter mig. Detta var i 
mitten av -90-talet. Vi har haft kontakt med varandra efter detta, under alla år. Inte 
jätteflitigt, utan mera sporadiskt. Via sociala medier så har vi hållit mera kontakt med 
varandra.
Senast vi träffades var i juli/ augusti i år, hon var hemma hos mig. Då sade hon att hon bodde 
hos ett par i Uddevalla, som hon kände. Nyligen hade Jennie också träffat en tjej som bor i 
närheten i Munkedal/ Uddevalla. 

Vad kan du berätta om henne? 

Jag uppfattar Jennie som en genomsnäll människa som alltid ställt upp för alla. En person 
som har starka åsikter och säger vad hon tycker, hon fördjupade sig verkligen i saker. Jag 
uppfattade henne som att hon ville synas, hävda sig och berätta om sina åsikter. 
Jennie är väldigt engagerad i fotboll, mest fotbollslandslaget, och tittar väldigt mycket på 
fotboll både matcher och träningar. Jag uppfattar henne som lite "killig".

 Vet du något om Jennies ekonomi?

Nej, jag har aldrig trott att hon haft några ekonomiska problem. Hon har ju alltid haft så 
många jobb. 

 När lånade du ut pengar till henne första gången?



Första gången jag lånade ut pengar till henne var för ca 3 år sedan. Hon behövde pengar till 
något.

När pratade du/ hade kontakt med Jennie senast?

Jag träffade henne personligen i juli/ augusti hemma hos mig i Göteborg. Detta är senaste 
gången som jag verbalt pratat med henne.
I september hade vi kontakt via Messenger där hon ville låna pengar av mig. Jag tror att jag 
även att jag då skickade SMS till henne.

Har ni swishat pengar mellan varandra? Om ja, varför?

Ja det har vi. Det har varit lån från mig till henne. Jennie har då skickat meddelande att hon 
behövt låna pengar för att det har hänt henne något. Det har då handlat om materiella saker, 
om bilen och hundar och så. Senaste gången var hon i Östersund och skulle köpa en bil, men 
att hennes bankkort inte fungerade. Det har känts lite konstigt sista tiden att allt just händer 
henne. I början kände jag att det inte var några problem, utan jag lånade ut direkt. Senaste 
gången så fick jag inte tillbaka pengarna direkt, som jag fick förr. Jag har börjat fundera på 
om hon spelar eller något, för det är ju lite osannolikt att det ska hända en person så mycket 
som det gör för henne.

Om det varit lån till henne från din sida, anser du att du fått tillbaka dina pengar i tid?

Ja, alla gånger utom nu sista gången. Jag skrev då att jag inte visste om jag hade 4000:- näe 
hon ville låna, men hon svarade då att hon kunde betala tillbaka dagen efter. Hon hade sedan 
svarat att hon trott at hon betalat tillbaka men att det studsat tillbaka. Senare kom pengarna 
dock in, på swish.

 Vi ska prata om några specifika swishar mellan er, som du får kommentera.

2020-02-26, klockan 06,08. Du skickar 4000:- till Jennie. Varför?

Jag minns att jag satt på en buss och fick ett meddelande från Jennie. Jag tror att hon då skrev 
att det var något krångel med en bil eller hund, och att det inte fungerade med hennes pengar. 
Hon ville då låna av mig, och det fick hon. Jennie lovade betala tillbaka snarast.

2020-05-27, klockan 20,59. Du skickar 3200:- till Jennie. Varför?

Då har jag lånat ut igen till henne, hon har väl haft något annat problem. 

2020-09-01, klockan 13,25. Du skickar 4000:- till Jennie. Varför?

Då var jag på jobbet, och då skrev hon till mig att hon var i Östersund och skulle köpa en bil. 
Det var ett Forexkort som inte fungerade, skrev Jennie. Det var då jag skrev att jag kanske 
inte hade pengar. Jag har kvar alla konversationer mellan oss gällande dessa lån, både på 
SMS och Messenger. Det var då jag började känna att detta händer lite för ofta och samma 
person. Jag skriver då efter någon dag till henne att jag behöver få mina pengar tillbaka, för 
de kom inte direkt som de brukade göra.
Det jag känner är lite konstigt att Jennie aldrig pratat om dessa lån efteråt, eller sagt tack eller 
så.

2020-02-27, klockan 05,22. Jennie skickar 4000:- till dig. Varför?

Förhör med Bengtsson, Petra; 2020-09-16 09:59   diarienr: 5000-K1074675-20

 348



Det är väl så att hon då betalar tillbaka sitt lån från den 26/2. Hon brukade betala tillbaka 
väldigt snart efteråt.

2020-06-01, klockan 19,58. Jennie skickar 3200:- till dig. Varför?

Det bör väl vara återbetalning av lånet hon fick den 27/5.

2020-09-04, klockan 09,55. Jennie skickar 4000:- till dig. Varför?

Det är det sista lånet, från 1/9 som hon fick låna av mig.

 Vi skall prata om ett specifikt SMS mellan er.

2020-09-04, klockan 09,39 skickar du ett SMS till Jennie. 

Vad handlar detta SMS om, vad skriver du?

Jag skrev på messenger på torsdagen innan att jag behövde få mina pengar. På fredagen såg 
jag att hon inte hade öppnat detta medelande, och skrev nog igen på fredagen till henne. Jag 
går in och tittar på hennes Facebook om hon var aktiv där, men det var hon inte. Jag blev då 
orolig att det hänt henne något då hon var i Östersund och kanske köpt en dålig bil där för 
bara 4000:-, och att det hänt något på väg hem.
Jag skrev till henne typ "hoho var är du" och "har det hänt något"? Jag tror inte hon svarade 
på SMSet men tror att hon svarade på mitt Messengermeddelande istället. Hon skrev då att 
det strulade med betalningen och var tacksam för att jag brydde mig om henne. Hon nämnde 
inte något om någon bilfirma eller person som hon var hos, bara kontakt via text.

Varför skickar du detta SMS?

Jag ville ju ha tillbaka mina pengar som hon skulle ha betalat tillbaka samma kväll eller 
dagen efter som vi kommit överens om. Jag kände mig orolig att jag nu inte skulle få tillbaka 
mina pengar.

Ca 15 minuter senare får du in 4000:- på ditt konto från Jennie. Får du någon 
förklaring till detta?

De kommer på swish, men inte mera än att hon hade skickat och att hon hade dålig täckning 
och trott att de var skickade.

Pratar du med Jennie i samband med detta?

Nej, bara via SMS och Messenger.

Hur kommer det sig tror du att du får in dina pengar direkt efter ditt SMS?

Jag tyckte bara att det var tråkigt att jag var tvungen att fråga efter mina pengar.

 Känner du till något om hennes kusin Helene Frendberg? Har Jennie nämnt något om 
detta?

Ja, att hon jobbar extra hos henne. Jennie berättade att hennes kusin behövde hjälp och hade 
dåligt med assistenter. Hon hade tydligen jobbat väldigt mycket hos Helene.
Jennie har alltid haft många jobb.

Förhör med Bengtsson, Petra; 2020-09-16 09:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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Är det något annat du vill berätta om detta eller om Jennie i övrigt?

Inte mera än att det är konstigt att hon lånat pengar av bara mig som hon träffar så sällan.  Jag 
har fått uppfattningen om att hon är lite ensam.

 Har du något telefonnummer till Jennie?

0737 – 15 63 64

 Vet du vad Jennie har för namn på Facebook?

Jennie Olsson

 Vet du vad Jennie har för namn på Instagram?

Mufy78

 Vet du vad Jennie heter på Snapchat?

Jennie Olsson, Muffy7878

 Petra har all konversation kvar mellan henne och Jennie kvar på SMS och Messenger. 
Ombedd av förhörsledaren att spara dessa, vilket hon lovat göra.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Bengtsson, Petra; 2020-09-16 09:59   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, swish

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Hallbäck, Magnus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina förehavanden med Jennie Olsson samt transaktioner mellan dem
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-23
Förhör påbörjat

15:28
Förhör avslutat

16:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hur känner du Jennie Olsson:
Jag har förstått vad det handlar om och jag har hört att hon är hos er. Jag var ordförande i 
Kopparberg Göteborgs FC:s supporterklubb. Det är nog ett år sedan vi hade samling med 
supporter föreningen på Avenyn, vi var på John Scotts och det var då jag träffade henne 
första gången. Det var inget speciellt utan vi hejade på varandra och det dracks lite öl och sen 
gick vi till arenan. 

Hur ser er relation ut idag:
Inte alls, jag har lämnat som ordförande i supporterklubben för de betedde sig lite dåligt mot 
mig så då lämnade jag. När Corona drog igång så fanns det restriktioner från svenska 
fotbollsförbundet men klubben hade inga restriktioner om att komma och titta på träningar. 
Och det hade inte Svenska fotbolsförbundet heller men då tyckte hon att jag bröt de 
restriktioner som fanns när jag var och tittade på träningar fast det inte fanns några sådana. 
De skrev dumma och elaka meddelanden på Instagram. Jag tröttnade då och lämnade 
supporterklubben helt och hållet. Sen vet jag inte om ni vet att hon har varit kassör i den här 
supporterklubben och supporterklubbens pengar skall hon ha haft på sitt eget konto, alltså 
medlemsavgifter som folk har betalat in. 

Jag vet inte hur mycket det rör sig om men det kanske kan vara en 6-7000 kronor om de inte 
dessutom har köpt saker för då kan det röra sig om mer pengar. Det sista jag fick igenom som 
ordförande var att supporterklubben blev en registrerad ideell förening hos 
Skattemyndigheten. Det innebär att man kan öppna ett föreningskonto hos banken och man 
kan sätta två personer som har tillgång till kontot. Då viste jag att hon hade haft ett 
spelberoende men hon sade att hon hade tagit sig ur det. Anledningen till att jag var så noga 
var att hon sade att hon varit inne och gjort en magoperation och då blivit bestulen på sin 
mobil, vi märkte då att det var väldigt sårbart att bara en person kunde se och ha tillgång till 



klubbens pengar. Detta var i våras, april kanske. 

Hur såg er relation ut innan det här med inläggen hon gjorde:
Den var helt okej, vi var på nån resa till Lettland ihop och såg någon landskamp så den var 
bra. Det kändes som hon inte var okej sen, det kändes som hon ändrade attityd då i alla fall 
mot mig och det var i april, maj där någon gång. Jag var även uppe och hämtade henne till en 
match för hennes bil hade gått sönder i Danmark men nu när jag tänker på det känns det som 
om hon bara har lurat mig hela tiden. 

Vad är anledningen till att du swishat till Jennie:
Det vet jag, för hon sade att hon sålt en båtmotor och då fått kontanter och hon kunde inte 
sätta in så mycket pengar för det fanns ett tak hos banken på hur mycket man kunde sätta in. 
Så jag fick kontanter av henne och jag swishade då henne det beloppet det var 15 000 kronor 
i februari och det var för den här båtmotorn. Sen har jag swishat henne för resan till Lettland 
när vi var på landskamp. Det var 2500 kronor. Jag var på jobbet och hon hade tid att leta 
biljetter och boka så då blev det att hon bokade allt och sen betalade jag henne. 

Men pengar som hon har för supporterklubben, hur skall de hanteras:
Min tanke var ju att det skulle sitta på det här föreningskontot, men jag vet att han som hade 
det innan hade pengarna på ett eget konto men att det var märkt för supporterklubben för de 
pengarna skall ju inte blandas med andra pengar för då blir det ju fel. 

Vet du något om hennes ekonomi:
Nej, det enda hon har berättat var ju att hon haft ett spelberoende men att hon hade kommit ur 
det. 

Ser ut som det gått ut 2500 kronor till dig i slutet av mars:
Okej men då är det nog inte pengar från resan om hon har betalat tillbaka allt, då måste det 
var när hon lånade pengar av mig. Då kan det varit den gången hon sade att hennes bil hade 
gått sönder i Danmark. Men hon har frågat om hon kan få låna pengar många gånger men 
tyvärr lånade jag ut en gång. Anledningen till att hon vill låna har varit någon kompis som 
behövde hjälp men det har varit flera olika ursäkter till varför hon behövt låna men jag vågar 
inte säga vad de var mer för då kanske jag säger fel. Lettland resan var hösten 2019 ser jag nu 
på mina bilder i kameran. 

Är hon skyldig dig något nu:
Nej. 

Inget annat du kommer på:
Nej, inget annat så där men jag funderar ju om supporterklubbens pengar finns kvar det har 
jag funderat på. 

Vad har du för mobilnummer till Jennie:
0737-15xxxx.

Vidkänt. 

Förhör med Hallbäck, Magnus; 2020-09-23 15:28   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, swish

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Holm, Carina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jennie Olsson, swish
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-11-19
Förhör påbörjat

11:25
Förhör avslutat

12:06
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Carina informeras om anledningen till förhöret. Det gäller ett belopp på 7000 kronor som är 
överfört via swish till Jennie Olsson den 27 augusti 2020.

Hur kom ni i kontakt med varandra du och Jennie - jag var med i en hjälpgrupp inför Jul 
2019 som var mer lokal här kring Guldsmedshyttan som fanns på Facebook. Av en slump 
kom jag in på fel hjälpgrupp och på så sätt kom jag i kontakt med Jennie. Första gången som 
jag skickade till den gruppen var efter jul 2019. Senare under 2020 skickade Jennie en vän 
förfrågan på Facebook som jag accepterade. 

Jennie startade om en "hjälp grupp" eftersom hon sa att en person i den "gamla" gruppen hade 
avlidit. Jennie berättade också att hon flyttat från Trollhättan till Uddevala eller om tvärtom 
minns jag inte.

Det Jennie la ut i den nya gruppen kunde vara att det var en pensionär som behövde pengar 
för att betala sina mediciner, en farbror som behövde nya skor, en annan var att en kvinna 
skulle lösa ut sin hund från veterinären. Jag tyckte synd om de här människorna som inte 
kunde klara sig och jag uppfattade att Jennie var seriös. Hon berättade om att hon klippte gräs 
hos människor som behövde hjälp med det och med andra göromål. En gång lånade jag ut 
4000 som jag fick tillbaka och kände därför att hon verkade seriös.

Första insättningen via swish gjorde jag den 
10 januari 2020, 500 kronor
11 januari 1500 kronor
29 januari 1000 kronor



31 januari 1084 kronor
7 februari 500
23 februari 2900
Sedan fortsätter det att läggas ut i gruppen att det behövs hjälp och då sätter jag in olika 
poster under våren.

 När var det som du lånade ut 4000 kronor som du fick tillbaka – det var i juni som jag 
lånade ut 4000 kronor som jag sedan fick tillbaka

 Den 27 augusti är det en swish på 7000 kronor till Jennie från din sambos 
telefonnummer. Vad handlar det om -  en Agnetha som är kompis till Jennie skulle bli 
vräkt av sin hyresvärd om hon inte betalade sin hyra. Detta låg ute först i gruppen på 
Facebook och sedan hade jag och Jennie en konversation via Messenger. Denna Agnetha 
hade blivit lämnad av sin man. Med anledning av detta så kände jag och min sambo Tommy 
att vi skulle hjälpa till. Jag hade redan swishat upp min maxgräns så Tommy swishade från 
sitt konto 7000 kronor. Dessa pengar skulle vi få tillbaka den 25 september och då 5000 
kronor. 

Eftersom jag tidigare i juni lånat ut 4000 kronor som jag fick tillbaka så kände jag och min 
sambo att det kändes okej att låna ut dessa pengar.

Efter den 27 augusti så skriver Jennie att en person som hon känner vars sambo har hängt sig 
på grund av att han lånat pengar av ett MC gäng. De hade tre barn och kompisen, kvinnan låg 
på psyk på grund av att mannen hade hängt sig. Kvinnan måste betala skulden annars skulle 
det bli ränta på lånet och att kvinnan behövde nu 19000 kronor. Detta la hon ut i gruppen. 
Folk swishade eller om det var något hon bara sa men hon sa till mig på Messenger att hon 
förstår om inte vi kan låna ut pengar då vi redan gjort det med 7000 kronor.

Jennie skrev att om vi kan så kommer vi ju att få tillbaka 7000 från Agneta när hon får sin 
A-kassa och 5000 den 25 september. Nu är vi nere på 18 000 kronor skrev Jennie senare. Jag 
skrev då att vi är i Sälen och måste ha bankdosa för att lösa det men kommer hem imorgon. 
Det var snällt skrev Jennie. Hon skrev också att det kommer in pengar hela tiden och att hon 
skulle åka till denna kvinna som låg på psyket.

Den 30 augusti skriver Jennie att nu är det 14 000 som behövs till kvinnan. Jag skrev att jag 
skulle kolla med min sambo Tommy och återkomma.

Den 31 augusti skriver Jennie att nu är det 13 000 för någon har via bank fört över 1000 
kronor. Då skrev jag om det funkar med 13 000 via bank och det sa hon att det gjorde.
Jennie skrev att det var bra. Hon skulle sedan föra över pengarna till kvinnas pappa som 
skulle betala de här i MC gänget. De ville ha kontanter.

Jag skrev "hoppas hon får vara ifred sen" Jennie svarade att det finns ett kontrakt.

Jag förde över 13 000 kronor den 31 augusti till Jennies bankkonto. Eftersom avtalet var att få 
tillbaka pengarna den 25 september så var det klart. Det som blev märkligt var att strax efter 
denna överföring så försvann gruppen från Facebook och kort därefter även Jennies profil. 

2 september skrev jag till Jennie om hur det hade gått med pengarna och kvinnan. Jennie 
skrev att det hade gått bra och att det fanns kvitto på betalningen så det var klart. Sedan skrev 
hon vidare att hon själv låg på sjukhus med hjärtflimmer. Därför hade hon inte uppdaterat i 
"hjälpgruppen". 

Förhör med Holm, Carina; 2020-11-19 11:25   diarienr: 5000-K1074675-20

 354



3 september skrev Jennie om hon kunde låna 6000 kronor för att lösa ut sin bil som var på 
service på en verkstad. Då skrev jag att jag inte kunde hjälpa henne för nu hade jag lånat ut så 
mycket pengar så det fick räcka. Förstår det svarade Jennie men det var bara en chansning att 
hitta en lösning. Jag hoppas det löser sig skrev jag. Därefter har vi inte haft någon kontakt. 

Uppläst och godkänt

Förhör med Holm, Carina; 2020-11-19 11:25   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, arbetsledare på Rexel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Edvardsson, Anna-Karin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samtal med misstänkt den 4 september, samt övriga omständigheter
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-28
Förhör påbörjat

13:12
Förhör avslutat

13:33
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hur känner du Jennie:
Jag jobbar som arbetsledare på Rexel så jag känner henne som anställd, först via ett 
bemanningsföretag, vi var väldigt nöjda med hennes prestation här hos oss. Sen så fick hon 
somarjobb på bruket i Munkedal och då slutade hon på det här bemanningsföretaget.

Lite senare sen så behövde vi mer folk och då kontaktade vi Jennie eftersom vi bara hade 
goda erfarenheter av henne. Hon anställdes av oss 2019 och det har aldrig varit några 
problem. Vi vet om att hon dessutom jobbar extra hos sin kusin ibland på helger och liknande 
men det har hon varit öppen med hela tiden. 

Jag vet att hon sjukskrev sig den 26 augusti för att hon hade ont i en arm, hon skickade sen 
SMS till mig onsdagen innan det här hände och skrev då att hon var på NÄL och det var 
någon hjärtmuskel inflammation. Hon ringde mig sedan på fredagen på eftermiddagen någon 
gång den dagen det hade hänt, hon sade då att hon inte visste hur mycket hon skulle orka 
jobba för hon visste inte hur hon skulle må eftersom mordet hade varit hos hennes kusin och 
det var en kollega som var mördad. Hon sade inte så mycket mer om det. Jag tänkte då, hur 
mycket ska en person vara med om. Hon sade att hon var hemma men att hon varit och träffat 
sina kollegor. 

Jag förstod först senare när jag läste tidningen om en misstänkt kvinna i 40 års åldern från 
Uddevalla med koppling till brukaren var anhållen i ärendet. Jag ringde henne då och försökte 
SMA:a men fick inget svar och då förstod jag ju att det var hon. Vi här blev väldigt chockade 
och kunde inte tro detta, har hon såna sidor så har hon dolt dem väl. 

Vad jobbade hon med hos er:
Som lagerarbetare. 



Hur länge har hon jobbat hos er:
Sen 2017 inklusive bemanningen. 

Har det varit något speciellt under den här tiden:
Nej. 

Och kontakten den 4 september, vad handlade det om:
Det var ju det att hon skulle må dåligt och det var då jag tänkte hur mycket skall nån behöva 
tåla, först Wilma och sen det här. Hennes bror var ju ihop med Wilmas mamma. 

Och kontakten den 2 september:
Då var det det här med hjärtmuskel inflammation och jag tror även hon skulle ta ett Corona 
prov. 

Hon har inte haft några problem vad ni känner till med pengar eller annat:
Nej, inte vad vi vet och hon tjänar ju inte dåligt här plus att hon jobbar extra hos sin kusin. Vi 
har ju gjort polisanmälan om stölder här på jobbet, tror det var runt januari i år men då har vi 
ju misstänkt en annan och inte henne. Detta kom som en blixt från klar himmel för oss för här 
har det inte varit några problem. 

Något annat:
Nej, inte vad jag skulle säga. 

Uppläst och godkänt i koncept. 

Förhör med Edvardsson, Anna-Karin; 2020-09-28 13:12   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennies, Fd kassör i KGFC supporterklubb

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Thorsson, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om när Jennie tog över kassör rollen från Fredrik
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-09-11
Förhör påbörjat

13:58
Förhör avslutat

14:36
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik informeras att anledningen till förhöret är att Jennie Olsson har nämnt honom 
i samband med att en insättning på Jennies konto ifrågasattes.  

 Fredrik berättar direkt - första september swishade jag henne 4000 kronor för att hon 
skulle köpa en bil och att hon skulle då befinna sig i Karlstad, har jag för mig.

Hon skulle låna de pengarna en dag för att hon inte hade tillräckligt med täckning på sitt 
konto. Hon skulle föra över pengar till mig när hon kom hem.

Jag försökte nå henne per sms men hon återkopplade inte. 

Jag ser att jag sms henne den 1 september 15.28 att jag satt över pengarna och hon svarade 
minuten efter att "du är en ängel" och ett hjärta.

På lördagen den 5 september var vi på fotboll tillsammans och sen skrev jag den 8 september 
11.15. Jag skrev "ingen stress men glöm inte mig" sen skrev jag den 10 september "medda, 
nu kommer helgen. Jag ligger minus 1500 kronor så glöm inte bort mig." Jag har inte hört 
något från henne sedan fotbollsmatchen i lördags.

 Hur länge har ni känt varandra - ca 2 år, tror jag genom KGFC fotbollsdamer. Genom 
supporterklubben. Jag vet inte om det är 2 eller 3 år sedan. Vi var med i styrelsen båda två. 

 Vad hade du för uppdrag - jag var kassör och Jennie blev kassör efter mig.

 Hur funkar det om jag vill bli medlem i supporterklubben - du betalar in på ett konto, det 
är supporterklubbens konto. Du kan läsa på klubbens hemsida KGFC om hur du ska göra.



 Betalar man alltid in till klubbens bankkonto - jag vet inte hur det kan va idag. Kanske 
att man kan swisha kassören som sedan för över till bankkonto.

 När du slutade som kassör och lämnade över till Jennie, vad lämnade du över - det var 
kassabok och kassa. 

 Kassa, var det kontanter - nej det var siffror på ett papper som visade vad som fanns på 
bankkontot.

 Hade hon tillgång till det kontot - ja som jag förstår det och så var det i vart fall när jag var 
kassör.

 Så vad jag förstår har du inte lämnat några kontanter till Jennie - nej det har jag inte 
gjort.

Är Jennie kassör idag - ja men det är ju lite stiltje i fotbollsvärden just nu.

Uppläst utan anmärkning

Förhör med Thorsson, Fredrik; 2020-09-11 13:58   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, Kopparberg/Gbg

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Bertilsson, Kewin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande kännedom om Jennie Olsson och supporterklubben
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Pekka Paasonen
Förhörsdatum

2020-09-15
Förhör påbörjat

10:41
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Min roll i Kopparbergs supporterklubb just nu är sekreterare. Jag är den som startade klubben 
och är väl också lite alltiallo med allt annat. Jag var ordförande från starten sommaren 2017.

Jennies roll i klubben är kassör. Detta har hon varit under detta året i alla fall. Den förre 
kassören hette Fredrik Thorsson. Det blev lite mycket för Fredrik så då hade Jennie sagt att 
hon kunde ta över hans roll. Jennie var då suppleant. Vad vi vet så det inte varit något strul, 
utan vi tror att hon skött det bra för vi har inte märkt något utåt. Jennie är den som haft 
kontroll över konton.

Vi har ca 50 medlemmar i supporterklubben. Flera nya har mailat mig om att de velat bli 
medlemmar och då har jag vidarebefordrat detta till Jennie för handläggning.
Medlemsavgifter swishas in, 100 kronor, och då får de svar på detta. Swishen går numera till 
Jennie. Jennie tar då screenshot på inbetalning och skickar det till mig och jag lägger namnet i 
mailboxen. Jennie sköter nog medlemsantalet, nya och gamla. 
Vad jag vet så har de flesta swishat in pengarna, nästan allt, sker så. Kanske att någon betalat 
kontant i samband med någon match, men det är ovanligt.
Angående andra inbetalningar och utbetalningar sker inte ofta. Vi fick 10000:- av klubben 
till Intersport där vi köpte in lite kläder och flaggor och så som vi sålde på matcherna. Dessa 
pengar gick då in i vår kassa. Gällande utbetalningar så är det kanske om vi hyr en buss till 
bortamatcher och så. Supporterklubben sponsrar lite av bussavgiften. Vet att förra kassören 
Thorsson sparade alla kvitton. Vet inte hur Jennie gjort, antar att hon har koll på detta.
Förr så kom det en screenshot varje gång det kom in pengar eller hur saldot såg ut. På sista 
tiden har det inte redovisats som förr. Detta ligger på Jennie men samtidigt så har ju inte jag 
heller bett om detta. Det är senaste veckan som det varit tyst, annars tidigare har det varit bra.

Supporterklubben har ett konto, som Jennie ansvarar för. Jag tror att det bara är Jennie som 



har tillgång till detta konto, det är hon som sköter detta. Hon har meddelat när pengar kommit 
in.

Pengarna på kontot går tillbaka till våra medlemmar, typ till hjälp vid bortaresor. I år ska det 
väl inte ha varit några utbetalningar från detta konto, då vi inte rest någonstans eller köpt in 
något.

Senast jag hade kontakt med Jennie var förra lördagen på hemmamatchen mot Eskilstuna. 
Hon var där själv och satt med oss på läktaren som vanligt. Jag uppfattade henne som vanligt, 
som det brukar. Jennie brukar vara glad och älskar fotboll och laget. 

Jag känner henne bara via fotbollen, och då uppfattar jag henne som en glad tjej. Ibland har 
hon väl haft lite downs, men det har vi ju alla. Har inget annat att säga om detta.

Vår supporterklubb har blivit utsedda till officiell supporterklubb till Kopparbergs. Detta för 
att hjälpa laget och stötta dem på bästa sätt från läktaren. Vi fick då de 10000:- från 
moderklubben till ett konto på Intersport, där vi fick handla för upp till denna summa. Vi är 
annars helt avskilda från moderklubben.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör med Bertilsson, Kewin; 2020-09-15 10:41   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennie, samtalslista

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Tollernäs, Pia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs i en utredning gällande mord med anledning av telefonsamtal.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Zed Bjälldal
Förhörsdatum

2020-09-17
Förhör påbörjat

09:48
Förhör avslutat

10:21
Förhörsplats

Trollhgättan, tfn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Bakgrund

Pia Tollernäs har bott tillsammans med man och två barn på folkbokföringsadressen i ca 11 år.

 Arbete

Pia är förtidspensionär sedan 1 år och dessförinnan sjukskriven i 7 år. Tidigare arbetat på 
ABBA.

 Jennie Olsson

 Hur lärde du känna Jennie Olsson? Hon har jobbat med mig på ABBA i Kungshamn. Det är 
åtta år sedan. Jennie var tillsammans med en tjej som jag känner sedan gammalt. Vi gick i 
skolan tillsammans.

 Vad heter hon? Jenny-Ann Eriksson hette hon som barn. Hon har nog bytt namn nu. Ett tag 
var hon gift med en man och hette då Lilja innan hon blev lagd åt andra hållet om man säger 
så.

 Har du Jennie Olssons telefonnummer?   Fhl. Ant. Pia tittar i sin telefon. Pia uppger - 
0737-156364.

 När pratade du senast med Jennie Olsson? Det var väl en eller två veckor sedan. För två år 
sedan hjälpte jag henne med en insamling till jul för sådana som inte har råd att betala 
räkningar och sådant. Jag hjälpte henne med insamlingen.



 Var det insamling till en fond med konto? Hon har gått bort den som startade men dom håller 
på fortfarande med det. Det är ett konto med meddelande.

 Vilka startade fonden? Hon som startade fonden hette Maria men hon gick bort i cancer. Den 
andra som har hand om fonden har skyddad identitet. Om andra betalar in till fonden så för 
jag över till Jennie som sedan för över pengarna till fondkontot. 
*När förhöret lästes upp tillägger Pia att den som vill bidra med pengar Swishar till ett 
nummerkonto som redovisas på kontot. Det går att kontrollera.

 Vilket nummer är det på fondkontot? Nu har jag inte betalt in pengar till det.  Fhl. Ant. Pia 
tittar i sin telefon för att leta efter kontonumret. Pia uppger –Jag hittar inte kontonumret nu.

Pia berättar att hon själv inte fört över några pengar då de själva inte har så mycket i och med 
att hon är sjukskriven.

Pia berättar att hon hjälpt till med att samla in kläder och annat. Pia tror att gruppen heter 
något liknande "Vi som hjälper".

 Vad minns du av det senaste samtalet med Jennie Olsson? Vi pratar rätt länge då vi pratar 
men har varit dålig på det senaste. Vi pratade om det som hänt Wilma för han som står åtalad 
för mordet, hans lillebror, gick i samma klass som min son. Alltså den åtalades lillebror gick i 
samma klass som min son.

 Minns du något mer av samtalet? Ja, hon arbetar som personlig assistent för sin släkting och 
så har hon sitt vanliga jobb också men det minns jag inte vad det är. Hon arbetar i Vänersborg 
eller i Trollhättan. Hon verkade trött som om hon arbetat för mycket.

 Har Jennie försökt låna pengar av dig? Aldrig. Hon har aldrig gjort det.

 Försökte Jennie låna pengar av andra? Nej, inte vad jag hört talas om men jag umgås inte 
med henne och hennes kamrater.

Förhöret efter hand nedtecknat. Uppläst.

 Stämmer det? Ja. För mig är Jennie en bra vän som jag tycker mycket om. Hon lyssnar även 
om jag mår dåligt och behöver stöd. Kan ringa henne när som helst utan att störa.

Avslutat klockan 10:21.

 Tjänsteanteckning: Pia uppgav att hon var på väg att hämta barn då förhörsledaren ringde. 
Pia skall vid ett senare tillfälle leta vidare och hittar hon gruppens namn och konto kommer 
Pia att kontakta förhörsledaren
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Förhör
Jennie, fd flickvän

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Eriksson, Jenna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring Jennie Olsson och deras förhållande
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-10-01
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

14:24
Förhörsplats

Polishuset i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hur känner du Jennie:
Vi började prata på Facebook och sen kom hon hem till mig på en fest och sen blev hon kvar. 

Hur länge sedan är det:
Vi levde ihop i sju år och det är sex år sedan vi gick isär så det är ungefär 13 år sedan. 

På vilket sätt kände ni varandra:
Vi hade ett förhållande, vi var förlovade. Vi levde ihop i sju år och var sambos. 

Hur var er relation, kan du beskriva den:
Den var kaos. Den var, det var både psykisk och fysisk misshandel. Så var det i stort sett hela 
tiden. Hon hade inget spritsinne och hon drack väldigt mycket och där slog det ju över. 
Polisen kom väldigt ofta till oss eftersom det var sån turbulens i lägenheten. De tog aldrig 
med henne utan de pratade ofta med henne så hon lugnade sig. Det som är, så utåt sett är hon 
världens snällaste och man tror inte hon kan göra nån nåt illa. När det tog slut så undrade min 
familj hur jag kunde göra slut med en så go tjej. Men hon sparkade, vi hade varit ute och jag 
satt under fläkten och rökte, min stora dotter stod bakom mig, jag måste sagt något fel för hon 
sparkade mig rätt över halsen med stålhättan skor så jag trodde jag skulle dö. Sånt gjorde hon 
och då spelade det ingen roll att barnen var med. Hon kastade sprit i ögonen på mig och min 
dotter och det var såna saker hon gjorde. Ofta var det fylla inblandat, tror det handlade 
mycket om svartsjuka för hon var väldigt svartsjuk av sig men jag har aldrig fått några riktiga 
svar. 

När tog förhållandet slut:
Det är sex år sedan och det var för jag kände att det här inte går mer. Mina barn började växa 
upp och jag kände att det sett alldeles för mycket. 



Har ni haft någon kontakt efteråt:
Ja, hon tog kontakt med mig för kanske fyra år sedan. För under vår tid ihop så köpte jag en 
hund som jag parade. När hon flyttade ut var det lugnt. Hon flyttade sen ihop med en tjej och 
då ville hon ha pengar av mig, jag hade då kvar en hund men hon stod på papprena och 
försäkringen och skulle hon skriva över mig på hunden så ville hon ha 5000 kr så då betalade 
jag, annars så skulle ju hon i princip bara kunna komma och hämta hunden och det ville jag 
ju inte eftersom det var min hund. Det är den enda kontakt jag haft med henne efteråt. Dock 
har hon haft kontakt med min äldsta dotter rätt mycket. Det är för att Jennie vill låna pengar 
hela tiden så Alexandra har ju varit snäll och lånat ut pengar till henne. 

Sen har jag ju hört av Alexandra att hon varit hos henne några gånger, då har Jennie pratat 
mest om sitt nya förhållande men jag vill helst inte veta. Men det har ju varit mycket prat om 
att hon behöver pengar till bilar, hundar och att hon har suttit fast i Danmark eller om det var 
någon bror det var ju i samband med Wilma då. 

Jag kom på nu att vi hade en husrannsakan hos oss, jag vaknade av att det dundrade in massa 
människor hos oss och de letade överallt i varenda lite vrå. Det handlade då om nycklar till 
parkeringsautomater som hon hade plockat ut pengar ifrån och tagit. Sen var det, allt handlar 
ju om pengar, hon hade hjälpt min bror på hans pizzeria. När han jobbade lade han alltid 
smycken och guld på ett speciellt ställe, där låg även en bong, han hade spelat på hästar och 
vunnit. När han sedan skulle gå hem på kvällen så var allt borta och då var det bara Jennie 
som hade varit där så han kunde inte se att det kunde varit någon annan än henne. 

En gång var vi på bröllop och hon var toastmaster, då hade hon koll på alla presenter och det 
var även ganska mycket pengar som skulle gå till en resa för brudparet. Jennie sade att de 
skulle lägga pengarna i en bok så de visste var pengarna var, problemet var bara den att när 
kvällen var slut så var både bok och pengar borta och det var ju bara brudparet och Jennie 
som visste var de låg. Vi letade ju efter boken i soprum och liknande och jag tittade även 
igenom vår bil men vi hittade aldrig något men hon hade ju mycket pengar efter det. Jag 
minns att deras pengar var borta och samtidigt köpte Jennie en ny tv. 

Sen var det som det kan vara i ett förhållande, det tog slut flera gånger och vi blev ihop igen 
så det var väldigt turbulent men det fanns även bra stunder så klart. 

Vem du om Jennie hade några bekymmer under er tid:
Ja, bekymmer, det var ju prat om pengar hela tiden att det inte fanns pengar till räkningar. Sen 
blev hon av med jobb och fick söka nytt och jag hade tre barn men där var hon snäll och 
ställde upp det var ju bara det att hon blev dum när hon var berusad. Sen var det så att hon 
spelade väldigt mycket när vi var ihop. Hon spelade både på hästar och casinospel. Jag 
förstod ju inte att det var ett missbruk hon hade förrän senare. Jag kom på det när hon hade 
spelat upp hela sin lön och vi fick ta ett lån för att kunna betala räkningarna. Sen satte hon ju 
mycket på bingohallar också. Jag vet inte hur mycket hon spelade för men jag förstod ju när 
hon hade spelat upp hela lönen. 

Vet du hur hennes ekonomi såg ut:
Kaos. Hon hade ju en bra lön som väktare men hon lånade ju alltid pengar för hon hade inte 
pengar kvar på slutet av månaden. Sen så skulle hon ju alltid köpa det senaste och nyaste, 
mina barn fick nya datorer och det är ju inte gratis. Hon kunde inte handskas med pengar, 
hade hon några så försvann de fort. 

Förevisas bild på jacka från förundersökningen, vad kan du säga om den:
Nej, det är inget jag känner igen. 
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Nåt annat att tillägga:
Nej, inget som jag kan komma på. Men hon är ju inte frisk, för utåt sett snäll och alla tycker 
om henne, men att leva med henne bakom stängda dörrar då är hon fan ett monster. Det är 
som hon blir en annan människa. Sen har hon tagit sig in i min lägenhet flera gånger  när vi 
inte bodde ihop och jag vet inte hur, jag och en kompis hade varit ute en gång och låg i min 
säng och plötsligt stod hon bara där och hällde massa dricka på oss båda två. Hon hade 
psykopatiska drag. En gång när vi bodde isär så skulle vi träffas utanför där hon bodde och då 
berättade hon för mig att hon försökt hänga sig men att takkroken inte höll och jag såg då att 
lampan låg på golvet men om hon hade slängt den där eller inte vet jag ju inte. Men jag litar 
ju inte på henne för jag såg inga märken på halsen eller inga rodnader så jag vet inte. Jag vet 
att hon ett tag när vi levde ihop så hade hon tre jobb och ändå räckte pengarna inte till. 

Nåt annat:
Nej, inte vad jag kan komma på. 

Vidkänt.
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Förhör
Jennie, fd flickvän

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Eriksson, Jenna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-11-18
Förhör påbörjat

10:40
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jenna är hörd tidigare men kontaktas för kompletterande förhör.

Jenna uppger att hon tidigare hette Jenny-Ann Lilja. Hon har nu bytt namn till Jenna 
Eriksson.

Jenna uppger att hon in te haft kontakt med Jennie på väldigt länge. Senaste gången hon 
hörde något så var det när hennes dotter Alexandra lånade ut pengar till Jennie och det var i 
början på året. Det var 3000 kr och det dröjde nog tre månader innan Jennie betalade tillbaks.

Jennie har försökt låna pengar av Jennas familj men ingen har lånat ut pengar förutom 
Alexandra då. Jennie har haft olika anledningar till att hon har varit i behov av pengar. Hon 
har bland annat sagt att hennes bror suttit fast i Danmark, att det är fel på hennes bil och att 
hon ska hjälpa sin bror vars familj haft det jobbigt då en familjemedlem försvann.

Jenna har inte haft någon kontakt själv med Jennie på flera år.

 Uppläst efterhand utan anmärkning.
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Förhör
Jennie, bekant, Enko

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Eminovic, Enver
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter kring Jennie Olsson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-12
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats

Polishuset, Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil.

Vad jag förstår kallas du för Enko. Stämmer det?
Det stämmer.

Vad är ditt mobiltelefonnummer?
Antecknas i DurTvå under hans personuppgifter.

Berätta för mig hur du först lärde känna Jennie Olsson?
Enver uppger att han träffade Jennie på en pizzeria i Uddevalla första gången och det är 
kanske för 10 år sedan. Jennie hjälpte nog till lite med allt möjligt på pizzerian. Pizzerian 
hette Atlantic eller något liknande och den låg mitt emot gamla polisstationen. Lidl ligger 
alldeles i närheten av den här platsen.

Det var en kille som hette Jimmy som drev pizzerian och Jennie var ihop med Jimmys syster 
på den tiden.

Hur har ni haft kontakt efter det?
De träffades i stort sett bara på pizzerian. Efter det så har de bara hälsat om de setts på stan.

Jennie tog sedan kontakt med Enver den 6 mars 2020 via messenger och sa att hon behövde 
låna pengar snabbt. Hon hade fått Envers nummer från en kille som hette Daniel Banjac. 
 Enver kontrollerar datum på sin mobil. Enver kunde inte skriva meddelanden eftersom han 
jobbade, Jennie fick därför Envers nummer och ringde upp honom lite senare.



Enver förklarade då för Jennie att han inte kunde låna ut pengar. Enver är fembarnspappa så 
han har inga pengar att låna ut.

Jennie berättade att det var speldjävulen som gjort att hon hamnat i skuld.

Jennie berättade aldrig hur mycket hon behövde låna. Det blev aldrig prat om det.

Vet du någon annan som lånat henne pengar?
Nej. Enver har ingen aning. Enver känner inte henne så. De har bara hälsat på stan.

De har inte haft kontakt på fem år eller något. Sen var det då via Daniel Banjac som de fick 
kontakt igen.

 Vem är Daniel Banjac?
Det är en skötsam kille vad Enver vet. Det är ingen kille som Enver umgås med. Han hinner 
inte eftersom han har en treåring hemma och jobbar långa dagar dessutom.

Var det ingen du kunde rekommendera som kunde låna ut pengar till henne?
Nej. Absolut inte. 

 Har ni haft någon kontakt efter mars? Då när Jennie frågade dig via messenger?
Nej. Efter det var det tyst.

 Har Jennie kontakt med några andra du känner?
Jimmy som hade pizzerian och kanske den andre killen som hade pizzerian ihop med Jimmy. 
Enver vet inte namnet på den andre killen men vet att han på något sätt är släkt med Jimmy.

Är Jennie skyldig någon pengar som du vet just nu?
Vet inte.

Vet du någon som söker eller har sökt Jennie för att försöka få tillbaks pengar som man lånat 
ut?
Nej.

 Hade hon problem med ekonomin då när du lärde känna henne på pizzerian?
Enver vet inte det. Han kan inte svara på det eftersom de inte kände varandra så väl på den 
tiden heller.

 Varför tar hon kontakt med just dig efter så lång tid och vill låna pengar tror du?
Det kan jag inte svara på.

Hon skriver via messenger och frågar om ni kunde kunde träffas. Blev det så?
Nej. Enver kunde inte och de träffades aldrig. Det blev via telefon bara.

Enver kan inte förstå att hon säger att han har lånat ut pengar. Enver frågar vilken summa det 
i såna fall har handlat om?

 Förhörsledaren uppger att det rör sig om 20.000 kr.

Absolut inte. Enver fattar inte varför hon har sagt detta.

 Har du lånat ut pengar till henne innan?
Nej, aldrig någonsin. Hon har aldrig frågat innan. Hon har aldrig bett Enver om hjälp innan 
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heller.

 Har ni något ekonomiskt intresse ihop? 
Aldrig. De lever i två olika världar. De har bara haft en ytlig relation.

Det finns inget gemensamt mellan dom vad gäller affärer eller ekonomi. 

Enver har inte haft kontakt med henne på flera år.

 Har du Jennies mobilnummer?
Nej. Hon ringde från något nummer men det har Enver inte sparat. 

När träffade du Jennie senast?
Det var flera år sedan. Kanske 5-6 år sedan sist.

 Har ni haft någon annan knytning till varandra än pizzerian?
Nej.

 Känner du någon av Jennies vänner?
Nej.

 Vet du vart Jennie bor?
Nej. Enver har ingen aning.

Hur skulle du beskriva Jennie?
Det är svårt. Hon var en riktig arbetsmyra i alla fall. Enver blev chockad när han fick höra att 
Jennie satt häktad för mord. 

 Uppläst utan anmärkning.

Messengerkonversationen bifogas förhöret.
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Datum

2020-10-12

Diarienummer

5000-K1074675-20

Bildbilaga
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Förhör
Jennie, bekant, telefonlista

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Banjac, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter kring Jennie Olsson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-10-14
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil.

Hur känner du Jennie Olsson och när lärde du känna henne?
Daniel hade praktik på en pizzeria i Uddevalla som heter Atlantic mellan 2011 och 2014. 
Jennie och han jobbade då ihop ibland på pizzerian. Jennie hade även ett förhållande med 
chefens syster.

Efter detta så har Daniel inte haft så mycket kontakt med Jennie. Han träffade nog inte henne 
på 3-4 år. 

Vid något tillfälle, runt 2014 kanske, så fick Daniel en dator av Jennie och som tack för detta 
så skulle han massera Jennie. Jennie och Daniel fick upp kontakten igen via Facebook någon 
gång runt Februari i år. Daniel erbjöd då Jennie att komma hem till honom för att få sin 
massage som Daniel lovat henne.

Jennie kom efter detta hem till Daniel vid två tillfällen och fick massage. Han tror att det var 
två eller tre veckor mellan de två tillfällena och det senaste tillfället var någon gång från 
mitten, till slutet av Augusti i år. Daniel är dock lite osäker på när det var eftersom det gått ett 
tag nu.

 Hur upplevde du Jennie när du träffade henne?
Jennie var deppig och hade problem med pengar.

 Enligt uppgifter som vi har så har ni haft en hel del kontakt via sms i Augusti och början av 
september. Vad handlade konversationerna om då?
Daniels uppfattning är att de inte hade så mycket kontakt med varandra. Kanske att det ser ut 



att vara mer än det var. Daniel ringde nog också någon gång eftersom hon var lite nere och 
verkade ensam.

Han minns i alla fall att Jennie hade problem med skulder och hade behov av att låna pengar. 
Hon sa att hon hade en skuld på 20.000 kr som hon var tvungen att lösa. Jennie sa att hon 
ville låna pengar och kunde tänka sig att betala ränta till den som lånade ut. Jennie sa att hon 
nog skulle kunna betala tillbaks ganska snart eftersom hon jobbade så mycket. Jennie sa 
också att hon skämdes eller var rädd för att hon hade skulder. Det kändes som att Jennie 
tyckte att hon gjort bort sig i livet och att hon hade svikit personer i hennes närhet.

Daniel minns att han sa till Jennie att 20.000 kr inte är så mycket pengar och att hon borde 
kunna spara ihop det. Daniel försökte ge henne råd att leva snålt och kontakta dom som hon 
hade skulder till för att försöka komma överens om hur hon skulle kunna betala tillbaks.

Daniel uppfattade det som att Jennie öppnade sig för honom och berättade om att hon hade ett 
spelmissbruk och att det var anledningen till att hon skuldsatt sig.

Jennie berättade också för Daniel att hon lånat pengar av vänner. Vännerna var upprörda och 
ville ha tillbaks sina pengar.

 Har du konversationerna kvar på din mobil?
Daniel ska kontrollera detta.

 Sa hon vem eller vilka hon hade en skuld till?
Nej.

 Verkade Jennie rädd?
Daniel fick en känsla av att hon kanske var rädd men även att det kan ha varit att hon 
skämdes för att ha skulder till vänner.

 Nämnde Jennie något om att hon var hotad på något sätt?
Daniel minns inte. Kanske, kanske inte. Daniel försöker komma ihåg men det är ett tag sen 
och han har också haft mycket i sitt liv, bland annat en vårdnadstvist.

Är det någon som sökt efter Jennie vad du vet? Via dig eller om Jennie berättat för dig.
Nej.

 Var det någon skillnad på Jennies beteende mellan de två gånger som du masserade henne?
Första gången som hon var hos Daniel så var hon nere. Livet var svårt och allt var jobbigt. 
Hon berättade att spelmissbruket var det som satt henne i skiten.

Andra gången, 2-3 veckor senare, så kändes det som att saker hade löst sig för henne. Hon sa 
att hon jobbade mycket vilket Daniel inte tvekade på eftersom hon är väldigt arbetssam. Hon 
hade spärrat sig på spelsajter och börjat betala tillbaks skulderna. Jennie nämnde också att 
hon fixat en lägenhet. Allt verkade gå åt rätt håll och Daniel var glad för hennes skull. 

Daniel vill säga att han är lite osäker på om det var just 2-3 veckor mellan tillfällena. Det kan 
lika väl ha varit upp mot sex veckor.

 Har du lånat ut pengar till Jennie?
Nej.

 Vet du någon annan som gjort det?
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Nej.

 Känner du en kille som kallas "Enko". Enver Eminovic?
Daniel vet vem det är. Han var bland annat kund på just pizzeria Atlantic.

 Vi har uppgifter om att du lämnat ut kontaktuppgifter till Enko just till Jennie. Stämmer det?
Mycket möjligt att han gjort det.

Daniel minns nu att han gjorde det. Jennie fick tips om att fråga Enko om ett lån men hon fick 
aldrig låna pengar av honom. Daniel tipsade även om Jimmy som ägde pizzeria Atlantic och 
hans syster, Jenny Ann Lilja, som Jennie haft ett förhållande med tidigare. 

Jennie sa sedan att ingen av dom kunde låna ut pengar till henne.

Daniel lånade ut pengar till Jennie för längesen men det var småsummor. Just den här gången 
så ville Daniel "fly lite från frågan" och tipsade därför om andra personer som han kunde 
komma på. Det var en för stor summa för Daniel att låna ut.

 Förhörsledaren återkommer till Daniel.
Daniel uppger att han inte har någon konversation kvar med Jennie. Det enda som han har 
kvar är ett sms från 20 september då Daniel frågar om Jennie lever. Daniel undrade liksom 
vart Jennie tagit vägen eftersom han inte hört något från henne.

Daniel fick för kanske tio dagar sedan reda på att Jennie gripits av polis och det var Jimmy 
Holmberg, tidigare ägare av pizzeria Atlantic, som berättade det för Daniel.

Daniel berättar också att han minns att Jennie sa att hon inte hade kunnat lösa något lån efter 
att han tipsat om dom olika personerna. Daniel vet inte om Jennie kontaktade någon av dom 
eller inte.

Anledningen till att Daniel och Jennie hade kontakt var mest att Daniel ville stötta Jennie som 
inte haft det så lätt alla gånger i livet. Det var oftast Daniel som kontaktade Jennie för att höra 
hur det var med henne.

 Uppläst utan anmärkning.

Förhör med Banjac, Daniel; 2020-10-14 11:15   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Jennies hyresvärd

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, PKC-grupp 5 Rgn Väst
Diarienr

5000-K1108695-20
Hörd person

Nguyen, Thi Khanh Ly
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brott mot folkbokföringslagen, Uddevalla
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anna Andersson
Förhörsdatum

2020-09-11
Förhör påbörjat

14:46
Förhör avslutat

15:14
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ly berättar att hon skulle hyra ut sin lägenhet möblerad i andra hand på grund av att hon 
skulle jobba i en annan stad. Hon skulle hyra ut den i ett år från 1 september 2020-1 
september 2021.
Ly säger att hon lade ut en annons på facebook och Jennie kontaktade henne. De skrev 
kontrakt. Jennie skulle bo ensam och fick nycklarna den 29 augusti. Hon skulle betala 
deposition på 5000 kr och hyra på 5000 kr direkt. Jennie sa att pengarna skulle vara på Lys 
konto måndagen den 31 augusti.
Ly uppger att hon den 31 augusti skrev till Jennie på facebook messenger och frågade hur 
hon trivdes. Jennie skrev att hon trivdes bra och att hon hade gjort överföringen men att 
bankerna var lite "sega".
Ly säger att hon den 1 september kl 1702 skrev till Jennie att hon inte hade fått pengarna. 
Jennie svarade den 2 september kl 1314 att hon hade fått hjärtinfarkt och att hon var inlagd på 
Sahlgrenska, hon hade åkt in dagen innan. Hon skrev att hon skulle ordna så att pengarna 
överfördes men att hennes mobiltelefon låg i skåpet på jobbet. 
Ly berättar att hon den 4 september skrev till Jennie och undrade hur det var med henne. Kl 
0932 skrev Jennie att hon skulle komma hem samma dag och att hon hade 5000 kr hemma 
som kunde hämtas personligen. Jennie skrev senare samma dag att hon hade fått 
hjärtinfarkten för att livet var stressigt. Hon hade samma dag hade fått reda på att en kollega 
hade blivit mördad och det inte gjorde livet lättare. Hon frågade Ly om hon hade läst i 
pressen om händelsen men det hade inte Ly gjort. Pengarna hämtades inte upp.
Ly uppger att hon den 7 september kl 1008 skrev att hon inte hade fått pengarna. Kl 1443 
skrev hon ett till meddelande men det blev inte läst. Till slut skrev Ly att kontraktet var 
uppsagt och att hon skulle kontakta Kronofogden. Ly har inte fått något svar.
Ly säger att hon den 10 september åkte till huset för att lägga ett brev i lådan gällande 
uppsägningen. Hon såg att låset på ytterdörren var utbytt. 
Ly sökte på Jennie på google och fick fram en adress i Munkedal. Hon fick tag på en man 



som bodde på adressen och mannen berättade för Ly att Jennie var häktad för mord. 
Ly säger att hon har ekonomiska bekymmer i samband med detta men är nu istället rädd för 
att Jennie ska skada henne eller hennes familj om hon blir frisläppt.
Ly vet inte om Jennie har saker i lägenheten eller i källarförrådet. Jennie har fortfarande kvar 
nycklarna. 
Uppläst och godkänt.

Förhör med Nguyen, Thi Khanh Ly; 2020-09-11 14:46   diarienr: 5000-K1108695-20

 379



380

Förhör
Tidningsbud

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Ayoub, Usman
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att han delade ut tidningar bl. a. Kungsgatan 74C, Trollhättan, fredagen den 4

september 2020
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Kent Winqvist
Förhörsdatum

2020-09-17
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Tjänstebil, Kungsgatan 74, Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren hade den 16 september 2020 telefonkontakt med Usman Ayob med anledning 
av att denne för VTD delar ut tidningar på Kungsgatan i Trollhättan. Usman kände till att ett 
mord skett i en lägenhet på Kungsgatan 74. Vi kom överens om att träffas den 17 september 
2020, kl. 10.00 på Kungsgatan 74 i Trollhättan. Den 17 september kom Usman till platsen 
och förhöret hölls i tjänstebil. Förhöret hölls på engelska eftersom Usman inte pratar 
svenska.

Tillfrågad hur länge han delat ut tidningar, svarade Usman att han i det här området kring 
Drottninggatan – Kungsgatan delat ut tidningar i ungefär sju – åtta månader. Han delar ut 
tidningar måndag till lördag. Söndagar är han ledig. 

Tillfrågad hur ett arbetspass ser ut, förklarade Usman att han kör egen bil, en grå Peugeot 
206, till VTD:s kontor på Hedekullevägen. Han brukar vara på kontoret ca kl. 01.50 för att 
hämta tidningarna. Vid kontoret parkerar han sin bil för att sen ta en el-cykel. Cykeln har tre 
väskor, en fram och två bak där han lägger tidningarna.   

Tillfrågad hur han är klädd när han delar ut tidningar, förklarade Usman att han har en svart 
jacka med reflextext VTD på ryggen.

 Förhörsledaren visade en karta över aktuellt område och bad Usman förklara hur och i 
vilken ordning han delade ut tidningar  den 4 september 2020. Se bifogad karta.

Usman förklarade att han började med att dela ut tidningar på  Klintvägen 9A. Där var han 
 ca kl. 02.30. Därefter följde adresserna: Smedjegatan – Drottninggatan – Kungsgatan.



Tillfrågad om  Kungsgatan 74C, svarade Usman att han var där  ca kl. 03.00. Där delade han 
ut fyra tidningar som alla lades i boxar/fack som finns direkt innanför entrédörren. 

Tillfrågad om han hörde eller såg något speciellt, svarade Usman att han inte gjorde det. 
Tillfrågad om han minns om han såg någon person, svarade Usman att han inte kan påminna 
sig det. I vart fall inget som han minns. 

Efter Kungsgatan fortsatte Usman dela ut tidningar på Österlånggatan.  Vid Österlånggatan 
84 var han  ca kl. 03.35-03.40 .

Usman var klar och tillbaka på VTD:s kontor  ca kl. 05.30.

Tillfrågad om han kan minnas om han gjort någon iakttagelse eller hört något ljud som kan 
vara av intresse för mordutredningen, svarade Usman att han inte gjort det.

Nedskrivet efter anteckningar som upplästs och godkänts

Förhör med Ayoub, Usman; 2020-09-17 10:10   diarienr: 5000-K1074675-20

 381



Karta, 2020-09-17 10:10   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Eriks vän, Pokemon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Ziegel, Annica
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passfråga
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina förehavanden aktuell natt samt hennes kontakter med 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

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-14
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

Polishuset i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hur känner du Erik Fasth:
Jag träffade honom i samband med Pokemon go, jag hade en komps som introducerade mig 
för Erik men vi spelade alla tre. Det var över två år sedan som jag lärde känna honom.  

Hur såg er relation ut:
Vänskaplig, vi lärde känna varandra och fann varandra för vi hade roligt ihop så vi umgicks 
rätt mycket ett tag. Han hade lite problem på hemmafronten, han hade blivit av med sitt jobb 
borta i Nygård, han hade svårt att berätta detta för sina föräldrar så han var ganska mycket 
hemma hos mig innan han tog mod till sig och berättade för föräldrarna. Sen träffade han ju 
Malin och då blev det lite mer utspritt umgänge men ibland sågs vi alla tre. 

Kände du honom väl:
Ja, så väl som han ville att jag skulle känna honom för han var ganska introvert och hade lite 
svårt för at öppna sig. Men jag tycker at jag kände honom väl och jag tror at han skulle säga 
det med. 

Vad jag förstått så hade ni kontakt under mordnatten, vad kan du säga om det:
Ja, vi hade kontakt tidigare på dagen angående Pokemon, vi skulle byta Pokemon med 
varandra så han svarade å det och sen så hörde han av sig senare på kvällen kanske runt 
22:30-tiden. Han frågade vad jag gjorde, jag svarade inget speciellt, att jag tittade på tv. Han 
sade att om jag skulle komma bort till hans brukares lägenhet så skulle vi kunna göra det här 
bytet utan att ses. Man måste vara i närheten av varandra för att kunna göra det här bytet och 
erik jobbade ju så det var inget konstigt med att vi inte sågs. Han sade att jag skulle gå och 
ställa mig vid det huset som hade katter i fönstret men jag såg inga katter, jag är rätt säker på 
att jag sett katter tidigare, det är inga levande katter. Så jag ställde mig mitt emot hans hus vid 
dagiset, jag stod vid grinden till dagiset. Det regnade lite så, så fort vi var klara med bytet så 



gick jag igen, stod där kanske fem minuter eller inte ens det. Jag gick in och sen skrev jag 
något till han sen gjorde jag mig i ordning och gick och lade mig. 

Det som blev lite konstigt är ju att jag sov lite dåligt och det gör jag nästan jämnt, så jag 
vakande 04:22 och då gick jag in på Messenger för jag såg att jag hade fått något 
meddelande, jag såg då att han skrivit till mig vid 00:05. Det jag reagerade på då var att han 
var online när jag gick in 04:22, det kan ha berott på flera saker han behöver ju inte suttit med 
Messenger just då men någon typ av trafik borde ju gått då antingen på Messenger eller 
Facebook tror jag, det kan räcka med att någon skriver till dig så registreras det som att du är 
online, jag reagerade i alla fall på det. Det var för att de senaste veckorna så har han inte varit 
online på nätterna fast jag vet att han har jobbat mycket, jag har sett det eftersom jag har svårt 
att sova på nätterna. Det kanske inte är relevant men. 

Sen så skrev jag till honom på fredag förmiddag för det var ju fullt pådrag så det gick ju inte 
att missa att något hade hänt. Jag skrev då: Hej, är du okej, en person har hittats död på din 
brukares gård. Jag fick ju inget svar men sen läste jag i TTELA på eftermiddagen att det var 
en personlig assistent som bragts om livet och då anade jag ju vad som hade hänt. Jag tror jag 
förstod det innan, inte för något speciellt men det var en känsla jag hade och eftersom han 
inte svarat mig.

En kompis hade läst på Flashback så de var snabba att meddela mig att det kommit ut initialer 
och då förstod jag ju helt. Vet inte när detta var för det blev lite snurrigt för mig där. 

Hade ni kontakt på något annat sätt den här natten:
Nej. 

Träffade du Erik den här natten:
Nej, jag såg honom inte. 

När träffade du honom senast:
Det var länge sedan för han jobbade mycket och det gjorde Malin med så de hade inte så 
mycket tid. Det var nog någon månad sedan tror jag. 

Vad gjorde ni då:
Pokemon och fika. 

Har du varit på brottsplatsen:
Nej, inte efter för jag klarar inte det. Bara utanför på gatan men jag har aldrig varit på hans 
jobb, jag tror han hade hög arbetsmoral så när han jobbade så jobbade han. 

Har du någon aning om vad som kan ha hänt Erik:
Det beror på, det lilla jag läst mig till om det var en stöld som han har kommit på så skulle 
han inte dra sig för att säga till, han var inte konflikträdd utan ganska rak i sin 
kommunikation. Jag vet inte mer vad jag kan säga om det för jag vet ju inte mer om 
händelseförloppet än det jag kunnat läsa mig till i tidningen. Jag tror då att han kommit på 
någon och sagt till den personen att han kommer att säga till för han står upp om något är fel. 

Vet du om han hade några problem:
Ja, jag råkade veta om ett problem som han inte sagt till mig själv utan det var Malin som 
råkade för säga sig. Han hade tydligen ett spelberoende, de hade träffats genom ett sånt möte 
men det ärbara vad jag har hört för han har inte sagt något själv och det är inget jag har märkt 
över huvud taget.  

Förhör med Ziegel, Annica; 2020-09-14 13:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Det var det som hände på hans förra arbetsplats att han blev beskylld att han stulit från sin 
dåvarande brukare, han kände att han blev oskyldigt anklagad, att han blev ditsatt. 

Vad gjorde du den här natten:
Ja, jag tittade på tv, jag tittade på Black List. Efter det gick jag och lade mig. Jag vaknade ju 
på natten igen och för at somna brukar jag spela lite Pokemon eller titta lite på Facebook så 
jag gjorde min runda och sen så somnade jag efter ett tag. 

Du bor ju nära brottsplatsen, vad har du gjort för iakttagelser den här natten/morgonen:
Jag stod ju utanför huset och skrev med honom men det var inte mycket folk ute för det 
regnade, det kan ha gått förbi någon vid huset men jag kan inte säga vilken ålder eller så. När 
jag gick ut från mitt trapphus så mötte jag två äldre män och jag uppfatade det som att de var 
lite onyktra. Det var inga jag kände igen, de kom från stan och gick mot Coop. Det var 
konstigt för det var inget folk ute nästan.  

Något annat:
Nej, jag vet inte. Nej, innan jag hörde att någon blivit häktad så tänkte jag ju mycket och jag 
undrade om det hade något med Malins skulder att göra. Jag vet inte vad det är för skulder 
men jag vet att hon sökt om skuldsanering. Det känns så tungt för det kändes som det äntligen 
fått lite rätsida på saker och med den här nya lägenheten. 

Den här personen som siter häktad kan man ju hitta på Flashback men det är ingen person 
som jag har träffat någon gång och inte heller hört talas om någon gång. 

Genomläst och godkänt. 

Förhör med Ziegel, Annica; 2020-09-14 13:00   diarienr: 5000-K1074675-20
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Facebook Messenger, Erik

Fasth-Annica Ziegel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2020-10-09
Tid

13:38
Involverad personal Funktion

Claes Brovall Uppgiftslämnare
Berättelse

Utdrag från analys av Erik Fasths mobiltelefon(BG107820-1).

Den förevisar konversationen mellan Erik Fasth och Annica Ziegel 200903-04. Filer/bilder 
har inte tagits med för att göra konversationen mer överskådlig. 



Extraktionsrapport - Cellebrite Reports

Deltagare

651964774

Annica Ziegel

698790028

Erik Fasth (ägare)

Konversation - Snabbmeddelanden (62)

651964774 Annica Ziegel

Hej  Hoppas allt är bra. Göra Lucky Traiden någon dag? Och du får gärna skicka gåvor

2020-09-03 13:49:23(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD2484F (Tabell: messages, Storlek:
13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Ja, det är väl inte så svårt . Men vi är ju redan lucky friends? 

Plattform: Mobil

2020-09-03 16:03:57(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD24A87 (Tabell:
messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Japp men mina andra  Och Hingzten är inte lucky med mig  Jag kan nästan när som så du
får hojta när du kan! Kaffe hos er snart?? ☺

2020-09-03 16:57:44(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD24D09 (Tabell: messages, Storlek: 13897728
bytes)

698790028 Erik Fasth

Absolut. Spelar inte mkt överhuvudtaget just nu. Så skickar/öppnar inte gifts från
någon

Plattform: Mobil

2020-09-03 17:12:15(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD24F50 (Tabell: messages, Storlek:
13897728 bytes)

Facebook Messenger, Erik Fasth-Annica Ziegel , 2020-10-09 13:38   diarienr: 5000-K1074675-20

 387



651964774 Annica Ziegel

Jobbar du fortfarande ”as” mycket?

2020-09-03 17:12:47(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD23250 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

2020-09-03 17:12:50(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2343F (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Ja typ 200h i månaden. Jobbar nästan bara natt nu också. Så dagarna blir ofta lite
lidande

Plattform: Mobil

2020-09-03 17:13:29(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD23687 (Tabell: messages, Storlek:
13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Ah... förstår. Och så tjatar jag om kaffe mm  Jaja du vet vart jag finns Erik 

2020-09-03 17:14:53(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD238CD (Tabell: messages,
Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Beroende på när du börjar och sånt finns det alltid kaffe här! 

2020-09-03 17:21:03(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD23B06 (Tabell:
messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Om du orkar gå ett kvarter kan vi trada utan att prata 

Plattform: Mobil

2020-09-03 22:55:36(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD23D2C
(Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

Facebook Messenger, Erik Fasth-Annica Ziegel , 2020-10-09 13:38   diarienr: 5000-K1074675-20
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651964774 Annica Ziegel

Haha om du lovar att komma förbi snart på en pratstund

2020-09-03 22:56:33(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD23F50
(Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Skulle inte du klippa dig?

Plattform: Mobil

2020-09-03 22:57:08(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0x1E81A4 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Jo typ 

2020-09-03 22:57:20(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD25305 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Då kan vi passa på att prata och dricka kaffe

Plattform: Mobil

2020-09-03 22:57:45(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD28C11 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Vad skulle vi trada? Kanske ska komma på det först

Plattform: Mobil

2020-09-03 22:58:12(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD28FA9
(Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Ja sant förutsatt du inte jobbar din arbetsmyra 

2020-09-03 22:58:24(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD28DD7
(Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

Facebook Messenger, Erik Fasth-Annica Ziegel , 2020-10-09 13:38   diarienr: 5000-K1074675-20
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651964774 Annica Ziegel

Ja jag ville ha en shiny något... bla MrMime funderade jag på

2020-09-03 22:58:53(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD285B0 (Tabell:
messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Kommer inte ihåg vad du ville ha av mig dock 

2020-09-03 22:59:08(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD283CF (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Giratina

Plattform: Mobil

2020-09-03 22:59:19(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2987E (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Tror jag

Plattform: Mobil

2020-09-03 22:59:22(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD29FA9 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Ja just det, går in och kollar. Du ville ha den flygande väl?

2020-09-03 22:59:48(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD29E03 (Tabell:
messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Skulle inte du ha marill?  Du får gärna en mr mime om du vill. Men Malin har fler. Och
kanske onödigt att få den som lucky?

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:01:17(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD29C32 (Tabell: messages, Storlek: 13897728
bytes)

Facebook Messenger, Erik Fasth-Annica Ziegel , 2020-10-09 13:38   diarienr: 5000-K1074675-20
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698790028 Erik Fasth

Dom med

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:01:48(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2C1E9 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Marill var det oxå ja! Då tar jag den tack

2020-09-03 23:02:00(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2DF99 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Synd att du bara har en chansey

2020-09-03 23:02:22(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2DDCC (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Malin har 3 tror jag. 

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:02:37(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2EC38 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Har bara en men den är din 

2020-09-03 23:02:38(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2EF99 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Ska jag gå ut?

2020-09-03 23:02:53(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD2EDD8 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)
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698790028 Erik Fasth

Ja. Jag är under arodactyl så gå dit där den kvadraten börjar i högra hörnet

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:03:43(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD305F8 (Tabell: messages,
Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Fönsterna med katter på

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:03:55(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD30FA9 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Japp går ut om en minut

2020-09-03 23:04:15(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD30DF2 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Regnar juuuuu 

2020-09-03 23:07:17(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD30C39 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Här

2020-09-03 23:08:36(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD31DE2 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Yes har gått in

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:09:01(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD31C4D (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)
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651964774 Annica Ziegel

2020-09-03 23:09:15(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD31A9F (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Kuken

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:09:52(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD3190B (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:09:55(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD31778 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Blev din bra? 

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:10:24(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD321E9 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Japp ☺

2020-09-03 23:10:59(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD34C52 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Nice

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:11:02(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD34FA9 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)
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651964774 Annica Ziegel

Funkar din för pvp?

2020-09-03 23:11:18(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD34E07 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Den är ju bra i 1500

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:11:20(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD34AB6 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Din alltså

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:11:27(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD34913 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Nja. Det är ju högsta ligan så man vill ju helst ha så nära 100%

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:11:50(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD3477A (Tabell:
messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Vad tråkigt 

2020-09-03 23:12:10(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD36F99 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Hade önskat den blev bra ☺

2020-09-03 23:12:35(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD36743 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)
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698790028 Erik Fasth

Äsch har ju min 100% shiny lucky metagross

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:13:07(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD37C03 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Vill du veta vad jag fått det sista?

2020-09-03 23:13:47(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD376C5 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Ja. 

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:14:06(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD39C24 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Jobb?

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:14:13(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD39FA9 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Hahaha nääää  försöker men det är ju inte lätt nu med Corona

2020-09-03 23:14:45(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD398BF (Tabell:
messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Vad har du fått då?

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:18:51(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD3D883 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)
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698790028 Erik Fasth

Nä det är klart. Det är brist på jobb nu

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:19:04(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD3D6E0 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Och en shiny heatran

2020-09-03 23:19:56(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0x21B466 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Nice

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:22:46(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0x21B2C1 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Jag fick en 100% dratini på pvp igår

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:23:01(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD3FFA9 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Reward

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:23:04(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD3FAAE (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Najs det du 

2020-09-03 23:23:15(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD3F90A (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)
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698790028 Erik Fasth

Har inte evolvat den än dock

Plattform: Mobil

2020-09-03 23:23:30(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 :
0xD3F761 (Tabell: messages, Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Kan ju vänta, kanske kommer nått tillfälle när dom kör att man kan få legendary
moves

2020-09-03 23:24:11(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD3F5A6 (Tabell: messages,
Storlek: 13897728 bytes)

698790028 Erik Fasth

Ja. Gemensam cd brukar dom ha i december. Även om Jag inte vill ha outrage

Plattform: Mobil

2020-09-04 00:05:50(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD3F3B9 (Tabell: messages,
Storlek: 13897728 bytes)

651964774 Annica Ziegel

Hej! Är du okej? En man har hittas död på gården där du jobbar.

2020-09-04 11:03:09(UTC+2)

Källhämtning:
Filsystem (1)
Source Info:
Samsung GSM_SM-A600FN Galaxy A6 (2018).zip/apps/com.facebook.orca/db/threads_db2 : 0xD3FDE5 (Tabell:
messages, Storlek: 13897728 bytes)

Facebook Messenger, Erik Fasth-Annica Ziegel , 2020-10-09 13:38   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
Ljungskile, städare ICA

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Rrapaj, Sazan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser kring bankomat i Ljungskile.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Göran Fredriksson
Förhörsdatum

2020-09-15
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

14:10
Förhörsplats

Ljungskile centrum
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Hernqvist, Evelina

Berättelse

Förhörsledarens anteckning: Förhöret börjar i Sazans lägenhet och fortsätter över 
Arendalsvägen, genom ett litet skogsparti, över järnvägen fram till parkeringen till 
järnvägsstationen. Se bilaga 1.

Sazan bor med sin fru och barn i Ljungskile. Han jobbar med att städa på Ica i Ljungskile. 
Tidigare jobbade han som kock på Akzo Nobel i Stenungsund men blev uppsagd på grund av 
Covid pandemin.

Sazan jobbar måndag till lördag från kl. 05.00 till 09.00. Han kör bil till jobbet varje 
arbetsdag. 

 Förhörsledarens anteckning: Sazan ritar på en karta hur han kör från sin bostad till sitt jobb 
på Ica. När han åker hem efter arbetets slut så kör han omvänt tillbaka till sin lägenhet. Se 
bilaga 2.

När Sazan kommer till jobbet så är det alltid han som låser upp jalusiporten för att komma in 
på Ica. Där inne finns en bankomat märkt, "Ica banken". Sazan kan helt säkert säga att det 
inte var någon person vid Ica bankens bankomat på morgonen fredagen den 4 september kl. 
05.06. Det skulle han helt säkert ha märkt.

Personalen som jobbar på Ica börjar kl. 06.00. De brukar börja komma vid kl. 05.30 för att 
börja dagen med att dricka kaffe. 

Sazan såg ingen människa då han körde bil till jobbet vid det aktuella tillfället. Han lade inte 
märke till någon person som verkade vilja dölja sig eller som hade en vit jacka. Han lade inte 
märke till någon bil eller fordon på vägen till jobbet. Han har inte lagt märke till någon liten 



röd bil. Sazan parkerade vid Ica och gick och låste upp jalusiet som vanligt. Det fanns ingen 
person i hans närhet. Han såg ingen person i området.

Sazan såg ingen person eller fordon vid bankomaten vid Apoteket, STC. Sazan vet ingen 
person som rör sig i området vid den aktuella tidpunkten som kan ha gjort iakttagelser.

Uppläst och utan anmärkningar. 

Förhör med Rrapaj, Sazan; 2020-09-15 13:40   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga
Bilaga 1.

Bilaga till Förhör 2020-09-15 13:40, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



=Sazans bostad

=Ica bankomat

=Bankomat

Bilaga 1., 2020-09-15 13:40   diarienr: 5000-K1074675-20
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Bilaga
Bilaga 2.

Bilaga till Förhör 2020-09-15 13:40, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning



==Sazans bostad

O=Ica bankomat

=Bankomat

Bilaga 2., 2020-09-15 13:40   diarienr: 5000-K1074675-20
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Förhör
ICA, Dalaberg

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Berghänel, Johanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser ICA, Dalaberg, 2020-09-04
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2020-09-28
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil.

Förhörsledaren kontaktar ICA Dalaberg med anledning av övervakningsfilm och kvitto på 
inköp. Vid den kontakten visar det sig att Berghänel som är anställd på ICA har uppgifter att 
lämna.

Johanna arbetar på ICA Dalaberg i Uddevalla.

Johanna uppger att hon känner till Jennie Olsson sedan tidigare. De är inte kompisar men har 
gemensamma bekanta. Jennie var även stamkund i butiken för några år sedan.

Johanna arbetade i butiken den 4 september och såg då Jennie Olsson när hon handlade. 
Johanna och Jennie sågs inne på fruktavdelningen. Jennie hälsade knappt på Johanna och 
tittade ner i golvet. Jennie var väldigt kort och avig och ville inte prata med Johanna. Detta 
upplevde Johanna som ovanligt vad gäller Jennie.

Johanna uppger att Jennie och hon alltid har kallpratat om allmänna saker tidigare när de 
träffats men inte just denna gången.

Johanna uppger att det var något eller några år sedan hon träffade på Jennie senast. Under den 
period när Jennie var stamkund så sågs de flera gånger i veckan.

Johanna hjälpte efter detta polisen att ta fram övervakningsfilm för en specifik tid den 4 
september. Hon läste även på Flashback och såg där att Jennie var inblandad på något sätt. 
Johanna har då kopplat ihop detta och tänkt än mer på att Jennie uppträdde annorlunda.



Uppläst utan anmärkning.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BF-IGV 3 LPO Ö Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Angervall, Johan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring dödsfall 2020-09-04 Kungsgatan 74 C
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Patrik Stenström
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

07:51
Förhör avslutat

08:19
Förhörsplats

kungsgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PS

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågar i fetstil

Berätta fritt:

Jag arbetar på boendet.

Jag kom till boendet klockan 14 igår torsdag. Erik som också arbetar på boendet kom 
klockan 21. Erik var "fullt normal" och när Erik kom så gick personalen som arbetat innan. 
Jag och Erik förberedde vid klockan 22 mediciner för brukaren Helen och började dra ner 
persiennerna. Jag vet att snöret till en persienn fastnade i dörren till balkongdörren så jag 
öppnade dörren och stängde sedan och låste dörren. Jag var noga med att stänga då 
brukaren Helen tidigare sagt att hon vill ha stängt.

Jag gick sedan och lade mig. Jag släckte vid cirka 0115-0130. Hunden var inne hos mig.

Jag vaknade på morgonen av ett Erika som är chef slet upp dörren och skrek "Vakna, vakna 
det är blod överallt". Jag blev rädd då jag trodde det var vårdtagaren Helen som vi arbetar 
med det gällde.

Jag ser ett blodhav i köket och jag ser Erik ligga på rygg. Erika är vid kroppen och gör HLR. 
Jag ringer 112 och vi får hjälp via telefon att hålla takten. Erika säger att hon håller på att 
svimma och SOS säger att vi ska byta. Jag utför kompressioner. Ambulansen kommer. Jag 
känner att jag samtidigt måste hålla koll på Helen.

Erik upplever jag som väldigt lugnt och sävlig. Kan verkligen inte tänka mig att han skulle 



gjort detta mot sig själv. Jag har träffat Erik kanske tre gånger.

 Vilka var ni i lägenheten när förberedde för natten?
Jag, Erik och brukaren Helen.
Vi vände Helen vid 2230 och sedan frågade jag Erik om det var okej att jag gick lade mig, 
vilket det var.

 Brukar ytterdörren vara låst på kvällen?
Jag vet inte. Jag låste inte i alla fall. Det bör Erika veta som kom vid 07.

 Fönsterna är de låsta?
De är aldrig öppna.

 Något annat du kommer på?

Jag såg aldrig var det blödde från Erik. Jag hörde senare att det skulle ha varit ett stickspår. 
Jag uppfattade inte några blodspår i blodet. Jag sov hela natten och borde ha vaknat, min 
hund borde ha vaknat om det varit bråk.

 

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredningsjour 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Angervall, Johan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående mord.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Brobeck
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

09:00
Förhör avslutat

11:55
Förhörsplats

Polishuset. Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johan uppgav att han arbetar som personligassistent, detta har han gjort sedan april i år. Han 
har ett DJ bokningsföretag och en Dj skola som han har haft i 10 år i Göteborg. Men pågrund 
av Corona utbrottet var han tvungen att söka sig ett annat arbete eftersom bokningar stannade 
upp.

I april hörde väninna Anna-Lotta Karlsson som bor i Göteborg av sig till Johan och sa att de 
sökte en personligassistent till patienten Helene Frendberg i Trollhättan. Johan sökte jobbet 
och fick detta i april.
Arbetsuppgiften var att två personliga assister vårdar Helene i hemmet, dygnet runt, som 
ligger i respirator.

Helene blev påkörd av en bil när hon var 16 år och har sedan dess varit totalförlamad ifrån 
halsen och neråt. Hon kan inte tala eller röra sig. Hon kan förmedla sig genom att gestikulera 
med munnen (smacka).  

När hon sover använder hon öronproppar.

Johan tror att de är c:a 10 personliga assistenter som har hand om Helene dygnet runt.

Första passet börjar 07.00, nästa pass klockan 14.00 därefter 21.00. Man är alltid två som 
arbetar samtidigt. Man arbetar inte med samma personliga assistent varje pass.

Helenes lägenhet är c:a 80 kvadratmeter stor.
Den består av tre rum, köket är integrerat med vardagsrummet, ett personalsovrum och 
Helenes sovrum.
 



Lägenheten ligger på bottenvåningen med en liten uteplats.

Den 3 september började Johan arbeta klockan 14.00 hos Helene, han hade med sig sin hund, 
en svart Staffordshire bullterrier. Johan kommer (nu) inte ihåg namnen på personalen som 
han löste av, namnen finns i schemat.

Den andre personliga assistenten som skulle arbeta med Johan var Tamara (Johan kan inte 
hennes efternamn). Arbetet består av mer eller mindre 100 procent vård eftersom Helene har 
också en slemsjukdom måste man bl.a. suga slem i halsen på henne flera gånger i timman.      
  
Det hände inget speciellt under kvällen den 3 augusti mer än Johan och Tamara hade fullt upp 
med vården av Helene.

Klockan 21.00 kom Erik Fast till Helenes lägenhet. 

Johan har jobbat med Erik Fast 4 gånger sedan april. Han har träffat honom ett flertal gånger 
när de bytt av varandra hemma hos Helene. Johan tror att Erik arbetat som personlig assistent 
sedan början på 2020 talet.

Tamara stannade kvar c:a 20 minuter efter 21.00 eftersom man måste vara två i lägenheten 
och Johan var tvungen att rasta sin hund. När Johan rastat klart sin hund och skulle gå tillbaka 
upptäckte han att han glömt sin tagg till lägenhetsdörren. Han ville inte ringa på dörren 
eftersom han då kunde väcka Helene, så han gick runt huset och in via altandörren.
Han knackade på altandörren och Tamara släppte in honom 

När Johan kom tillbaka så lämnade Tamara lägenheten c:a 21.20.

Helene sov i sitt sovrum.

Erik satte på kaffe som han och Johan drack i vardagsrummet samtidigt som de " små 
pratade" och väntade på att klockan skulle bli 22.00 för då skulle de ge Helene medicin 
genom en sond.

De små pratade om insulinet Helene fick om när de skulle tas och vilken dos, Erik tyckte det 
var lite luddigt eftersom han själv hade diabetes. Erik partade också om Johans hund och att 
han själv ville skaffa en. Johan frågade då Erik om han ville att hans hund skulle vara med 
honom under natten som sällskap, när Johan gick in och lade sig. 

Erik svarade att han ibland brukar öppna altandörren under natten eftersom lägenheten är 
extremt varm på grund av att när Helene är vaken så vill hon ha dörrar och fönster stängda.

Johan sa då att då får hunden vara inne hos mig så han inte "sticker iväg".

Klockan 22.00 gick båda in till Helene och gav henne medicin via sond, hon vaknade inte.

De lämnade Helenes sovrum där skjutdörren alltid är öppen, om hon är ensam i rummet, på 
grund av att om hon vill något så smackar hon med munnen, detta kan man då höra ifrån 
vardagsrummet/köket.  

Väl i vardagsrummet igen, vid c:a 22.15, började Johan och Erik dra ner och stänga alla 
persiennerna i lägenheten. 
När Johan skulle dra ner persiennen i altandörren så gick inte detta på grund av att persienn 
snöret satt klämt i dörren. Han öppnade då dörren och fick på så sätt snöret fritt vilket gjorde 
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att han kunde dra ner persiennen i dörren. Han är säker på att han stängde altandörren igen 
men låste den inte med nyckel som ligger i en liten skål bredvid dörren. Man kan inte öppna 
altandörren från utsidan eftersom där finns inget handtag. 
Han är säker på att han stängde dörren, han vred ner handtaget, eftersom han tänkte på 
Helene som alltid känner var hon än är i lägenheten om dörren står öppen. 

Johan frågade Erik om man alltid drog ner persiennerna, Erik svarade då, tänk om någon 
skulle stå och titta in när man är ensam. Johan tyckte det var konstigt eftersom Erik öppnade 
altandörren när han var själv i rummet.

Under tiden höll Erik också på klappa Johans hund. Johan frågade då Erik om han ändå ville 
ha hunden hos sig. Johan tänkte på sällskap men även att hunden hör allt. 
Hunden tittar och går åt det hållet han hört ljudet, han blir orolig men han skäller inte, detta 
har Johan lärt honom.

Erik svarade att han ville ha hunden med sig som sällskap. Johan svarade "är de så att han 
gnyr så är det bara att släppa in honom till mig".

Klockan 22.30 gick båda in till Helene igen för att göra iordning henne för natten bl.a. vända 
henne. Johan kommer ihåg att han reagerade på att det låg en ensam öronpropp i ett fodral på 
ett bord bredvid Helene. Han frågade Erik om det var en extra öronpropp eller om hon hade 
bara en i örat. Erik svarade, det ser vi när vi vänder henne. Men detta glömde bort att titta 
efter detta när de vänt henne.      

Vid c:a 22.50 var de klara med Helene.

När allt är gjort med Helene för natten så kan en av de personliga assistenterna gå och lägga 
sig i deras personalrum/sovrum, de sover jour enligt en lista som finns inlagt på deras 
schema. En är alltid vaken och ser till Helene under natten.

Vid c:a 23.20 gick Johan in i deras sovrum och lade sig och stängde dörren.  

Vid midnatt, c:a 10 minuter efter Johan gått och lagt sig så knackade Erik på dörren och ville 
släppa in hunden, anledningen var att "han ligger ju bara på dörrmattan". Johan reagerad på 
detta, han tyckte det var konstigt. Johan tyckte det var bra att hunden låg där och vaktade. 
Johan tror att anledningen var att Erik ville öppna altandörren som han brukar göra på 
nätterna och att hunden då kunde springa iväg. Men Johan sa ingenting. Erik släppte in 
hunden och stängde dörren.       

Innan Johan somnade satt han i sängen och såg en serie på sin laptop. Han spelade också 
mobilspel på sin mobiltelefon. 
Han är ganska säker på att han stängde av mobilen 01.15 den 4 september och somnade 
"ganska" direkt. Han hade en öronpropp i örat för att för att inte ville bli störd av "små ljud". 
Hunden låg på golvet bredvid sängen. Innan Johan somnade hörde han hunden snarka.

Johan hade en t-shirt, kalsonger och strumpor på sig när han sov. 

Johan sov hela natten, han var inte uppe någon gång för att gå på toaletten, han hörde inget 
onormalt.
Hunden sov också hela natten, den gnydde inte eller reagerad på något annat sätt som väckte 
Johan.   

Johan blev väckt c:a 07.00 av Erica som öppnade sovrumsdörren och skrek " det är blod 
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överallt. Erica är Johans chef.    

Johans första tanke var att de hänt Helene något. 

Han sprang ut ur sovrummet och ut i hallen, när han kom fram till vardagsrummet stannade 
han. Därifrån såg han att Erik låg på rygg på golvet i en stor blodpöl, hela rummet var täckt 
av blod. Erica satt på knä bredvid Erik och gjorde hjärtkompressioner på honom. 

Johan ringde 112 och berättade vad han såg samtidigt tog han på sig sina byxor i sovrummet 
och skorna som stod i hallen, han gick fram och tillbaka när han pratade med 112.  Erica 
skrek till Johan vad hon skulle göra, detta förmedlade Johan till operatören som sa att de 
skulle fortsätta med hjärtkompressioner.

Johan tänkte inte på om altandörren stod öppen eftersom han blev så chockad.

Han såg inte varifrån på kroppen Erik blödde.

Han såg inga vapen läs. knivar eller annat vasst föremål i närheten av Erik.

Efter en stund skrek Erica att hon höll på att svimma och bad Johan ta över, vilket han gjorde. 
Vad Erica gjorde under tiden kommer han inte ihåg eftersom han var så chockad och 
koncentrerad (räknade) när han gjorde hjärtkompressionerna.

Efter en stund bytte de av igen, Erica fortsatte med hjärtkompressioner.  

Johan sprang och kontrollerade Helene och gick därefter ut för att möta ambulansen. När 
ambulansen kom till platsen och började ta på sig skyddsutrustning sprang Johan in i 
lägenheten igen, till Helene, för att suga slem ur hennes hals. Erica höll då fortfarande på med 
hjärtkompressioner.

Ambulanspersonalen kom in i lägenheten och tog över behandlingen av Erik.

Johan var kvar hos Helene, i hennes rum hela tiden. Efter en stund kom polisen till platsen.

Johan uppfattade Erik som väldigt lugn och trygg. Han hade en sambo och skaffat ny bostad. 
Erik har aldrig nämnt något om självmord.

Johan reagerad på att det inte fanns några fotsteg i den stora blodpölen vid köksbordet och att 
Erik låg så långt in i vardagsrummet, runt ett hörn, läs ifrån Helenes sovrum. Därifrån menar 
han att någon måste anfallit Erik med "ett föremål" och snabbt lämnat platsen innan allt blod 
runnit ut på golvet. Det verkar ologiskt att Erik skulle suttit på platsen och utfört ett självmord 
bakom permobilen. Han skulle inte göra detta mot Helene som då med stor sannolikhet också 
skulle ha avlidit. 

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Angervall, Johan Erik Olof
Personnummer

Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

passbild
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstänkt för att med ett föremål huggit ihjäl Erik Fast. Kungsgatan 74 C i Trollhättan.  Någon mellan

kvällen den 3 sep. till morgonen den 4 sep.
Underrättad om misstanke

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

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

Ja

Förhörsledare

Matias Hasselström
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Arresten i Trollhättan
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Johan FÖRNEKAR brott.

Johan är beredd att godta den försvararen som rätten förordnar. 
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Förhör
Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Angervall, Johan Erik Olof
Personnummer

Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstänkt för att med ett föremål huggit ihjäl Erik Fast. Kungsgatan 74 C i Trollhättan.  Någon mellan

kvällen den 3 sep. till morgonen den 4 sep.

Kompletterande frågor.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Madelene Moselius
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Fredrik Sätterman
Förhörsdatum

2020-09-05
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

13:34
Förhörsplats

Arresten polishuset i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kan du berätta om vad du jobbade med innan du började hos Helen:
Jag ar ett DJ- bokningsföretag och en DJ-skola och jobbar som DJ. 

Vad var anledningen till att du började ditt nya jobb:
Corona, allt stannade. 

Hur ser din ekonomiska situation ut:
Sådär, kände att jag behövde skaffa ett jobb då mina inkomster slutade komma in, jag hade en 
väninna som jobbade med Helen. Jag har en lite buffert men jag var rädd att bolaget skulle gå 
i konkurs utan intäkter då jag har löpande kostnader i form av skatt och moms. Jag har ansökt 
om permittering men hade inte hört av dem och då började jag söka jobb. Jag blev bara orolig 
och sökte jobb. Senare fick jag beslut om permittering men då hade jag redan fått jobbet och 
ville behålla det. 

Familjesituation:
Bor ensam med min dotter som är 24 år men hon sköter sin egen ekonomi. Vi bor i en 
lägenhet i Örgryte, en tvåvåningslägenhet där jag även hyr ut ett rum. 

Kan du berätta vad ni gjorde på dagen när du jobbade innan du gick på nattpasset mer Erik:
Först var en annan tjej där som heter Sanna, hon var där ett par timmar, sen kom Tamara. Jag 
jobbade med Tamara och vi gjorde alla sysslor, vändning, respiratorer, inhalatorer, sugmaskin 
så det är vård hela tiden. Vi byter mellan sängläge och sittning. Vi spelade kort. Vi pratade 
snus, Tamara provade en och gick då och spydde, vi för dagbok och där kan man se vad vi 
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gjort.

Ni var aldrig ute:
Nej, för hon skall helst inte sitta i permobilen för länge men inte den dagen. 

Handlade ni något:
Nej, det kom hemskickat den här dagen, det är mat vi beställer från ICA. Det är inget vi 
betalar när de kommer. 

Hur fungerar det om ni skall handla något i jobbet:
Mat skickas hem vi får inte gå ut och vi är alltid två, enda gången jag går ut är med hunden 
och det är precis utanför och då måste jag vara synlig. Vi är ju väldigt lite ute på gatan, 
däremot åker vi flera gånger i veckan till Skogsbo, sommarstugan. 

Men handlar ni aldrig något:
Jag har varit väldigt lite ute. Hon dör förmodligen om hon får Corona så vi är väldigt 
försiktiga. Jag har aldrig handlat med något kort, jag var med Sari en gång och då handlades 
det med kort. Jag tror Sari handlade med kortet den gången. 

Vi måste göra allt hon säger förutom några få undantag, som att dra ut respiratorn eller när vi 
använder en maskin som vidgar hennes lungor, vill hon ha glass men ligger högt i socker så 
får hon ändå glass. 

Har du koll på var Helens mobil var under tiden du jobbade:
Nej, det har jag väl inte direkt, man tänker inte på den så utan den kan ligga lite överallt.

Vet du vart den var igår när du jobbade:
Den brukar ligga i köket på paddan. Paddan använde jag, spelade musik för henne. 
Telefonen, det kan jag omöjligt komma ihåg den har jag inte fokus på. Hon brukar ringa sin 
mamma eller syster, vi pratade inte med mamman igår. Jag tror den låg vid byrån vid sängen 
ett tag, vet att det kom meddelande från hennes syster som jag inte vet vad det var för jag 
tittade inte. Det kom något ytterligare, det var ju det med Tamara och snusen, det bör vara 
runt 16-17 för snusen tog hon runt 15 men detta är en gissning. 

Vet du om den fanns kvar när ni lade henne:
Nej, vi kollar bara om det plingar till eller om man vill ringa nån annan personal. 

Hur fungerar det med Bank id och liknande:
Man gör det när man handlar via ICA men jag har inte gjort det så mycket. Bank id har man 
ju inte när man till exempel köper blommor. Ibland gör vi sånt ihop. Jag har aldrig gjort några 
transaktioner för Helen och jag kan inte hennes bank id. 

Fanns det i hennes mobil:
Nej, det kan jag inte svära på. 

Vilka är det som har tillgång till detta:
Erika lär ju ha det till hundra procent men sen kan jag bara gissa, Martin är ju ganska högt, 
Sari är ett frågetecken för där har det hänt något som vi andra inte fått veta. 

Vart förvarades mobilen:
Den ligger lite överallt beroende om man har pratat. Oftast på köksbordet, eller vid sängen 
eller vid spisen. 
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Vet du om den fanns där den här aktuella dagen:
Inte mer än det jag sade vid 16-18 tiden, jag kan inte säga exakt tid. 

Vet att du nämnde igår att du gick ut och rastade hunden runt 21-tiden, berätta allt du minns 
om det:
Tamara sade att hon skulle stanna så jag kunde ta en rejäl tur med hunden. Jag glömde att 
byta skor, jag hade de gröna inneskorna på mig ut, de står kvar inne i sovrummet nu. Jag år ut 
och går till en plätt som ligger bredvid en lekplats och ett dagis där det brukar vara mycket 
hundar som rastas. Jag går sedan runt hennes hela kvarter, alltså de som är samma hus som 
hennes och sen går jag så jag kommer till ytterdörren, då märker jag att jag glömt min tag, jag 
går då runt hörnet til hennes häck, det finns ett ställe i häcken som är nertrampat så jag går 
genom häcken där mot altandörren. Jag knackar på fönstret och jag ser Tamara vid Toaletten, 
jag pratade då i mobilen med Anna-Lotta som jobbade där tidigare, jag frågade henne om 
kod till ytterdörren till trapphuset, hon sade att det inte fanns någon kod utan att man måste 
ha tag. Tamara släppte in mig. Efter ett par minuter gick Tamara och Erik hade kommit innan 
jag gick ut, han var ett par minuter sen för jag minns att jag tittade på klockan 20:59 och då 
hade han inte kommit och Helen höll på att somna. Han kom strax efter kanske inom 5 
minuter.

Berätta exakt hur du gick:
Jag gick först ut mot plätten och sen runt kvarteret till ytterdörren, detta tog max 20 minuter. 

Du träffade ingen eller något annat som stack ut som du tänkte på:
Nej, inte som stack ut, jag mötte en som jag såg först på plätten, han hade en hund med små 
lampor på. Jag gick vidare längs stängslet på dagiset och runt kvarteret när vi kom mot 
ytterdörren så möter vi honom igen, han är då vid parkeringsplatsen vid hennes dörr. 

Hur skulle du säga att du sover om nätterna:
Jättedåligt, jag har sömnproblem och därför tar jag Atharax ibland, så därför tog det lång tid 
innan jag tog nattjouren på grund av detta det blir stress. 

Hur var det denna natten:
Jag tog Atharax och sen så har jag öronproppar. Jag hör ändå om någon skulle komma in i 
min dörr och säger något. 

Vad gör Athraxen:
Den är rogivande, det är ingen sömntablett men när man väl somnar så blir det djupt. 

Du nämnde något om öronproppar i ett förhör, kan du förtydliga det:
Jag brukar stoppa in en hårt och en löst och när jag väl somnat så åker då den lösa ut, så 
tänker jag för när jag väl somnat är det inga problem.

Varför vill du att den skall åka ut:
Om det är något så hoppas jag att jag skall vakna, jag kan inte jobba om jag inte får sova. 

Min gissning är ju att den här händelsen, knappast kan ha skett speciellt tyst, hur tänker du 
kring det:
Det är det jag vill prata om och som jag vill förstå. När jag går och lägger mig så frågar jag 
Erik om det är okej för jag har sovit dåligt kvällen innan. Jag lade mig ungefär 22:40, fixar 
med datorn, det sista Erik hjälper mig med är att fixa koden till Wifi, han ringde även Martin 
tror jag om koden men fick inget svar, ringde eller skrev. Jag fick sen koden gick in på 
rummet och tog Atharaxen och det tar någon halvtimme till timme innan den verkar. Den ger 
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ingen omedelbar effekt utan när man väl somnar så sover man som ett barn. Jag håller på med 
mobil och dator vet jag, tittar på nån serie och spelar lite. Skickade något om bolaget till 
Anna- Lotta. Jag har för mig att jag tittar på mobilen sista gången 01:14. 

Det är så här att det låter i lägenheten hela tiden från apparater jag hör hur Erik slamrar, det är 
ljud hela tiden och det är därför som jag tror att hunden inte reagerade och det larmar ibland. 
Man hör hela tiden hur det håller på och går i toaletten och spolar och sånt. Jag hör något som 
jag inte vet om det är viktigt men jag hör något, vet inte om det är en duns eller om det är 
något annat och jag väntar på om det skall komma något mer men det gör det inte. Detta är 
innan jag somnar och det är inger som gör att jag springer upp eller så. 

Jag tänker på något innan, det är när Tamara har gått, Erik sätter på kaffe vi sätter oss vid 
köksbordet. Jag frågar om han vill ha hunden ute hos sig som sällskap. Han svarar att han 
brukar ha uppe altandörren för det är så varmt och då säger jag att han inte får sticka iväg och 
det finns risk för det och jag säger då att det är bäst att han är hos mig. Diego hunden sätter 
sig vid Erik som säger att han vill ha hund med sin sambo men de har precis flyttat till en 
lägenhet där man inte får ha hund men de skall fråga när de bott där ett tag. Vi pratar om 
diabetes eftersom både han och Helen har det. Vi borde ha ett möte om detta och andra saker 
och att vi är som en familj och att det inte är som på sjukhus. 

Erik säger sen att nu blir det min förts natt med dig Diego och då fattar jag det som om han 
vill ha honom ute hos sig. Jag säger att han får släppa in honom till mig om han vill. Jag 
lägger mig och hunden är kvar ute ned Erik. Efter kanske 10-15 minuter öppnar handörren 
till sovrummet och säger att han släpper in hunden till mig för han tycker att hunden bara 
ligger vid dörren och det är det sista jag hör från Erik och då bör klockan varit runt 23. 

Sen händer inte mycket mer än att jag håller på med datorn och mobilen, jag hör inget och 
hunden hör inget. Jag hör det här ljudet när jag är vaken men det blir inget mer så jag reagerar 
inte mer på det. Om jag inte tagit den jävla Atharaxen så kanske han hade levt, nu hörde jag 
ingenting. Jag vaknade till och kissade i en gammal termos jag hade på rummet för jag inte 
orkade gå upp. Jag har ingen aning om vad klockan är då, jag vet bara att Erika kommer vid 
sju, jag vet att hon var lite sen och det brukar hon inte vara. Jag hör inte när hon kommer utan 
hör bara när hon slänger upp dörren och skriker att det är blod överallt. Jag tror först att det 
hänt något med Helen, jag går upp och går i hallen och ser en stor blodpöl runt köksbordet, 
jag ser att Erika sitter, jag ser inte Erik för han ligger bakom permobilen, Erika skriker ring 
112 och jag gör det direkt. Sen vet jag inte, jag ringer 112, jag tittar in mot rummet och jag 
går inte in utan jag ser att hon gör kompressioner, Erika skriker vad skall jag göra, Erika 
säger att hon håller på att svimma och då säger hon i luren att jag måste ta över men jag har 
aldrig gjort detta. Erika försvinner ur rummet och jag lägger mobilen på bordet med 
högtalarfunktionen. Jag gör kompressioner på bröstkorgen och hon i luren räknar åt mig. Det 
är suddigt men Erika kommer tillbaks och säger att jag skall ta hand om Helen. Mitt i detta 
får Helen ett kvävningsanfall och jag springer in till henne och hjälper henne med det. 

Jag sov i T-shirt och kalsonger och strumpor men sen tar jag på mig byxor och mina skor, 
ute skor de vita. 

Att jag inte hörde något måste berott på Atharaxen och öronpropparna.

Och hunden då:
Jag vet inte, någon måste kommit in genom altandörren. Jag vet att Erik sade när vi drog ner 
persiennerna, tänk om någon tittar in. Har jag tagit medicinen och den verkar kanske sex 
timmar då har jag svårt att vakna. 
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Får du ta medicinen på jobbet:
Jag vet inte, jag har inte frågat för det är känsligt, jag vet inte om man får göra det och jag har 
mått dåligt av sömnproblemen. Hade det varit oljud så tycker jag att Diego borde reagerat 
men det är så mycket ljud där hela tiden. Jag har inget mer jag håller inne på. 

Hade du eller Erik någon kontakt med några under kvällen:
Det var Martin då kanske.

Inga besök:
Det får inte vara det.

Inga andra som jobbar där:
Inte som jag vet och inte innan jag somnade. 

Efter du hjälpt till med HLR- var du ute något då:
Jag gick ut till polisen och ambulansen, det var vid trapphuset, de fotade skor och sånt.

Gick du ut något på baksidan:
Nej. Bara då vi 21.20 när jag var ute med hunden.

Då gick du genom häcken och in:
Ja.

Kan det blivit spår efter dig vid detta tillfälle:
Ja, det kan det ju vara. 

Umgås ni utanför jobbet några av er:
Inte jag för jag bor inte här, jag vet inte men jag tror inte det. 

Var strykbrädan framme när du lade dig:
Det har jag ingen aning om.

Var ytterdörren låst när du lade dig:
Jag vet inte men jag tror inte alltid den är låst. Jag kollade inte det i alla fall. 

Har det hanterats några knivar under kvällen:
Jag lagade inte maten, det gjorde Tamara och Helen äter inte bröd, jag tror att hon åt lax och 
potatismos, tomtarena var skuran så då har det hanterats med kniv. Men det var Tamara. 

Vet du vilken kniv och vart den tog vägen efter det:
Nej, jag var inte med när hon lagade utan jag var med Helen, jag vet ju vart de finns. De är 
ovanför kryddlådan i en kökslåda. 

Inget annat:
Ja.

Tyckte det fanns ett knivblock:
Ja, det gör det, då vete fan. Men det finns ett knivblock det gör det. En sak som jag tyckte var 
konstigt var att det var en så stor blodpöl runt golvet men inga steg i, det var helt blankt. Han 
låg p ett så konstigt ställe men det kan ha varit för man trodde att han tagit livet av sig. Att 
han låg bakom permobilen. Jag kunde inte förstå att blodpölen blev så stor och orörd men jag 
tror inte han skulle göra så mot Helen. 

Den här termosen du pratade om, är den kvar i rummet:
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Ja, vid sängen. En plåttermos. 

Och det här med oljuden att du inte hörde något, det skulle vara mycket konstigt att det inte 
var mycket oljud när det hände:
Nej, jag hörde ingenting, det var ju för öronproppar och Atharaxen. Hade jag hört något är det 
klart jag sprungit ut eller släppt ut hunden man hade ju inte vågat ligga kvar om man hade 
hört något. Jag hörde inte ett enda ljud. 

Har hunden någon gång väckt dig på natten:
Ja, men jag tar ju inte Atharax varje dag, den ligger bredvid mig när jag är hemma. 
Sömnproblemen är ju det att jag kan ta den om det skulle behövas så hemma tar jag det oftast 
inte.

Vet du om det fanns några knivar framme på kvällen:
Det gör det aldrig, inte på köksbordet i alla fall. Diskbänken tänkte jag inte på Tamara gjorde 
maten och jag tar ut min mat och stoppar i mikron bara. 

Advokaten, har du någon gång blivit väckt på natten tidigare på jobbet:
Nej, det har jag inte, har inte jobbat natt så länge men jag har aldrig blivit väckt på natten. Jag 
får bara jobba med de som är mycket duktigare än mig eftersom jag är så ny. De nyare brukar 
gå med de som vart där längre. 

Tar du alltid medicin när du sover på jobbet:
Ja, det gör jag, precis. Det har med sömnsvårigheterna och bilkörningen efteråt att göra. 

Genomläst och godkänt.
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Är det något mer du vill tillägga:
Jag har funderat på motivet om det kan vara pengarna, och det känns hemskt att nämna 
någon. Men Saari sade ofta till Helen att du som har så mycket pengar och liknande, vi skall 
åka till Hawaii och sånt men det var ju Helens dröm. Carrie har ju också nämnt det här med 
pengar och min tanke var då om man pratar om det där så kanske man gör det hemma med. 
Carrie är ju regelrätt raggare. Jag tänker att om man sitter och pratar om detta så kan ju folk i 
sin närhet höra detta, då kan ju fel person få reda på detta. 

Det är ju ganska lätt att få tag på Helens saker, henne plånbok hänger ofta, nästan alltid i e 
väska på permobilen med lite andra tillhörigheter. Hennes kort och liknande är ju inte gömda 
utan de finns ju i plånboken. Permobilen är ju inte i hennes rum när hon sover p natten utan 
den står i närheten av altandörren och laddas p natten. Sen finns det ju en massa starka 
mediciner, jag tänker på olika motivbilder, jag vet att ´hon får något att sova på men som jag 
aldrig har gett henne. Det är något mot oro. 

Medicinen förvaras på olika platser, det finns en medicinlåda på Helens rum, det finns 
medicin på diskbänken mot epilepsi och jag vet att det finns något som heter Erganyl och 
Kepra mot epilepsi. 

Detta är ju något jag bara hört, är det något men nån i personalen så är det inget som sägs rakt 
ut men jag tror att Saari mått psykiskt dåligt, hon har varit ledig långa perioder och man 
känner det när man pratar med henne. Det märkligaste är ju att hon pratat så mycket om 
pengar det är därför jag fastnar på henne. Carrie tror jag fick sparken, hon slutade och jag tror 
inte det var självmant. Jag tror det kan ha berott på att hon tog ledigt så mycket och satte det i 
system.
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Vad jag har hört så skall Saari sluta, Erika har sagt till mig att någon skall sluta, det var med 
tanke på att jag kunde får mer pass. Anna-Lotta har sagt att Saari sökt andra jobb. Det finns 
direktiv om att vi inte får prata privata saker om inte Helen ber oss göra det. Det finns inte 
mycket tid för småprat, det skulle möjligtvis vara på kvällen när Helen lagt sig men det blir 
inte riktigt så. 

Du nämnde att Helen har mycket pengar, vad känner du till om det:
Ingen aning, inga siffror. Någon jag minns inte vem har sagt att hon hade mycket försäkringar 
som löst ut. Det var prat om att ta dit Magnus Uggla till hennes 50-års kalas och det kan ju 
inte vara gratis tänker jag, det är ju inget man själv hade gjort. 

Den som gjorde det här måste ju känna till hur det fungerar och att Helen inte har något 
minne, hon kan ju fråga efter tiden flera gånger för hon inte vett att hon precis redan frågat. 
Personen måste ju känna till att han kan ställa sig framför Helen och att hon sedan glömmer 
bort det. Personen måste ju veta vart kort och sånt finns tror jag. 

Jag tror att det finns någon som använt Helens kort för egen räkning som har köpt handväskor 
för pengarna, jag har för mig att Erika berättat detta för mig. Det var bara en tillfällighet att 
jag jobbade denna natten, det var egentligen Jennie Helens kusin som skulle jobbat, det sades 
att hon hade 39 graders feber och inte kunde jobba, det fick jag av Erika tidigare under 
veckan, det var passet innan fredagen. 

Du nämnde ju Helens kort, har du koden till den:
Nej men det finns på någon lapp någonstans där alla hennes koder finns. Martin sade koden 
till mig en gång på Ikea men jag har glömt den. Bank id tror jag inte står på den här lappen 
men jag vet inte. Det har jag aldrig hört talas om. 

Vet du vilka som sköter hennes ekonomi:
Jag kanske inte vet men Erika bör ju veta och Cecilia som är syster, kanske Martin som känns 
som den näst högsta just nu och Saari har ju jobbat där i många år så hon kanske vet. Helens 
mamma bör ju veta och hon bor ju på gården. 

Jennie som skulle jobbat när du jobbade, vet hon:
Jag vet ju inte det så jag kan inte säga det.

Vad finns det att säga om henne:
Hon är lesbisk, hon är väldigt politisk och sprider de åsikterna. Hon känns lite väl tuff som 
person, jag vet att hon har flera jobb. Det har varit bökigt med hennes flickvänner. Inte mer 
än att hon är kusin, hon är också ganska ny. Hon tycker inte att hon är ny eftersom hon har 
varit med henne hela livet eftersom hon är kusin. 

Vet du något om hennes ekonomi:
Nej. Hon har fler jobb, jag har ett svagt minne av att hon bor hos någon att hon inte har egen 
lägenhet.

Jennie är ju den som sitter frihetsberövad nu, vad tänker du när jag säger det:
Alltså hon var den mest udda om man utgår från sig själv. Hon hade sina egna åsikter och vi 
pratade politiskt någon gång och det var bara hennes åsikter som gällde men så är det kanske 
när man politiskt lagd. Jag sade till Anna-Lotta att jag tyckte att det var svårast att jobba med 
Jennie, jag har svårt för henne men jag vet inte riktigt varför men det är något. 

Tro du hon skulle kunna vara kapabel:
Det är en tuff fråga, muskulöst sett, hon är ju ganska bufflig, det är ju ingen liten tjej. Men 

Förhör med Angervall, Johan Erik Olof; 2020-09-07 11:46   diarienr: 5000-K1074675-20

   2

Förhör Johan Angervall, 200907, misstänkt, maskat, 2020-11-25 11:31   diarienr: 5000-K1074675-20

 420



kapabel det kan jag ju inte säga, men det hon säger så är det. Hon spelar ofta på att hon är 
Helens kusin. 

Men du har inte sett henne där det sista:
Inte sista veckan. Men jag jobbade inte alla dagar. 

Koder till kort tror jag många vet för jag vet att det skall finna i lägenheten men Bank id det 
tror jag inte så många kan veta. Jag tror det finns två kort, jag har ju inte haft tillgång till 
detta. Helen får ju inte bjuda, så jag är ganska säker på ett det finns två kort, dels Helens kort 
och sen finns det ett personalkort, det är jag nästan säker på. Jag har ingen koll på korten eller 
koderna.

Vet du vart plånboken låg den här natten du jobbade:
Nej, det vet jag inte utan jag förutsätter att den låg där den brukar ligga, vi använde inte 
plånboken vare sig på dagen eller natten då jag jobbade. 

Johan tillfrågas om det som tagits i beslag:
Johan vill ha tillbaks sin Iphone BG107820 P2 kläderna vill jag inte ha tillbaks. Vill även ha 
tillbaks min dator Apple Mac BG 109105 P2

Genomläst och godkänt.
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Hur har du haft det sedan du talade med polisen senast?
Det har varit jobbigt. Det har varit en del ångest och mardrömmar. Johan har gått till en 
psykolog för att prata om det han upplevt. Johan har varit sjukskriven och har haft problem 
med olika symptom. Exempelvis har han haft tryck över bröstet och svårt att lyfta armarna, 
Johan tror att det kan vara en reaktion efter det som hände.

Har du något som du vill nämna innan jag börjar ställa frågor?
Nej. Johan hoppas bara på att det ska bli klart egentligen.

Johan menar att det är otroligt att Helen överlevt ensam under den här tiden. Med det 
vårdbehov hon har så är det bara tur att hon överlevde.

Du har i tidigare förhör nämnt att du hade öronproppar när du skulle sova. Beskriv hur det 
var med det när du vaknade. 
Johan har inget minne av om han hade öronpropparna i eller inte. Han kan inte minnas att han 
tog ur något i alla fall men dom brukar ju sitta i, men allt var väldigt "abrupt". 

Du har beskrivit att du tagit Atarax innan du somnade. Använder du någon annan medicin?
Johan hade tagit en halv 25 mg Atarax. Han tror att det är 25 mg i alla fall. Han kan inte svära 
på att det var en halv men han tror det. Man brukar inte sova djupare om man tar en hel utan 
möjligen längre bara.



Det var bara Atarax som Johan tagit.

En analys av urinet i termosen har genomförts. Där visar analysen på Nordazepam och 
Temazepam. Är det något du känner till något om?
Johan vet inte vad det beror på. Han tar i alla fall bara Atarax. Johan har inte koll på exakt de 
medicinska termerna för vad Atarax innehåller.

Johan har inte tagit några andra läkemedel som exempelvis benzodiazepiner.

Har du lagt märke till något ljud den här natten?
Johan gjorde inte det men när han väl har stoppat i öronpropparna så vet han inte då är det ju 
helt tyst. Hunden är ju med honom inne i rummet och hade det varit några ljud eller röster 
som han inte kände igen så borde han ha reagerat. Då hade hunden gnytt och varit orolig. 
Johan gissar på att han i såna fall hade vaknat.

Du har varit inne på det i tidigare förhör men kan du utveckla hur din hund, Diego, 
uppträder normalt sett då han är med dig när du sover på jobbet.
Han har varit med mycket på jobbet innan. Om Diego är med på jobbet på natten så sover han 
oftast ute med den som är vaken. Diego lägger sig men lyfter på huvudet så fort det är något. 
Han skäller inte om det inte är något som är konstigt. Han vet att han inte får skälla för Johan. 
Diego skulle ha reagerat om det vore röster från okända personer. Diego skulle då vilja se 
vilka det var. Detta kan ju så klart inte Johan säga helt säkert, men han tror det.

Hemma så rusar Diego upp direkt om Johans dotter får besök av personer Diego inte träffat 
innan.

 Hur skulle Diego ha gjort då tror du om han hört okända röster?
Han skulle ha gnytt och skulle nog inte ge sig förrän Johan har reagerat. Framförallt när 
Diego är instängd. Hade han inte varit instägd så hade han nog dragit iväg för att se vem det 
var.

Har du hört någon eller några röster under natten?
Nej.

Har du hört att någon ringt på porttelefonen?
Ingen har ringt på lägenhetsdörren vad Johan har hört.

Johan tror inte att någon har ringt på porttelefonen. Johan är osäker på om det finns den 
funktionen, han blir osäker. Han har själv aldrig ringt på utifrån för att få kontakt med någon 
inne lägenheten. Han har använt tag eller ringt via mobiltelefonen i såna fall.

Har du hört ljudet från porttelefonen? Förhörsledaren förklarar att det finns porttelefon.
Johan är osäker på det. Han vet inte om han hört det någon gång. Eventuellt är det ett 
"plingande" ljud.

Jag skulle vilja att du beskriver och ritar på skissen hur du rörde dig i lägenheten när du blev 
väckt av Erika på morgonen som du tidigare berättat om. Skissen bifogas förhöret.

Johan markerar vart han och Diego befann sig då de blev väckta av Erika.

Johan markerar vart Erik låg första gången han såg honom.
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Johan ser först inte Erik eftersom permobilen står i vägen. Johan står då i hallen ( vid krysset). 

När Erika säger att hon håller på att svimma så får Johan ta över HLR. Erika springer då ut 
för att möta ambulansen tror Johan. Erika fick nog tag i någon som kunde hålla upp dörren 
till slut. 

Johan går då fram till Erik och lägger sin mobiltelefon på vardagsrumsbordet. Bordet stod 
närmare mattkanten och Erik än vad skissen visar.

Johan går sedan in på toaletten och tvättar av sina händer. Sen går han in till Helen. Han 
ställer sig då vid sidan av Helen. Helen är då förskräckt och får även ett kvävningsanfall. 
Johan tar sugen och suger rent i halsen på Helen. 

Johan är nog kvar hos Helen till dess att det kommer folk, ambulans och räddningstjänst.

Vid något tillfälle var Johan även ute och kollade efter ambulansen. Detta var nog innan han 
gjorde HLR på Erik. 

När det blev mycket folk i lägenheten så låste Johan in Diego i det rum där de tidigare sov.

På vilken sida satt du när du gjorde HLR på Erik?
Johan är osäker, den frågan är svår. Han tror att han satt på Eriks ben eller liknande. Han hade 
telefonen vid sidan av sig och försökte höra vad SOS-Alarm sa. De försökte hjälpa Johan 
hålla takten.

 När du går fram till Erik vad har du på dig då?
Erik hade byxor och skor i alla fall. Han hade nog också t-shirt på sig. Han minns inte när 
han tog på sig kläder. Skorna var vita med blå ränder och polisen tog dom med sig efter 
händelsen.

Johan tror att han tog på sig kläder i samband med att han ringde SOS-Alarm.

 Såg du blod runt Erik när du gör HLR?
Ja. 

 Vart var det?
Det var väldigt mycket borta vid köksbordet och Eriks kläder var indränkta i blod.

 När du går fram till Erik. Minns du hur du tänkte då?
Johan uppger att det var som en film. Han såg bara Eriks stirrande ögon. Han tänkte inte 
exakt på vart blodet fanns. Han tänkte mest på att det var jävligt mycket.

 Minns du om du trampade i blod?
Johan tänkte på att blodet runt köksbordet verkade orört och att det var ganska mycket. Det 
kändes som att det var mest blod på den sida av Erik som var mot köksbordet till och den 
sidan satt inte Johan på med bägge benen i alla fall. Det var nog inte så mycket blod på den 
andra sidan av Erik, mot vardagsrumsbordet.

Johan är osäker på hur han satt när han gjorde kompressioner. Johan var nervös över att han 
skulle göra HLR och om han kunde det. Johan var orolig att Erik skulle dö om HLR inte 
utfördes på rätt sätt. Han tänkte inte så mycket på hur han stod och satt.

Johan får för sig att han satt lite mer åt den sidan som är mot vardagsrumsbordet. Det kan ha 
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berott på att det var så mycket blod på den andra sidan. Men det är lite gissningar nu.

Johan vet inte om han trampade i något men det var väldigt mycket blod och han borde ha 
gjort det. Men när han är på väg fram till Erik så är hjärnan helt borta så han kan inte säga 
säkert.

 Såg du om det blev blodspår efter dig när du gick in till Helen eller ut i hallen?
Nej. Det var inget Johan tänkte på.

Har du rört dig på mattan?
Nej, Johan tror inte det. Erik låg precis vid mattkanten.

Vad var din första tanke då du såg blodet och Erik på morgonen?
Först ser Johan bara Erikas huvud bakom permobilen. Han ser inte Erik då. När han sedan går 
in så ser han Eriks ögon och upplever att han blir lite rädd för dom. Han försöker då fokusera 
på att utföra HLR. Allt var extremt overkligt.

 Hur upplever du att minnesbilden är från morgonen?
Det känns som att det är lite luckor liksom. Inte stora luckor men detaljer kan vara svårt.

På kvällen frågade Johan om Erik ville ha Diego ute hos sig. Erik ville det men kanske bara 
tio, femton minuter efter det så släpper Erik in Diego till Johan igen. Johan tyckte det var lite 
konstigt att Erik svängde så fort bara.

Har du haft någon kontakt med Jennie Olsson förutom då ni träffats på jobbet?
Nej. Hon har väl skrivit någon gång att Johan skulle ta med sig hunden för att Helen vill det 
men inte mer än så. Johan har jobbat med henne någon gång men har tyckt att hon verkat lite 
obehaglig.

 Kan du utveckla obehaglig.
Dom har bara varit väldigt olika som människor. Hon är väldigt tuff. 

Hon är kusin med Helen och Johan har väl lagt sig i hur Jennie skött Helen. Det handlade om 
att Jennie använde ett rör som ska föras ner i Helens hals. Detta rör ska inte användas förutom 
i nödfall då det kan skada Helens hals. Johan påpekade det för Helens mamma och Johan tror 
att Jennie kanske fick reda på att han fört det vidare. Det är en gissning. Dom var inte 
ovänner eller så men han hade inte så lätt att jobba med henne.

Hon var ganska tufft på ett obehagligt sätt.

Johan och hon pratade inte så mycket till slut.

Har ni haft något utbyte ekonomiskt? Har du lånat pengar av henne eller tvärtom exempelvis.
Nej.

Uppläst utan anmärkning.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, BINR 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Jennie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jobbar på Brukarcooperativet JAG
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Malin Rämö
Förhörsdatum

2020-09-04
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

13:23
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Berätta om din anställning.

Jag jobbar ju hos Helen Frendberg, hon är min kusin. 
Jag jobbar som personlig assistent hos henne sen i mitten på mars. Hon är ju totalförlamad så 
vi sköter alla hennes dagliga behov.

Vi är ganska många som jobbar hos Helen som personliga assistenter, vi är nog en 13-14 st 
plus hennes syster som hoppar in ibland.

 Hur ser arbetspassen ut? Det är lite olika. Det finns ju pass som jobbar 7-14 och sen är det 
pass som börjar 8-14. Ibland får man gå över för det har varit så mycket sjukskrivningar och 
så. Sen har vi pass som är 14-21. Sen är det 21-08 om man har sovande jour. 21-07 är den 
ordinarie tiden om man jobbar vaken natt. Men där kan det ibland bli förskjutet till 8 eller så. 

 Vilka jobbar ihop? Det har varit så många nya ny. Erika som gör schemat nu har försökt 
sätta en gammal och en ny ihop. Det är inte så många som jobbar natt just nu, det är inte så 
många som kan det just nu. Det är väl bara 5 som kan det just nu.

 Vilka fem är det som gör det? Erika, Erik, Martin, Tamara och Sari som kan köra vaken natt. 
Jag har ofta haft sov när jag har jobbat natt där.

 Vad innebär det med sov? Den som sover kan ju oftast gå och lägga sig. Vi har sovande 
mellan 02-08 och 21-02 så ska man ju vara vaken då på det passet. Vi brukar vara lite 
schysta där för ibland så har man ju jobbat innan passet och då kan man ibland få gå och 
lägga sig tidigare för vi har varit så ont om personal framför allt nu under corona. 



 När man jobbar natt vaken vad innebär det? Då måste man göra alla de saker man ska göra 
med Helen. Hosta henne, vänder henne, tömmer på urin och såna saker. Så den som sover 
behöver inte vara vaken hela natten. Den som har natt vaket behöver vara vaken hela natten. 
Dom har ju rätt att väcka den som sover om det behövs, det händer ju ibland att Helen ex får 
epilepsianfall och då är det bra att vara två.

 Hur ser det ut inne hos Helen med rum?
Det finns en säng och så finns det garderober, det finns en hylla med mediciner. Vi har en 
hylla där vi kan ha våra saker, typ lakan eller torrmat, nudlar till oss.

 Beskriv hur det ser ut i lägenheten? Det är ju en hall och så är det två rum. Ett som vi sover i 
och ett som Helen har då. Sen är det vardagsrum och kök ihop i ett och sen en ganska stor 
toalett däremellan. Det är på bottenvåningen så det är en uteplats också.

 Känner du de anställda väl som du jobbar med? Några känner jag väl mer än andra. Erika 
och jag har ju känt varandra i 14 år. Vi är ju som en liten familj i den här gruppen. Sen är det 
väl Sandra, Sari och Martin jag känner lite bättre. Det är väl dem jag känner bäst.

 Hur har det varit på arbetsplatsen den senaste tiden? Det har väl varit bra. Förutom att vi 
haft några som inte kunnat jobba. Det har varit väldigt struligt med personal. Det var därför 
jag blev inkallad i våras. Jag blev inringd. En del har jobbat väldigt mycket. Stämningen 
mellan oss har varit god. Vi har försökt att hålla sams på alla sätt och vis.

 Har det varit något osams eller liknande mellan er i personalen? Jag vet inte, det har varit 
mycket med sari. Hon har väl tänkt att sluta. Hon har väl inte varit trevlig mot övrig personal. 
Vi har ju en som varit sjukskriven och jag tror att sari har påverkat henne. I början trodde vi 
att Sari hade påverkat det så att Sanna blev sjukskriven. De har jobbat tätt ihop och det kan 
vara så påverkar varandra. Sari är ganska stark och sanna ganska svag.

 Sari, hur är hon som person? Mot mig har hon alltid varit jätte trevlig. Hon kan komma med 
lite konstiga kommentarer ibland om tex att jag inte ska ställa upp och ta passen. Hon kan 
vara väldigt otrevlig mot folk, hon förändrades väldigt mycket när hon blev ihop med Emin 
som hon är ihop med nu. 
 På vilket sätt förändrades hon? Hon kunde inte jobba nätter, varit borta mycket från jobbet 
och ändrat personlighet. Enligt Erika då, för det är henne jag pratat med om detta.
Annars ser jag väl inte att någon annan betet sig konstigt på jobbet.

 Erik, kan du berätta om honom? Han är en glad skit. Vi skojar och kallar honom för 
sockerpojken. Han har diabetes. Han har fått lära sig att jobba natt nu eftersom det inte finns 
så många som kan jobba natt. Jag har inte jobbat jätte mycket med honom. Han är käck och 
han älskar Helen och hon älskar honom. De kommer väldigt bra överrens. Helen lånade ut 
bilen till Erik när han skulle flytta nu. Jag har jobbat så lite med bara honom eftersom han är 
ganska ny. Han har ju jobbat mycket natt nu då.
 När började han med det jobba nätter? Han började för några månader sedan. Han har sagt 
att han tycker det är ganska tråkigt eftersom han inte får träffa Helen så mycket när han 
jobbar natt eftersom hon går och lägger sig ganska tidigt. Han sa det sist när vi jobbade.
 När jobbade du och Erik sist ihop? Någon gång i mitten på augusti, kanske en fredag. Vi 
skriver alltid upp vilket datum vi duschar Helen så det kan jag nog kolla via Messenger i 
våran grupp där.

 Martin, vad kan du berätta om honom? Han är guldklimpen i gänget. Han ställer alltid upp 
och hoppar in när ingen annan kan. Han är ju ensam och har precis flyttat hemifrån. Han 
hjälper ju Erika med schemaläggning nu för tiden. Jag vet inte om han började jobba där i 
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november eller något. Han är lättlärd och han och Erika är som mor och son.

 Tamara, beskriv henne? Jag känner henne inte jätte väl. Men jag vet att hon har det rätt tufft 
just nu. Hon har en dotter som har cancer och hon har en dotter som jobbar hos Helen också 
som heter Laura. Tamara skulle ju plugga nu, men när corona kom så har hon istället jobbat 
en del och framför allt mycket nätter.

 Hur har det varit denna veckan, vilka har jobbat de senaste dagarna? Ingen aning för jag 
har varit hemma de senaste dagarna. 

 Johan, känner du till honom? Ja, han är ganska ny. Han har väl det som ett extra jobb. Om 
jag fattat det rätt så har han ett eget diskjockeyföretag. Det har varit lite strul med honom med 
att jobba nätter och så. Han vill bara jobba eftermiddagar. Han har berättat för mig att han har 
sömnproblem. Vi har bara jobbat ihop ett par gånger. Det har varit mycket strul med schemat 
på grund av honom. Erika kan ha lagt ett schema och sen har det kommit ett meddelande från 
Johan om att han inte kan jobba och då får schemat läggas om. Det har nog vart många som 
har varit lite irriterade över det att man måste byta och så. 

 Hur väl känner Johan de andra som jobbar där? Det vet jag inte. Han kom ju in via 
Annalotta. Annalotta har jobbat här tidigare. Annalotta känner Johan. De håller på med 
diskjockyandet ihop. Det är så Johan kom in när vi behövde folk. Helen gillar ju musik och 
Johan är ju musikalisk så Helen gillar Johan mycket, vi spelar mycket musik. Han fixade en 
t-shirt till henne nu nyss.

Är det någon av dessa vi har pratat om som har någon kontakt/relation utanför arbetet? 
Erika och Martin träffas ju en del utanför jobbet. De tränar ihop. Förr umgicks Erika och Sari 
mycket men den relationen har ju nästan dött ut helt. Erik vet jag inte, nä han umgås inte med 
någon så utanför jobbet, det tror jag inte. Johan umgås väl med Annalotta, det vet jag att dom 
gör. Jag kan inte komma på om någon annan umgås utanför jobbet, det vet jag inte. Det är väl 
i så fall Sari och Sanna. Men jag vet inte nu.

 Inget annat konstigt som hänt på jobbet det sista? Nä som sagt det har varit lite strul med 
schemat bara, det är väl det.

 Vad har det varit för strul? Det har varit svårt att få ihop det med schemat för dem, som 
Johan som vill byta en del och så.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgiven misstanke om mord
Underrättad om misstanke

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

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

Ja

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-09-06
Förhör påbörjat

15:45
Förhör avslutat

15:52
Förhörsplats

Polisen Trollhättan
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jag ska delge dig en misstanke om brott. Jag underrättar dig nu om att du har din rätt att inte 
yttra sig över misstanken.
Du ska delges skälig misstanke om mord/dråp den 4 september 2020 på adressen Kungsgatan 74 
C i Trollhättan genom att med ett vasst föremål dödat Erik Fasth. Vad är din inställning till 
brottsmisstanken - att jag inte har gjort det
Du har rätt att ha försvarare med vid förhör. Har du önskemål om någon speciell eller godtar du 
den som tingsrätten förordnar - absolut
Är det något du vill berätta nu eller avvakta tills försvarare närvarar - jag vill inte säga 
någonting, det här känns helt sjukt.
Uppläst utan anmärkning
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas

adv. Per-Åke Kvarnström
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-09-07
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Polisen i Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jag har tidigare delgivit dig misstanke om att du är misstänkt för mord. Åklagaren har 
beslutat om att du ska misstänkas på den högre misstankegraden på sannolika skäl.

 Har du något du vill säga nu innan vi går vidare – jag har inte gjort det här

 Du har i tidigare förhör där du hördes som vittne berättat att du arbetar som personlig 
assistent åt din kusin Helen, är det rätt uppfattat – det stämmer

 Vad jag förstår är Helen totalförlamad – ja

 När arbetade du senast hos Helen – förra fredan tror jag den 28 augusti, jag arbetade 
07-14. När jag hade gått av var jag och hämtade ett paket till Helene

 Vem arbetade du med, för vad jag förstår är ni alltid två – denna dagen var vi tre 
förutom Erika var det Rasmus som gick på upplärning

 Hur fungerar det med Helens ekonomi då det kan tänkas att du behöver göra något 
inköp till henne – det brukar vi göra på våra egna kort och ha med oss när vi kommer om vi 
inte har tillgång till hennes. Om vi är ute under arbetspasset kan vi använda Helenes kort.

 Hur fungerar det – det är ett bankkort Mastercard, jag har ingen aning

Är det kod – jo om det inte är småsummor för då går det bara att blippa

 Har du hennes kod – ja det har alla som jobbar, vi använder när vi tankar eller går till 
apoteket och såna saker.



 Hur fungerar det om det är större summor som ska hanteras från Helenes konto – Det 
gör Marianne Helens mamma. Helene har ingen förmyndare men hennes mamma sköter det 
mesta, jag tror det i alla fall.

 Har du eller någon annan i personalen tillgång till Helenes konton eller Swish – Erika 
har det och de gamla anställda har det några har det. Erika ska nog sköta det. Erika kan 
swisha mig efter det att jag lämnat kvitto.

 Men har du tillgång till hennes konto eller Swish - nej

 Berätta om vad du gjorde i torsdags den 3 september – vad gjorde jag den 3 september, 
jag sov hemma hos Paula i Uddevalla. Jag gick hem på förmiddagen till Carl Roséns gränd 9 
också i Uddevalla. Satt nog på balkongen hela dagen och lyssnade på ljudbok och drack 
rödvin. Nej du jag var ute på Torp och hämtade min post som några vänner hade med sig 
innan det. Vänner Erika Hjelm och Therese. Jag var även och slängde skräp på återvinningen 
i Munkedal.

 Varför Munkedal – det behövs kort för att slänga skräp i Uddevalla och de hade jag inte 
därför blev det Munkedal.

 Fortsätt berätta om torsdagen – efter det åkte jag hem Carl Roséns gränd 9 och satte mig 
på balkongen. Där satt jag till sent på kvällen för det var gott väder, snappchattade med Paula. 
Sedan la jag mig i sängen och lyssnade på ljudbok. Somna och vaknade av någon gick med 
en trimmer på utsidan. Strax efter 07 på fredag morgon. Sedan började ungarna hoppa på 
golvet i lägenheten ovanför klockan kan ha då ha varit 07.15 tiden.

Jag skickade en snapp till Paula att nu är det dags att gå upp för grannungarna hoppar i taket. 
Hon svarade att hon varit vaken en timme och att det var dags för mig att gå upp. Jag blev 
kvar i sängen och lyssnade klart på min ljudbok. Jag gick upp och duscha sen var jag nere 
och handla på ICA Dalaberg, vid 08.30. Jag är inte så bra på att äta men denna morgonen var 
jag hungrig.

 Vad handlade du – Toapapper, Libabröd, kyckling, grönsaker, cigaretter

 Vad gör du sedan på fredagen – jag ska åka och hämta mitt moppskaft hos Erika som jag 
glömt. Erika bor i Hällevadsholm. Jag åker först förbi banken SEB i Uddevalla och sätter in 
pengar på en insättningsautomat. 

 Hur mycket pengar sätter du in – 9850 kronor

 Pengar för vad – det är pengar från KGFC support. Det är en supporter klubb till en 
fotbollsklubb.

 På supportkontot – nej på mitt konto. Jag har haft pengarna liggandes i ett kuvert hemma 
sedan i februari. 

 Fortsätt – Jag skickade via swish 4000 till Paula som jag var skyldig henne.
 (Fhl. ant. efter att ha lyssnat igenom ljudupptagningen så säger Jennie Petra och inte Paula 
som det står skrivet)
Sedan vet jag inte om det var före eller efter det jag varit på banken som jag skickade SMS 
till Erika för att fråga om jag kunde ta ett Corona test. Jag fick inget svar på det.
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 Kan man inte bara ta ett sådant test – Jo men detta var via JAG arbetsgivaren som skulle 
stå för det. Sedan ringde jag Erika i Hällevadsholm men hon svarade inte. Jag åkte dit för att 
plocka svamp. Jag körde in en bit där hon bor där jag kunde parkera bilen men där var för tätt 
för att komma in i skogen. Jag hade dålig mottagning, gör ett försök att ringa Helenes telefon 
för att få tag på Erika för det var Erika som skulle jobba för att få svar om det gick att lösa 
detta med corona testet. Jag kom inte fram på Helenes telefon det var bara telesvar. Jag ringer 
Erikas telefon och trycker bort mig med meddelande jag ringer dig sen. 

Jag åkte vidare för att leta svamp till ett område som heter Ramberg i Hällevadsholm. Jag 
hade aldrig åkt där tidigare och där fanns ingenstans att plocka svamp. Jag kom ut vid 
Hällevadsholm till slut då tänkte jag att jag åker vidare mot Bullaren på vägen dit får jag ett 
meddelande på Messanger att när ni läst det här så ska ni ha ljudet på och vara tillgängliga. 
Det kan ha varit 11.30 tiden.

 Vad stod det i meddelandet – det var det jag sa att vi skulle vara tillgängliga. Jag svarade 
att jag hade dålig mottagning och var ute och plockade svamp. Jag var på väg till Bullaren 
hållet men vände när jag såg att jag hade dålig mottagning.

Jag åkte till Erika Hjelm i Hällevadsholm för där har jag mottagning på telefonen. Jag ringde 
henne när jag var utanför. Jag skickade ett SMS att hon skulle ringa när hon vaknade. Jag satt 
utanför och väntade. Tillslut skickade Erika att hon var vaken och jag skrev att jag var 
utanför. Jag ville inte rycka i dörren för ibland larmar hon även när hon är hemma och sover.

Vi satt inne hos Erika under fläkten och röka. Jag berättade om meddelandet jag fått och att 
jag måste vara tillgänglig. Det kanske tog 10 minuter så ringde en kvinna från polisen som 
ställde frågor om mitt jobb och det blev ett långt förhör tror det tog 54 minuter.

Jag fick inte reda på vad som hade hänt och jag hade tvättid kl.15 så jag åker hemåt men 
stannar på vägen hem på IKEA för att köpa lakan. På vägen hem ringer jag Cissi min kusin 
men hon svarar inte. När jag kommer fram till IKEA så får jag ett SMS eller om jag ringde 
men jag får ett SMS från Cissi att de är på Tallbacken och att jag kunde komma dit om jag 
ville.

 Du säger de, vilka de – hon skrev bara de

 Fortsätt – jag frågade om vart de låg och jag fick en adress. Jag köpte lakan och svarade att 
jag kommer. Jag körde mot Trollhättan. Klockan kan ha varit vid 15. Jag hade bara ätit en 
korv med bröd på dagen. Jag hade ätit kyckling och Libabröd på morgonen. 

Jag köpte en korv med bröd på väg norrut på förmiddagen på Hogstorps bensinstation. 

Jag stannade på vägen mot Trollhättan på Mc Donalds på Överby och köpte 3 cheesburgare 
och en cola. Jag kör till adressen jag fått Lasarettsvägen 15. När jag är på väg mot stan ringer 
en kvinna från JAG. Hon pratade dålig svenska, hon bröt. Hon frågade om jag körde bil. Jag 
berättade att jag var på väg till Tallbacken. Hon sa att hon inte kunde berätta någonting för att 
jag körde bil. När jag hade någon kilometer kvar berättade kvinnan vad som hade hänt. 

 Vad sa hon – hon berättade att Erik var död och att Helene mådde bra. Jag kommer inte ihåg 
mer vad hon sa. Jag klickade in parkeringen på SMS park och började leta efter 
Lasarettsvägen 15. Hade svårt att hitta, hittade 5 och 9. Jag försökte ringa Cissi men fick 
inget svar. En kille på parkeringen guidade mig rätt. Jag ser Cissi, Erika och Sandra. Jag 
förstod att jag inte får komma in eftersom jag inte var Corona testad. 
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Jag satt kvar i bilen och pratade med dem på avstånd. De sa att jag inte kan komma in och 
träffa Helene. Jag hörde inte allt de sa.

 Vad händer sen då – jag åker hem igen

 Sa de inget om Erik som var död – jag sa att jag precis fått reda på det. 

 Undrar du inte hur han har dött – jag vet inte vad som sas exakt, jag kommer inte ihåg

 Undrade du inte hur han dött – jag frågade säkert men jag vet inte. Jag har läst i 
tidningarna

 Vad stod det där – det stod att en personlig assistent hittats död. Att han hade stickskador 
stod det i tidningen. Jag tror att Erika pratade om det också, de pratade om det när jag stod 
där med bilen vid Tallbacken. 

 Alldeles nyss sa du att du inte kommer ihåg vad Erik dött av – jag vet inte vem som sa 
det först men tror det kan ha varit kvinnan från JAG.

 Fortsätt – jag åker hemåt. Jag fick ändå inte träffa Helen. Sedan är jag där på fredag från sen 
eftermiddag och resten av kvällen. Jag sover hemma hos mig den kvällen. Lyssnar på 
ljudbok, dricker rödvin och pratar med Paula i telefon.

 Vad händer på lördagen – vaknar ganska tidigt. Jag ska till Göteborg för det är 
fotbollsmatch. Jag åker till Paula för att låna hennes kort till återvinningen för att slänga 
skräp. Jag tog med en CD spelare från henne som skulle kastas. Jag umgicks med henne en 
stund. Sedan åkte jag till återvinningen och slängde skräp innan jag åkte till matchen.

 När kom du tillbaka – jag var i Uddevalla kanske 18.30. Jag åkte hem till en kompis som 
heter Raimo Norrgran och bor bortåt Nisses växter på Hovforsvägen eller gatan i Uddevalla. 
Jag var där en timme en och en halv. Därefter åkte jag hem till Carl Roséns gränd. Jag lyssnar 
på en ljudbok och snapp chattar med Paula. Hon säger att jag kan komma bort till henne för 
jag vill inte vara själv. 

 Vad kommer det sig att du inte vill vara själv – jag tyckte det var obehagligt det som hade 
hänt och jag mådde inget bra. Jag sov hos Paula natten mellan lördag-söndag.

 Vad händer på söndag – vi käka frukost allihop, hon har fem barn. När klockan var 12.30 
tiden lämnade jag och gick hem. Sedan var jag hemma. Jag sitter på balkongen, pratar med 
pappa i telefonen. De ringde på dörren och när jag öppnade stod polisen på utsidan.

 Där du bor, bor någon mer där – ja, Ly bor också där, jag hyr i andra hand av henne. Hon 
är inte där nu, jag tror hon skulle till Jönköping för att prov bo med sin pojkvän men sedan 
skrev hon att hon var i Hässleholm.

 Har du någon gång besökt din arbetsplats när du inte arbetat – jag tror inte det. Jag har 
jobbat mycket där så jag tror inte jag varit där när jag varit ledig.

 Uppgifter som framkommit i utredningen gör gällande att du har eller haft 
spelmissbruk, har du det idag – ja det har jag

 Har du skulder – ja, jag vet inte riktigt 60-70 tusen kanske plus att jag har 390 000 hos 
Kronofogden.
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Advokaten har inga frågor

Uppläst utan anmärkning

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2020-09-07 10:00   diarienr: 5000-K1074675-20

 435



436

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-09-08
Förhör påbörjat

15:20
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Polishuset Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Har du något du vill berätta – nej

 Du ska delges nya misstankar. Samma gäller där som jag tidigare har underrättad dig 
om att du inte behöver yttra dig över brottsmisstanken.

Du ska delges misstanke om grov stöld genom att du fredagen den 4 september 2020 ha 
tillgripit Helene Frendbergs plånbok, bankkort samt telefon från hennes bostad på 
Kungsgatan 74 C i Trollhättan. Vad är din inställning till brottsmisstanken – oskyldig, 
jag har inte varit där sedan jag jobbade sist

 Du ska även delges misstanke om bedrägeri genom att du den 4 september i Ljungskile 
någon gång tidig morgon tagit ut pengar på Helenes konto med hjälp av bankkort, 
Helene som du arbetar som personlig assistent för. Vad är din inställning till 
brottsmisstanken – det har jag inte gjort

 Du vet att det finns övervakningskamera på platsen – ingen aning

 Du sa igår att du inte har tillgång till Helenes konton eller swish. I utredningen har det 
framkommit att du har tillgång till både konton och Swish och på så sätt även hennes 
Bank-ID sedan ett par veckor tillbaka i tiden. Vad har du för kommentar till det  – nej 
det har jag inte

 Ska du inte tänka ett varv till på det – inget jag kommer ihåg

 Enligt uppgift ska du första gången ha betalat via swish och då Bank-ID för ett köp via 
Foodora – jag betalde med mitt bankkort när vi beställt mat. Vi var tre stycken, jag Helene 



och Cissi. 

 Vad var det ni köpt – vi köpte, ja vad köpte vi, nej det kan ha varit jag, Helene och Sandra, 
jag kommer inte ihåg vilka vi var som jobbade.

 Vad köpte ni – jag kommer inte ihåg. Jag betalde något på drygt 500 kronor.

 Marianne, Helenes mamma säger att du har tillgång till Helenes Bank-ID vilket hon nu 
så här efteråt ångrat – jag har fått den när vi skulle beställa mat, det är några veckor sedan. 
Bank-ID fungerade inte vid det tillfället så vi fick beställa på ICA så fick vi faktura istället.

 Då har du ju hennes Bank-ID – ja när du säger det så kommer jag ihåg. Jag fick det en 
gång och då funkade det inte.

 Det har också framkommit i utredningen att du för ett par veckor sedan frågat Helenes 
mamma, Marianne om det fanns möjlighet att låna 20 000 kronor från Helene. Vad har 
du för kommentar till dessa uppgifter – ja det frågade jag. 

 Vad skulle du ha pengarna till – jag behövde dem för att spela för

 Du sa att du skulle ha det till en lägenhet – jag skulle 10 000 i hyra och sen spela för 
resten.

 Vad säger Marianne – hon säger att hon ska kolla upp det till dagen efter för hon tror inte 
att det går då jag är anställd.

 Kom ni inte ihop er – jag sa att jag hade fått ett annat jobb där jag kunde få 20 000 i förskott 
vilket jag hade hittat på.

 Fick du låna några 20 000 kronor – nej inte därifrån

 Supporterklubben

 Vad har du för funktion där – kassör

 Vad kom det sig att du satte in support pengarna på ditt konto och inte 
supportklubbens – de har inget konto. 

 Vart kommer pengarna ifrån som du satte in – medlemmarna

 Hur betalar de sin medlemsavgift – de swishar mig

 De pengarna du hade – de fick jag från förra kassören. Han satte över 7000 någonting på 
mitt konto. Jag har smugglat sprit i många år och då använt de pengarna och sedan har jag 
lagt supporterpengar i ett kuvert istället för att jag har kronofogden efter mig.

 Hur viktig är supporterklubben KGFC för dig – jätteviktig, damfotboll är mitt största 
intresse

 I senaste förhöret frågade jag dig om du någon gång besökt din arbetsplats när du inte 
arbetat. Du svarade att det har du inte gjort – vid ett tillfälle när det var melodifestivalen 
så har jag varit där och innan jag började min anställning var jag där när jag orkade.

 Vilken tid på dygnet var du där, var Helene vaken då – det kunde vara efter fyra eller vid 
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12-13 mitt på dagen.

 Det finns uppgifter i utredningen som gör gällande att du i februari kommit till 
adressen kl.02-03 på natten. Vad skulle du göra där då –  kan det varit då Sari fick pengar 
som hon sedan swishade mig.

 Kan de ha varit. Var det inte så att du hade kontanter som du ville växla på så sätt att 
du gav kontanterna till en anställd som sedan skickade över pengar från sitt konto via 
Swish – ja precis

 Vad är det för pengar som du hanterar på detta viset – det är smuggelpengar som jag vill 
ha in på swish för att kunna spela 

 Vi tar in uppgifter på dina konton. Där kan man se vad du tjänar legalt ca 350 000 så 
långt i år. Du har under tidsperioden 1 januari till den 8 september tagit emot swish 
från personer på närmare 380 000 kronor – det är personer som lånat mig pengar, 
kompisar och bekanta.

 Vi går vidare till gårdagens förhör.
Jag har kontrollerat uppgifter från dina uppgifter från det senaste förhöret. Du uppgav 
att du handlat på ICA Dalaberg vid 08.30 tiden fredagen den 4 september – jag trodde 
det var fredagen. Jag handlade för 280 kronor som jag betalade kontant.

 Det stämmer inte. Vi har kollat på övervakningsfilm och du finns inte med – Nej, jag 
måste varit där på fredag morgon.

 Du har däremot handlat dagen innan men då för endast 57 kronor och den summan 
känns lite för liten för att vara för Cigaretter, kyckling, libabröd och grönsaker – det var 
för cigaretter

 Jag har även kontrollerat din användning av Bank-ID. Där går det att följa dig i 
princip som du beskrivit tidigare hur du åkt. Har du använt din bil eller någon annans 
bil vid tillfället – jag hade min bil, jag har inte tillgång till någon annan bil

 Du berättade i förhör igår att du swishade 4000 kronor till Paula. Det hittade vi inte 
men vi hittade att du swishade samma belopp till Petra Bengtsson den 4 september. 
Vem är Petra – nej det var Petra jag sa, en gammal skolkamrat i Göteborg.

Uppläst utan anmärkning
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-09-21
Förhör påbörjat

09:20
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fet stil - förhörsledaren
Normal - misstänkt Jennie

Har du något som du vill berätta som du inte tidigare har gjort gällande det brott du 
delgivits misstanke om – jag vill ge dig några lappar. (Fhl. Vecklar upp lapparna och ser 
ritning på två personer samt en beskrivning av personerna) 

 Vad handlar detta om – det handlar om det som hände mellan den 3 och 4 september.

 Vill du se (fhl riktar sig till advokaten)  -  ja

Berätta – på torsdagen satt jag hemma och drack rödvin, och lyssnade ljudbok, det höll jag 
på med ganska sent på natten, äh. När jag gick ut och röka sista gången då var väl klockan 
01.30-02.00 så står de två utanför min balkong. Äh, han med hästsvansen han har en pistol 
och de följer med in i lägenheten hemma hos mig. De hoppar över för jag bor på nedre 
bottenvåningen ganska lätt att komma dit, åh jag är skyldig deras (ohörbart) 50 000 kronor 
som jag har lånat utav dem som de skulle ha tillbaka. De har även besökt mig när jag har varit 
på jobbet. Inte inne på jobbet men utanför. Inte just de två personerna, jo han med 
hästsvansen men inte han den lille killen. Äh, å det var därför som jag försökte låna pengar av 
min kusin. Äh, för att de skulle få tillbaka sina pengar, äh, när de kommer med mig in i 
lägenheten å säger att jag ska fixa pengarna nu, å jag sa att jag kan inte det. De kunde få 10 
000 det var vad jag hade hemma å det räckte inte. Så kommer han på det att min kusin hade 
pengar, ja men de kommer inte jag åt nu, vi kan inte, jag kan inte komma åt hennes pengar å 
jag kan inte låna. Så vi åker till Trollhättan under tiden tycker de att jag ska komma på en bra 
story vad jag gör där mitt i natten vilken jag inte komma på nån så de kom på att min bil hade 
gått sönder i Trollhättan så därför är jag där på natten. 



Äh, så jag ringer på och Erik släpper in mig. Jag säger att min bil har gått sönder. Tar av mins 
ytterskor och ställer dem vid altandörren för jag tänker att jag ska springa därifrån. Det är 
ganska nära till polishuset, äh men jag tänker att jag ska öppna altandörren lite och när jag 
tittar ut står den lille killen där utanför så jag stannar kvar i lägenheten, är säkert där en timme 
inne i lägenheten. Åh låtsas  å typ få kontakt med nån som kan komma och hämta mig via 
Helens telefon för jag sa att jag hade inte min telefon med mig för den låg hemma på 
laddning, så jag lånade Helens telefon låtsas att få kontakt med nån åh Erik köper ju alltid där 
liksom, det är inget konstigt. 

Äh, framåt fyra snåret någon gång tänker jag att jag måste lösa det här liksom. Å då tar den 
lille killen så han kommer in i lägenheten via altanen. Åh allt som händer därefter är helt 
suddigt. De, ja, jag vet inte, han kommer in och riktar pistolen mot Erik i alla fall. Efter det 
har jag inge koll. Jag har noll koll. 

 När kommer ni till Trollhättan - jag vet inte vad klockan kan ha vart. Tre kanske

 Tre – ja, jag hade druckit en jäkla massa rödvin den kvällen. Känner man på den dunken 
som står hemma på köksbänk så kan man förstå

 Hur kom ni dit – i deras bil

 Vad är det för bil – en Toyota, jag vet inte vad det är för märke på den

 Färg – grå

 Grå, ljus, mörk – typ beige

 Hur satt ni i bilen – han med hästsvansen körde bilen och jag satt höger bak och den lille 
killen satt jämte mig

Å sen, vart tar ni vägen i Trollhättan – de parkerade bilen vid Coop, typ. Alltså den lilla 
konsum, Coop

Å sen- å sen så började jag gå ner

 Hur kunde de komma på att hon har pengar – de visste de för han har varit där, han med 
hästsvansen

 Ja, ja att han varit där men hur vet han att det finns pengar – för att när han var där för 
några veckor sedan så sa jag att jag hade frågat om jag kunde låna från henne så länge

 Var det när du jobba – när jag hade jobbat, när jag skulle åka till mitt andra arbete

 Vem jobbade du med vid det tillfället – kommer jag inte ihåg

 Sen då säger du att han med hästsvansen riktar en pistol mot Erik – nej, den lille killen 

 Okej den lille killen. Du har skrivit längd på dem, en som är 1,75 och en som är 1,70 – 
han är nog kortare är 1,70

 Vad kommer det sig att man gör det, riktar en pistol mot huvudet – för att han kom in 
och Erik tog sin telefon
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 Han tog sin telefon – mm

 Vad hände sen då – Erik fick sätta sig i köket på en stol. Jag stod vid diskbänken och sen 
vet jag inte vad som hände sen, jag har försökt tänka vad som hänt men det är bara svart.

 Vad är det som dödar Erik, skjuter han honom – nej, det gör han inte

 Vad gör han då – jag vet inte vad han gör

 Men du är vid diskbänken, säger du och så blir han tillsagd av någon av vem här att 
sätta sig på en stol – av den lille killen

 Så säger han, sätt dig på en stol – han säger till att han ska sätta sig

 Vart nånstans sitter han då – då sitter han på stolen närmast diskbänken

 Du kan få rita. Jag har varit på plats så jag vet hur det ser ut (ger Jennie papper och 
penna). Rita gärna ingången där du säger att du går in, rita upp lägenheten – det ska jag 
försöka göra

Jag är inte jättebra på att rita, Erik sitter på den stolen som är (pekar på kryss) – okej

Då står jag vid diskbänken där (ritar kryss vid diskbänken) – jag skriver så ingen undrar 
vad det är för ringar och kryss som är där, jag gör så och skriver Erik blir tillsagd av 
den lille…

Jag tror han chian eller chajen eller nått kallade de honom 

 att sätta sig på stolen närmast diskbänken sa du

Ja

Äh, det du har skissat där (pekar på en skuggad linje) - d et är spis och köksskåp och 
grejer

Åh det där (pekar längre bort på skiss mot hörnet) – det är kyl och frys och resten av 
diskbänken

 För min uppfattning är om du placerat ut den stolen där (pekar på rund markering 
där Jennie pekat ut Eriks placering), jag vet hur det ser ut så är det lite diskbänk och 
köksdelar här, jag skriver diskbänk lite på sned där – ja

 Okej, du är vid diskbänken säger du och så blir han satt där (Eriks placering) hur, 
alltså du säger att han riktar en pistol mot honom, vart sätter han den – han håller den 
mot huvet på han, det gör han

 På vilken sida står han – han står snett bakom honom

 Snett bakom – ja

 Då står du ytterligare bakom då – nej, han står på andra sidan, Erik sitter liksom åt andra 
hållet med stolen om man säger mot spisen.

 Vänta lite nu – spisen är där du skrivit bänk
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 Sitter han inte där – jo han sitter där men med huvudet mot spisen

 Med ryggstödet mot bordet – nej med ryggstödet mot fönstret

 Han står bredvid  här menar du, ja då fattar jag, då står han där och så står du här. 
Står du bredvid också då – nej jag står vid diskmaskinen kan man säga

 Den har jag svårt att pointa in – precis där du har strecket typ, lite

 Om jag sätter in ett kryss här – ja

Är det där – ja där står jag

 Jennies placering (skriver in på skiss). Och den andre snubben står. Rita gärna, kryssa 
in det. (Jennie ritar in ett kryss på den lille mannens placering). Jag kallar honom den 
lille mannen för du säger ju så – jag vet, chian eller chajan eller nått sånt där

 Nu står han där, vart är han med den tjocka svansen som du – han är inte med i 
lägenheten – han är inte med i lägenheten

 Utan det är ni tre här nu då – ja

 Vad händer, han står med en pistol mot huvudet mot Erik, varför gör han det – jag vet 
inte, han hade tröttnat på att vänta sa han

 Mm, å du då – ja jag hade väl inte så mycket att säga, jag visste inte riktigt hur jag skulle 
lösa denna situationen
 Så det är inte liksom att du stopp, sluta nu, det räcker, ingeting utan du står bara som 
musen där borta – nej, nej

Nähä – jag försöker få han att fatta att vi får lösa detta på något vis

 Berätta om det – ja men ja

 Vad gör du – jag står fortfarande kvar där och typ säger att vi får lösa det på nått annat sätt 
liksom, å jag berätta för honom att jag fört över pengar från Helenes konto till kortkonto, å 
jag visste inte vad det var för kod till det ena kortet, jag hade ingen aning, det andra kortet 
visste jag, jag visste inte om det var samma eller nånting, ingen aning för det kortet hade jag 
aldrig använt, eh å då ligger plånboken fortfarande kvar i Helenes väska på rullstolen, gör 
den, telefonen ligger på bordet. 

 Helenes telefon ligger på bordet – ja

 Plånboken är i väska på rullstolen, den hon brukar ha utomhus eller i lägenheten – ja 
den hon alltid har

 Vad händer här nu – Erik försöker nå sin telefon, den ligger jämte honom på bordet. Han 
satt och kollade på film när jag kom

Så med pistolen mot huvudet försöker han nå sin telefon – mm

 Vad händer då – det här är lite halvsuddigt, suckar…jag flyttar mig i alla fall bort mot kyl 
och frys, de står längs bort mot fönstret
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Här då (pekar mot nedre vänstra hörnet av skissen, ritar in kyl och frys). Du flyttar dig 
dit (ritar in ett kryss och skriver in Jennies förflyttning) – mm

 Jennie flyttar sig till kyl och frys – mm, å då blir han helt vad gör du, typ alltså jag hade 
druckit ganska mycket rödvin den här kvällen, jag är inte helt klar i huvet helt enkelt. Han blir 
i alla fall helt skogstokig där.

 Vem blir skogstokig – chian, chajan, den lille mannen vad han nu heter, åh jag vet inte men 
han gör nån rörelse mot mig med pistolen å sen vet jag inte vad han plockar upp, om det är en 
kniv eller vad det är och börjar hugga mot Erik å då sitter, då har jag sjunkit ihop, vid frysen, 
jag sitter jag ner när detta händer i hörnet där, så jag ser inte så mycket vad som händer, jag 
bara hör. Jag hör saker ramlar omkull, suckar…jag ser att det är blod överallt, (lång paus) 
suckar…jag hör hur Erik ramlar över rullstolen (ohörbart, harklar sig), (lång paus)…så rycker 
han tag i min arm, chian, chajan å säger att jag måste resa mig upp, jag gör väl de, å så säger 
han att jag ska ta plånboken, han ser hur den sticker upp där borta (ohörbart)

 Sticker upp var – ur hennes väska på rullstolen, han säger att jag ska ta med mig plånboken, 
å (lång paus) jag springer runt köksbordet å trampar upp i allt de här blodet, å får tag på 
plånboken, å (suckar) går mot altandörren, tar mina skor i handen och springer ut. 

 Vart står rullstolen – den står där på laddning som den alltid gör

 Var är det – bredvid soffan finns ett vitt högt skåp å där står den alltid på laddning på natten

Vad finns i plånboken – det finns kort, hennes ID-kort, jag vet inte mer vad som finns i 
plånboken

Vart tog den vägen – den tog de med sig, telefonen också

 Men du säger att du tar skorna i handen å så går du ut på baksidan – ja, vi går ut på 
baksidan bägge två

 Bägge två – mm

 Vart tar ni vägen sen – vi springer bort vid soprummet, vi ska bort till bilen som står vid 
Coop, eh borta vid soprummet tar jag på mig skorna. Sen så säger han till mig, fick du med 
dig telefonen, nej den låg kvar på köksbordet, så jag fick gå tillbaka och hämta telefonen.

 Vad ska ni ha den till, varför var den viktig – jag vet inte, om de tror att jag skulle kunna 
göra någonting med den med pengarna, jag har ingen aning.

 Men du hade ju redan gjort sa du ju med pengarna – ja

Du hade ju sagt det också så vad spelar det för roll – ja, jag vet inte men telefonen skulle 
med

 Eriks telefon då – nej, de sa de inget om, det var bara Helenes telefon som skulle med. Så 
jag fick gå tillbaks och hämta den.

Å sen, vad händer sen – sen kommer vi till bilen och då frågar han med hästsvansen om jag 
hade fört över pengarna, ja det har jag, å då sa jag att jag är inte säker på att jag kan koden till 
det andra kortet, jag tror inte det är samma, jag vet inte de, sa jag, ingen aning. Eh, vi skulle 
leta efter en bankomat. Å jag vet inte, jag vet bara en bankomat i Trollhättan, de är 
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Swedbank, det är den enda jag har använt nån gång. Men dit ville de inte åka för de tyckte det 
var för nära, så då åkte vi till Överby men där såg inte jag nån automat och inte de heller. Vi 
svängde vid där Jula ligger typ. Å då bestämde han med hästsvansen att Ljungskile var en bra 
idé. 

 Det är en bit bort förstås med tanke på att man har Vänersborg – de skulle ju till 
Göteborg sen.

 Vad händer sen, åker ni till Ljungskile – ja, det tar en stund men han bestämmer att 
Ljungskile blir bra.

När du säger att det tar en stund, du pratar nånstans att när klockan var fyra så då 
hade de tröttnat, du tror att det gått en timma – ja

Hur länge bedömer du att ni var i lägenheten med det här tumultet innan ni lämnade – 
en kvart kanske

 Kvart över fyra nått då va – ja

Så åker ni först till en bankomat i Trollhättan som du känner till – nej vi gör inte det. Jag 
sa att det finns en här borta men det var för nära. Å de ville inte in i Uddevalla för det var för 
mycket folk

Uddevalla har du inte nämnt, Överby pratade du om – ja Överby

Å de ville inte till Uddevalla för nu vill man till Ljungskile – vi åkte till Ljungskile för det 
tyckte han var en bra idé. Han visste att det fanns en bankomat där.

Han visste det – han visste det. Jag kan Ljungskile jävligt dåligt så att

Så åker ni till Ljungskile – å då får jag nån vit jacka som jag ska ha på mig, typ fleece-aktigt

 Varför – ja, ingen aning, de tyckte jag skulle dölja mig så mycket som möjligt, liksom, å en 
mössa får jag också. Jag hade bara ett par mjukisbraller och en huvtröja på mig å sen så sa 
han att jag skulle gå och hämta ut pengar då. Så de stannade en bra bit ifrån bankomaten, där 
borta runt hörnet liksom, ja visst, så jag gick dit och provade först med det ena kortet men då 
var det spärrat tror jag, direkt för det hade varit fel kod, det stod nått på skärmen i alla fall. Å 
sen så tar jag ut 15 000, och så går jag tillbaka till bilen så får de kort och pengarna. Å så 
förklara de för mig att 15 000 inte är 50 000, nej det vet jag mycket väl att det inte är. Sen 
körde de hem mig.

Då kunde ni lika gärna åka till Uddevalla likväl – ja fast han ville inte det för han pratade 
om att det kunde vara folk ute där på natten, trodde inte det skulle va det i Ljungskile. 

 Så kör de hem dig – ja, de släpper av mig nere vid, det finns en parkeringsplats innan man 
kommer hem till mig nedanför innan man kommer till Carl Roséns gränd finns det en 
parkeringsplats på höger sida om man kommer från stan. Eh där släppte de av mig så fick jag 
gå.

Vad händer sen då – under tiden i bilen förklarade han att jag hade en vecka på mig att fixa 
de andra 35 000. 

Vad händer se, när du kommer hem – jag kommer hem, jag ser att jag har blod på mina 
skor. Så jag stoppar de i en påse, tar en dusch, ganska länge, går och lägger mig och typ 
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somnar direkt. Jag vet inte vad klockan kan ha vart, sex på morgonen kanske. Sen vaknade 
jag kvart över sju på morgonen av att någon kör med en trimmer på utsidan. Ungar som 
hoppade på taket å, då vet jag inte riktigt vad som har hänt liksom jag är fortfarande lite 
småfull, å sen har jag berättat resten.

Berätta om de här transaktionerna du gör på Helenes konto när du kommer till 
lägenheten – suckar, jag vet ärligt talat inte hur eller vad jag gör för jag var ganska stressad.

 Ja de tror jag de – haft en pistol riktad mot huvet

Du har också haft en pistol mot huvudet – ja, när jag kommer in i lägenheten försöker jag 
vara lugn för jag…jag lånar telefonen, jag går in på toaletten, på toa, jag är ganska 
pissenödig. Så inne på toaletten så sitter jag och gör detta. Så vet jag inte om jag lyckas så jag 
försöker en gång till utanför, jag vet inte om jag gör det en eller två omgångar. Erik höll på 
och greja med Helene så att. (lång paus) så jag vet inte alls.

Du vet inte vad du har – nej jag vet inte hur mycket överföring jag gjort eller nånting

De är ju hemma hos dig och så säger du jag har bara 10 och det räcker inte. Sedan 
nöjer de sig med 15 plus att de har dödat en person – de nöjer sig inte med 15 de ska ha 
35 till.

 Ja förvisso men de har ju, de kunde ju lika gärna ha nöjt sig med de 10 som de kunde 
fått av dig iså fall som du påstår att du hade så hade de sluppit döda Erik för 5 000 till – 
ja

 Jag får inte riktigt ihop det, men visst vi kommer att kontrollera de här uppgifterna. 
Som du förstår görs det stora tekniska undersökningar på plats och det är där jag inte 
får ihop det. Det är mycket att tänka på. Alla de här förflyttningarna de är ju, du har ju 
pengar som du sätter in på ett konto – mm, de är supporterklubbens pengar

 Som du sagt du fått av – Fredrik Thorsson

 Det säger inte Fredrik – nähä

 Han säger inte att han ger dig några kontanter – han har inte gett mig några kontanter 
heller.

 Det är ju kontanter du sätter in – han förde över pengar till mig när jag blev kassör, jag 
hade pengar hemma för jag har kört mellan Sverige och Tyskland

 Det är lite märkligt att du kan ha de här pengarna hemma när du i princip lurar alla i 
din närhet med massa olika varianter, du behöver till veterinärvård, du behöver till 
någon människa som inte får ut sin A-kassa, till någon annan som behöver hjälp för att 
maken har tagit livet av sig, bilen går sönder, bil ska köpas, du lurar allt och alla i din 
närhet – mm

Å så skulle du helt plötsligt ha 9750 kronor hemma i ett kuvert, det blir svårt att tro på
 – det förstår jag

Å särskilt när vi kan få ihop de pengarna om 15 000 som är uttaget på den bankomaten 
så när som på någon hundring eller två. Du har handlat lite på fredagen, IKEA, Mc 
Donalds, Simons Cirkle K plus att du swishar till Petra plus att du vill att Raimo ska 
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tvätta pengar åt dig. Du lämnar kontanter och han swishar dig. För vi ser att så fort 
pengar kommer in på ett konto, vad händer då, spelar – mm

 De går ut lika fort som de kommer in – mm

Nu har du 100 kronor på ett konto och 26 öre på ett annat – mm

Jag tror mycket på det du berättar men du har ställt dig själv utanför, du är nära men ändå en 
bit ifrån – vad menar du med utanför

 Det som har hänt på plats med de här personerna, det är där jag tror att det inte riktigt 
stämmer – jo de stämmer i alla fall

 Då har du varit på plats – mm

 Du har inte sett vad som händer – nej, för jag sitter ner när det mesta händer

Advokaten har inga frågor

Förhöret återupptas då Jennie ska förklara sina lån

 Då är det fortsatta förhör när det gäller insättning och uttag av lånade och egna 
pengar, varsågod berätta nu om dina pengar – jag lånade 40 000 kronor av en jugoslav 
som heter Slaven, Slovan nånting på S som jag träffade i Uddevalla på Mona Lisas.

 Vad är anledningen till att han lånar dig 40 000 – att jag lovade att han skulle få tillbaka 
50

 Han skulle få tillbaka 50 000, okej, hur gick det med det – det gick inte så bra

 Berätta – eh och jag hade ett halvår på mig att lösa det så skulle han få 10 000 extra. Det har 
inte gått att lösa för jag har spelat bort alla mina pengar. Så det slutade med att jag får låna 
pengar av de här killarna (pekar på ritningen som Jennie gjort på två personer) från Göteborg.

 Hur mycket lånar du av dem – 50

Vad gjorde du med dem – lämnade dem till Jugoslaven så var det problemet löst det hade 
gått knappt sex månader. Äh, å sen fick jag inte lika lång tid att betala tillbaka de här 50. Jag 
fick tre veckor på mig.

 De här personerna som du nu får låna 50 000 av, du måste veta lite grand om varandra
 – inte jättemycket

 Onekligen inte som du har beskrivit det men de borde ju, de lämnar väl inte bara, här 
får du 50 000 betala på det här kontot, inte fan vet jag men ni måste träffas för att göra 
upp den här affären – meningen var att vi skulle träffas nere i Göteborg och göra färdigt det

 När skulle ni träffas där – i slutet på augusti

 De måste ju veta vem du är, de skulle väl inte lämna 50 000 utan få någon uppgift från 
dig – nä

Typ telefon – typ telefon
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Något telefonnummer, på nått sätt för att kontakta dig – de hade mitt telefonnummer men 
jag hade inget till dem, nej

 De har kontaktat dig – inte via telefon

 Hur har de kontaktat dig då – utanför Maxi på Torp

 Hur kom ni i kontakt innan ni träffades där – de hade sett min bil, de håller till här uppe, 
de har tydligen en jävla massa folk som är skyldiga dem pengar eller som de har pengar till.

 Sen bara random ser de din bil utanför Maxi – jag vet inte de kom fram till mig utanför 
Maxi när jag ska handla lunch en dag när jag är på väg till mitt jobb.

 När var det – 26-27 augusti kanske, veckan innan måste det ha varit

 Vad hände då – de frågade hur det gick med deras pengar, om jag hade dem, jag sa det har 
jag inte men jag ska lösa det. Det var då jag frågade om jag fick låna pengar av Helene.

Det var bara 20 det, hur ska du lösa det andra då – det visste jag inte, jag kunde inte säga 
att jag ville låna 50 000. Det kändes lite väl mycket att låna.

Men du för ju över 60 000 när du väl är inne på hennes telefon – jag har ingen aning om 
hur mycket jag fört över från hennes telefon

Fast du sätter tillbaka pengar sen av nån anledning – jag har ingen aning

Vad händer nu då, när får ni kontakt nästa gång – nästa gång hinner dem, för de visste 
inte var jag bodde då, jag bodde ju hemma hos Erika och Linus. De visste inte var jag bodde 
eller de visste att jag inte bodde kvar i Trollhättan som jag hade bott. På nått vis har de hittat 
mig i Uddevalla.

För där har du bott i typ 4 dar eller nått – 5-6 dar nånting

 Det var inte länge i alla fall. Hur lyckas de hitta dig där – jag har ingen aning men de 
känner ju en massa folk i Uddevalla

Vad då för typ av folk – ingen aning men de känner en del i Uddevalla säger de bara så att de

 Så de här personerna håller till en del i Uddevalla – nej, de håller till i Göteborg 
egentligen

 Men de är ju onekligen här uppe eftersom de ser din bil på ICA och – jag vet inte, de där 
är i Göteborg annars.

 Vad jag förstår har du lånat 50 000 av dem och det har gått över tiden, men de nöjer 
sig med det ändå 50 000 – nej de vill ha mer

 Hur mycket vill de ha då – de ska ha 1000 kronor per dag extra

Det vill jag minnas att någon annan pratade om av dina bekanta att du har pratat om 
tidigare att nån ska 1000 kronor per dag om det inte betalas in till nån annan person 
eller vad det nu var - mm
 
 Så det är samma här med andra ord – ja det är dem
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Har de lånat ut pengar till någon i din bekantskapskrets – ingen aning, ingen aning alls 
om de har gjort det

Sen i alla fall fast du inte har en aning och bara bott  5-6 dar på den här adressen som 
du inte ens är skriven på Carl Rosén – jag har försökt att ändra det på skatteverkets hemsida

Du är inte skriven där nu innan denna händelsen – nej jag skrev mig där

 Det har väl inte gått igenom – nej

Det är spännande hur de hittar dig där – det vet ju inte jag, de känner personer i Uddevalla 

 Som känner dig då onekligen – ja uppenbarligen

 Vad vet de om dig – inget mer än att jag har två jobb och att jag jobbar på att jag har lovat 
att lösa pengarna typ

 Du menar att det är så enkelt att man sitter och spelar på en maskin på Mona Lisas och 
så får man kontakt och så bara kan man casha in 50 000 – det var inte bara å bara

 Nähä, hur var det då – jag fick ju prata med han typ som sköter pengarna.

 Vem är det – han är svensk, är han äh ser ut som en mc knutte

 Hur ser de ut – ja, långt hår och långt skägg, mycket tatueringar, stor mage

Är det mc knutte de – ja

 Har du träffat honom – ja

 Vad pratade ni om – vi pratade om att jag behövde låna pengar

Vad kom ni överens om – vi kom överens om att jag fick låna 50 000 i tre veckor det var 
vad jag behövde för att lösa (ohörbart)

Vad hände sen då – å sen fick jag de pengarna i Göteborg

 Vart då – vi träffades vid IKEA Bäckebol

 Vem ordnade den träffen – den kom vi överens om när vi träffades

När du kommer till IKEA Bäckebol vad händer då – jag sitter på parkeringen och väntar 
tills jag ser att han kommer

Vem kommer – han, mc knutten

 Varför just IKEA Bäckebol – ja de var han som sa det

 Hur tog du dig dit – med min bil

 Spännande historier måste jag säga. Det som är intressant är på plats när det händer, 
den här lille mannen är det han som har dödat Erik – mm
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 Du vet ju mycket väl att Helene behöver vård varje minut varje timma. Vad kommer 
det sig att du inte på nått sätt försöker få kontakt, du vet ju att han är död och hon kan 
ju dö. Det räcker ju att en slang kommer på sidan eller för slemmig. Varför gör du inget
 – jag vet inte, jag har ingen aning

Du skulle kunna ringa mamman att det har hänt nått förfärligt – jag vet det

 Det är din skära lycka att hon lever – ja

 Det är tragiskt med Erik att han ska få klä skott för dina pengar – mm, det är det

Är det därför du ringer Helene på förmiddan – mm

 Vad kommer det sig att du berättar det här nu och inte från början – för att jag vill inte 
åka dit för något jag inte har gjort.

Man vill aldrig åka dit för något så här hemskt att man skulle ha mördat nån. Du 
behöver verkligen tänka, visst du har ritat några huvuden här och beskrivit dem men 
lite mer. Nån form av telefonnummer eller telefonkontakt. Du sa att du satt in 18 000 på 
Forex till någon – till mig själv

 Till dig själv – jaja

 Alla uppgifter som du lämnar här nu är liksom dig själv, pengar in, pengar ut – inget 
svar 

Advokaten har inga frågor
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas

adv. Per-Åke Kvarnström
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-09-29
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Fet stil – förhörsledaren
Normal – Jennie

Har du nått som du vill berätta direkt – nej

Jag tänkte så här utifrån förra förhöret så ska du få beskriva lite närmare hur du tagit 
dig till olika platser och jag har även kartor med. 

Vi börjar med Trollhättan. Det är en karta över Trollhättan, vi ska försöka hitta på den 
kartan – hitta på den kartan

 Vi ska hitta vart vi är någonstans, där är 74 C och där bor Helene. Här uppe ligger 
Coop som du pratade om – mm

 Stora genomfartsleden där, Drottninggatan så har vi Kungsgatan där, är du med – 
jajamen

 Du kan börja med att rita in lägenheten på den fastigheten – det blir väl där, det måste 
det bli (ritar in i ena hörnet på fastigheten 74 C) 

 Ja- om man tittar på de här bilderna (kartan)

 Hur kommer du in i Trollhättan där du parkerar, var kör du nånstans – jag kör inte

 Nej, du åker då – vi kommer här (pekar på Drottninggatan) och svänger upp vid Coop, det 
finns nån där man kan parkera.



 Tänker du utanför Coop – nej utan

 Det här är en gata som löper ovanför Drottninggatan – ja, just det, det är gatan ovanför 
ja, då är det här då, typ (ritar in en liten bil på övre Drottninggatan)

 Det va en liten bil – ja, det är en Toyota, hur stora kan de vara

 Parkeras bilen där i den färdriktningen – yes

 Rita en pil där (ritar in en pil i vilken färdriktning bilen parkeras)

Då har du placerat bilen och hur du kom in här. Rita även pilar på Drottninggatan – 
(ritar in färdriktningen på kartan)

Å sen så lämnar du bilen som du berättade sist – mm, jag lämnar bilen men det gör ju 
även han Shian, Shajan, vad nu han hette. Han går också ur bilen, han stannar kvar vid bilen 
men går ur bilen.

 Vem kör – han den långhårige store. Äh, jag knallar ner här, det är ett övergångsställe här på 
Drottninggatan (rakt nedanför där bilen parkerats). Så jag knallar över där så går jag bort hit 
och ringer på (pekar på entrén till Kungsgatan 74 C). 

 Vart tar han vägen nu, Shian, Shajan – jag ser ju inte han, han är ju här uppe (pekar där 
bilen parkerats). Han står utanför bilen.

 Där bilen är parkerad av han med långt hår – yes, ja precis, han står där bakom bilen typ

 Nu har du ringt på, vad händer då – Erik öppnar dörrn, han ser att det är jag, antagligen 
ser han det genom nyckelhålet att det är jag antagligen så han öppnar direkt

 Menar du att man ser enda ut där – man ser ända ut där, ja

 Inifrån lägenheten titthål ser han att du står på utsidan – ja

 Du har inte ringt honom innan du kommer – det har jag inte gjort

 Var öppnar han nånstans – han öppnar ytterdörrn

 Han går till ytterdörren och öppnar den – nej han öppnar inifrån, alltså det är en 
porttelefon, han öppnar där inne

 Så öppnar sig den dörren – ja, å så kommer jag in

 Hur kommer du in i nästa dörr, alltså själva lägenhetsdörren – den öppnar han då när 
han har släppt in mig

 Då är du i lägenheten – mm

 Vad händer nu – pustar…jag tar med mig mina skor till altandörrn, gör jag, ställer dem där, 
det är en lite lägenhet att rita på

 Vi vet ju vart altandörren är – ja, å sen så pratar jag och Erik en stund
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 Var är ni i lägenheten – då är vi i köket, jag sätter mig på en stol vid altandörren, eller ja, 
det finns en sån där svart liten rullstol änna, stol med hjul på, den sätter jag mig på och han 
sätter sig mitt emot. Sen så går han iväg, jag säger att jag måste låna telefonen för att min bil 
har gått sönder, äh det var inga problem. Jag tog telefonen låtsades kontakta nån som jag 
kände, äh Erik sitter där en stund, sen går han in och om jag inte minns fel hostade Helene, å 
när han har gjort det gick jag på toaletten och då tar jag med mig telefonen å då för jag över 
pengar, äh å sen så går jag ut och sätter mig igen. Å jag säger han skulle höra av sig och vi 
satt där länge liksom, men då tänkte jag att jag skulle ta mina skor och dra därifrån, det tänkte 
jag redan från första början men då stod ju Shijan här utanför buskarna, det är buskar runt här 
runt lägenheten, då stod han här borta (pekar på kartan). Jag såg ju honom, Erik hade dörren 
öppen, altandörrn, äh jag såg ju han där så det var ju bara att stanna kvar i lägenheten. Det 
fanns inge möjlighet att springa bort till er.

 Andra vägen då, det är ju rakt över genom hela huset där du kom ifrån. Hade det inte 
varit en alternativ flyktväg – jo men jag visste inte vad som stod där.

 Förvisso men man kunde ju kika ut sa du ju genom dörren – ja det kunde man ju men 
det gjorde jag aldrig

 Det var inget alternativ tyckte du att ta den vägen – jag hade alltså druckit ganska mycket 
rödvin så jag hade nog inte några andra alternativ än just sticka därifrån

 Du hade inte det som alternativ nu – inte då, då gjorde jag inte det

 Vad pratar du och Erik om. nu sitter ni här och väntar – suckar…vad prata vi om…vi 
prata om han höll på med sin insulinpump så jag fråga hur den funka å så, jag har aldrig sett 
en sån pump så jag fråga hur den funka, så vi prata om de. Han satt och titta på en film, jag 
tror att han till och med sa vad den hette men det har jag glömt bort å så prata vi om Helene, 
att hon sovit bra å så där. Jag hade inte varit där på några dar så att jag hade ingen koll på vad 
som hade hänt å så.

 Han sitter och ser på film sa du, vart sitter han, soffan, köket – han hade suttit i köket 
och tittat på film

 På vad då, TVn – nej på sin telefon

 På telefonen – ja

 Tittar man inte på TVn, jag såg att det stod en TV – ja fast det gör man inte på natten, 
man tittar inte på surfplattan man tittar på sin telefon i så fall.

Är det regler eller har det bara blivit så – jag tror det är regler, jag har ingen aning, jag 
jobbar aldrig natt.

 Du har i förra förhöret berättat att du var där en timma säkert – det var jag nog

 Vad väntar du på – jag vet inte riktigt vad jag väntar på, jag vet inte hur jag ska ta mig ur 
situationen som jag har satt mig i, jag har ingen aning. Eftersom han står på utsidan där vet 
jag inte vart jag ska ta vägen.

 Men du har ju gjort de här överföringarna så nån plan måste du ha haft att ge dem 
pengar eller hur tänkte du om det – jag vet inte, jag tänkte om jag bara kom därifrån och 
inte alltså, inte fick med mig kort eller nånting sånt så fick jag lösa det i efterhand på något 

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2020-09-29 13:30   diarienr: 5000-K1074675-20

 455



vis liksom. Jag hade inge lust alls att göra det där som jag gjorde, det var liksom inte

 Det kan jag förstå, det är ju en släktning till dig men du gjorde det ju ändå. Vad är det 
som gör att du inte fullföljer och inte bara går ut till dem – jag vet inte, ja…ååå..jag var 
jävligt rädd.

 För – dem

 Men vad kunde hända med dem menar du, du skulle ju ge dem, du hade ju pengar nu 
du kunde ju bara ge dem pengar så var du kvitt dem – jag hade inte pengar, jag hade ju 
fört över pengar men kunde inte ge dem några pengar om jag inte…asså jag visste inte ens 
om jag kunde få ut 30 000 eller om jag kunde få ut 15, jag visste inte eftersom jag inte visste 
koden till det andra kortet, jag trodde inte det var samma kod på det andra liksom.

 Men om du nu, ponera att du hade ändå telefonen, du skull kunna swisha dem – ja, men 
jag vet inte vad det finns för gränser på det och de ville ha kontanter.

 Jo,jo i och för sig men du hade ändå möjligheten – jag hade inget nummer till dem så jag 
hade inte kunnat swisha dem därifrån

 Du kunde prata med dem – ja det hade jag kunnat

 Jag har löst detta men inte kommit längre, kan jag swisha er, kan jag swisha mig själv 
och ta ut pengar, du skulle kunnat åkt tillbaka hem och swishat ditt eget konto och tagit 
ut pengar – ja det hade jag kunnat göra men asså vad är max på att swisha 15.

 Hur mycket fick du ut i – jag fick ut 15

 Ja, vad är skillnaden – det är ingen skillnad så men…

 Du är där i all fall en hel timma som du berättade sist innan – ja det är ungefär en timma

 Nu vet vi att det regna lite den här dan, han är ju tålmodig som står där ute i regnet 
och trampar – jag ser ju inte han hela tiden

 Nä, men vad kan det bero på att du inte ser honom. Är det uppdraget i fönstren hos 
Helene eller neddraget – nej, det är neddraget så är det bara lite vinklat, jag såg ju bara han 
ut igenom den springan som va öppen som kanske var 20 cm.

 Men du tror ju ändå att han står där – ja det gör jag

 Du väljer bort alternativet att sticka ut den vägen du kom in – mm, jag tänker att han 
som sitter i bilen säkert är här också

 Du är där i alla fall. Vart nånstans är ni i hennes bostad under den här tiden – 
mestadels i köket

 Och den andra delen som ni inte är i köket – då står jag utanför Helenes sovrum medans 
Erik grejar med Helene

 Hänger i dörröppningen – ja

Är ni inne hos Johan nånting – nej
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 Du berättade att du var inne på toaletten också – mm

 Hur går det till när mannen kommer in, den lille mannen som du brukar kalla honom – 
han har ju kommit in när vi står vid Helene

 Då kommer han in – då kommer han in

 Vad gör han då – han kommer in med pistol och riktar den mot Erik och säger att han ska 
komma med till köket

 När han är inne hos Helene – nej, då är han ute med mig i den mittgången

 Vem är där – jag och Erik, ja å då kommer han in genom dörrn. Å då säger han till både 
mig och Erik att vi ska gå och ställa oss i köket. Å då ställer jag mig vid diskbänken och han 
säger till Erik att sätta sig på stolen å sen så ställer han sig bakom honom och riktar pistolen 
mot honom.

 Vad säger han – suckar…han tyckte att det hade tagit jävligt lång tid, ja, å de hade de gjort, 
de hade tagit jävligt lång tid

Å sen – han frågade om jag hade löst problemet, jag sa att jag hade löst, öh fört över pengar, 
öh men att jag inte hade tagit korten å de än att de låg kvar där borta.

 Vad säger Erik om detta som händer nu – han säger inte jättemycke han har en pistol 
riktad mot sig så han är jävligt tyst, han tittar på mig för jag står ju, han sitter så så står ju jag 
där (visar att hon står snett vid sidan) så han tittar bara på mig. 

 Du säger till honom, jag har löst det – mm, å sen så, jag måste tänka hur. Jag stod ju där 
vid diskbänken, Erik sitter på stolen riktad mot spisen och han står snett bakom, å när han står 
där och riktar pistolen mot honom så säger jag vi får dra härifrån, eller nått sånt där, så flyttar 
jag mig så jag hamnar vid kylen, å sen så händer allting så här fort, det går på ett ögonblick

 Varför ge sig på Erik – ingen aning

 Nånting borde de väl ha sagt om inte efteråt – nej

 Du frågade inte heller – jag satt och grina i bilen

 Du fråga inte – jag fråga ingenting

 Du sa inget att Helene ligger därinne och är jättesjuk – suckar…jag vet inte om jag sa 
någonting överhuvudtaget för jag var rätt upprörd

 Du beskriver sist, du beskrev att den här lille mannen tar fram nånting – ja

 Var tar han det ifrån – från sidan på benet

 Du visar på höger sida – ja

 Vart gör han av pistolen under tiden – han höll den i vänsterhanden hela tiden

 Så en pistol i vänsterhanden och så tar han upp nånting på höger sida. Vad uppfattar 
du att han tar upp – ingenting, för jag såg inte vad han tog upp överhuvudtaget, äh så hör 
jag bara ett ljud från Erik och då sjunker jag ihop vid frysen.
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 Sist så pratade du om nånting om att hugga – ja, men jag vet inte vad han plockar upp, det 
är det jag inte vet.

 Vad gör han med det han plockar upp – han hugger ju mot Erik.

 Det ser du – jag ser bara att han höjer näven, sen hör jag bara ett konstigt ljud å då sjunker 
jag ihop vid frysen där, sen hör jag bara att en massa saker ramlar ner

 Vad gör Erik, han sitter från början på stolen – mm, suckar jag vet inte

 Reser han sig upp, lägger han sig rakt ner – nej, han måste ha rest sig upp, jag har ingen 
aning för jag ser inte detta, jag hör bara att saker ramlar typ.

 Där du sitter vid kylen som du beskriver är inte jättelångt ifrån stolen som Erik sitter 
på – det är jättenära, det är inte mer än en meter, drygt

 Du ser inte om han reser sig eller – alltså jag sjunker ihop där typ, ja, jag ser inte alls men 
jag hör att det börjar ramla saker och grejer, det gör jag och sen kommer Shian eller Shajan 
eller vad han nu heter å tar tag i min arm och säger att vi måste dra typ nått sånt där. Å för att 
jag ska kunna resa mig upp så tar jag tag i kylskåpshandtaget för å klara av att resa mig. Å 
sen så ser jag bara att det är en massa blod å så tar jag plånboken och så drar vi iväg och så 
får jag gå tillbaka för å hämta telefonen för den skulle jag ha med mig.

 Jag tar plånboken säger du, den har du koll på var den är nånstans – ja, den ligger alltid 
på samma ställe

Å de är – i Helenes rullstol på vänster sida om man står bakom hänger ner hennes väska

 Hänger den på vänster sida – ja om man står bakom så hänger den på vänster sida

 Hur står den rullstolen placerad – när man kommer ifrån hallen sett så står ju den precis 
till höger.

 Jag vet platsen, jag tänkte närmast på vilket håll den står åt, står den med ryggen mot 
väggen eller med fötterna mot väggen – nej den står med ryggen mot väggen står den på 
laddning

 I vilket läge tar du plånboken – det är när han säger vi måste sticka typ å ta med dig 
plånboken för jag

 Hur vet han att det är en plånbok – för jag hade sagt det till han att jag har inte tagit korten 
så han sa ta plånboken, ja

 För sist vill jag minnas att du sa att den stack upp så han såg den, därför sa han de – de 
kanske, den hängde, alltså de är en liten väska så här, det sticker upp, passet å tuggummi och 
plånboken brukar, han sa att jag skulle ta plånboken i alla fall, ja, jag sa att jag inte hunnit ta 
korten

 Var rör sig Shian i den här lägenheten, var och du i det här tumultet. Är ni i hela 
lägenheten eller är ni – han är bara i köket

 Han är bara i köket – han har inte gått någon annanstans 
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 Hur går det till när ni lämnar, när ni går ut ifrån lägenheten – jag tar mina skor i handen 
och springer därifrån

 Vad gör den här Shian, Shajan – han var ute före mig

 Han går ut före dig ur lägenheten – mm

 Sen du – sen ja

 Vad gör ni med, lämnar ni dörren öppen, hur går det till liksom när ni går ut, du tar 
skorna i handen säger du – jag tar skorna i handen, jag putter nog igen dörrn, det tror jag att 
jag gör

 Var har du gjort av telefonen, inte telefonen fick du inte med dig men plånboken, vart 
gör du av den under tiden – den stoppar jag i fickan, vi är påväg därifrån och där är ju 
soprummet (pekar på soprummet vid Hörngatan) när vi kommer hit så tar jag på mig mina 
skor

 Var är han – han står också här (pekar vid soprummet) så frågar han fick du med dig 
telefonen också nej, och då fick jag gå tillbaka och hämta den, den låg på köksbordet

 Hur gör du när du ska komma åt den nu då, du måste gå tillbaka du har tagit på dig 
dina skor sa du, hur går det till när du kommer tillbaka – då går jag in typ två steg å tar 
jag den å stänger igen (ohörbart)

 Du måste på något sätt komma in – ja men den är ju igen putt dörren så jag drar upp den

 Så går du in sa du – kanske två steg, kan de max vara å så tar jag telefonen så går å så puttar 
jag igen dörren igen

 Vart låg telefonen då – på köksbordet

Å sen – han står fortfarande där och väntar på mig då, sen går vi upp till bilen och så åker vi 
därifrån.

 Vad var det som gjorde att du inte kände att du kunde dra i de läget – för att han stod 
där (pekar på sophuset)

 Jag vet var det ligger men du är ju här borta (pekar på huset där Helene bor) – ja å 

 Skulle du inte kunnat dragit bara – jo det hade jag kanske kunnat göra men jag vet inte 
hur jag skulle tatt mig igenom alla buskarna där

 Du måste ändå över dem för att komma tillbaka till soprummet – nej, för att det är en 
smal gång där

 Men nu är ju du lite, du är ju inte otränad så – jo ganska

 Men alltså du är normal, eller hur – ja men det är ganska breda buskar där

 Jag har varit där och klivit över dem, jag vet hur det ser ut där borta – ja

 Vad är din känsla i det här läget, du är ju pressad här nu, du är ju målsägare, de har ju 
kidnappat dig och fört dig hit och sagt att du ska göra allt de här – mm
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 Fruktar du inte för ditt eget, de har precis dödat Erik som – jag kan säga så här att jag är 
ganska glad för att jag sitter här inne just nu

 När du är här nu, de har dödat Erik precis där inne, har den här mannen gjort enligt 
vad du berättar å så ska du själv åka med dem, hade det inte varit rimligt att man hade 
dratt allt vad, även om amn inte är superatleten, å de kan inte var superatleter heller – 
inte han där (pekar på där den lille mannen stått) men han är nog det (pekar på han som är 
kvar i bilen)

 I vilket fall som helst hade du kan ju haft tur och träffa på någon som är ute här, delar 
ut tidningar eller vad som helst som kunnat hjälpt dig – jag hade nog inte de tankarna då, 
jag ville nog bara komma därifrån

 Jag kan inte få ihop det, om man nu har sett en person som blivit dödad i lägenheten 
här står jag med grejerna vad är odsen att de dödar mig efteråt när jag väl tagit ut 
pengarna, en pistol mot huvudet eller ett vasst föremål eller vad nu han har – jag hade 
nog inga tankar på det överhuvudtaget, jag gjorde som jag blev tillsagd liksom

 Nu har du varit tillbaka och hämtat den där telefonen, vad händer sedan – han står kvar 
och väntar på mig, äh då kommer den andre, han har stått här ( pekar på fastigheten 
Kungsgatan 74 c baksida mot Hörngatan) nånstans

 Hur vet du det – för jag såg han när vi kom hit (pekar på soprummet) så han måste ha hört 
nånting om han har vart där borta vet jag inte, han var här den andre killen

 Vad kan han ha hört – ingen aning men han kan också ha vart på utsidan, jag har ingen 
aning vart han har vart, han stod här i alla fall (pekar på samma plats på kartan 74 C) så när 
jag kommer tillbaka hit så går han först (pekar på den lille mannen) och så jag och så kommer 
han efter, när vi är på övergångsstället så låser han upp bilen (han som går bakom) 

 Det som du ritade mitt framför fastigheten där är han med hästsvansen – yes

 Mitt för fastigheten Hörngatan står det va – ja, precis

 Och den andre han är vid soprummen på Hörngatan – han står vid hörnet där

 Och du går mitt emellan dem då – ja han går kanske två meter före mig och han är kanske 
5,6,7 meter bakom mig

 Du går emellan dem – mellan dem

 Upp till bilen – Shian eller Shajan jag är nästan hundra på att det är Shian, han , han 
kommer först till bilen men då har ju hästsvanen låst upp bilen, så han öppnar bilen och säger 
att jag ska hoppa in på den sidan (pekar på vänster sida bak) och han sätter sig där (pekar på 
höger sida av bilen bak) och så sätter sig hästsvansen och kör iväg.

 När du pekar nu beskriver du att du sitter på vänster sida – nej, jag sitter höger

 Höger sida men du pekade på vänster – bilen står åt det hållet (fronten söder ut på Övre 
Drottninggatan) höger bak sitter jag han sitter vänster bak och så sitter han fram och kör.

 Vart gjorde du av telefonen – jag gav den till…jag la den emellan oss på sätet och 
plånboken
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 Du tar ut plånboken ur fickan – ja, för den hade jag i höger ficka så den la jag ur, äh och så 
hade jag telefonen i handen, så telefonen satt jag med men jag la den på sätet liksom och sen 
så började han leta efter grejer i plånboken och hittade de här två korten
Vem pekar du på – Shian, jag tror att han heter Shian, jag är nästan hundra på att det är det 
han heter  

 Det är han som har varit inne och dödat Erik – ja, så han plockar upp korten å så börjar 
vi…de börja diskutera var det finns en bankomat å då säger jag att det finns en här borta på 
Österlånggatan att det finns en där men då tyckte han att det var för nära, hästsvansen, alltså 
jag kan inga fler här i Trollhättan för det är den enda jag vet om, äh det finns säkert flera 
stycken men det är den jag kan. Å då börja vi köra mot ut från Trollhättan börja han köra då, 
så atte vi åkte ut samma väg som vi kom och så bort, vi körde Drottninggatan ut å så bort å så 
mot vad heter bron, Stallbacka bron och när vi kommer till Stallbacka bron så säger han att 
här måste det finnas nån.

 Vem han – äh, hästsvansen, asså det kanske finns nån inne eller nere på Överby. Så vi åkte 
ner men vi såg liksom ingen så det var bara en sväng…Jula det är som ligger där tror jag, 
Elgiganten, Jula eller det låg där förr i alla fall när jag jobbade där, äh bara en snabb sväng 
där och ut igen å då sa han med hästsvansen vi åker till Ljungskil. 

 Har du jobbat på Elgiganten – nej, nej, jag har jobbat som väktare på Överby men det är 
några år sen.

 Det ligger två bankomater, stationer eller vad man kallar dem uppe vid Coop som har 
legat där i alla år så de borde du haft kännedom om, rakt fram vid Jula – fast det är 
ombyggt där

 Det de har gjort är en rondell möjligen men Coop är inte ombyggt – det kanske inte

 Ni bestämmer er för att – han, han bestämmer att vi ska åka till Ljungskile i alla fall

 Han – hästsvansen

 Vilken väg åker ni dit – vi åker 44:an vad heter den

 44:an går mot Uddevalla – ja där åker vi och så svänger vi av vid Råsseröd, nej

 Menar du innan ni kommer in i Uddevalla eller – nej, efter, när man har kört förbi 
avfarten till Uddevalla kan man svänga in vänster, det är 60 där i alla fall, äh gamla vägen till 
Ljungskile 

 Vänta lite, nu får vi tänka, du kör 44:an på motorvägen – så kör man förbi avfarten till 
Uddevalla så fortsätter man

 Avfarten går ner för en backe – jajamen, fortsätter rakt fram så antingen kan du köra ut så 
att du kommer ut på E6:an eller så kan du en bit innan svänga vänster så kommer du ut på 

 Ja, gamla E6:an – gamla vägen

 Bilen går inte enda ut till E6:an och ner utan gamla – vägen

 Så den vägen ner till Ljungskile – ja
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 Jag har en karta på Ljungskile också. Visa hur ni kommer in där (fhl plockar fram två 
kartor över delar av Ljungskile och lokaliserar bland annat E6, lv 680 som är gamla 
vägen och bankomaten där det togs ut pengar) är du med någorlunda var vi är 
någonstans, var ni kommer in nånstans – ja, jag tror det, vi kommer på denna vägen och vi 
åker, vi kommer in på denna vägen (pekar på lv 680, gamla E6) i alla fall, det gör vi.

 Söder ifrån – ja

 Det går att köra in så (fhl pekar på lv680 norrifrån och förbi Ljungskile för att sedan 
åka in mot centrum Ljungskile) – ja så måste det bli jag blev avsläppt en bra bit bortanför 
typ här kanske (märker ut platsen på kartan, Vällebergsvägen)

 Pila ner och upp igen så vi förstår (ritar in färdriktningen på kartan)

 Så parkerar de och vad händer sen – äh i bilen får jag en mössa och en jacka, en svart 
mössa och en typ fleecejacka, vit, lite svart, lite olika färger på, äh så jag sitter ju här (pekar 
på höger bak på bilen) så jag kliver ur, här kliver jag ur, äh å då kliver även äh Shian ut och 
han går och ställer sig här borta (pekar intill bilen) å så få jag fortsätta bort till bankomaten 
vart det nu blir.

 Den ligger i den byggnaden (fhl pekar på kartan) – ja just det, där nånstans, typ. Så jag 
knallar dit bort å han följer efter mig, å då står han där, han följer efter mig och stannar typ 
här (pekar på kartan vid en byggnad) nånstans ställer han sig, äh det är i alla fall vad jag ser, 
det sista jag ser innan jag svänger runt så är han typ här (pekar på samma plats som tidigare 
vid byggnad) 

 Så tar du ut pengar – jag försöker med det ena kortet som inte funkar och sen så tar jag ut 
pengarna med det andra, äh så går jag tillbaka å då möter han mig här (pekar ånyo på samma 
plats som tidigare på Vällebergsvägen)

 Nu är du bakom en byggnad här, vad är det som gör att du inte labbar iväg här – jag 
vet fortfarande inte vart han är, han, det sista jag ser är när han är där (pekar samma plats) jag 
vet fortfarande inte om han är där, eller där eller där eller där (pekar på olika platser runt 
bankomatområdet) 

 Förvisso men du har lite träd – mm, men som sagt, jag vet fortfarande inte var han är, jag 
har ingen aning

 Vad händer sen efter det att du tagit ut pengarna – så möter jag honom och säger att jag 
bara fick ut typ 15 000, äh då går vi tillbaka till bilen och pratar med han som sitter där, 
hästsvansen å säger det att jag bara kunde få ut 15 för det var fel kod på det andra kortet, äh å 
det blev spärrat när jag prova, så han vänder bilen och kör iväg samma väg ut, varför han inte 
kör den vägen vet jag inte (pekar i den riktning som bilen står parkerad, norrut på 
Vällebergsvägen) han vänder i alla fall och kör tillbaka samma väg mot Uddevalla.

 Du har ju telefonen och korten – ja men telefonen hade han stängt av, vi försöker få igång 
den.

 Stängde han av telefonen – han stängde av telefonen

 Varför – ingen aning

 Jaha, där har ni alla lägen att kunna få ut mer pengar – när jag försökte sätta igång den 
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var det kod som inte jag kunde på den telefonen

 Otur, och – för det är ingen kod, det har aldrig varit nån kod för att komma in i telefonen 
men när den har varit avstängd så är det en pinkod när man ska starta den igen, det går inte, 
det gick inte

 Vad gör du med pengarna – jag ger det till Shian där i baksätet

 Hur reagerar han med hästsvansen då när han inser att den här telefonen är avstängd –
 det dröjer ju en stund för vi är på väg tillbaka

 Du kommer tillbaka till bilen med 15 000 och säger att jag kunde bara få ut på det ena 
kortet, det var ju ändå viktigt att ha med den här telefonen – jajemen

 Så stänger han av den menar du – ja

 Då borde den andre bli skogstokig  å säga direkt sätt över mer pengar vi har ju 
telefonen – de ska fortfarande ha kontanter om jag swishar dem på ett nummer eller om

 Nu ska jag avbryta dig, jag menar inte att du ska swisha, tidigare har du fört över 
pengar till det kontot du tog ut på, du kunde ha gjort det igen, fört över mer pengar – 
till det kontot? Jag kan inte få ut mer pengar än 15 000

 Du hade ju korten du skulle kunnat använt dem dan efter – man kan inte ta ut mer än 15 
000 på en vecka på ett kort

 Det vet inte jag – det kan inte jag på mitt i alla fall

 Det kan nog vara lite olika, det kan man nog bestämma, det gör man väl också via 
bank-ID misstänker jag  – ingen aning, 15 000 är vad jag kan ta ut på mitt

 Det känns ändå lite märkligt att stänga av en telefon – ja men det har han ju gjort

 Onekligen som du berättar så hade han ju onekligen gjort det – om det hade med att 
göra att man inte ska kunna spåra telefonen, ingen aning, jag vet inte, ingen aning

 Skulle kunna va, att man stänger av telefonen på grund av det – mm

 Det hade varit smartare att ställa den i flygplansläge, så här garvade snubbar borde 
veta det – jag håller med dig 

 Du kommer tillbaka och ger dem pengarna, telefonen är avstängd och vad händer – äh 
jag säger att jag kan inte ta ut mer pengar nu, så atte jag löser det, jag löser det på nått vis, ja, 
så jag får ett par dar till på mig att lösa det liksom, så de släpper av mig hemma i Uddevalla 
nere på den parkeringen.

 Vart tar alla saker vägen – de behåller telefonen, de behåller korten eller plånboken och 
alltihopa.

 Alltihopa – allt som var i plånboken

 De kläderna du fick – de lämnade jag kvar i bilen

 Varför skulle du ha dem på dig – för att han tyckte inte att jag skulle bli igenkänd, alla vet 
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ju att det finns kameror på bankomater

 Du då som är pressad nu, faktiskt som jag kan se det om nu detta har hänt som du 
säger så skulle du ju vara målsägare, du är ju utsatt för brott själv här å så har du täckt 
dig ända hit upp fast du skulle kunna hallå det är jag som är här. Du skulle kunna dra 
ner lite grann och hallå jag är utsatt för brott, jag är tvingad till detta, det är jag som är 
här – ja, jag vet inte riktigt hur jag skulle kunna tänka det just då men ja

 Personligen hade jag tänkt att jag skulle fly hals över huvud men det alternativet har 
inte funnits för dig – jag hade det alternativet när vi kom till Trollhättan, det sket sig redan 
där

 Vi tänker olika onekligen. Du körs till Uddevalla, vad pratar ni om på vägen – att jag 
lovar att jag ska lösa det med pengarna.

 Jag är lite nyfiken på hur det var i starten här, du berättade förra gången att de bara 
stod där på utsidan, vad bedömer du att klockan var, du säger att du var ute och tog 
sista röken – vid 01.30 ungefär

 Tålmodiga grabbar som står ute och väntar på att du ska komma ut och röka – fast jag 
hade varit ute och rökt under hela kvällen

 Undrar varför de valde just detta tillfälle i så fall – ingen aning, jag vet inte när de har 
hittat mig där liksom, där jag bor där kan man stå ganska långt ner och titta och se in till mig, 
kan man göra

 Man kan se ner till dig – man kan se upp till mig, om du står nere i Dalabergs centrum kan 
man se vart jag är i alla fall

 Man kan se dig inne i lägenheten menar du – inte inne för jag har det neddraget men på 
utsidan, jag drack öl och rödvin hela kvällen så atte jag var ute och röka ganska mycke, satt 
ute ganska många timmar på kvällen, eftermiddan och kvällen. De kan ha sett mig där vilken 
tid som helst.

 Absolut men att de inte bara do, do (visar med bankande rörelse) bankar på, hallå nu 
vill vi ha våra pengar, men de står och väntar tills du kommer ut och tar dig en rök – 
jag vet inte, jag hade ljusen tända inne å sådär så de förstod väl att jag var vaken i alla fall.

 Ja just därför, de kunde ha bankat på om de förstår att du är hemma – ja men man 
kommer inte in i trapphuset i alla fall utan nyckel

 En upprepning av vad som är inritat på kartorna samt fråga till advokaten om det är 
något han vill tillägga/fråga. Advokaten har ingen fråga i denna del.
Det jag kan nämna då är att det är på Vällebergsvägen som det parkeras på – ja

 Och att man kommer in söder ifrån där.

 Det är så här att du visade ju skiss på ett par personer vi jobbar lite på sånt så du ska 
få se bilder här, du ska titta på en och en av dem och se om det är någon som du känner 
igen utav dem som du har ritat. Du får titta igenom bilderna en och en för sig så detta 
är en fotkonfrontation som det heter (fhl ant. Jennie tittar igenom bilderna i rask takt) 
du vill inte se dem en gång till – nej

 Det är ingen av dem – nej
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 Då skriver jag att du tittat på åtta (8) bilder och det är ingen av dem du känner igen 
nånting överhuvudtaget – nej

 Innan vi avslutar vill jag höra med dig med vem är Enko – Enko, äh han var kund på 
pizzerian när jag jobbade på pizzeria Atlantic. 

 Men vem är det – han var kund där, han är en kompis till mig

 Har du lånat pengar av han – nej

 Du säger att du är skyldig en Enko pengar – ja fast det var bara ett namn jag drog till med

 Jag vet en Enko – mm

 Berätta, varför drar du till med, lämnar ut ett namn på en som inte ens – han heter inte 
så egentligen

 Nej det gör han inte, han kallas Enko, men varför säger du att du är skyldig honom 
pengar om du inte är skyldig honom – för att jag var tvungen ha ett namn

 Till dina kompisar – mm

 Varför – vad ska jag säga

 Du kan ju säga Britta, nån som inte finns – ja med detta var det första som kom upp i mitt 
huvud

 Det här är den 3:e september som du säger att du är skyldig en Enko pengar, väldigt 
nära den 4:e om man säger så, du får ju pengar också, vad gör de med dem – spelar

 Om du nu är skyldig någon pengar, varför spelar du – för att det räckte inte med 20 000

 Men det visades sig ju att det räckte med 15 – ja men de ska ha 50

 Du drar in lite folk i detta som inte har med detta att göra känner jag – ja

 Men det kanske är skit samma – nej det är inte skit samma

 Det känns lite så. En av de personerna som jag visade dig här har knytning till Enko – 
hum, hum

 Han heter väldigt likt det namnet som du vill göra gällande ha dödat Erik – hum, hum, 
det är ingen av dem i alla fall

 Det är bra det, det är jag nöjd med så – mm, han är mycket smalare i ansiktet

 Då har inte jag några fler frågor, har du (läs advokaten) några frågor –  nej

 Har du kanske (läs Jennie) – nej
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas

adv. Per-Åke Kvarnström
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-10-09
Förhör påbörjat

11:10
Förhör avslutat

11:47
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren – fet stil
Jennie – normal
Advokaten –  kursivt

 Har du något du vill berätta som du inte gjort i tidigare förhör – jag vill lägga till 
en sak. Du ställde en fråga till mig när de hade varit utanför när jag hade jobbat och 
vem jag hade jobbat ihop med den här dan. Det här var den 28 september, äh va de och 
jag jobbade ihop med Erika och Rasmus. 

 Vad märke de av de – ingenting eftersom det var efter mitt arbetspass.

 Var någonstans träffade du på den här personen vilken det nu var – det var han 
med hästsvansen, äh det var nästan där han parkerade där på natten när vi var där. Jag 
hade gått och hämtat ett paket på ett ställe å så skulle jag upp och köpa, äh plastpåsar

 Vart hade du hämtat paketet – borta på, vad heter det där borta, Interflora

 Vad är det för paket du hämtar – det var nått med strumpor i

 Interflora – en blomsteraffär det ligger där jag hämtade ett paket

 Sen när du går tillbaka därifrån vart går du då när du hämtat paketet – då går jag 
upp och köper, äh soppåsar på Coop



 Och efter det så händer – när jag är uppe på Coop och kommer ut så står han på 
utsidan och efter vi hade pratat så gick jag bara in till Helene och lämnade grejerna å så 
åkte jag hem. Jag skulle vart på jobbet den dan på Rexel men jag vågade inte åka dit så 
jag åkte hem.

 Du är på Coop och handlar de där plastpåsarna och så träffar du på en person 
och vilken av dem är det då – han med hästsvansen

 Efter du har träffat på han där så – så går jag ner och lämnar in paketet med påsarna 
som jag har köpt, soppåsarna då, äh det är väl de

 Du gör det efter ditt arbetspass eller är det under arbetspasset – efter arbetspasset

 Vad är klockan – suck, jag gick från Helene två, bort dit och hämta, kan den vart 
tjugo över två (14.20), kanske

 Vi pratar om två, på dan eller natten – på dan å sen så åkte jag från Helene kvart i 
tre (14.45)

 Det var det hele – mm, nä å så frågade du om Enko sist. Han har jag inte pratat med 
sen i mars.

 Du har inte pratat med honom sen i mars – då ringde jag honom för att fråga om 
han visste nån som jag kunde låna pengar av på avbetalning. 

 Vad sa han då – att jag inte skulle blanda mig ihop med såna människor, han kunde 
inte hjälpa mig

 Vilka människor mena han då – såna som han känner antagligen, han ville inte 
hjälpa mig med det

 Så du har inte pratat med honom sen i mars – nej, och jag pratade även med Daniel 
Banjac en kompis till mig och frågade honom å han skulle höra med en kille i 
Uddevalla som han kände, äh men han hade slutat med sånt

 Vem är Daniel Banjac – de e en kompis till mig

 Har ni kontakt, eller vad har ni för kontakt, av vilken anledning – äh när jag 
jobbade på en pizzeria här i stan så jobbade han där också

 Du fråga han också om pengar – jag frågade han om han visste nån som kunde 
hjälpa mig att låna pengar på avbetalning

 Varför inte låna av Daniel då – Daniel har inga pengar, han är sjukpensionär

 När pratar du med Daniel – jag började prata med han i mars igen å sen har vi haft 
kontakt ända fram tills nu. Han är en kompis till mig som sagt. (ohörbart)

 Du ska delges en ny misstanke.
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 Som jag sagt tidigare behöver du inte ta ställning till brottsmisstanken men jag 
kommer ändå att fråga vad du har för inställning till den. Så väljer du själv.

Du har under natten till den 4 september 2020 på Kungsgatan 74 C i Trollhättan 
utsatt Helene Frendberg för livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att 
beröva den person livet, alltså Erik, du är misstänkt för mord där - som hade till 
uppgift att primärt vårda och se till så att Helene Fredberg fick den omvårdnad 
under natten så att hon inte avled. I förhållande till Helene Frendbergs person och 
sjukdomstillstånd har det varit att förfara som grovt oaktsam mot henne, Helene 
Frendberg. Vad är din inställning till brottet – ej skyldig
 Har du nån rubrik på detta, denna misstanke – ska vi se, du vill ha ett brott

 Ja – framkallande av fara för annan, hoppas jag sa rätt

 Det gjorde du, säkert – det är i alla fall innehållet i det som gäller

 Att du inte är skyldig, kan du utveckla det, du har ju varit där – jag har varit där 
men det är inte jag som har haft ihjäl Erik

 Nä, det är det inte men du vet vad det kan innebära att Erik dödades och Helene 
klarar sig ju inte utan att ha 24/7 tillsyn. Anser du att du har gjort det som du 
borde göra i det sammanhanget – suckar…nej det har jag absolut inte gjort

 För om det är så att det är den andra personen som har tagit livet av Erik så har 
ju han förmodligen ingen aning om Helenes tillstånd – de e sant

 Nu ska vi prata om en enskild del. Vi har pratat om resan till Trollhättan, vad 
som hände i Trollhättan och resan därifrån till Ljungskile och sedan att du blev 
avsläppt hemma, så långt har vi pratat. Det vi ska prata om nu är när du kom 
hem, berätta vad du gjorde när du kom hem – när jag kom hem

 På natten, morgonen – ja, jag vet inte exakt vad klockan va, äh…när jag kom hem så 
å kom innanför dörrn så tog jag av mig skorna äh såg att det var blod på dem, så 
stoppade jag dem i en påse.

 Vad för påse – en soppåse, alltså en sån plastpåse äh även strumporna där 

La du strumporna rakt i eller – det vet jag inte, jag tog av mig allting i hallen i alla 
fall åså gick jag in och duscha. Jag var i duschen en halvtimme (30 min) 45 minuter.

 Du tog av dig allting, vad innebär det förutom skor och strumpor – de la jag i en 
påse det andra tog jag av mig inne på toaletten.

 Vad var det för kläder du tog av dig där - den tröjan jag hade haft på mig och 
byxorna

 Hur såg de ut – ett par mjukisbraller

 Färg – grå
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 Mörk, ljus – ganska mörkgråa

 Vad hade du på dig upptill – en svart huvtröja

 Ingenting under – jo jag hade nog en T-shirt förmodligen nån 
Kopparbergs-Göteborg för det var det på den svarta

 Huvtröjan – mm

 Var det något annat du hade på dig när du kom hem – nej

 Vad gjorde du med kläderna, byxorna å tröjan å T-shirten  – de la jag i tvätten

 Det innebär att du bara la de så, tvättade du de eller – nej

 Du la det i en tvättkorg, typ – ja i tvättkorgen

 Hur hanterade du de kläderna sen – de ligger väl kvar där, jag har inte tvättat

 Skor och strumpor som du stoppade i en soppåse, vad gjorde du med dem – de 
lade jag i en, jag hade en papperspåse i köket så jag stoppa ner allting där

 Så den här plastpåsen stoppa du ner skorna i och strumporna och så stoppa du 
den plastpåsen i en – papp påse, jag hade en massa skräp i den, inte en massa men 

 Och sen – äh…och sen gick jag och sov

 Vart ställde du den påsen nånstans – den stod kvar i köket, den fyllde jag på med 
skräp

 Du la dig och sov – jag sov inte så länge för nån började köra med trimmer på utsidan 
och så började ungarna ovanför springa i golvet så jag vakan ganska tidigt vid sju (7) 
eller nånting. Jag sov inte jättelänge.

 Vad hände sen – äh sen låg jag och lyssna färdigt på min ljudbok, snapp chattade med 
Paula på morgonen där, äh…sen var jag nere och handla, satte in pengarna från KGFC 
support, äh suck åkte mot Dingle för jag skulle upp till Erika och hämta mitt moppskaft.

 Vad kom det sig att det var så viktigt just nu att sätta in de pengarna på – för jag 
behövde swisha till Petra för hon hade skickat till mig att hon behövde pengar

 Det var ett lite märkligt belopp du hade kunnat sätta in det hon behövde – ja men 
jag spelade för resten
 
 Det är ju inte dina pengar – nej det är KGFC-support

 Då menar du att du haft dem i ett kuvert sedan februari fast du varit i jättekris 
hela våren – jag har inte varit i jättekrisen för jag hade ju pengar för jag hade åkt till 
Tyskland, äh ett antal gånger
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 Du berättade alldeles nyss att du pratade med Enko att du ville låna på 
avbetalning då måste du väl ändå vara lite kris i kassan – ja men jag skulle ju betala 
tillbaka 50 000 till dem som jag lånat 40 av de skulle ju ha 50 utav mig

 Men det var i somras de, som du skulle ha 50 000 för att betala nån skuld – ja 
precis de skulle ha allting på en gång, därför frågade jag Enko och Daniel om de visste 
nån jag kunde låna så jag kunde betala tillbaka de så kunde jag betala av istället.

 Samtidigt är du i behov av pengar helt klart, ändå låter du bli de här 
supporterpengarna tills helt plötsligt nu i september, då får du för dig att du ska 
betala Petra – mm

 Så har du skulder till såna här personer som du är rädd för – ja

 Då blir helt plötsligt Petra viktigare att betala än att ta de pengarna till att betala 
de här andra som du kanske kunde avbetala till – jag kunde inte avbetala till dem

 Det kunde du ju onekligen för det gjorde du ju – det blev ju så i slutet där, jag asså, 
de vill fortfarande ha sina pengar

 Jo det kan jag förstå men det känns märkligt att de pengarna har legat ända 
sedan februari och helt plötsligt nu – de har legat i på min säng hemma i en påse med 
våra medlemskort och alltihopa där de legat i ett kuvert med pengar i hela tiden sedan 
slutet av februari, jag har fyllt på pengar där när folk har satt in pengar. För de pengarna 
som Fredrik satte över på mitt konto tog jag från mina kontanter som jag hade hemma å 
la i ett kuvert eftersom jag inte kunde ha pengar på kontot eftersom jag har kronofogden.

 Fredrik har inte sagt att han har satt över några pengar till dig – kolla på mitt 
konto från hans handelsbanken konto att de kom in 7000 nånting i februari

 Han säger att han inte gjort det men det kan vi absolut kontrollera – han hade de 
pengarna innan jag blev kassör så satte han in dem till mig.

 De är ändå märkligt att de pengarna de kan ligga kvar där fast du har kris med 
pengar och du lurar folk i din omgivning hela våren med en massa förklaringar. 
Det är bilar och hundar folk som tar livet av sig och allt vad det är. Det finns till 
och med konton på Facebook rädda den å rädda den. Folk sätter in pengar men 
just den här menar du att du haft de pengarna hemma, lite svårt att tro på – ja det 
förstår jag att det blir. KGFC-support är för mig det viktigaste. Fotbollen är viktigast

 Det var inte viktigare än att du betalde Petra med de pengarna – det var första 
gången som jag hade en jättekris så jag var tvungen att ta dem, sen kan ni kolla på mina 
konton

 Det strömmar pengar ut och in hela tiden. Vi har sett omsättningen på dina 
konton – men om ni kollar på mina konton så ser ni också att jag har inte handlat 
jättemycket saker på mitt konto. Det är mycket pengar in och ut äh, folk har satt in 
pengar och jag har spelat å sådär men jag har inte handlat jättemycket, men däremot har 
jag haft kontanter hemma hela tiden
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 Det är ju så du jobbar – mm

 Jag menar att du har personer du är livrädd för. Du vågar inte ens åka till jobbet
 – nej, jag var hemma en vecka

 Du väljer att betala till Petra det är viktigare än att spara ihop pengar och betala 
dins skuld till de här som du är livrädd för – mm, för de övriga som jag satte in 
tänkte jag att jag spelar för att försöka få ihop de här jävla 35 000

 Det brukar gå så där – det har gått ibland

 Du har ju inga pengar nu. Med tanke på hur mycket som har omsätts på i år så 
har du ju inga pengar. 29 öre på ett konto och en hundring på ett annat – det är 
mer pengar nu

 Nu har du fått lönen, jag menar då du greps – mm och min sista utväg var att ta 
pengarna från KGFC-support som har fått lov att ligga där sen februari som jag 
dessutom fyllt på. När jag flyttade från Trollhättan i mitten på juni så sålde jag ganska 
mycket grejer och då fick jag också pengar den vägen för då började folk betala in till 
KGFC-support

 De pengarna är inte viktigare än att du kan betala Petra – nej, det är en av mina 
äldsta vänner

 Så hon är viktigare än KG-support – nej

 Onekligen eftersom du tar de pengarna och betalar henne – hon skrev att hon inte 
hade betalt sina räkningar

 Det här moppskaftet som du ska hämta hos Erika. Vad är det som gör att det är 
så viktigt att åka ända upp till Hällevadsholm för att hämta ett moppskaft på 
fredan – det var inte jätteviktigt egentligen. Jag hade träffat Erika på torsdan på Torp 
och jag sa det jag kommer upp och hämtar det imorrn då för jag visste att hon var 
hemma

 Det hade ju hänt nått förfärligt på morgonen. Du hade sovit en timma, satt in 
pengar och så bestämmer du dig för att hämta ett moppskaft i Hällevadsholm – 
jag bestämde mig för att åka dit och plocka svamp också

 Ja det dessutom. Jag menar att det hade ju hänt nått förfärligt på morgonen – jag 
vet. Jag behövde luft. Jag vågade inte vara kvar hemma heller.

 Det har inte slagit dig en enda sekund att Helene skulle kunna ligga där och dö – 
jo det hade det gjort ganska många gånger ska jag tala om för dig. Jag hade stått i 
duschen så länge och visste inte vart jag skulle ta vägen.

 Men du gjorde ingenting – nej, det gjorde jag inte, det kan jag ångra mig

 Du själv har varit utsatt för fara egentligen. Du har varit kidnappad och du har 

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2020-10-09 11:10   diarienr: 5000-K1074675-20

 477



varit tvingad att ta ut pengar och till och med skulle du va dold, en massa kläder 
så att du inte visade ditt ansikte, vilket också är jättekonstigt och sen bara la,la,la 
nu åker jag till Hällevadsholm och hämtar moppskaftet och går ut och plockar lite 
svamp för jag behöver lite luft – jag vågade inte va kvar hemma

 Om du nu inte vågar va kvar hemma och varit utsatt för detta, vad är det som gör 
att du inte kontaktar polisen – jag vågade inte det heller då

 För att – jag är jävligt rädd för de här killarna

 Du är fortfarande inte mer rädd samma dag än att du tar pengar och sätter in till 
Petra istället för att betala dem – (paus) jag försökte vinna ihop de här pengarna som 
du även har sett antar jag att jag skaffat ett Forexkonto precis. Om jag vinner de här 
pengarna kan jag sätta över dem till Forexkontot för man kan ta ut från sina spelkonton 
till vilka konton man vill som tillhör en. Å på Forex kan man hämta ut kontanter det 
kan man inte på banken idag hur som helst därför skaffade jag det Forexkontot nu.

 Jag undrar, om du nu är så rädd för dem hur kan du då prioritera och sätta in 
pengar till Petra i första hand – för att hon är en väldigt gammal vän till mig

 Då kan man inte va så rädd för de här. Jag har nästan 10 000 ta dem så länge – 
det sa jag ju till dem till och med hemma när de kom till mig. Om det inte hade blivit 
som det blivit hade de kanske tagit dem då också, ingen aning men jag tror inte de 
heller var med på riktigt me på att det skulle gå så här eller gått.

 Men har de det kapitalet så att göra som de gjort – jag har inte pratat med dem, jag 
har ingen aning hur de tänkte, jag vet inte

 Frågan är hur du tänkte själv – jag har nog inte tänkte jättemycket kan jag säga

 För du har ju ändå de pengarna, du kunde ju ha gett dem pengarna när de körde 
hem dig – de släppte ju mig

 Varför sa de inte vi vill ha de 10 också – det vet inte jag

 Eller du kunde erbjudit dem jag har 10 till, nej du väljer att sätta in pengarna till 
Petra swisha du och sen så spelade du för resten, så rädd var du – du får tro vad du 
vill men jag försökte i alla fall och lösa det här problemet med 35 000 kr.

 Tro va du vill, det är en sak, du lever i en stor ljugarbubbla – inte i det här, här 
sitter jag inte och ljuger

 Jo, du har inte berättat hela sanningen så är det – nähä, har jag inte gjort det

 Nej, det har du inte gjort - nähä, okej. Vad är det jag inte har berättat sanningen om

 Du drar in andra människor i detta – vilka andra människor

 Bland annat den lilla mannen som du berättar om ha dödat Erik. Det finns 
jättemånga i din omgivning som säger precis samma story som du berättar, att du 
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är jagad, folk möter upp dig utanför arbetsplatser, bland annat dina föräldrar – 
mm

 De är förtvivlade över att du inte går att lita på – mm

 Och de hoppas att du står för vad du har gjort – mm, å jag har inte mördat Erik

 Det är mycket som är svårt att hänga med i – ja det förstår jag

 Bland annat, att om man är jätterädd för någon och väljer att betala de pengarna 
till en kompis, pengar som man är stolt över som kassör i en förening och spelar 
upp resten – mm

 Hur stolt var du över de pengarna – jag var jävligt stolt över de pengarna

 Inte som du beskrev från början för då var de ju så viktiga att de rörde jag aldrig
– inte förrän nu

 Det är ju Petra du ger pengarna, det är ju inte ens de som du är skyldig – hon 
hörde av sig på fredan och sa att hon inte hade betalt sina räkningar

 Du har ju inte betalat en skuld till dem där du fruktar för ditt liv – inget svar

 Var det inte så att på torsdan, att du prata med, var det inte Petra som du ringde
 – det är inte samma Petra

 Då pratade du med en annan Petra och ville låna pengar vilket du också fick, 
dock inte Petra utan av en Cissi – mm

 Vad gjorde du med de pengarna – jag spelade för jag trodde att jag skulle få ihop de 
där jävla 50 000 så att jag blev av med de där. Jag har ju ett spelmissbruk.

 Ja det är inte svårt att se när man tittar på dina konton, pengar går ut och in hela 
tiden, så det är inte svårt att förstå – mm

 Du åker upp för att hämta det här moppskaftet och plocka svamp säger du. Och 
sen fick du ditt moppskaft – ja

 För det är ju ändå en bit att åka – jag det är det 

 Du skulle ju kunna åka till Överby och köpa ett moppskaft och åka upp på 
Bjursjön och plocka svamp – ja det skulle jag kunnat göra men eftersom jag hade ett 
helt nytt moppskaft hemma hos Erika

 Vad kostar ett sånt – ingen aning men det här är från en städfirma 

 Jo men ändå vad kan det kosta i förhållande till vad det kostar att köra fram och 
tillbaka – fast det spelar ingen roll vad det kostar att köra. Jag hade ett moppskaft där 
och jag ville ut och plocka svamp, jag vet vart det finns svamp där

 Det visste du inte för du hitta ingen för det var svårt att komma in i skogen – ja
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 Så känd var du inte i markerna – ja men på tillbaka vägen hade jag kunnat stanna i 
Munkedal

 Blev det nån svamp – nej det blev ingen svamp eftersom jag fick meddelande om att 
jag skulle va tillgänglig på telefon

 Sen så åker du hemåt i alla fall för att åka ner och träffa dina arbetskamrater, 
vad händer när du kommer dit – vi prata en stund. Jag får inte komma in eftersom 
jag inte har vart där, på grund av att jag hade varit förskyld, ont i halsen å feber.

 Du var inte testad – nej

 Vad pratade ni om – vi pratade om vad som hade hänt å så

 Du ventilerade inget om vad du visste – nej jag satt där och hade en jättestor klump i 
magen och visste inte riktigt hur jag skulle bete mig. Jag visste inte ens om jag skulle 
åka dit när Cissi sa jag kunde komma dit, jag visste inte nånting, det var ganska 
surrealistiskt.

 Efter det åker du hem, vad händer då – detta var på fredan. Jag åker hem och sätter 
mig och lyssnar på ljudbok å dricker öl

 Du stänger av – ja, jag snap chattade lite med Paula och så där

 Paula är ju nära dig – mm

 Varför söker du inte stöd i henne och berättar för henne vad som hänt – för att 
hon denna dan fick hem sina två minsta barn. 

 Och då kan inte hon prata menar du – vi har ju, jag vet inte om vi är ihop eller inte, 
jag vet inte vad vi är, vi var ihop och sen så var vi inte ihop så nu vet jag inte, men hon 
har ganska mycket i sitt liv med alla barn och jag har lovat henne att de fredagarna med 
Jack och Saga kommer så ska hon va ifred med dem för då har inte hon haft dem på en 
vecka, det är en överenskommelse

 Var det inte så att hon sa att du inte kunde komma dit för att hon just hade 
barnen, att det var hon som sa det – nä men vi har sagt det hela tiden att de 
fredagarna är hennes med barnen

 Du hade ju en kompis till, Petra som var dig väldigt nära. Du swishade pengar då 
på fredan, kunde inte det va bra, det var en av de närmaste kompisar – så nära är 
vi inte, det är en av de äldsta

 Hon måste ju ändå va viktig för du swishade till henne – ja hon är viktig
Du kunde prata med henne om vad som hade hänt – nej

 Det gick inte – nej

 Men hon var ändå så viktig att hon skulle ha de här pengarna – det var viktigt för 
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mig att hon skulle kunna betala sina räkningar

 Vad händer sen då, du lyssnar på ljudbok och dricker öl på fredan – ja det är 
jag…det är väl det jag gör på fredan

 Lördag då – jag åker hem till Paula

Är inte barnen där då – jo (ohörbart) jag skulle ha hennes kort till återvinningen. Jag 
hade några kartonger jag behövde slänga å så. Jag vet inte vad klockan kan ha vart när 
jag åkte bort till henne runt elva, kanske. Äh jag tar med mig skräpet som jag hade 
hemma liksom, i lägenheten, det som var i bilen var i bilen. Åkte bort dit vi spela, de 
hade precis käkat frukost, vi spela fia med knuff med barnen. Jag fick med en 
CD-spelare som var trasig och skulle slängas på tippen, äh åkte upp till tippen å 
slängde grejer, åkte till Göteborg och titta på fotboll.

 Märker inte Paula att du är märklig – det vet jag inte, vi satt och prata

 Du berätta ingenting – nej

 Har inte hon märkt nått så är du ju bra på att spela, spela cool – jag var nog inte 
så jättecool och det såg hon nog

 Det var det jag mena, det var det jag fråga dig, hon såg på dig att du inte va det – 
hon såg att jag inte mådde bra, det gjorde hon naturligtvis. Hon sa att jag måste åka ner 
och kolla på fotboll för det är nått som gör mig glad

 Frågade hon inte vad det är som tynger dig, varför är du inte glad – vi hade ju 
pratat om vad som hade hänt och grejer och så på fredan i telefon. Vi satt och prata om 
det hemma hos henne också.

 Du berättade ingenting om det du varit utsatt för – nej, jag vill inte dra in henne i 
det

 Sen så åker du till tippen för du skulle slänga nått för hennes räkning, vad mer 
slänger du än CD-spelaren  – jag slänger det skräpet jag hade hemma inklusive skorna

 Har de stått så tills du tar och ställer dem i bilen, förpackat – ja det har stått i köket 
med mer skräp uppe på plus att jag hade lite skräp i kartonger som jag hade i bilen som 
skulle kastas.

 Vad är det för påse som det ligger i, du sa att du lägger det i en papperspåse sa 
du, vad är det för papperspåse – en ICA påse, typ

 Det är ICA du handlar på – ja

Är det den vi kan se när vi ser på film när du slänger – ja det är det nog, det är den 
enda papperspåse jag har med mig

 En som var lite ihop knölad, en Maxi påse – kan det ha vart
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 Handlar du på Maxi – jag var där och handla veckan innan på Maxi, det kan vara en 
Maxi påse

 Vad är det mer du slänger – suckar, jag kommer inte ihåg vad det fanns i de där 
kartongerna, de har stått i bilen några dar (papper). Jag slängde en hel kartong och 
sparade en som jag kan ha alla mina verktyg i bilen

 De du hade haft på dig under den här natten, 3-4 september, vad var det av det 
som du slängde på – skorna, strumporna

 Bara de – ja, det kan ha varit ett par shorts som var alldeles för stora, jag har gått ner 
10 kilo

 I din bil har vi hittat en bankdosa – den är min

 Har du nån kod så vi kan kontrollera det – xxxx

 Så du har inte fått med dig någon bankdosa från Helene – Helene har SEB och det 
är en Swedbank

 Advokaten har inga frågor
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5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas

adv. Per-Åke Kvarnström
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-10-30
Förhör påbörjat

10:10
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren –  fetstil
Jennie – normal

Fhl anteckning – i förhöret omnämns Mona-Lisas. Det är en kiosk/mat som ligger på 
Strömstadsvägen i Uddevalla

Har du något du vill berätta som du inte gjort i tidigare förhör – nej

 Du fick frågan vid häktningsförhandlingen om vad du har för förklaring till vad det 
kommer sig att det finns blod i ditt badrum på Carl Roséns gränd från Erik – mm, jag 
hade ju mina skor med mig hem så att det är om det kommer därifrån när jag tagit av mig 
strumporna i så fall, om jag fått blod på händerna eller nånting, jag har ingen aning, jag vet 
inte.

 Det tog du ju av dig i hallen har du ju berättat – ja

 Innan du gick in i badrummet – ja men det är om jag haft det på händerna då när jag har 
gått in 

 Då kan jag säga att det spåret är inget, man kallar det lite olika beroende på hur en 
blodbild ser ut. Om man får på händerna till exempel så tar jag i något så kallar man 
det. Lite reserverar jag mig för vad jag säger det blir som ett utstryk, det blir inga 
droppar, men det är detta – okej

 Det är som ett stänk – det är jättekonstigt



 Det sitter där i alla fall – jag har ingen aning, jag tog av mig skorna och det ute i hallen

 De här kläderna som du har på dig när du kommer in i badrummet, hur gör du med 
dem – jag tar av mig dem och lägger dem i tvättkorgen

 De har inte blivit blöta – nej, det tror jag inte

 Har du duschat med kläderna på – nej, då hade de varit blöta

 Det är därför jag undrar eftersom man har hittat även blöta kläder men det har du inte 
gjort – nej

 Säkert – ja det är säkert, jag tog av mig och la det i tvättkorgen

 Men hur som helst så sitter det en stänkbild där på väggen – mm

 Det blir lite så här, det finns vissa saker som jag vill återkoppla till som vi har haft i 
tidigare förhör. På plats, alltså adressen Kungsgatan där Erik dödades så har du 
berättat hur du blev sittande på golvet där i köksdelen. Kan du berätta om det för mig 
igen, hur  du hamnade där och hur du blev sittande där – jag stod ju vid diskbänken från 
början och sen så när han blev hotfull, Shian, Shajan, jag vet inte vad han heter, äh så gick jag 
närmare, ja åt kyl och frys hållet kan man säga, åh sen va ju han inte jättetrevlig när han va 
där och när han då drar upp vd jag antar är en kniv eftersom åklagaren sa att det var knivhugg 
så a jag vet inte om jag blev rädd eller jag satte mig ner i alla fall ner i hörnet typ och höll för 
ögonen

 Du visar nu med en rörelse ungefär så här att någon tar upp något från höger sida vid 
benet – ja

Är det där du uppfattar att han tar upp nånting – ja det är där jag uppfattar att han tar upp 
nånting

 Ser du vad han tar upp – nej jag gör ju inte det, jag sätter mig ner

 Du sätter dig ner. Hur hamnar du där på golvet – hur jag sitter

 Exakt – oj det är en bra fråga. Jag kröp väl ihop där i hörnet och sätter mig

 När man pratar om att krypa ihop så kan man krypa ihop på olika sätt, tänker jag. 
Man kan sitta på rumpan helt och hållet eller ligga på sidan. Kan du föröka beskriva 
hur du sitter på golvet – jag sitter ju på golvet men jag sitter mot typ frysen till typ och 
håller för ögonen, jag vänder mig mot den liksom

 Det finns en fönstervägg, är det från fönsterväggen eller mot fönsterväggen som du 
vänder dig, du visar åt höger – jag har ju ryggen mot fönsterväggen

 Jaha sitter du ända borta vid…nu får vi rita känner jag – ja

 Jag har varit på plats och du vet ju också hur det ser ut – jag sitter med ryggen mot 
fönsterväggen så står ju kyl och frys där.

 Rita fönstret först, var har vi fönstret – fönsterväggen har vi här, här är fönstret liksom å 
så står ju kyl och frys där (ritar skiss). Där sitter jag med ryggen mot (ritar ett kryss)
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 Jaha, så du sitter alltså inte med ryggen emot kyl och frys – nej, jag sitter med ryggen 
mot väggen å vänder mig emot frysen

 Det har jag för mig att du sagt förut men okej du sitter alltså med ryggen emot fönstret, 
fönsterväggen – ja, fast jag kan ha sagt äh att, att jag sitter vid frysen, jag har ju sagt att jag 
sitter vid frysen, men jag sitter inte med ryggen emot frysen, jag sitter ju med ryggen emot…

 Jag kommer inte ihåg vad det var nu men jag skriver ut vad du säger men det har jag 
svårt att hitta nu. Du kryper ihop där säger du och så sitter du vänd mot – mot frysen, 
där är kyl och där är frys (pekar på skissen) så jag typ sitter lutad mot frysen

 Och de här, benen – de har jag dragit upp emot mig

 Du drar upp dem emot dig – ja

Är det där du sjunker ihop där också eller sjunker du ihop nån annanstans – det är där 
jag sjunker ihop

 Du berättade också vid häktningen att de männen som säger är hemma hos dig och 
hämtar upp dig och är inblandade i hans död och då tänker jag framförallt på den här 
Shian, Shajan och han med hästsvansen. De är inte de männen som du lånat pengar av
 – nej det är av en annan kille

 Vem är det – det är han den här sju, vad heter det, MC-knutte historien som jag 

 Berätta om det igen – det är han som jag har träffat nere på Mona-Lisas, för jag har ju 
frågat äh två utav mina vänner om de vet nån som jag kan låna pengar av. Den ene är Daniel 
Banjak och den andre är ju Enko och bägge två hörde, Enko vet jag inte om han hörde sig för 
han, när jag pratade med han andra gången så sa han bara att jag inte skulle beblanda mig 
med sånt folk. Daniel vet jag hörde med en kille, äh som hade lånat ut pengar förr men som 
inte gjorde det längre. Sen vet ju inte jag, jag känner ju mycket folk i den här stan så vet ju 
inte jag om det kommit fram att jag behöver låna pengar.

 När du säger att du känner ganska mycket folk så måste det ju ändå va i en speciell 
krets tänker jag som lånar ut pengar – nej, jag känner inte folk som lånar ut pengar det gör 
jag inte men jag känner ju väldigt mycket människor i den här stan, vad de sysslar med har 
jag ingen aning om. Jag har ju jobbat som väcktare ute på Torp till exempel så när jag möte 
folk här på stan så jag känner igen dig nånstans ifrån så vet de liksom att de har sett mig 
nånstans.

 Det kan jag absolut köpa, men alltså hur kommer man i kontakt med en person som 
man ska låna 40 000 av. För det är 40 vi pratar om och du ska betal tillbaka 50. Hur 
kommer man i kontakt med den. För nu har du pratat med Enko och Daniel och de kan 
inte hjälpa dig – nej, å när jag var nere på Mona-Lisa då kom den här killen fram till mig 
och frågade om jag fortfarande behövde låna pengar. 
 Hur har han fått reda på det – det vet ju inte jag, det är det jag inte vet

 Så av en slump – jag har funderat på om Daniels kompis möjligtvis har pratat med folk då. 
För jag vet, jag känner ju inte Daniels kompis men jag vet vem han är, så han vet förmodligen 
vem jag är också.

 Vem är han då, vad är det för en, Daniels kompis – (suckar) han är chilenare, jag vet inte 
vad han heter men jag vet hur han ser ut i utseende eller gjorde förr i alla fall.
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 Var bor han – han bor här i stan

 Det är en kompis till Daniel Banjac – jajemen

 Du träffar han på Mona-Lisas, hur gick det till, jag tänker, du är helt plötsligt på 
Mona-Lisas och så är den snubben där också  – ja, äh det vet jag inte. Jag skulle in och 
köpa cigaretter. Hade varit borta och tankat på äh, vad det heter som ligger jämte 
Mona-Lisas, tank, de har ju sånt. Tvättat bilen har jag gjort när jag var där.

 Då finns det en person där, en MC-knutte som kommer fram till dig och frågar 
behöver du fortfarande låna pengar – det var ganska nära där när jag hade pratat med 
Daniel och Enko då.

 Jojo, det kan mycket väl va så att han har kännedom om det men att ni två lyckas 
samtidigt träffas på macken – det här var inne på Mona-Lisas

 Mona-Lisas är ju på samma ställe  – jag vet inte om han hänger där ofta eller, jag har 
ingen aning

 Vi pratar ju ändå om få minuter som ni stöter samman här – nej, jag var ju där inne en 
stund.

 Jojo, men du tillbringar väl inte hela dagar inne på Mona-Lisas  – nej, nej herregud

 Det är så jag menar – ja, nej det gör jag inte

 Det är lite slumpen som ni råkar springa på varandra – ja de, jag brukar tanka där borta, 
jag har varit inne på Mona-Lisa en del och köpt cigaretter, jag vet inte. Jag har inte tänkt på 
om han har varit där innan heller

 Förvisso men det känns slumpartat – jag vet inte men han kom fram och fråga mig det i 
alla fall. Sen mötte jag han ett par dagar senare nere i Göteborg då.
 Vad lämnar man för garantier. Ni måste ha någon form av kontaktuppgifter er emellan 
– han har, han fick mitt telefonnummer. Han har mitt personnummer och allting liksom så 
han har nått att gå på liksom.

 Du då, du ska ju betala tillbaka – mm, men de skulle ju kontakta mig

 Du menar det här slumpmässiga som har inträffat i Trollhättan när du är på 
Coopbutiken kommer ut där och plötsligt står de bara där – där står han med hästsvansen

 Det är väldigt många sådana tillfällen – ja, jag vet inte hur de har koll på mig, ingen aning

 De lägger väldigt mycket energi i så fall – men han med hästsvansen har jag inte träffat 
innan liksom.

 De måste ju dels veta vem de ska leta efter och jag menar att Coop är ett exempel, 
sedan har du berättat om ICA ute på Torp där de också bara random där var de bara 
när du skulle in – det var han igen med hästsvansen

 Vad har de för tid att hänga i hasorna på dig hela tiden – ingen aning

 Det känns lite för mycket för att de ska va – det är så det har vart i alla fall, jag är ju, på 
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ICA Maxi har jag i stort sett varit varannan dag i alla fall ungefär vid samma tid när jag har 
handlat lunchmat innan jag ska åka till jobbet eller efterjobbet när jag ska köpa mat på 
hemvägen eller så där.

Är du där varje dag – nej inte varje dag men kanske varannan vart tredje dag i alla fall

 Jojo, förvisso men de ska ju veta att du är där – ja fast jag tror den gången ute på Torp då 
sprang han nog bara ihop med mig och inte

 Vi har ett tillfälle till att man lyckas snoka upp dig uppe på Carl Roséns gränd som du 
inte är skriven på – mm, där är också att jag berättat för Daniel till exempel att jag ska flytta.

 Då ska Daniel ha kontakt med de här med andra ord, då måste han ju veta vilka dessa 
är – nej, jag tror inte han vet men jag har berättat för alla att jag ska flytta till Carl Roséns att 
jag har fått en andrahandslägenhet liksom. Det har jag inte berättat bara för Daniel det har jag 
berättat för Paula och…

 Men då måste nån de du har berättat för ha kontakt med de här som dyker upp 
utanför din bostad – ingen aning

 Du nämnde att Daniel visste det. Daniel borde veta vem de här personerna är eftersom 
han hade kontakt i sin tur med någon person som eventuellt kunde låna ut pengar men 
inte gjorde det längre – ja men det var den där chilenaren, han var chilenare i alla fall, äh det 
är den enda kontakten jag vet att Daniel har

 Jag har varit på plats och sett, jag har varit i lägenheten också där du har eller hade i 
alla fall. Det är oerhört brant upp där till din uteplats. Det går knappt att se något upp 
där. Det är en massa träd. Det är inte dåligt att pointa ut vart man bor. Det är 
halvkrångligt att hitta adresserna, det är källare och – det är källare och sådär

 Det är inte något man gör så där, det är inte lätt att hitta det – jag förstår vad du menar, 
men står du där nere så ser du upp

 Du ser upp självklart men vad du ser är en annan sak – ja, men jag var hemma från 
jobbet. Jag satt ju därute hela dagarna 

 Men man ser ändå inte, som du beskriver att de kommer in den vägen kräver lite 
grann – jag vet inte vilken väg de har kommit om de kommit runt ifrån eller 

 Man får klättra upp där för att komma upp – jag har inte klättrat där själv, jag har ingen 
aning

 Det är kanske inte det första man gör när man flyttar in – nej

 Det är många tillfällen som är slumpartat som man springer på dig – ja men Trollhättan 
visste de att jag jobba

 Då har inte ens tiden löpt ut att du skulle betala när du var på Torp till exempel – nej 
då fick jag bara (ohörbart)

 Och utanför Coop. Varför är man på dig innan du ens fått chansen att betala – ingen 
aning. Men det var så här hur går det liksom.

 Det är inte okänt för dig, du sitter på sannolika skäl misstänkt för mord. Är det inte 

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2020-10-30 10:10   diarienr: 5000-K1074675-20

 487



dags att berätta vem du lånat pengarna av för att vi ska få fram vem som har dödat Erik
 – jag vet ju inte vad han heter, Anders nånting

 Heter han Anders – Anders nånting tror jag, jag har inget efternamn, han är typ 190 lång, 
han är jättestor

 Eftersom han hänger mycket på Mona-Lisas så borde vi hitta honom där då – ja, jag 
vet inte om han hänger mycket där, men jag har träffat honom där.

 För det här slumpmässiga ni sprang ihop som borde han ha nån koll på dig som 
handlar cigaretter där som du berätta, cigaretter och tankar där – mm

 Annars är ju inte chansen så stor att man ska mötas där – nej, det är det inte

 Det måste vara angeläget för dig att vi får tag på den som har dödat Erik – det är 
jätteangeläget för mig och idag vill jag göra en polisanmälan. Det är ingen som har frågat mig 
om jag vill göra en polisanmälan, det kom jag på förra veckan att jag borde polisanmäla det 
här också.

 Du ska polisanmäla – de två som har varit hemma och hämtat mig

 Hur fick du de här pengarna som du lånade av den här Anders – jag var neren och 
hämtade dem i Bäckebol.

 Vad är det du får för nånting – kontanter

 Vad gör du med de kontanterna – lämnar till dem som skulle ha dem dan efter

 När är det du möter den här personen i Göteborg – ja du

 När skulle du betala – jag skulle ha betalat den (funderar) den 2:e tror jag måste de ha blivit

 Den 2:e vad då – 2:e september

 När lånade du då – jag lånade dem 3:e augusti

 Du lånade pengarna den 3:e augusti och sen så skulle du lämna tillbaka dem den 2:e 
september – mm

 Då menar du att två gånger innan det tillfället har de frågat dig hur går det när du 
stött på dem, en gång på Torp och en gång utanför Coop – mm

 Den 3:e augusti då möter du i Göteborg, var – Bäckebol

 Var någonstans – i IKEA parkeringen

 Du kommer dit, vad händer då, vad är det för pengar du får – jag får i en plastpåse 40 
000

 Vad är det för valörer – det mesta är femhundringar

 Utöver det då – tvåhundra och hundralappar

 Hur vet du att det är 40 000 – jag räknar dem
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 Vad är det för bil du sitter i – jag sitter i min bil

 Hur går överlämnandet till – han kommer med sin motorcykel och lämnar över dem till 
mig 

 Sitter du kvar i bilen eller går du ur – jag sitter kvar i bilen

 Hur går överlämningen till, var har han pengarna – han har dem i sin innerficka

 Vad säger den här Anders när han lämnar över pengarna – typ att här är dem å du vet 
vad som gäller å 50 000 tillbaka om en månad

 När lämnas dina uppgifter över till honom – då

 Då lämnar du över – mitt telefonnummer och de

 När kom ni överens om att träffas där – det gjorde vi på Mona-Lisas

 Bara sådär random inga telefonkontakter, inga telefonnummer – kommer inte ens ihåg 
om han fick mitt telefonnummer då

 Du sa att han fick de i Bäckebol – ja, äh gav han en lapp med mitt telefonnummer, 
personnummer min adress som jag hade då, då bodde jag uppe hos Erika å dem

 Har Erika haft påhälsning uppe hos sig också då – det tror jag inte

 Vad kommer det sig att de inte har varit där, de hade de ju en adress under denna mån
ad – ingen aning

 Istället för att chansa på att du ska handla på Torp – jamen där, men utanför, de visste, 
antagligen har de sett min bil utanför Helene där när jag har jobbat i alla fall. Jag var nästan 
aldrig hemma hos Erika under de två och en halv månad jag bodde där. Jag var mest hos 
Paula.

 Hur visste de det – nej, det vet jag inte, ingen aning

 För det kan de ju inte veta – nej, men min bil har inte varit där så att

 Vad tänker du på – hemma hos Erika

 Hur vet de vad du har för bil – de har de ju sett när jag tanka bilen

 Du menar att de har haft koll på det när du tankar bilen så säger de där är hon – mm, 
antagligen

 En bil kan man ju byta, man kan ju komma i vad som helst – ja det kan man men jag har 
en bil

 Hur vet de det då – ingen aning, det är inte säkert att de vet att jag har bara en bil

 Helenes kontokort. Hur kommer du över dem när du är hemma hos Helene – jamen de 
är att jag tar plånboken ur hennes väska på rullstolen
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 Hur kommer det sig att du tar dem, på vems initiativ du kanske inte vet vart de är – de 
ligger alltid i hennes plånbok, det gör dem

 I vilket läge är det du tar de – det är när han säger till mig att ta plånboken, han ser ju att 
den sticker upp och jag har sagt att den ligger där liksom

 Rullstolen står med ryggen inåt och väskan ser han att den ligger i där i allt det här 
stöket – väskan hänger så att den är utåt liksom

 Han har ju precis dödat Erik det har ju vart, misstänker jag i alla fall, nu säger jag 
något som kanske inte är sant men det borde vara ganska stökigt och blodigt – det var 
stökigt och eftersom det stod en strykbräda där också som hade ramlat också

 Så säger han, den som har dödat Erik, ta plånboken som ligger i väskan – han säger ta 
plånboken eller nått sånt där

 För den såg han stack upp i – å ja, å ja hade sagt att jag inte tagit korten än liksom
 Men hur vet han att den finns i väskan, hur ser han den – jag vet inte om han sett den när 
han kommer in eller om han sett den när han står där, jag har ingen aning

 För på din beskrivning låter det som han har fokus på att hota Erik av nån anledning 
som jag inte heller riktigt förstår – inte jag heller

 Jag förstår inte att man dödar honom och – det gör inte jag heller

 Han skulle kunnat hota av dig koderna också och döda dig med – det skulle han kunnat 
göra, absolut

 Här gör man ett annat val, man tar med dig, sätter på dig kläder så att du ska skyla dig 
med handskar och mössa och allt vad det är för nånting och sen har man till och med 
den goda smaken att köra hem dig. Du är inte föremål överhuvudtaget att döda – nej de 
vill väl ha mer pengar, tänker jag

 Därför dödar man inte dig – ingen aning, jag har faktiskt ingen aning

 När du kommer till Helene på natten så säger du att din bil har gått sönder och att du 
ska ringa på hjälp, du har berättat att du ska låtsas ringa.  Vad är det som gör att du 
tar Helenes telefon och inte Eriks telefon när du ska ringa – det vet jag inte. Eriks telefon 
låg på bordet och han satt och kollade på en film och Helenes telefon låg där också på bordet.

 Jag tänker, han är ju vaken och du kan fråga, kan jag ta din telefon men du väljer 
Helenes telefon istället – ja, han satt ju där med hörlurar i och satt och titta på film

 Jag har för mig att du berättat att han går iväg in till Helene för hon hosta till – det är 
lite senare

 Var det inte i det läget du tog telefon – nej, nej när jag gick in på toa så var han inne och 
hosta henne. Han höll på att hosta henne när jag kom ut från toaletten 

 Det var aldrig aktuellt att låna Eriks telefon – nej, inte ens om den låg på bordet och han 
höll på att titta på nånting, om det var en film eller vad de va på sin telefon

 Din egen telefon, vad kom det sig att du lämna kvar den i bostaden – jag fick inte med 
mig den för det gick så fort när de kom, jag hade lagt den på laddning för jag hade ju lyssnat 

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2020-10-30 10:10   diarienr: 5000-K1074675-20

 490



på ljudbok

 Du måste få med dig nånting från bostaden, nycklar och lite annat, tänker jag – de låg 
ju, jag har en tunna som står när man kommer in ifrån hallen, där lägger jag alltid nycklarna.

Var låg din telefon på laddning – borta vid sängen

 Det är ingen jättestor lägenhet – den är liten

 Det skulle kännas angeläget att få med sig sin telefon – ja men nu blev det att jag fick med 
mig varken cigaretter eller snus ens engång, jag fick med mig nycklarna

 Så den blev kvar – ja

 Sen när ni åker till Trollhättan, har du berättat att ni åker i, att man inte använder din 
bil. varför inte ta din bil, borde vara säkrare för dem – ingen aning, de hade ju sin bil i 
alla fall

 Jag tänker på alla resor de gjort med dig i bilen – jag har ingen aning, jag fick med mig 
nycklarna till lägenheten

 Var är din bil under tiden – i garaget

 I garaget och det innebär, vart står den då – i garaget uppe på Carl Roséns gränd

De är många garage där uppe på Hyggestråket – jag har en plats under så jag har inlåst

 Det var aldrig aktuellt – nej de tog med mig bakom ICA där hade de sin bil

 Var har du dina bilnycklar – de ligger kvar hemma

 Var lägger du de någonstans – ingen aning men de ligger väl på tunnan

 De ligger på tunnan så de får du inte med dig – nej, jag har separerat dem, det är så 
mycket nycklar så de sitter liksom inte ihop. Det är inte alltid jag behöver ha med mig 
bilnycklarna liksom

 Så är det ju – jag promenerar en del

 Försvararen har inga frågor

Jennie har inget mer att tillägga
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-11-23
Förhör påbörjat

13:40
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Har du något du vill berätta som du inte gjort i tidigare förhör – nej

 I tidigare förhör har du gett en uppgift om den 28 september och det måste vara fel 
dag. Detta var i det sammanhanget som du varit inne på Coop, Hörngatan och han med 
hästsvansen hade dykt upp – det ska va augusti

 Vi ska backa lite till det senaste förhöret. Där säger du att när du tar emot pengar från 
Anders nere i Bäckebol. Jag frågar dig vad gör du med de kontanterna du svarar 
lämnar till dem som ska dem dan efter. Berätta om det – de är dem som jag lånat pengar 
av i februari.

 Vem är det – det är ett gäng i Vänersborg, alltså jag har inga namn på de heller.

 På något sätt måste du komma i kontakt med dem eftersom du ska lämna tillbaka 
pengarna – jajamen, öh jag träffa ju på dem, alltså jag har inga nummer till dem heller utan 
vi har bestämt datum när vi ska träffas, när jag har träffat dem andra gånger, jag har inga 
telefonnummer till nån.

 Lite knävligt blir det för mig att du alltid springer på dem – inte springer på, vi har 
bestämt datum innan när vi ska ses.

 När du nu lånar pengar – jag har varit hemma från jobbet också, för att de har sökt upp 
mig på jobbet de här som är från Vänersborg

 Vad sa du, de har sökt – de har sökt upp mig utanför mitt jobb i Lilla Edet vid tre tillfällen, 
å veckan innan här har jag gått hem tidigare från jobbet, jag har inte gått till mitt jobb i 



Trollhättan, eller Lilla Edet för jag har varit rädd.

 Vad pratar vi om för tid nu när du inte vågade gå till jobbet – veckan innan där

 Veckan innan vad – när jag ska betala tillbaka till Anders och dem, nu pratar vi om de 
andra pengarna där

 Du ska betala tillbaka till Anders och dem – mm

 Vänta lite nu, nu tar vi det från början igen. De här Vänersborgarna som du ska betala 
till – då har jag semester när jag ska betala tillbaka till dem, det är jag som blandar ihop det

 Du säger att du ska betala tillbaka till Anders – ja fast inte till Anders men till de här 
killarana som kommer, jag har ju lånat pengar av Anders och de här andra killarna har sökt 
upp mig i Trollhättan de som Shian eller vad han nu heter. De andra som jag betalade tillbaka 
till i början av augusti när jag har lånat pengar av Anders och dem, de har ju varit utanför mitt 
jobb vid ett flertal tillfällen i Lilla Edet innan.

 Vad pratar vi om för tidsperiod då, när är de i Lilla Edet utanför ditt jobb – de har de 
varit i en månad innan och så har jag haft semester

 När du pratar om en månad innan, vilken månad är vi på då – det måste väl vara juli, i 
början på juli

 Du hade semester – jag kommer inte ihåg, vecka 30, när hade jag semester, 32,33,34, 
…31,32,33,34 jag kommer inte ihåg

 Vad pratar vi om för månad om vi nu inte kan ta det i veckor – juli augusti hade jag 
semester

 I juli-augusti hade du semester och sedan är de utanför ditt jobb – i början på juli

 Vad vill de då, när har du lånat de pengarna – de lånade jag av dem i februari. Jag lånade 
dem i ett halvår med 10 000 i ränta.

 Hur mycket lånade du då – då lånade jag 40 000 av dem

 Och då ska du lämna tillbaka – jag lånade 30 000 av dem och de skulle ha 40, sen lånade 
jag 40 000 av Anders och dem och de skulle ha tillbaka 50 

 Att låna så mycket pengar utan att veta, vem ska jag lämna tillbaka till och när – där 
har, jag känner inte dem heller, e har ju också haft mitt nummer och ringt mig.

 De har ringt dig – de har ringt mig, jag har inte haft några nummer till dem, de har ringt mig 
på skyddade nummer, jag hade till och med en period då jag inte ens hade min telefon 
tillgänglig för skyddade nummer för att jag var så djävla trött på att folk ringde från skyddade 
nummer.

 Då har du lånat pengar i februari. När skulle du lämna tillbaka dem – de skulle jag 
lämna tillbaka i februari

Ändå söker de dig i juli, i början på juli söker de dig – ja för att då behövde de ha tillbaka 
sina pengar tidigare
 Snurrigt är det. Det låter så där måste jag säga – det har varit djävligt snurrigt
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 Och inte en aning om vad de heter. Anders vet du vad han heter som du lånade av nu. 
Vad är det som gör att du inte vet vad de andra heter – de har utländska namn, jag tror 
den ena heter…han är utländska i alla fall, nått serbiskt namn eller bosniskt eller så där 
(funderar) nått på S, det är inte han som varit utanför mitt jobb heller.

 Nähä, vem är utanför ditt jobb då – det är hans polare som inte jag har en aning om 
(ohörbart) ens en gång (funderar) jag kan inte komma på vad han heter

 Men om de nu har ditt nummer, varför ringer de inte och säger hallå vi behöver 
pengarna tidigare – för att jag har haft mitt telefon spärrat för skyddade nummer

 Aha, för att du var så trött på att det var så mycket skyddade nummer som ringde – för 
att jag ville inte ta de samtalen

 Du vi släpper det
 
Pappa Jan
Din pappa, Jan har berättat. I början av året 2020 lånade du pengar av honom, 
närmare bestämt 10 000 kronor. Du ska ha sagt till honom att det var en person som 
jagade dig och att det skulle vara en chilenare som ville ha 20 000 men kunde nöja sig 
med 10 000 som du hade lånat. Berätta om det – jag ljög ju för honom

Du ljög för honom, vad handlade det om – att jag behövde spela ihop pengar

Detta att ha chilenare efter sig verkar ha hänt fler än en gång. Är det alltid chilenare – 
nej

Nu är det två gånger som jag känner till. Här har du sagt till din pappa att det är en 
chilenare som du dock ljög om som du sa. Sen dyker det upp en chilenare till i samband 
med mordet på Erik – jag tror att han är chilenare, jag vet inte vad han är, jag tror han är det

Du tror han är chilenare i alla fall – jag tror han är det  

Din pappa har också berättat att du lånat 10 000 kronor ca 14 dagar innan mordet. 
Berätta om det – då hade jag inga pengar och behövde försöka spela ihop igen

 Din pappa berättade också om att du i fjol 2019 var skyldig dina arbetskamrater 
pengar och att du av den anledningen inte vågade gå till jobbet. Han tror du jobbade på 
bruket i Munkedal eller New Wave. Berätta om det – new wave jobbade jag på en period 
där.

 Berätta om det – jag hade spelat bort pengar

 Varför vågade du inte åka till jobbet – för att jag ville inte åka dit innan jag betalat tillbaka 
det där

 Vad gjorde du istället då – jag lånade pengar av pappa

 Betalade du de personerna och så åkte du och jobbade – ohörbart

 Hur mycket var du skyldig – det kommer jag inte ihåg. Mamma och dem fixade över 
pengar till dem. Min mamma fixade över pengar till min kollega
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 Så din mamma betala- mm med pappas pengar

Du pratade med din pappa på söndagen efter mordet. Han frågade dig om du hört 
något och att det måste varit hemskt för Helene. Då säger du att du vet ingeting för du 
har inte pratat med dem. Berätta vad det var för ett svar till din pappa då du mycket 
väl visste vad som hänt – vad skulle jag säga till honom tycker du, jag var där

 Det har du inte berättat för någon annan att du var där. Det har du bara berättat för 
mig egentligen. Du har ju berättat andra saker för andra personer – vad då saker för 
andra personer

 Om vad som har hänt vi kommer till det, Raimo bland annat – hm

 Då undrar jag, din pappa vet ju att något hemskt har hänt hos Helene men du säger jag 
vet ingenting – det har jag inget minne av att jag har sagt till han en gång

 Det är din pappa som har berättat det – han sa däremot till mig att han hade anat att det 
var hos Helene 

 Ja det vet han ju för han frågar ju dig om du hört något och att det måste varit hemskt 
för henne, så det har han ju förstått att det var hos Helene det hade hänt nånting – jag 
kommer inte ihåg exakt hur vi pratade där

 Han sa det att du hade svarat att du inte visste nått för du hade inte pratat med dem – 
ja sa till och med till honom att jag har tystnadsplikt och kunde inte säga nått

 Men då har du inte det mot Raimo, tystnadaplikt – jo

 Där berättar du ju vad som har hänt – ja men då var det redan ute, det var på lördan

 Och detta är på söndag så det är dagen efter – ja men det var att min mamma hade sagt att 
jag inte skulle säga nått till pappa. Jag hade pratat med mamma innan.

 Så din mamma säger att tala inte om nått för pappa – ja, för pappa kan inte hålla käften

 Okej

Cecilia Ekström
Du lånar pengar av Cecilia Ekström torsdagen den 3 september. Hon förde över pengar 
till dig två gånger via swish. Berätta om det – jag lånade pengar av henne som jag sa att jag 
skulle betala tillbaka en skuld med och försökte vinna ihop de här 50 000, det gick inte så bra. 
Jag skulle betala tillbaka den här skulden den 2:e

 Och vem var det du sa att du hade en skuld till – då sa jag att jag hade en skuld till Enko

 Och vad mycket skulle du betala om du inte betalade i tid – 1000 kronor per dag

 Hur mycket var det som Cecilia swishade till dig – 23 000 kronor

 Om vi räknar posterna, två gånger säger jag – ja 20 000 och sedan 3

 Anledningen till att det blev tre till vad var det – det var att jag redan hade spelat bort 20 
så jag tänkte att om jag lånar 3 000 till så kanske jag kan (ohörbart)
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 Var det inte så att du sa att det gått över tre dar – ja det sa jag

Raimo Norrgran
Du besöker honom lördagen 5 september. Du lämnar kontanter till honom i form av 
femhundrakronorssedlar och så swishar han dig samma belopp. Vad är detta för 
pengar – det är pengar som jag har haft hemma som jag har haft för att leva på

Hur mycket var det – 4 000

4000 kronor den 5 september som du har haft hemma för – som jag har haft för att leva 
för. Alla pengar jag har haft på mitt konto har jag spelat bort
 Men varför ska han ta emot femhundrakronorssedlar av dig och så ska han swisha dig 
samma belopp om du nu ska leva på dem pengarna – för då hade jag verkligen inga 
pengar kvar

 Men du har ju femhundrakronor, du har ju sedlarna, då har du väl pengar, kan man 
inte leva på de – jag vill ha in dem på mitt konto så att jag kan spela på dem.

 Vänta lite nu. På den 3:e får du 23 000 som du spelar upp, säger du. Sen har du kvar 
4000 nånstans som du, de 23 000 är ju swishade in på ditt konto direkt, här har du 
kontanter som du ska leva på säger du – mm

 Helt plötsligt får du för dig att åka till Raimo – jag hade vart på fotboll i Göteborg, å jag 
hade pratat med Raimo i telefon nån dag tidigare, å de har flyttat till Uddevalla. Jag tänkte jag 
svänger upp där och hälsar på för jag vågade inte åka hem

 Det kan jag förstå i och för sig.  Raimo berättar att du sagt att pengarna var en 
insamling för Wilmas familj som inte kunde betala sin hyra pga att de inte jobbat sen 
Wilma försvann. Vad har du att berätta om det – mm, jag fick ju hitta på nånting för han 
vet ju att jag har spelproblem. Jag har lånat pengar av han förr.

 Nu skulle du inte låna, det var ju de här pengarna 4 000, varför kunde du inte bara 
säga de här pengarna har jag att leva på, kan du inte bara sätta in, här drar du in 
Wilmas familj, insamling till Wilmas familj – det blir så många frågor då

 Menar du på riktigt, att om jag har pengar som jag säger, de här ska jag ha och leva 
av, kan du sätta in dem till mig skulle det bli mer frågor då – eftersom han vet att jag har 
haft spelproblem och grejer så ja

 Varför – jag vet inte för att han har vart på mig både han och hans ex fru och hennes bästa 
kompis och jättemånga vart på mig sen (ohörbart) i flera år

 Det kan jag förstå att de varit men varför skulle det bli mer frågor att du sa att det var 
pengar som du skulle leva av än att säga att det var en insamling för Wilmas familj – jag 
vet inte jag fick…jag liksom lika bra att säga nått, hitta på nått

Raimo säger också att du fick frågan om vad det kom sig att du inte själv satte in 
pengarna på en insättningsautomat. Din förklaring var att du hade Forex bank och det 
inte gick att sätta in. Varför detta svar – nej det sa jag inte alls, jag sa att jag hade satt in 
pengar med mitt vanliga bankomatkort och på Forexkortet går det inte att sätta in mer. Jag har 
satt in pengar med mitt vanliga swedbank kort.

Varför kunde du inte gå till en insättningsautomat och sätta in pengarna – jag kunde inte 
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göra det med Forexkortet, jag kunde bara det med det andra och sätta in 10 000 i veckan.

 Du menar att du har satt in 10 000 i veckan och att det är ett tak för att inte få sätta in 
mer pengar – man får inte sätta in mer än 10 000 i veckan

Så därför går du till Raimo, säger att detta är insamling till Wilmas familj och så ska 
han hjälpa dig, ta kontanter och så ska han swisha dig. Men kontanterna är ju de som 
du ska leva av, du kan ju lika gärna handla med dem – ja men jag vill ha in dem på mitt 
konto så jag kan spela

Å det har du inte gjort tidigare då det varit kris med pengar när du lånar här till 
exempel av Cecilia 23 000. Du kunde ju använt dem tidigare att spela för menar jag – de 
4:a, de var de sista pengarna jag har haft kvar i kontanter sen jag har sålt massa sprit. Det är 
så jag har levt ända sedan i februari så har jag haft kontanter för att leva på. 

Vad kom det sig att du berättade för Raimo vad som hänt i Heles lägenhet men inte till 
din pappa – för att mamma fortfarande hade sagt att jag inte skulle säga nått till pappa för 
han kan inte vara tyst

Det som står i tidningarna menar du får du inte säga till din pappa – nej jag fick inte, jag 
vet inte om vi kom in på att det var hos Helene på nått vis, jag kommer inte ihåg, jag hade 
pratat med min mamma tidigare i alla fall och hon sa att jag inte skulle ta någonting med min 
pappa för han kan inte vara tyst.

Till pappa kan man inte heller säga att det här kan jag inte berätta för dig – det skulle 
man kunna göra 

Raimo berättar även att du sagt att du varit på sjukhus för du fått 
hjärtmuskelinflammation, stämmer det – nej

Vad kommer det sig att du berättar det – det var för att jag ville låna pengar, jag ville ha 
hjälp med pengar.

På vilket sätt då – jag ville låna pengar en kväll när jag inte hade pengar på kontot

När är det du ska låna dem av honom, varför låna pengar för att du har 
hjärtmuskelinflammation – för att jag sa att jag låg på sjukhus

När var det – det kommer jag inte ihåg

Hur mycket skulle du låna – jag frågade honom aldrig om det, det kom av sig sen

Du berättade att du hade hjärtmuskelinflammation och sen så kom det av sig – ja vi 
börja prata och så tänkte jag att jag skiter i det att fråga

Du ska ha lånat 30 000 från farliga personer. När gjorde du det – i februari

De pengarna fick du behålla ända till augusti - mm

Erika Hjelm
Du har lånat pengar av Erika. Minns du hur mycket – 15

15 000 – plus 6

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2020-11-23 13:40   diarienr: 5000-K1074675-20

 498



Vad var ditt problem den gången – spel

Du lånade 21 500 kronor någon gång i våras av Erika för du sa att det var strul med 
lönen från Rexel. Du skulle höra av dig till henne men hon hörde aldrig av dig. Du sa 
även att du opererat bort livmodern. Berätta om det – 21 500 skulle de va, precis. Jag 
hade spelat bort min lön.

Hade du fått din lön, det var inget strul med Rerxel – nej

Erika, är inte det en nära kompis till dig – jo, hon vet idag att det är så här

Idag ja – men då visste hon inte det

Att du opererat bort livmodern stämmer det - ja

Du skickade en Snapchat till Erika torsdagen den 3 september på 5000 kronor. Vad var 
det för pengar – det var de jag hade hemma

 Det var 4 000 sa du men 5 000 var den nu – den 3:e, jag hade ju handlat lite och så också 
för de pengarna också så jag hade 4 000 kvar. 

Vad skulle du göra med dem då, pengarna, du tog ett kort – det kommer jag inte ihåg

Du sa att det var de pengarna du skulle ha och leva av sa du ju – ja, men varför jag 
skickade det till henne vet jag inte

Var det inte så att du skulle köpa en TV – ja

Det finns uppgifter om att du tagit ut pengar men nu ville personen med TV:n ha swish. 
Vem frågade du om hjälp att swisha dig – Paula

Hon står också nära dig – mm

Var det så att den här personen ville ha swish – mm

Köpte du TVn – nej

Varför – för jag fick inte in pengarna på kontot

Var det inte nån som hjälpte dig med det, Raimo hjälpte dig med det – det var inte ens 
rätt dag. Jag skulle hämta den i Göteborg var det meningen

 Du var ju hos Raimo – på lördagkvällen, jag skulle ha köpt den på dan när jag var nere på 
fotbollen

Om det nu var viktigt var det då ett stort problem. Du kunde åkt till Raimo tidigare – 
nej, jag var hos Paula på förmiddan

Varför kunde inte Paula ta emot pengarna och sen swisha dig – det vet jag inte, det måste 
ha vart att hon swishat sin hyra så hon kunde inte swisha mer.

Var och när tog du ut de pengarna, de här 5 000 – det vet jag inte

Pia Tollernäs
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Vad minns du om henne – det är en kompis

Pia berättar att hon hjälpt dig med att starta en insamling till jul för de som inte har 
råd att betala räkningar. Berätta om det – ja, vi har samlat ihop mat och grejer till folk 
som har haft råd att köpa mat.

Var hade ni detta konto – det är swishat en del till mig

Var är själva insamlingen, var kan man läsa om insamlingen – på Facebook

Pia berättar att hon som statade fonden heter Maria och har avlidit i cancer. Vad hette 
Maria mer än Maria – det finns ingen Maria som avlidit i cancer
Varför detta hittepå – för att jag inte orkade hålla på med detta mer

Ni startade ju om den – nej

Gick pengarna till det de skulle – jag vi dela ut mat i Trollhättan

Mat ja men pengarna – ja de också har vi delat ut, vi har köpt grejer till dem

Lustigt detta med just namnet Maria. Var det inte en kvinna som heter Maria som du 
har hjälpt att sälja några bilar för – där jag bodde förut ja

Var inte det också en Maria som hade en avliden släkting – Maria Karlsson

Det visade sig vara lite hej och hå med det – ja det var lite hej och hå med det

 Men där var du ju inblandad och tyckte att det spelar ingen roll att det inte fanns 
registreringsbevis på bilarna ta dem billigt så kan de säljas – det var ju hon som kom hem 
till mig där vi bodde

 Vem skötte försäljningen – det var jag eftersom hon bodde i Stockholm

 Det här var ingen person som du kände – nej, men hon kom och sa att AK var hennes 
pappa och att han hade dött

 Du känns inte naiv annars menar jag, du vet ju att man behöver ha ett 
registreringsbevis på en bil - ja 

Anna Rytterstig
Anna berättade om att hon lånade dig 4 000 kronor den 1 september. Anledningen till 
lånet var att en man tagit livet av sig och hade efterlämnat en skuld på 4 000 kronor 
som mannens kvinna ville ha hjälp att lösa. Berätta om det – det var det inte, jag skulle ha 
dem för att spela för.

Det är rätt drastiska saker - hon har fått tillbaka dem

Det är en annan sak men det är ju drastiska saker du hittar på för att få pengar – ja det 
har blivit lite värre och värre saker jag hittat på bara för att få in pengar.

Det håller jag med om - mm

Anna skulle få tillbaka pengarna den 4 september och på kvällen ringde hon dig. Du sa 
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då att du hade 4000 kr i kontanter. Hur gick det med detta, fick de 4 000 kronorna - nej

Petra Bengtsson
Hur var det med resan till Östersund där du skulle köpa en bil den 1 september 2020 – 
det var ett hittepå, (ohörbart) hon fick tillbaka sina pengar

Det är inte det som är grejen utan sättet som du manipulerar och ljuger för folk – jag 
vet, det är inte jättekul

Så där så ljög du alltså – mm

Du hitta på att du hade en bil i Östersund - mm

Magnus Hallbäck
Magnus säger att han hjälpt dig med att motta 15 000 kronor i kontanter som han med 
samma belopp swishade dig. Berätta om det – det är de pengarna som jag fick låna av dem 
i Göteborg

De 15 000 fick du låna de av dem i Vänersborg – jag fick låna pengar av dem i Vänersborg 
och för att få in dem på mitt konto så hjälpte han mig eftersom jag inte kunde sätta in mer är 
10 000 själv i veckan. 

Du kan gå till banken och sätta in pengarna – det finns inga banker som tar emot pengar

Så du menar på riktigt om jag får 30 000 kronor i handen så tar det mig 3 veckor att 
sätta in dem pengarna för jag måste gå till en insättningsautomat – ja

Var det inte så att du sa att du sålt en båtmotor sa du till Magnus Hallbäck – va! En 
båtmotor?

En båtmotor ska du ha sålt säger han och därför hade du 15 000 kronor – nej

Jo det säger han – jag har inte sålt en båtmotor i alla fall

Nej, det är möjligt men det kan väl vara ett hittepå det också – nej, det där har jag aldrig 
sagt

Vad sa du att det var för pengar till Magnus Hallbäck – att det var från min spritresa eller 
mina spritresor

Han säger i alla fall att det var för en båtmotor som du hade sålt – okej

Frågan är vem man ska tro på – han vet att jag har åkt till Tyskland och han kanske inte 
vill säga nått om det, vad vet jag. Jag har aldrig sagt att jag har sålt en båtmotor.

Det är lite svårt att tro på vad du säger med tanke på allt annat som du säger, det här 
har jag ljugit om, det här har jag ljugit om – varför skulle jag då inte kunna säga att jag 
sålt en båtmotor

Inte vet jag, det kan finnas en anledning till det att han inte vill säga att du åker på 
spritresor – det har jag aldrig sagt att jag sålt en båtmotor.

Carina Holm
Hon är den som har swishat dig mest pengar, ett belopp på 30 000 totalt - mm
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Carina berättar att du haft en hjälpa grupp på Facebook. Berätta om den – det är den att 
jag har sagt att jag vill hjälpa folk

Du har frågat Carina om hon kan låna ut pengar till en kvinna vars man har lämnat 
henne. Berätta om det – det var också en sån grej jag hitta på

Du har inga skrupler alls så att du kan lura folk – när det gäller mitt spelande, nej

Du tänker bara på dig själv – jag har inte haft en tanke på att ljuga ihop (ohörbart)

Du har frågat Carina om hjälp med pengar till en kvinna vars man tagit livet av sig på 
grund av en obetald skuld till ett MC-gäng. Kvinnan har tre barn och låg inlagd på 
psyket. Berätta om det – det var att jag själv skulle låna pengar till det här

Låna pengar till – till att betala min skuld

Du har väl ingen person som har tagit livet av sig och tre barn – nej

Har du hittat på det – ja för att försöka få ihop de här pengarna till de här snubbarna som 
jag är skyldig pengarna

Ly Nguyen
Du har av Ly hyrt hennes lägenhet i andra hand. Berätta hur betalningarna till henne 
har gått till – de skulle jag sätta in på hennes konto

Skulle sätta in – mm

Det blev inget alltså - nej

Du har den 2 september noga sagt kl.13.14 skickat ett meddelande till Ly att du fått 
hjärtinfarkt och var inlagd på Sahlgrenska. Vad är detta för något – det var för att dra ut 
på tiden för att lösa (ohörbart) pengar

Är inte det magstrakt att påstå att man fått hjärtinfarkt – jo, jag satt fortfarande hemma i 
lägenheten och vågade inte gå till jobbet för jag var rädd för de här från Göteborg

Sammantaget som du har fått in pengar på ditt konto från den 27 augusti till den 3 
september är en summa på 55 000 kronor. Lägger man till din pappas lån på 10 000 
kronor ca 14 dagar innan brottet är vi uppe i 65 000 kronor. Utöver dessa pengar har 
du en spelvinst insatt den 25 augusti på dryga 110 000 kronor. Förklara för mig hur du 
inte kan ha pengar att betala din påstådda skuld på 50 000 kronor eftersom du nu 
fruktar för ditt liv. Vi pratar om 175 000 kronor – det var från den 28 när de var utanför 
när jag jobbade som, jag hade inte de pengarna.

Mellan den 27 till den 3 september har du en summa på 55 – jag lånade pengar utav folk, 
jag lånade mindre summor, jag tänkte att om jag spelade upp de här så kan jag få ihop till de 
här pengarna. Jag ska ju betala tillbaka till alla andra människor också. 

Jo men de fruktar du väl ändå inte för ditt liv, de andra människorna – nej

Nu är du ju skiträdd för de här Göteborgarna så menar du på allvar att du kan bränna, 
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då är du ju inte rädd. Menar du på allvar att du är rädd ändå bränner du alla pengarna 
– jag kan inte gå till mitt jobb

Då kan det vara värt att en person mördas för 15 000 – nej det är det inte överhuvudtaget

Du kunde betala en del av det. Om vi lägger till ytterligare pengar som du hade hemma. 
Du sa att du hade pengar från fotbollsklubben, nästan 10 000 så är det 185 000 – ja men 
jag har spelat bort de här 110 och betalat alla mina räkningar och betalt skulder

Du har betalat tillbaka skulder till andra men inte de här du är rädd för – nej för den 25 
september var jag inte rädd för dem.

Du säger ju att de har dykt upp fler gånger utanför Torp och andra ställen och frågat 
hur går det – en gång innan det där men då vet jag inte vilket datum det var

Du blev rädd den 28, den 28 augusti blev du rädd, när du kom ut ifrån Coop – ja då 
började det närma sig att jag ska ha de här pengarna. 

 Från 27 till 28 är det inte så långt, bara en dag – ja det är det

När vi ändå är inne på den 28 så har jag kollat med Blomhuset att du hämtade ut ett 
paket 14.11 hämtade du det. Sen var jag även och kolla på Coop du påstod ha handlat 
plastpåsar där. Det finns inga sådana inköp – jag var där uppe och handlade plastpåsar

Det finns inga såna inköp – det är konstigt. Jag var nere och lämnade alltihopa hos Helene. 
6 rullar med plastpåsar var det jag köpte.

De har sökt där i sina baser och finner inget sånt – det är konstigt för jag har köpt 6 rullar 
med plastpåsar.

Det är värt att kolla en gång till – det tycker jag verkligen att det är för det har jag gjort

Men hur som helst så har du ju fått in ganska mycket pengar efter den 28 om du nu är 
så rädd som du kunde ha betalt – det skulle jag kunna gjort men jag vet inte om jag skulle 
få ihop såna mängder med pengar därför har jag ju spelat

 Jo, Jennie men det borde du veta med tanke på hur det har gått med spelandet tidigare, 
då kunde du räkna ut lite grann att du tar jag en jäkla stor risk här och bränner de 
pengarna på spel – att jag skulle kunna låna ihop så mycket pengar på de få dagarna trodde 
jag aldrig

 Hur menar du nu – om det är som du säger att det är 55 000 som jag fått in på de här få 
dagarna att jag skulle kunnat lånat ihop de pengarna från olika människor hade jag inte haft 
en aning om och därför har jag när jag fått låna de här summorna spelat för att försöka få 
tillbaka.

Du fick ju låna en hyffsat stor post, nästan hälften av 50 000, 23 000 – ja
Advokaten tillfrågas om han har några frågor – inga frågor

Nytt brott

Du ska delges som misstänkt om grov stöld någon gång mellan den 8 och 17 februari 
2020 på adressen Påstigen 23 i Dingle. Du är misstänkt att ha låst upp huset med 
medhavd nyckel som du lånat av Camilla och därefter låst upp vapenskåpet, tagit de 
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skrin där 120 000 kronor samt andra dokument förvarades Vad är din inställning till 
misstanken – det har jag inte gjort

 Vem är Camilla – min syster

Är det inte så att Camilla har konfronterat detta med dig tidigare – jo

 Vad sa hon då – hon frågade om jag hade gjort det

 Vad kommer det sig att hon frågade dig det – för att jag har varit uppe och hämtat ägg hos 
dem, det är ungefär det

Berätta om hur och när du lånade nyckeln till bostaden Påstigen 23 i februari månad 
för att låna ägg – jag var uppe och hämtade ägg för att sälja till folk på jobbet å till andra 
bekanta till henne, hon säljer ägg, å jag äter ganska mycket ägg

Berätta hur det gick till, gången när du skulle hämta ägg – jag åkte till hennes jobb i 
Dingle

Skrev du inte till henne först – jo jag skickade ett sms att jag skulle hämta ägg

 Ska hämta ägg – ja

 Hur gick det till sen – jag åkte till hennes jobb på veterinärstationen i Dingle, sen upp och 
hämta ägg och sen tillbaka med nyckeln och gav henne pengar

 Hur mycket betala du – jag kommer inte ens ihåg hur mycket ägg jag hämta

 Det verkar viktigt att hämta de här äggen – ja för att jag äter mycket ägg

 Jojo det förstår jag – jag skulle ha med mig till jobbet

 Du vet väl ungefär – hon har såna där 15 pack, kanske hämta 10 st

Är det inte så att du har bott där – äh, jo för länge sen, jag har varit skriven där men inte 
bott där

Du känner väl till adressen – de har bott där ganska länge. Jag var med när de flyttade upp

Brukar det gå till så när du hämtar ägg – ja eller så tar hon med till jobbet

 Brukar hämta nyckeln för att åka dit och hämta ägg – det har hänt några gånger

Hänt några gånger – ett par gånger kanske

Om vi tänker i år – det har nog vart både i år och förra året

Kände du till att de hade 120 000 i vapenskåpet – nej

Camilla säger att du kände till det att det finns pengar där – att det finns pengar där, de 
brukar ha pengar i vapenskåpet

Var inte detta lite speciella pengar de här 120 000 – speciella?
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För något speciellt alltså – det vet jag inte

Var det inte så att de sålt några hundar – jo de hade 10 hundvalpar som hon sålde

Är det inte anmärkningsvärt att syrran kommer och frågar är det du som har tagit 
pengarna – hon frågade inte det först, först frågade hon mig om jag låst huset

Hade du det – ja

Är det inte så att det hänger en massa nycklar där, reservnycklar och lite av varje. Du 
är rätt så känd i det huset i alla fall enligt Camilla – känd å känd, jag vet inte vad du menar

Känner till hur det ser ut, vart saker finns – jag vet vart kaffet står

Hur kändes det när Camilla fråga dig om det är du som har gjort detta, det är ju din 
syster – då satt jag och undrade om hon inte var riktigt klok. Och så fick jag höra några dar 
senare efter det här att de hade sett en blå skåpbil här uppe som hade åkt omkring
 En blå skåpbil – det var vad min pappa sa, att det hade åkt kring en blå skåpbil där uppe

Alldeles efter det här som hade hänt hos dem var du på en resa till Tyskland. Hur tog du 
dig dit – med  min skåpbil, ja

Vad var det för skåpbil – en bl, en grå Citroën

Nu höll du nästan på att säga blå – ja grå Citroën Jumpy

Vem har ägde den – jag

Hur tog du dig till Tyskland – ja antingen via färjan eller över bron

Eller, du vet väl hur du tog dig dit – det är olika, olika gånger

Nu pratar vi om denna gången i februari – ingen aning

Du vet inte hur du tog dig dit – det kommer jag inte ihåg, vi har åkt olika vägar varje gång, 
ibland Göteborg och ibland över Helsingborg

Den här gången – jag vet inte

Det intressanta är att det här skrinet som pengarna har legat i hittades i Falsterbo efter 
det att du varit i Tyskland. Falsterbo ligger i Skåne längst ner – mm

Jag skulle fråga dig om dina pengar. Omsättning på dina konton. Vad kommer det sig 
att du just i februari har en betydligt större omsättning på pengar än i månaden efter – 
vad menar du

Omsättning, pengar som rullar runt. Omsättningen på ditt konto ligger efter det att 
man tagit bort lönen ligger på över 300 000 i februari medan i mars ligger den på 75. 
Rätt stor skillnad. Vad är det som gör att fu ligger så högt i februari – jag spelade väl 
ganska mycket då.

Du bara inte spelade, det är väldigt många som sätter in stora belopp till dig på ditt 
konto. Vad kommer det sig att de sätter in så stora belopp till dig – det är väl för att jag 
har lånat mycket då 
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Men just den här månaden är det ovanligt många som sätter in stora belopp och så ser 
det inte ut månaden efter, du har inge förklaring på det – (skakar på huvudet)
 I februari swishade man dig över 120 000 kronor medans i mars så var det drygt 37 
000. Det har du ingen förklaring till – inte mer än att det var i februari som mitt spelande 
började öka igen. Det var då som jag fick tillgång till mitt spelkonto igen.

Februari knyts till den misttanken du har nu och vi har bara pratat med Magnus 
Hallbäck som säger att du kommer med 15 000 för att du sålt en båtmotor som du nu 
säger att du inte har gjort – mm

Vi ska även kontrollera fler där som har swishat dig – ja

Advokaten har inga frågor
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Förhörssätt
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Förhörsvittne

Berättelse

Har du något som du vill berätta som du inte gjort i tidigare förhör – nej berätta 
vet jag inte men, äh jag fick ju alla de här förhören till mig för två-tre veckor sen. Där 
är det ett förhör med Jonathan Stjärnborg som bor på Kungsgatan 74 B där han då har 
berättat att han natten den 4 september har hört röster på innergården och att det lät som 
mansröster. Jag bara tänker att det är ganska, hur jag tänker alltså, jag vet inte hur jag 
ska komma med det men för mig känns det ganska väsentligt med tanke på vad jag har 
berättat vad som har hänt, äh och sen även har det varit förhör uppe på Carl Roséns 
gränd där ganska många har upplevt att det sprungit folk på baksidan där jag bor, folk 
som då har sett folk har klättrat upp och även då Ingmar Tunsvik han själv försöker, jag 
vet inte hur gammal han är men jag kan inte tänka mig att han är 20, äh att han har 
försökt att ta sig upp där den vägen men att han inte lyckades men att han tror att om 
man är yngre så går det, det är sånt som jag har reagerat på i de förhören som jag bara 
vill alltså, säga att, det tycker jag är intressant för mig med tanke på vad jag har berättat.

 Det är sånt som du lämnar där men är det nånting som du vill ha kompletterat 
tänker jag – jag tänker på det här med de här rösterna som han har hört, det finns ingen 
specifik tid, nån gång under natten, natten morgonen säger han ju, äh det känns ganska 
relevant för mig då.

Är det något du vill ha kompletterat det var så jag menade – ja

Är det i tid, eller vad var det du ville ha kompletterat – jag vill i alla fall, nånstans så 
känns det som det är ganska viktigt 



 Jo, det försvinner ju inte – nej

 Ett förhör försvinner inte – för mig var det ganska viktigt i alla fall, jag vet inte om 
det går att komplettera, om han kan ge nån närmare tid eller om han bara säger att det är 
nångång innan 07.30, det är vad han har sagt.

 Det gäller Jonathan Stjärnborg säger du – ja, och så var det det här med att nån har 
försökt att ta sig upp eller att de har sett folk springa där och ni har sagt till mig att det 
är omöjligt att ta sig upp där.

 Omöjligt har vi inte sagt men vi säger att det är svårt, det är inget ställe som man 
ser att där uppe – men sen så finns det är inte bara precis nedanför mig utan det finns 
andra ställen att ta sig upp på (ohörbart) Lillebräckehållet till exempel. Jag vet inte hur 
det ser ut runt hörnet där.

 Det vi prata om också är att vi kunde inte hitta att du var skriven där – nej det vet 
jag ju, det sa jag ju men det är så många som känner mig i Uddevalla som vet om att jag 
bor där.

 Det här är inget som försvinner, det kommer att vara med i förundersökningen –
 jajamen

 Advokaten – jag frågar dig helt enkelt Jennie, tycker du att polisen bör komplettera det 
ena förhöret med Stjärnborg och be honom precisera tidpunkt för vad han hört – ja om 
han kan göra det

 Advokaten - Det andra är det du beskriver om hur det ser ut i närheten av Carl 
Roséns gränd, det blir frågan till dig. Det kanske finns foton redan på detta –  ja det 
gör det

Jag hade en sak till, eller två saker till egentligen, äh den här bilen som jag berättat om. 
Ni har fortfarande inte frågat om vilken modell det är, jag kan ju bara att det är en 
Toyota och att den är beige, äh jag kan Toyota Yaris och den biten men annars kan jag 
inga Toyota modeller men ni har fortfarande, jag skulle vilja…

 Vill du ha bilmodeller – jag skulle vilja om jag på nått vis skulle kunna få visa vilken 
modell det är, jag vet inte hur det ska gå till men. Sen så ställer du en fråga till mig sist 
gång hur jag tog mig till och från Danmark. Å hemvägen vet jag att jag åkte via bron. 
Jag hade bråttom hem för jag skulle till Paula för vi skulle titta på tredje delfinalen på 
melodifestivalen tror jag, så det vet jag nu när jag får tänka efter så vet jag att jag åkte 
över bron.

 Det är lite kompletteringar här och där som jag tänker fråga dig om och vi 
kommer in även på din bil - mm

 Mordet på Kungsgatan. Du har tidigare beskrivit hur du hamnar på golvet.
Berätta igen för mig hur och i vilket skede du hamnar där – ja, äh jag stod ju vid 
diskbänken, äh och han står bakom Erik som sitter på stolen och jag vet inte varför jag 
flyttar mig, jag vet faktiskt inte det, om jag, jag vet faktiskt inte det. Äh, på nått vis så 

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2020-12-10 13:10   diarienr: 5000-K1074675-20

 508



jag gick dit i alla fall, jag tror att jag typ, försökte alltså jag ville typ ingripa på det som 
var, höll på att hända, jag visste inte vad som skulle hända men jag vill ju liksom inte 
att vi skulle, jag ville bara komma därifrån han och jag utan att det skulle hända 
nånting, äh och när han blev aggressiv så, å vad jag har förstått på åklagren som han har 
beskrivit äh som har varit med en kniv då, äh huggt Erik så har jag kastat mig mot 
golvet i alla fall.

 I vilket skede är det, när han hugger eller innan – innan

 Innan han hugger – ja, han blev arg liksom

Är det då som du landar på golvet – ja för då blir jag rädd, så då landar jag på golvet

 Sker de här angreppen då efter det att du hamnat på golvet – efter jag har hamnat 
på golvet sker de

 Vad gör Erik då – jag vet inte riktigt för jag, alltså jag kryper ju änna ihop där. Jag 
hör ju, alltså jag hör ju bara att det händer nånting å sen så hör inte, sen så ser inte jag 
nånting förrän äh strykbrädan ramlar, den ramlar då ser, då tittar jag upp när det smäller 
till.

Vad är det du ser då – han står ju liksom framför mig, äh shian, shajan vad han nu 
heter. Äh då ser ju jag bara att Erik är på väg, jag ser bara i ögonvrån att Erik ramlar 
ihop strax efter smällen med strykbrädan.

 En smäll med strykbrädan sen ser du hur Erik – jag hörde strykbrädan ramla å sen 
ser jag Erik ramla ihop.

 Var låg Erik när ni lämnar lägenheten – han ligger borta vid Helenes rullstol, äh 
framför rullstolen om man säger. 

 Kolla du till honom nått – nej, alltså med allt som hände där gick så fort så sprang jag 
bara

 På vilket sätt ligger han – ingen aning

 Ligger han på rygg, mage, sidan – jag vet inte, jag tittade inte ens, äh

 Du har tidigare beskrivit att den här mannen som har angripit Erik kommer och 
hämtar dig – ja han rycker upp mig gör han å jag tar tag i kylskåpsdörren och drar mig 
upp i handtaget där liksom, klara att dra mig upp

 Men han tar dig – han drar mig i armen

 I vänsterarmen som du visar eller – ja det måste det bli (visar på sig själv vänster 
överarms tröja)

 Var tar han tag i dig – där i tröjan

 Så när du sitter där ihop kurad då – jag sitter ju då åt det hållet och då tar han här i 
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tröjan

 Han går ända fram till dig och drar i dig – ja och då tar jag tag i kylskåpsdörren i 
handtaget för att få hjälp att dra mig upp 

 Vi ska återvända till automaten i Ljungskile. Du har tidigare berättat att när ni 
kom dit så fick du en mössa, en jacka. Var det något annat du fick som du skulle – 
ett par handskar

Å de sakerna sen – äh de lämnade jag kvar i bilen sen till dem men handskarna fick jag 
med mig i byxfickorna

Beskriv de byxor du har på dig – ett par gråa mjukisbraller, mörkgrå

 Mörkgrå mjukisbrallor. Hur såg de ut mer än att de är mörkgrå – det var väl nån 
text på sidan

 Vad för text – ingen aning

Är det dragsko eller dragkedja – nej det är nått snöre

 Hur är det med fickor – två fickor, en på varje sida

 Vanliga gubbfickor – ja som på de här byxorna (visar på kriminalvårdens gröna byxor 
som Jennie har på sig)

 Vart är de byxorna – de ska ligga hemma, nu vet jag inte vart de är

 Vi har inte hittat dem, vi undrar vart de är – de skulle ha legat i min tvättkorg

 Vi har inte hittat dem i vart fall så vi undrar var de är – de ska ligga där ihop med 
min KGFC-tröja

 Hade du på dig den tröjan – mm, de sa jag i tidigare förhör

 Då tar vi det när du kommer hem till Carl Roséns väg så har du berättat de 
tidigare men om du tänker dig att du kliver in genom dörren – jag tar av mig 
skorna och strumporna där.

Är det de du gör det första, du måste låsa upp dörren – jag låser upp dörren
 Vart gör du av nycklarna – jag antar att jag lägger dem på bordet innanför

 Har du ett bord där – det står ett litet bord där å så är det en spegel.

Är det ett bord – ja ett sats bord.

 Jag har för mig att det står en tunna – nej inte direkt när du kommer in, du la 
nycklarna där eller om jag lagt in dem på tunnan, jag antar att jag har lagt dem på 
bordet direkt när man kommer in å så tar jag av mig skorna och strumporna å så hittade 
jag handskarna i byxfickorna så jag la ur dem också i skorna å så la jag de i en påse. 
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 Gjorde du det innan du gick in i duschen – det vet jag faktiskt inte

 Försök att tänka dig tillbaka i vilken ordning du gjorde – suckar, jag vet faktiskt 
inte om jag gjorde de först eller om jag gick in i duschen direkt, har faktiskt ingen 
aning, jag tror att jag gjorde det först men jag är inte helt hundra. Jag har för mig att det 
låg en påse i hallen med ett par blåa shorts i som jag skulle kasta.

 Vad är det för påse – nån plastpåse, jag hade rensat lite kläder å sånt så jag hade sånt 
som jag skulle kasta

 Du vet inte riktigt viken ordning då – nej jag vet inte, jag kan (ohörbart) (borrande 
ljud)

 Du har ju nycklar när du kommer hem för de får du ju med dig när du lämnar 
din lägenhet, då får du med dig dem i alla fall. Har du några andra nycklar som 
ligger i hallen – inte i hallen men inne på tunnan ligger nog mina bilnycklar eller om 
de ligger i köket, jag vet inte, ibland slänger jag dem i (ohörbart)

 Har de varit hemma bilnycklarna – ja

 När hanterade du dem senast innan brottet – ja du, det måste ha vart på fredag 
eftermiddag då.

 Innan brottet, brottet sker ju mellan torsdag och fredag – det måste vart på torsdag 
eftermiddag då, eller torsdag på dan.

 Vad gör du då – jag var ute på Torp

 Du använde dem till bilen – ja

 Nästa skede, när hantera du nycklarna nästa skede efter brottet – på fredag 
morgon

 Vad gör du då – då åker jag ner och sätter in pengar och åker till Erika

 Mellan då du kommer hem och sen åker iväg, vad har du gjort där – sen jag kom 
hem har jag duschat, sovit en stund och varit nere och handlat

 Bilen
Du har tidigare sagt att det inte är din bil som används upp till Trollhättan när 
Erik mördas, har jag uppfattat det rätt – mm

Du lyfte ju det att du ville se olika bilmodeller på Toyota, sen är det om det är en 
gammal eller ny bil – en nyare, inte sprillans ny men 

2015 eller vad pratar vi om ny – 2012, 2013, 2015

 Då skriver jag mellan 2010-2015  – ja, nyare än så var den inte

 När du sätter in pengar har du bilen med dig - japp
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 Vi har ju pratat om Coop Hörngatan. Du sa att du blev så rädd den 28 augusti i 
samband med att du mötte han som du benämner han med hästsvansen utanför 
Coop och vågade därför inte åka till ditt andra jobb, Rexel i Göta, stämmer det –
 det stämmer

 Vad var det du hade köpt vid det här tillfället – om inte jag minns fel så var det 
rullar med plastpåsar

Å det var några stycken var det också du sa – jag tror det var sex rullar

 Vi har tittat på detta eftersom det har varit uppe nu ett antal gånger för när jag 
pratade med dig senast hade vi inte hittat dem. Vi har tittat på detta med ditt 
påstådda besök på Coop den 28 augusti där du skulle köpt 6 rullar med 
plastpåsar. Det stämmer dåligt. Det var den 24 augusti som du handlade 6 rullar 
med plastpåsar, alltså 4 dagar innan den dagen du berättat om. Vad har du för 
kommentar till det – då var det något annat jag var uppe och handlade den dan, jag 
bara vet att jag var där och handla för jag skulle göra två ärenden efter mitt arbetspass.

 Men du har ju knutit det här plastpåseinköpet, det har vi ju pratat om flera 
gånger då du träffade på han med hästsvansen – plastpåsar är något jag minns att 
jag har gjort. Jag var helt hundra på att det var det jag hade gjort. Nånting har jag varit 
uppe och handlat den dan i alla fall.

 Vi hittar inga inköp som är gjorda den 28 ser du, det är det som är lite klurigt – 
jag kan ha varit uppe och handlat någonting till mig själv, (ohörbart)

 Det har du säkert gjort men inte den 28:e. Den 24:e däremot hittar vi köp – mm 
det kan ju har varit att jag handlat något till mig själv också

 Du har handlat för dig själv den 24:e  - ja, det kan jag ha gjort den 28:e också

 Vi hittar inga såna köp – nej, det är om jag betalat med kontanter, det vet jag ju inte. 
Ärligt talat.

Ärligt talat, det är just det Jennie, det är precis det vi ska göra, ärligt talat – ja

 Hursomhelst, den 24-25 arbetar du ju. Kommer du ihåg sista dagen som du inte 
åkte till jobbet för att du åkte hem, sista gången du var på Rexel och jobba, vilken 
datum var det – det minns jag inte. Jag vet att jag åkte hem nån kväll så var jag 
tillbaka och jobba och så åkte jag hem nån kväll och så kom jag inte tillbaka mer.

 Vad var anledningen då att du åkte hem – att jag hade ont i min handled

 När var det – 26:e kanske eller nått sånt 
 
 Det stämmer – ja

 24-25 jobbar du och det är den 24:e är det som du köper de här plastpåsarna 
som du har hängt upp ditt besök på. Sedan hittar vi inga andra kvitton, vi hittar 
inga inköp som är gjort av dig – jag har handlat till mig själv i så fall. Jag tog ut ett 
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paket till Helene och så gick jag upp till Coop.

 Och det var den 24:e. Det du har handlat på Coop – paketet var den 28:e

 Ja det stämmer, precis. Då vill vi veta vad du har handlat till dig själv – det kan 
vara ett paket cigaretter bara.

 Det kan det absolut va, men tänk på det. Det vore ju bra för dig om inte annat om 
vi vet och kan pointa det. Man kan se precis vad som är inköpt – det kan ha varit 
cigaretter eller nånting att äta.

 Tänk på det. Jag tror inte du har gjort några jättestora inköp, då går det lätt att 
hitta – det var därför jag trodde det var de här plastpåsarna på Coop

 Du lät tämligen säker på det – ja

 Advokaten har inga frågor
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas

adv. Per-Åke Kvarnström
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2021-01-13
Förhör påbörjat

13:35
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Vi ska titta på en del av brottsplatsprotokollet. Det är framförallt en bild som jag ska visa dig 
här nu för den är ganska tydlig här på filmen. 

 Du har pratat ett antal gånger hur du blir sittande på golvet efter angreppet på Erik 
och därefter ska den här Shian,Shajan kommit och dragit upp dig. Om du tittar där hur 
det ser ut där (bild på blod på golvet vid den stol som Erik suttit på) Kan du förklara 
utifrån den här bilden som jag visar dig, förklara vad det kommer sig att vi finner inga 
avtryck från någon annan än dig här på den här platsen – det vet inte jag 

 Om nu han har kommit och dragit upp dig som suttit här (fhl. pekar på bilden vid 
kyl/frys) – jag satt ju här borta (pekar mot kyl/frys) 

 Jajemen – stolen har varit vriden åt det hållet

 Men här är blod precis överallt – det kan inte jag förklara

 Han kan ju inte gärna ha flugit dit – nej, han stod ju bakom stolen och lyft i mig när jag 
satt nere i där (pekar mot kyl/frys)

 Det här blodet kan man konstatera om man blir skadad på det sättet som Erik har 
blivit så blir det en sårchock direkt så det pulserar inte ut förrän han förmodligen rör 
sig eller reser sig eller nått annat där de här skvätten här. Då hamnar du här (pekar på 
golvet vid kyl/frys) som du beskrivit – ja

 Som du har kryssat i – ja



 Det finns inga spår här (pekar på det blodiga området på bilen) av någon annan än 
dina. Man kan skönja ett här. Jag ska visa sen på protokollet där teknikerna har ritat 
ut dina fötter – ja

 Man hittar inga andra – det är jättekonstigt

 Det tycker vi också – ja

 Det borde va rimligt att det var några andra fotavtryck inte bara dina – absolut, jag har 
ingen aning

Är det inte så att du får inse att det har inte varit någon Shian, Shajan här – det har ju 
varit det

 Nej – jo det har det

 Har den personen flugit då eller, hur i hela friden – jag har ingen aning om hur han har 
tagit sig därifrån

 Tagit sig därifrån, han har ju tagit sig dit till att börja med (pekar på platsen där 
Jennie har uppgett att hon suttit på golvet) där du har suttit, i hörnet, allt de här blodet
 – han har ryckt i mig där borta i hörnet

 Det finns inte ett spår mer än dina fötter – jag har ingen aning

 Dessutom så har vi inte kunnat konstatera att du ens har suttit där för det är en massa 
små prickar här också – jag har suttit där borta i alla fall

 Du hävdar ju nästan lite dåraktigt att det varit en person till som har rört sig här fast 
vi inte har ett enda spår – jag vet inte ens hur han tog sig ut

 Men han tar sig ju in till att börja med och hämtar dig där borta, det har du beskrivit 
ett antal gånger – han tar sig inte in där borta, han står bakom

 Jaja, han har stått här va (pekar på platsen bakom stolen) du sitter här (pekar på 
golvet vid kyl/frys) han drar dig i armen – jag vet inte exakt hur stolen har stått till exempel

 Men Jennie, du har beskrivit att du har suttit här (pekar på golvet vid kyl/frys) – 
jajemen

 Kyl och frys som jag pekar på nu. För att komma dit och dra upp dig så borde han 
passera här på något sätt för här står ju ett bord – ja det står ett bord, ja

 Hur är det rimligt, det är blod överallt, han kan ju inte hänga i luften – nej, jag har 
ingen aning

 Men det förstår du ju att han inte kan, hänga i luften – han kan inte hänga i luften

 Det kan vi väl vara överens om – ja

 Här är brottsplatsprotokollet som ni ska få var sin av. Vi ska titta bland annat, jag 
visar dig här (sid.21 i brottsplatsprotokollet) här ser du dina fotavtryck (visar Jennie 
och advokaten) det finns flera bilder hur dina fötter har rört sig. Vi hittar inga andra 
fotavtryck av någon Shian eller Shajan. Så här ser det ut, man förstärker blod med 
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olika medel bland annat med något som heter Amidosvart. Här ser du kyl och frys (sid 
40 i brottsplatsprotokollet) där ser du vad prickigt det är där – ja

 Ni kan titta närmare på det sedan för det är massor med information här. Men det som 
intresserade mig mest är hallå hur har det personen tagit där. Du har ju beskrivit här 
hur den här personen som du kallar Shian, Shajan har varit framme och dragit upp dig 
från golvet – mm

 Det står ju ett bord här, han kan ju inte lagt sig över det gärna, men du vet inte – nej, 
jag vet inte

 Advokaten har inga frågor
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Bilaga
Brottsplatsen

Bilaga till Förhör 2021-01-13 13:35, diarienr 5000-K1074675-20
Beskrivning

"Skärmdump" från film från första polispatrull på plats. 00.33 in i filmen. IMG_0574.MOV
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

Försvarare/ombud önskas

adv. Per-Åke Kvarnström
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2021-01-13
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mord; Du, Jennie Olsson har den 4 september 2020 i lägenhet på Kungsgatan 74 
C i Trollhättan berövat Erik Fasth livet genom att med kniv eller annat vasst 
föremål sticka eller hugga honom med kniv i bröstkorgen, halsen, kinden och 
högra axeln – det har jag inte gjort

 Grov stöld; Du, Jennie Olsson har den 4 september 2020 i ovan nämnda lägenhet, 
Kungsgatan 74 C olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit Helene Frendbergs 
plånbok innehållande kontokort samt Helene Frendbergs mobiltelefon av märke 
och modell Iphone 8 plus. Stölden är att bedöma som grov då Jennie Olsson 
olovligen tagit sig in i Helene Frendbergs bostad och då gärningen varit särskilt 
farlig eller hänsynslös eftersom tillgreppet skett i anslutning till att Jennie Olsson 
berövat annan person livet i lägenheten – jag har tagit med mig grejerna därifrån men 
jag blev tvingad till det.

 Vem har tvingat dig till detta – Shian och han med hästsvansen

 Har han med hästsvansen varit med i lägenheten och sagt att du ska göra detta – 
nej inte i lägenheten

 Vem har gjort det då - Shian

 Framkallande av fara för annan; Du, Jennie Olsson har under natten till den 4 
september 2020 på Kungsgatan 74 C i Trollhättan utsatt Helene Frendberg för 



livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att beröva den person livet som 
hade till uppgift att vårda Helene Frendberg. I förhållande till Helene Frendbergs 
person och sjukdomstillstånd har gärningen att beröva den person som primärt 
under natten ansvara för Helene Frendbergs hälsa och liv varit att förfara grovt 
oaktsamhet mot Helene Frendberg – jag vet inte vad jag ska säga om det, äh, 
naturligtvis kunde jag ha sett till , ringt nån när jag kom hem men innan det kunde jag 
inte göra de

 Frågade du överhuvudtaget Shian eller han med hästsvansen om du kunde ringa
 – jag hade ju min telefon hemma å 
 Ja, men frågade du någon – det vet jag inte, det vet jag inte om jag gjorde

 Bedrägeri; Du, Jennie Olsson har den 4 september 2020 vid uttagsautomat på 
Vällebergsvägen 12, Ljungskile, Uddevalla kommun olovligen påverkat resultat av 
en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande process genom 
att olovligen använda Helene Frendbergs kontokort och därvid ta ut sammanlagt 
15 000 kr. Förfarandet har inneburit vinning för Jennie Olsson med 15 000 kr och 
motsvarande skada för Helene Frendberg eller banken som trätt i hennes ställe – 
jag blev tvingad att göra det

 Hade du inte någon möjlighet att om det nu är som du påstår att du är tvingad att 
fly därifrån – nej (viskar)

 Ingen fråga från advokaten

Förhör med Olsson, Marie Jennie Helen; 2021-01-13 13:45   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
frihetsberövande

Sida 1(3)

2020-11-25
Signerat av

Matias Hasselström
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Aktuell status

Anhållande hävt

Person som tvångsmedlet avser

Angervall, Johan Erik Olof, 
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande

Gripande
Datum och tid för beslut

2020-09-04 12:00
Beslutsfattare

Lyxell, Katarina
Brott

0311  -  Mord
Plats för verkställan

POLISEN TROLLHÄTTAN
,  POLISEN TROLLHÄTTAN,
Klintvägen 2 ,  Trollhättan

Verkställt av

Hasselström, Matias
Brobeck, Anders
Lyxell, Katarina

Datum och tid för verkställighet

2020-09-04 12:00

Envarsgripande Gripen av Införd av

Hasselström, Matias
Brobeck, Anders

Införd datum och tid

2020-09-04 12:00

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut

2020-09-07 11:40
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Datum och tid för verkställighet

2020-09-07 11:45
Verkställare

Sätterman, Fredrik
Övriga uppgifter om verkställigheten

Frihetsberövande, Angervall, maskat , 2020-11-25 10:50   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
frihetsberövande

Sida 2(3)

2020-11-25
Signerat av

Matias Hasselström
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Beslut

Typ

Gripande
Datum och tid

2020-09-04 12:00
Beslutsfattare

Lyxell, Katarina
Typ

Beordrat 24:8 förhör
Datum och tid

2020-09-04 13:00
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Anhållande
Datum och tid

2020-09-04 14:59
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2020-09-05 17:31
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2020-09-06 17:30
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Häva
Datum och tid

2020-09-07 11:40
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel

Åtgärder

Typ

Förvarstagande i polisar-
rest

Datum och tid

2020-09-04 12:00
Utfört av

Jerand, Tobias

Typ

24:8 förhör genomfört
Datum och tid

2020-09-04 13:35
Utfört av

Hasselström, Matias

Frihetsberövande, Angervall, maskat , 2020-11-25 10:50   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
frihetsberövande

Sida 3(3)

2020-11-25
Signerat av

Matias Hasselström
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2020-09-04
12:39

Matias Has-
selström

Katarina Lyx-
ell

2020-09-04 Beslut om gripande Beslut fattat av Katarina Lyxell och
avser  Johan Erik Olof
Angervall.

2020-09-04
12:39

Matias Has-
selström

Beslut signerat Signerat

2020-09-04
12:39

Matias Has-
selström

Verkställd Verkställd av Katarina Lyxell, Anders
Brobeck och Matias Hasselström den
2020-09-04 12:00. Förvaringsplats:
Arresten i Trollhättan

2020-09-04
12:40

Matias Has-
selström

Förvarstagande i poli-
sarrest

Förvarstagande i polisarrest beslu-
tat av Tobias Jerand den 2020-09-
04 12:00. Verkställt av Matias Has-
selström och Anders Brobeck. Anteck-
ning: Inga synliga, inga uppgivna

2020-09-04
13:14

Claes Brovall Verkställan signerad Signerad

2020-09-04
13:14

Claes Brovall Daniel Edsbag-
ge

2020-09-04 Beordrat 24:8 förhör Beslut fattat av Daniel Edsbagge den
2020-09-04 13:00 att hålla 24:8 förhör

2020-09-04
13:54

Matias Has-
selström

24:8 förhör genomfört 24:8 förhör genomfört den 2020-09-
04 13:35. Verkställt av Matias Has-
selström.

2020-09-04
15:32

Anders Bro-
beck

Beslut signerat Signerat

2020-09-04
15:32

Anders Bro-
beck

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-04 Anhållande Beslut fattat av Daniel Edsbagge den
2020-09-04 14:59 att Anhålla..

2020-09-05
17:39

Katarina Lyx-
ell

Beslut signerat Signerat

2020-09-05
17:39

Katarina Lyx-
ell

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-05 Anhållande kvarstår Beslut fattat av Daniel Edsbagge den
2020-09-05 17:31 att Anhållande kvar-
står. Brottsrubricering: 0311 - Mord.
Restriktioner finns.

2020-09-06
17:33

Katarina Lyx-
ell

Beslut signerat Signerat

2020-09-06
17:33

Katarina Lyx-
ell

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-06 Anhållande kvarstår Beslut fattat av Daniel Edsbagge den
2020-09-06 17:30 att Anhållande kvar-
står. Brottsrubricering: 0311 - Mord.
Restriktioner finns.

2020-09-07
13:38

Fredrik Sätter-
man

Beslut signerat Signerat

2020-09-07
13:38

Fredrik Sätter-
man

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-07 Häva anhållande Beslut fattat av Daniel Edsbagge den
2020-09-07 11:40 att Häva anhållande

2020-09-07
13:39

Fredrik Sätter-
man

Anhållande hävt Verkställt hävningsbeslut av anhållan-
de den 2020-09-07 11:45 av Fredrik
Sätterman.

Frihetsberövande, Angervall, maskat , 2020-11-25 10:50   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Katarina Lyxell
Signerat datum

2020-09-06

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid för beslut

2020-09-06 08:35
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Brott

0311  -  Mord
Plats för verkställan

Carl Roséns gränd 9 ,  Uddevalla
Verkställt av

Hasselström, Matias
Sätterman, Fredrik

Datum och tid för verkställighet

2020-09-06 14:25

Envarsgripande Gripen av Införd av Införd datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Polishuset Trollhättan

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2020-09-10
Beslutsfattare

Vänersborgs tingsrätt
Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Kollusionsfara
• Recidivfara
• Obligatorisk häktning
Restriktioner

Restriktioner finns.
Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Katarina Lyxell
Signerat datum

2020-09-06

Diarienummer

5000-K1074675-20

Beslut

Typ

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid

2020-09-06 08:35
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Beordrat 24:8 förhör
Datum och tid

2020-09-06 14:45
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2020-09-06 17:30
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2020-09-07 15:44
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2020-09-08 16:07
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Typ

Häktning
Datum och tid

2020-09-10
Beslutsfattare

Vänersborgs tingsrätt

Åtgärder

Typ

24:8 förhör genomfört
Datum och tid

2020-09-06 15:45
Utfört av

Timm Preinfalk, Anette
Typ

Övrig anteckning
Datum och tid

2020-09-06 17:00
Utfört av

Lyxell, Katarina
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Sida 1(2)

2021-01-08
Signerat av

Fredrik Sätterman
Signerat datum

2020-09-16

Diarienummer

5000-K1074675-20

Aktuell status

Verkställd

Person som tvångsmedlet avser

Frendberg, Marie Helene
ID-kontroll

Kontrollsätt

Känd
Kontrollerat av

Inspektör Fredrik Sätterman

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut

2020-09-15 11:10
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Plats för verkställan

Slättbergsvägen 160 , 
Trollhättan

Verkställt av

Sätterman, Fredrik
Datum och tid för verkställighet

2020-09-15 14:45

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Genom DNA-analys av provet underlätta iden-
tifiering vid utredning av ett brott på vilket fäng-
else kan följa och det finns synnerlig anledning
att anta att det är av betydelse för utredningen av
brottet

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2020-09-15 14:46
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2020-09-15 11:10
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel

Åtgärder

Beslag

Nej

Kroppsbesiktning, Frendberg, maskat , 2021-01-08 08:38   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Sida 2(2)

2021-01-08
Signerat av

Fredrik Sätterman
Signerat datum

2020-09-16

Diarienummer

5000-K1074675-20

Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2020-09-16
08:27

Fredrik Sätter-
man

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-15 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Daniel Edsbagge och
avser 19  Marie Helene
Frendberg.

2020-09-16
08:29

Fredrik Sätter-
man

Beslut signerat Signerat

2020-09-16
08:29

Fredrik Sätter-
man

Verkställd Verkställd av Fredrik Sätterman den
2020-09-15 14:45.

Kroppsbesiktning, Frendberg, maskat , 2021-01-08 08:38   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Sida 1(2)

2021-01-08
Signerat av

Fredrik Sätterman
Signerat datum

2020-09-16

Diarienummer

5000-K1074675-20

Aktuell status

Verkställd

Person som tvångsmedlet avser

Johansson, Erika Elin Lisette
ID-kontroll

Kontrollsätt

Känd
Kontrollerat av

Inspektör Fredrik Sätterman

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut

2020-09-15 11:11
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Plats för verkställan

Tuppekullegatan 31 , 
Trollhättan

Verkställt av

Sätterman, Fredrik
Datum och tid för verkställighet

2020-09-15 15:38

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Genom DNA-analys av provet underlätta iden-
tifiering vid utredning av ett brott på vilket fäng-
else kan följa och det finns synnerlig anledning
att anta att det är av betydelse för utredningen av
brottet

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2020-09-15 15:39
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2020-09-15 11:11
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel

Åtgärder

Beslag

Nej

Kroppsbesiktning, Erika, saliv, maskat , 2021-01-08 08:41   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Sida 2(2)

2021-01-08
Signerat av

Fredrik Sätterman
Signerat datum

2020-09-16

Diarienummer

5000-K1074675-20

Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2020-09-16
08:34

Fredrik Sätter-
man

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-15 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Daniel Edsbagge och
avser 19 Erika Elin Lisette
Johansson.

2020-09-16
08:35

Fredrik Sätter-
man

Beslut signerat Signerat

2020-09-16
08:35

Fredrik Sätter-
man

Verkställd Verkställd av Fredrik Sätterman den
2020-09-15 15:38.

Kroppsbesiktning, Erika, saliv, maskat , 2021-01-08 08:41   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Fingeravtryck, Johansson, annan

Sida 1(2)

2021-01-08
Signerat av

Claes Brovall
Signerat datum

2021-01-08

Diarienummer

5000-K1074675-20

Aktuell status

Verkställd

Person som tvångsmedlet avser

Johansson, Erika Elin Lisette, 19
ID-kontroll

Kontrollsätt

Känd av polisman
Kontrollerat av

Pa Claes Brovall

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut

2020-10-12 15:00
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Plats för verkställan

Polisen Trollhättan ,  Poli-
sen Trollhättan, Klintvägen
2 ,  Trollhättan

Verkställt av

Ryrå, Tomas
Datum och tid för verkställighet

2020-10-13 14:30

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Beslutade direktiv

• Övrigt

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Övrigt Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2020-10-13 14:45
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2020-10-12 15:00
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel

Åtgärder

Beslag

Nej

Kroppsbesiktning, Erika, fingrar, maskat , 2021-01-08 08:49   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Fingeravtryck, Johansson, annan

Sida 2(2)

2021-01-08
Signerat av

Claes Brovall
Signerat datum

2021-01-08

Diarienummer

5000-K1074675-20

Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2020-10-13
07:43

Claes Brovall Daniel Edsbag-
ge

2020-10-12 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Daniel Edsbagge och
avser 19  Erika Elin Lisette
Johansson.

2021-01-08
08:47

Claes Brovall Beslut signerat Signerat

2021-01-08
08:47

Claes Brovall Verkställd Verkställd av Tomas Ryrå den 2020-
10-13 14:30.

Kroppsbesiktning, Erika, fingrar, maskat , 2021-01-08 08:49   diarienr: 5000-K1074675-20

 535



Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Sida 1(2)

2021-01-08
Signerat av

Åsa Blom
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Aktuell status

Verkställd

Person som tvångsmedlet avser

Angervall, Johan Erik Olof, 19
ID-kontroll

Kontrollsätt

Foto RES
Kontrollerat av

Ögrim-Bryntesson, Eine-Marie

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut

2020-09-04 15:01
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Plats för verkställan

POLISEN TROLLHÄT-
TAN ,  POLISEN TROLL-
HÄTTAN, Klintvägen 2 , 
Trollhättan

Verkställt av

Blom, Åsa
Datum och tid för verkställighet

2020-09-04 16:00

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Salivprov för registrering i DNA- eller utred-
ningsregistret (RB 28:12 a)

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2020-09-04 16:01
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2020-09-04 15:01
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel

Åtgärder

Beslag

Nej

Kroppsbesiktning, Angervall, maskat , 2021-01-08 08:30   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Sida 2(2)

2021-01-08
Signerat av

Åsa Blom
Signerat datum

2020-09-04

Diarienummer

5000-K1074675-20

Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2020-09-04
15:03

Anders Bro-
beck

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-04 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Daniel Edsbagge och
avser 19  Johan Erik Olof
Angervall.

2020-09-04
16:58

Åsa Blom Beslut signerat Signerat

2020-09-04
16:58

Åsa Blom Verkställd Verkställd av Åsa Blom den 2020-09-
04 16:00.

Kroppsbesiktning, Angervall, maskat , 2021-01-08 08:30   diarienr: 5000-K1074675-20
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Mord

Signerat av

Claes Brovall
Signerat datum

2021-01-08

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
ID-kontroll

Kontrollsätt

Passbild i polisens datasystem
Kontrollerat av

Anette Timm Preinfalk

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2020-09-06 15:10
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Plats för verkställan

Polisen Trollhättan ,  Poli-
sen Trollhättan, Klintvägen
2 ,  Trollhättan

Verkställt av

Mittendorf, Anton (Rättsläkare, RMV, Göte-
borg)

Datum och tid för verkställighet

2020-09-06 18:20

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Beslutade direktiv

• Övrigt

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Övrigt Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2020-09-06 18:40
Övriga närvarande vid åtgärden

Arrestvakt
Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2020-09-06 15:10
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Mord

Signerat av

Claes Brovall
Signerat datum

2021-01-08

Diarienummer

5000-K1074675-20
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2020-09-06
15:15

Anette Timm
Preinfalk

Daniel Edsbag-
ge

2020-09-06 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Daniel Edsbagge och
avser 197804055502 Marie Jennie He-
len Olsson.

2021-01-08
08:04

Claes Brovall Beslut signerat Signerat

2021-01-08
08:04

Claes Brovall Verkställd Verkställd av Anton Mittendorf den
2020-09-06 18:20.
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Besiktning av fötter/tår

Signerat av

Anette Timm Preinfalk
Signerat datum

2021-01-08

Diarienummer

5000-K1074675-20
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Olsson, Marie Jennie Helen, 19780405-5502
ID-kontroll

Kontrollsätt Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2021-01-05 07:30
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel
Plats för verkställan

Polisen Uddevalla
Polisen Uddevalla ,  Polisen
Uddevalla, Lagerbergsgatan
35 ,  Uddevalla

Verkställt av

Sörqvist, Johan
Datum och tid för verkställighet

2021-01-05 10:00

Brott

0311  -  Mord
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Beslutade direktiv

• Övrigt

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Övrigt Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2021-01-05 10:20
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2021-01-05 07:30
Beslutsfattare

Edsbagge, Daniel

Åtgärder

Beslag

Nej
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Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Protokoll över
kroppsbesiktning

Besiktning av fötter/tår

Signerat av

Anette Timm Preinfalk
Signerat datum

2021-01-08

Diarienummer

5000-K1074675-20
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2021-01-08
13:25

Claes Brovall Daniel Edsbag-
ge

2021-01-05 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Daniel Edsbagge och
avser 197804055502 Marie Jennie He-
len Olsson.

2021-01-08
15:18

Anette Timm
Preinfalk

Beslut signerat Signerat

2021-01-08
15:18

Anette Timm
Preinfalk

Verkställd Verkställd av Johan Sörqvist den
2021-01-05 10:00.
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Huvudanmälan
5000-K1194477-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-09-30 08:52 Enhet: 5504UTGB1, Grova brott 1 PO Fyrbodal

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst Anmälningsansvarig:  Lyxell, Katarina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Framkallande av fara för annan

Variant: Framkallande av fara för annan

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Framkallande av fara för annan

Kungsgatan 74 C, Trollhättan

Fr.o.m Fredag 2020-09-04 01:00 t.o.m Fredag 2020-09-04 07:00 

Misstänkta personer:

Olsson, Marie Jennie Helen

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Frendberg, Marie Helene Målsägande

Fritext

Vid utredning av grovt brott framkommer att misstänkt, natten till den 4 sep 2020, utsatt målsägande för

livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att beröva den person, som hade till uppgift att primärt

vårda och se till så att målsägande fick den omvårdnad under natten så att hon inte avled eller fick svåra

kroppsskador.
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543

Förhör
Helene, läkare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20
Hörd person

Åberg, Jesper
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Läkare till Helene Frendberg
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-09-25
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Kungshamn
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jesper Åberg är överläkare och specialist inom Neurologi och 
Rehabiliteringsmedicin på rehabiliteringsmedicin Uddevalla

Jesper berättar
Jag har läst på senaste besöket av Helene. Och pratat med lungmedicin på Näl då du 
ställde frågan om vad som händer om hon inte får passning. 

 Hur länge har du haft Helene som patient?
Hon har varit patient på vår enhet sen 2011, jag var inte hennes läkare de första åren. 
Jag träffade henne 2014 första gången.

 Berätta om Helenes sjukdomstillstånd.
1986 vid 16 års ålder var Helene med i en trafikolycka. Hon fick en svår hjärnskada och 
halsryggmärgsskada, hennes ryggmärg i halsryggen skadades svårt vilket har lätt till en 
permanent situation där hon inte kan röra sig. Hon är helt förlamad i axlar, armar, 
händer, bål, ben och fötter.
Utöver de uppenbara problemen att hon är helt förlamad och inte har någon känsel så 
påverkas hennes andning och hon är helt beroende av hemventilator. Hemventilatorn är 
den som andas åt henne.
Ryggmärgsskadan drar med sig en oförmåga att tömma blåsa och tarm och då får man 
ha konstgjorda regimer för att dessa funktioner skall fungera.
Ytterligare påverkan är att sväljningen inte fungerar, och det betyder att hon får näring 
och mediciner genom en sond som går genom näsan och ner i magsäcken.



Hjärnskadan innebär bland annat att hon fått epilepsi, dels har hon en nedsatt 
intellektuell förmåga och påverkan på känslolivet.
Hon kan trotts att andningen är konstgjord prata begränsat, hon kan på utandning forma 
ord på låg nivå och uttrycka sig på en enkel nivå. 

Skall jag summera Helenes skada så är detta en kort summering.

Så detta är svaret på frågan om hon kan röra sig, hon kan inte röra sig.

 Vilken förmåga har hon observera, komma ihåg?
Det är en svårare fråga att svara på för att hon har nedsatt intellektuella förmågor, det är 
dels minnet och varsebildning och förmåga att prosessa det man ser och upplever. Vi 
har i vården metoder att utreda sådant men när en person är så nedsatts om Helene är, är 
det svårt för henne att delta i vårdens tester. 

Det finns en undersökning från dec 2011 psykolog test som psykolog Hasse Ekström 
gjort, där det står att hon har god ord förståelse. Hon har dålig förmåga till visouspatial 
alltså det man ser skall sättas i sammanhang i rummet, se sin plats i universum. Hur det 
är med avstånd, sin plats i sammanhanget. Sen har hon svårigheter med episodiskt 
minne. 
 
2014 säger patienten själv att minnes är dåligt.

 Om inte Helene får den hjälp hon behöver, hur blir det för henne då?
Hon utsattes för livsfara. Hon kan inte andas själv. Så länge Helene är vaken så skall 
det finnas två personer som skall hjälpa henne. När Helene sover så skall en vårdare 
vara vaken och en kan sova. 
Om hon lämnas ensam utsätts hon för livsfara. Att hon får en slem precis när hon 
lämnas ensam kanske inte är hög men det måste finnas funktion av vårdare för att 
Helene skall kunna leva. 
Det finns många andra behov som gör att hon måste ha någon jämte sig. Hon är helt 
oförmögen att göra något själv så hon är helt satt i beroendeställning. Om hon behöver 
gå på toaletten eller bara klia sig på näsan.

 Finns det någon slags regelbundenhet för att tömma slemmet eller är det efter 
behov?
Jag måste backa här det har lungläkarna mer kunskap kring. Prata med Per Berglund 
lungläkare på Näl eller Maria Kolberg och Josefin Lingvall ventilator sjuksköterskor på 
Näl. Jag vet inte rutinerna kring andningen. 

 Finns det ytterligare sjukdomar som skulle kunna sätta Helene för livsfara?
Hon har epilepsi, den måste också övervakas och tas om hand.
Hon har diabetes också och det är inte bråttom i det korta perspektivet, utan mer över 
dygn. 

 Uppläst efterhand och utan anmärkning.

Förhör med Åberg, Jesper; 2020-09-25 11:15   diarienr: 5000-K1074675-20
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IVO , 2020-11-11 11:03   diarienr: 5000-K1194477-20
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IVO , 2020-11-11 11:03   diarienr: 5000-K1194477-20
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547

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1074675-20

m.fl.
Skäligen misstänkt person

Olsson, Marie Jennie Helen
Identifierad

Nej
Anledning

Personen ej närvarande
Personnr

19780405-5502

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2020-09-04   :   -     -  -     :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Övk Bankomat, Vällebergsvägen 12
Områdeskod

0401200085005001
Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-1000864913-5E
Diarienr

5000-K1093024-20
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0979
Brottsbeskrivning

Bedrägeri
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2020-09-08
Beslutsfattare misstankebeslut

Lyxell, Katarina

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2020-09-01   :   - 2020-09-04   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Kungsgatan 74 C
Områdeskod

0403260088001201
Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-1000886023-53
Diarienr

5000-K1093113-20
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0858
Brottsbeskrivning

Grov stöld
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2020-09-08
Beslutsfattare misstankebeslut

Lyxell, Katarina

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2020-09-04 01:00 - 2020-09-04 07:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Kungsgatan 74 C
Områdeskod

0403260088001201
Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-1017466206-5I
Diarienr

5000-K1194477-20
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0396
Brottsbeskrivning

Framkallande av fara för annan
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2020-09-30
Beslutsfattare misstankebeslut

Lyxell, Katarina
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Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2020-09-04   :   -     -  -     :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Kungsgatan 74 C
Områdeskod

0403260088001201
Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-999411859-5J
Diarienr

5000-K1074675-20
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0311
Brottsbeskrivning

Mord
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2020-09-06
Beslutsfattare misstankebeslut

Edsbagge, Daniel
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2021-01-28
Namn

Olsson, Marie Jennie Helen
Personnummer

19780405-5502
Tilltalsnamn

Jennie
Kallas för Öknamn Kön

Kvinna
Födelseförsamling

Nödinge
Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0737156364: Mobiltelefon

Adress

Carl Roséns Gränd 9 LGH 0902

451 72  Uddevalla

Folkbokföringsort

Uddevalla
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2020-09-11
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

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

422300
Taxeringsår

2020
Taxeringskontroll utförd av

Pa Claes Brovall
Datum

2021-01-13



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal
Ärende

Diarienr

5000-K1074675-20

5000-K1093024-20

5000-K1093113-20

5000-K1108695-20

5000-K1194477-20

Handläggare

Brovall, Claes

Gärning

Mord, Grov stöld, Bedrägeri, Framkallande av fara för annan

Berörd person

Personnr

19780405-5502
Efternamn

Olsson
Förnamn

Marie Jennie Helen
Underrättelse utsänd

2021-01-15
Yttrande senast

2021-01-29
Underrättelse slutförd

2021-01-28
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Jennie Olsson har fått en kopia av huvudprotokoll och samtliga protokollbilagor.
Notering

Jennie Olsson har även tagit del av sidomaterialet på egen begäran.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Per-Åke Kvarnström
Underrättelse utsänd

2021-01-15
Yttrande senast

2021-01-29
Underrättelse slutförd

2021-01-28
Underrättelsesätt

Adv Kvarnström har fått en kopia på huvudprotokollet och samtliga protokollbilagor.
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran


