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Ja 
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( 
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Linda Sundlöf 

Försvarare/ombud närvarande 
Ja 
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Förhörsledare 
Mattias Lundmark 

• Förhörsdatum 
2.018-01-16 

· • Förhör påbörjat 
13:45 •. 

Förhör avslutat 
14:35 

Förhörsplats 
Häktet, Umeå 

Typ av förhör 
RB 23:6 

Förhörssätt 

Förhörsvittne Utskrivet av 

Berättelse 

FLl = Förhörsledare 1, Mattias Lundmark 
FL2 = Förhörsledare 2, Johan Stenberg 
FL3 = Förhörsledare 3, Charlotte Burlin 
F A = Försvarsadvokat 
AA= Misstänkt- 

FLl: Klockan är 13:45. Ja då fortsätter vi men nu ska vi prata om mordet igen så att jag vill 
påminna dig om att du har rätt att inte uttala dig i ärendet om du inte vill. Försvarare det vet 
du redan vad det handlar om och hon är ju redan här så och så gäller misstanken mord i 
Nordsjö den 14 oktober. 

Tolk: Vad var det för datum sa du? 

FL 1: 14 oktober 2017. Och hur ställer du dig till mordet, erkänner du eller förnekar du? 

AA: Jag har inte gjort det. 

FLl: Nä okej vi ska ställa några frågor och du kommer säkert och känna igen några av de här 
frågorna kan vi ha ställt förut men vi vill bara ställa dom. Och den första frågan den är när var 
du i närheten av soprummet första gången under dagen den 14 oktober? 

AA: Jag hade ingen klocka på mig. 

FL 1: Nä men berätta i förhållande till andra händelser när det var ungefär. 

AA: 12:30 eller 13 
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FLl: Kan du säga igen jag råka ta av luren här, repetera Lilli. 

AA: 12:30 eller 13 jag vet inte. 

FLl: Och varför är du i närheten av soprummet då? 

AA: För att den är på hem vad menas med det varför gick du det är i närheten av min bostad 
och den är på väg när jag är på väg hem. 

FLl: Det var det jag menade, var du på väg bort eller hem eller ... Varför, varför passerade du 
soprummet? 

AA: Jag var på väg till alltså boendet till ja pojkarna, kompisarna. 

FLl: Ja okej och det var mellan 12:30 och 13:00 säger du? 

AA: Ungefär ja. 

FL I : Hur nära soprnmmet var du då ungefär? 

AA: En meter två meter de cirka ungefär. För att det här soprummet alltså det är precis vid 
den gatan som jag passerar, sitter ihop nästan. 

FLl: Ja så menar du att du gick på gatan alltså? 

AA:Ja. 

FLI: Okej och nästa gång du var nära soprummet när var det då? 

AA: Jag var där i närheten av det flera gånger, många gånger men jag kan inte säga exakt hur 
många gånger. 

FLI: Nä men första gången då gick du till Pallas. Så andra gången var det när du kommer 
hem därifrån eller var du någon annanstans? 

AA: Ja. 

FLl: Och hur mycket senare var det i förhållande till första gången du var i närheten av 
soprummet? 

AA: Jag vet inte en kvart, tjugo minuter cirka. 

FLl: Ja. Okej. Och vart tar du vägen då? 

AA: Vad menar du med det jag var ju på väg hem från Pallas då skulle jag hem. 

FL I : Ja okej. Och vad händer härnäst efter att du har gått tillbaka hem då, vad händer sen då? 

AA: Jag har ju berättat allt det här. Jag har berättat det under tre månader och rätt många 
gånger allt det här. 

FLI: Ja det vet ju jag också men jag tänker att du kanske inte riktigt, det är ju olika om man 
har upplevt en sak så kan man ju komma ihåg de .. 
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AA: Men jag vill inte berätta mera. 

FLl: Du vill inte berätta mera? 

AA: Det finns inga nya grejer och lägga till. Jag har berätta de här många, många, många 
gånger och väldigt detaljerat. 

FLl: Mm det vet ju jag också det är därför jag, vad jag skulle fortsätta och säga var att om 
man har upplevt en sak då kan man ju väldigt lätt komma ihåg vad man har gjort men om 
man har hittat på någonting så är det svårare att komma ihåg vad man har hittat på. 

( AA: Ja minns dom väl allting är solklart för mig precis som alltså ja solen men .. 

FLl: Men? 

( 
AA: Men det behövs inte alltså finns inget behov att jag ska berätta åter igen jag har ju redan 
berättat allting. 

FLI: Jo förvisso men jag förklarar just varför jag ställde frågan igen men okej vi går vidare. 
När du går in på Ica första gången under dagen den 14:de har du med dig en påse? 

AA:Nej. 

FLI: Jo det har du det syns ju på filmen till och med. 

AA: Nåt mer förutom plastpåsen hade jag inte i handen nej. 

FLI: Nej jag sa du har med dig en påse sa jag. 

Tolk: Då har tolken förstått mer än det.. 

AA: Ja. 

l FLI: Vi skulle vilja veta vart den där påsen tog vägen sen. 

AA: Jag tog med mig hem. 

( FLl: Ja. Och det var då den här gången vi pratade om nyss när du gick tillbaka från Pallas då 
eller? 

AA: Ja. 

FLl: Men sen har vi ju ett vittne som säger att du går ut ur din lägenhet igen just före klockan 
ett och då har du med dig en påse ut igen. 

AA: Hade jag påsen med mig igen? 

FLl: Ja det är ett vittne som ser dig gå utan påse då kommer du från ett annat håll än från 
Pallas du går in i din trappuppgång och kommer ut med en påse i handen och det här är strax 
före klockan ett. 

Tolk: Vänta, vänta vi delar det så att jag hänger med exakt. Vi har ett vittne som säger mm. 
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FL 1: Som säger de ja att denne person ser dig komma gående från, vad skall man säga, 
skogsområde väster om din adress. Sen går du in i din trappuppgång och kommer ut med en 
påse alltså en Ica kassa eller en konsumkasse någon sorts platspåse i handen igen. 

AA: Att jag kommer gående från skogen? 

FLI: Nej riktningen, det var bara för att förklara vart du kommer ifrån om man säger du 
skulle kunna ha varit någonstans på Åk:argatan 20. Här bor du. Här är din trappuppgång. Här 
kommer du och går, och så går du in i din port. Här är skogsområdet. 

F A: Visst är det här han ses va, är det inte så? 

FLl:Mm. 

F A: Här är hennes fönster. 

FL 1 : Här är hennes fönster. 

F A: Och här går det 

FLl: Så här kommer du och går och så går du in i din port här. Är du med? Här bor du 18. 

Tolk: Vad sa du? 

AA: Vad finns det här vittnet alltså varifrån ser de det har inte jag förstått. 

F A: Hon har hennes fönster här. 

AA: Och där mitt lägenhet. 

FL 1: Här är din trappuppgång här går du in. 

AA: Nä jag har inte varit alls på det här stället. 

FLl: Ja hon har sett dig komma här och gå och sen går du in och när du kommer ut då går du 
åt det hållet och då har du en påse i handen. Vad menar du det har aldrig hänt menar du? 

AA: Nej, nej, nej. Nej jag har inte alls passerat det här. 

F A: Får jag ställa en fråga? 

FLl: Ja du får vänta tills jag är klar. Menar du att du inte har passerat här ungefär ska vi säga 
kvart i ett eller nåt sånt där? Strax före klockan ett är det i alla fall. 

AA: Alltså först och främst jag säger dig jag hade ingen klocka på mig. 

FLl: Nej. 

AA: Och sen för det andra nej jag har inte passerat den här vägen. 

FLl: Okej. Känner du igen att du har gått in och hämtat en påse i din lägenhet och sen gått 
vidare då? 

AA: Nä alltså jag har haft en påse i handen då har jag haft de i handen varför ska jag, jag 
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hade, jag har inte behövs gå hem och hämta en och komma ut igen. 

FLl: Nej det vet ju inte jag 

AA: Nej. 

FL 1: Okej. Så du känner inte igen den här händelsen? 

AA: Nä. Linda ville ställa en fråga. 

FLl: Vad hade du för fråga? 

F A: Ja. Är det i det här huset som or eller vilket hus .. 

FLl: Jo han bor i 20 .. 

F A: Visst bor han i 20? 

Tolk: Vem bor i 20? 
FA: _ 

FL 1: Han bor här i första, första trappuppgången 

AA: Alltså jag hade ju kommit ut från -bostad, -hem. Alltså om det här pekar ut på 
-bostad jag har kommit ut från hans bostad. 

FLI: Det skulle kunna vara så med det är ingenting jag vet. 

AA: Alltså jag var hos-jag har kommit ut från -bostad men att jag har passerat så 
här just det här stället nej stämmer inte. 

FLl: Men du vi har ju pratat om pengar. Och vi, vi menar ju att du, i samband att Helga blir 
bragd om livet, får pengar med dig därifrån. 

AA: Varifrån kommer jag ut? 

FLl: När, jag håller på med en fråga här och då har ju du sagt hela tiden att du inte har behov 
av pengar, du kan fä pengar hur lätt du vill på en halvtimme kan du bli stenrik har du sagt. 

AA: Ja. 

FLl: Eller hur. 

AA: Just det. 

FL 1: Jag har precis nu lyssnat på ett förhör som min kollega Lotta höll här i ett annat ärende 
då du berättade att du har suttit på socialkontoret i Norsjö och gråtit för att du inte har några 
pengar. Och det har vi ju sagt att Socialtjänsten har berättat flera gånger men du har alltid 
hävdat att det inte stämmer. 

AA: Att jag grät det var på grund av det dåliga sättet att bli behandlad på det var därför att de 
viskade i, alltså hon viskade någonting i chefens öra och att det här var bidraget som jag hade 
rätt till men ändå blev jag behandlat på ett mycket dåligt sätt det var det som fick mig gråta. 
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För att det var så i alla fall så denne behandlade mig på ett dåligt sätt och det var flera gånger 
som jag inte hade fått pengar av henne. 

FLl: Du sa ju nyss att du grät och du sa till de vill ni att jag ska dö av svält. 

AA: Ja det var ju och jag hade rätt till de här pengarna och då ska dom ge mig dom här 
pengarna. 

FLl: Fast det var ju inte det du sa du sa ju någonting helt annat du sa ju att du höll på dö av 
svält, vill ni att jag ska dö sa du. 

AA: Åter igen de pengarna alltså hade jag rätt till dom pengarna det var bidraget som skulle 
jag få. Så jag borde ha fått de pengarna som jag har rätt till och dessutom när jag lämnade, när 
jag kom ut och träffade - och han frågade vad har hänt då sa jag äh släpp det dom tänker 
inte ge mig några pengar och det tjänar inte till något mer så jag ska gå härifrån. 

FLl: Nyss satt du i ett annat förhör som jag sa och då lät det ju precis helt annorlunda än vad 
du berättar nu så jag undrar om du försa dig lite grann i förra förhöret och nu försöker du rätta 
till det hela. Men vi kommer ta med även det förhör i prövning förstås. 

AA: Nej jag försöker inte rätta till någonting eller förändra, utan jag svarar på dina frågor. 

FLl: Ja det gör duju på ditt sätt men du sa att du höll på att svälta, du var rädd att du skulle 
dö och du satt sig ner och grät och det tror jag verkligen var det som hände också faktiskt. 

AA: Nej jag sa så där framför chefen det var bara för att jag tänkte det här kommer och 
kanske påverka chefen och då kan chefen ifrågasätta Idas handling. 

FL 1: Mm så sa du ju inte i förra förhöret men vi lämnar det. Och orsaken till varför jag frågar 
är ju förstås för att du hela tiden har sagt att du kan få pengar hur lätt som helst så det gör ju 
också då, och det gör ju också att jag har en fråga till då och det handlar om en Swish som du 
skickar den 25 september den är på 9800 kronor nästan 10 000 kronor alltså. Och då undrar 
jag vart tar den här Swishen vägen? 

AA: Skickade till en kille och den där killen skulle skicka det till min fru, 

FL I: Okej så du skicka till en kille och jag har ett namn här då, •••••••• 

AA: Alltså jag fick det här kontonumret av , sa att ja, sätt in på det här kontot 
och sen kommer och skicka, den personen kommer och skicka pengar till Iran. 

FL I: Till Iran till din fru. 

AA: Ja. 

FLl: Ja. Då har jag svar på den frågan. Då har jag en fråga kvar andra gången du går in på Ica 
och syns på filmen så har du ju på dig ett par skor ett par lite lägre skor typ sneakers skor. 
Och vi har ju sagt att om du, du påstår ju att du inte har gjort det här och därför så ska jag 
fråga dig en gång till vart är de här skorna? 

AA: Hemma. 

FLl: Nä men de är ju inte hemma det har vi ju förklara massor med gånger vi hade gärna 
velat hitta de så därför vill jag att du berättar vart dom är. 
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AA: Har ni inte hitta det hemma? 

FLl: Nä. 

AA: Och nu har det gått tre månader och då borde ni ha kunnat hitta de saker som ni behöver, 
dom finns ju väl hemma. 

FLl: Nej de finns inte i din bostad så det är därför jag fråga. 

AA: Alltså ni är poliser eller hur, poliser om ni vill så kan ni söka hela Sverige och hitta den 
jag säger, jag har sagt det att de var hemma. 

( 
FLl: Mm jo vi vet att du har sagt att de är hemma men dom är inte hemma. Kan du ha hett de 
någon annanstans? 

AA: Minns inte. 
( 

FL 1: Kan det vara så att du upptäckte att det var blod på de och du valde att slänga bort dom 
så att vi aldrig skulle hitta åt dom? 

AA: Nä så är det inte alls om jag skulle ha blivit av med de vars skulle jag ha slängt dom, 
någon papperskorg eller var i så fall skulle ni ha kunnat hitta dom? Jag tycker så här ni har 
hittat de men ni leker ju med mig. 

FLl: Ja Linda vet om att vi inte får ljuga i förhör så att vi låter det vara. 

AA: Menar du på allvar att ni inte har hittat de? 

FLl: Ja så är det. Det är därför jag ställer frågan till dig förstår du. 

AA: Alltsåjag,jag har sagt hela tiden att de är hemma minns du allra första förhöret med mig 
ni frågade var är dina grejer och jag sa hemma. Redan då sa jag till er, låt mig komma hem 
tillsammans med er så får jag visa er alla mina tillhörigheter som jag hade med mig. Och då 
sa ni nej. Då är det inte mitt problem. 

FLl : Nä problemet är att du inte vill berätta vart du har gömt de men vi lämnar den där 
frågeställningen. 
FL2: Snabb fråga bara om skorna vars var det du hade ställt de i lägenheten jag kommer inte 
ihåg vad du svarade på det? 
AA: Ja var det är väl inget särskilt ställe när man, jag kommer hem tar jag av mig skorna där 
vid någon skohylla där det är där man slänger skorna. 

FLl: Ja men just det. Du -vi har ju ställt jättemycket frågor till dig. Och det har ju kretsat 
runt det här datumet den 14 oktober eller hur? 

AA: Ja. 

FLl: Nu är ju det här troligen det sista förhöret vi håller med dig. Och då är ju frågan om du 
tyck att det är någonting som vi borde ha tagit upp med dig eller någonting som du själv 
känner att du vill berätta? 

AA: Nej jag har varit alltså häktad i tre månader och jag har svarat på alla era frågor 
någonting annat finns inte. 
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FLl: Jamen du då, då vet vi ju det att det är ingenting du, du känner att du själv vill lyfta fram 
så att säga. 

AA: Nej. 

FL2: Då jag har en fråga och det är om din ålder - 

AA:Mm. 

FL2: Hur gammal är du? 

AA:22. 

FL2: Är du 22 nu? 

AA:Ja. 

FL2: Hur gammal var du den 14 oktober då? 

AA: Ja någonstans mellan 20 och 21. 

FL2: Det vart väl lite konstigt var du någonstans mellan 20 och 21 den 14 oktober men du är 
22 nu? Då måste du nog tänka om igen då. 

AA: För att jag fyller år 21 december. Jag började 22 året, tänk på persiskt sätt alltså då säger 
man 22 när man börjar. 

FL2: Okej men om vi nu är i Sverige och då anser du att du är hur gammal nu, är du 21 år nu? 

AA: Ja 21. 

FL2: Och hur gammal var du då 14 oktober? 

AA:20. 

FL2: Ja och vilket år är du född då datum? 

AA: 961221. 

FL2: Okej och var föddes du någonstans då? 

AA: Född i Afghanistan. 

FLl: Vilken stad? 

AA:Urozgan 
FL2: Skriv där hur det stavas Skriver Urozgan. Vad var det ni mena med att du var 22 år att 
man räknar på persiskt vis kan du förklara det lite närmare. 

AA: Alltså det att jag saju att den 21 december då tar det 21 års åldern slut och jag börjar den 
22 året av mitt liv. Man säger att man sätter sin fot på den 22 året och börjar med det. 

FL2: Vi gjorde ju en åldersbedömning på dig -- och då har det ju kommit ett utlåtande 
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från rättmedicinalverket. 

AA: Ja det stämmer. 

FL2: Då ska jag läsa upp lite grann från det Och då står det så här resultatet av de 
genomförda undersökningarna talar starkt för att den undersökte uppnått 18 års ålder vid 
tidpunkten för undersökningarna. Vidare talar resultatet av undersökningarna för att den 
undersökta är äldre än 21 år. Och då är det en sån här det man kallar för en sannorlikhetsskala 
och jag läste ju upp att det talade stark för att var över 18. Och det här begreppet talar stark 
för innebär att bedömningen om ålder avges med mycket hög säkerhetsgrad eller hög grad av 
säkerhet. Nu försvann du tolken. Hallå. 

{. FLl: Hallå? Ska vi prova ringa upp då? 

Tolk: Hallå. 

( 
FLl: Hallå nu hörs du igen. 

Tolk: Är ni kvar, ja. 

FL2: Ja det bröts. Vi tar om den där meningen bara, bedömningen om ålder avges med 
mycket hög grad av säkerhet. Sannorlikheten för alternativ ålder är bedömd som mycket liten. 
Sen så sa man ju att, att det talar för att du skulle vara äldre än 21 är. Och det här begreppet 
talar för säger man enligt följande då att bedömningen av åldern avges med hög grad av 
säkerhet. Och så står det då att sannorlikheten för alternativa åldrar är bedömd som liten. 

F A: Vilket datum genomfördes själva röntgen? 

FL3: Var det 18 december .. 

FLl: Jo 18 december tror jag. 

FL2: Sen är det ju så här att det här innebär ju att du skulle om du nu döms för det här brottet 
-och du bedöms vara alltså över 21 och vuxen så kan du ju också dömas till livstids 
fängelse. Men det är ju någonting som tingsrätten avgör i slutändan. 

FL 1 : 17 november var det. 

F A: 17 november. 

FLl:Mm. 

FL2: Har du någonting och säga om det jag har läst upp? 

AA: Nej jag förstår mig inte på den här undersökningarna jag har talat om den ålder jag har. 
Och haft. 

FL2: Ja nä det, det vet vi att du har gjort men läkarna har ju i alla fall kollat på dig och gjort 
deras bedömning så är det ju. Och det talar ju i alla fall, enligt dom, för att, att du är äldre än 
21. Enligt det här. 

AA: Mmjag förstår. 

FL2: Hur känns det då? 
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AA: Om vadå känns det någonting om vadå? 

FL2: Nä om vadå att de anser att du är äldre än vad du, du har uppgivit eller att det skulle 
kunna vara så i alla fall. 

AA: Jag har inget speciellt att säga jag har sagt min ålder som det är. 

FL2: Ja. 

AA:Mm. 

FL2: Har ni någonting? 

FLI: Ja jag ska delge en sak men jag har en fråga innan dess som jag hade glömt bort förstås 
och den är kanske viktigast i hela alltet. Jag har ställt frågan förut men aldrig fått svar 
egentligen. Hur kan det komma sig att Helgas DNA finns på din sock? 

AA: På min kropp? 

FL2: Sock. 

Tolk: På min, vad sa du sock? 

F A: Strumpan. Sockan. 

Tolk: Sockorna okej. 

AA: Jag förstår mig ingenting på DNA. Vet inte vad det är. 

FLl: Ja i det här fallet var det blod. Helgas blod. 

AA: Har det funnits alltså Helgas blod på min sock, socka? 

FL 1 : Det har vi ju sagt förut. 

AA: Jag vet inte. Ni har inte sagt det så här tidigare att Helgas blod fanns på mina sockar, 
eller socka ni sa att DNA fanns där vilket jag inte förstod vad det var. 

FL 1: Jo men vi har sagt blod också. 

AA: Jag vet inte. 

FL 1: Du har ju, du vet ju inte vem Helga är har du sagt. 

AA: Ja jag har inte sett henne tidigare. 

FLl: Men ändå är hennes blod på din sock? 

AA: Jag vet inte. 

FLl: Ja jag tror ju det bror på att du, som vi har sagt tidigare att det är du som har bragt henne 
om livet, mördat henne helt enkelt. 
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AA: Nej jag har inte gjort det här. 

FL 1 : Kan du, kan du förklara annars hur hennes blod är på din sock? 

AA: Jag vet inte vad jag ska svara. 

FLl: Nä. Okej. Då ska vi också bara underrätta om att under mordutredningen har vi begärt 
en historisk HAK och även en HÖK, alltså hemlig avlyssning av telefon finns att begäras 
historiskt och det är gjort den tidsperioden 2017-09-30 till 2017-10-14 

Tolk: Vänta, vänta ska bara skriva datum så att jag inte missa. Kan du säga datumen en gång 
till är du snäll? 

,· 
I ,_ 

FLl: 2017-09-03 .. 

Tolk: 09-30 till? 

FLl: Fram till den 14 oktober.. 

Tolk: 14 oktober 2017? 

FLl: Ja. 

Tolk: 17? 

FLl: Och så har det även gjorts en övervakning av din telefon och en masttömning. Detta 
kallas HÖK, betyder hemlig övervakning av telefon. Det är för tiden, 14 oktober mellan 
11 :00 och 16:00. 

FLl: Vi anslutar förhöret klockan är 14:35 


