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                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2018-05-06 03.18
 RAR                                                           5000-K528192-18 
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 1         
 ------------------------------------------------------------------------------
 Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN                 Dnr: 5000-K528192-18  
 Enhet: 510420IG2   Myndighetskod: 5000     Dnr annan p-mynd:                  
 Anmälningsdatum: 2018-05-06 kl: 01.41  Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst 
 Upptagen av:     Inspektör Dan Andersson                                      
 Inskriven av:    Inspektör Dan Andersson                                      
 Inskriven:       2018-05-06 kl: 01.41  Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN        
 Enhet:           510420IG2                                                    
 ------------------------------------------------------------------------------
 SAMMANDRAG                                                                    
                                                                               
 MÅLSÄGANDE:                               MISSTÄNKT:                          
 OLSSON, ANTON                                                                 
                                                                               
 ANMÄLARE:                                 ÖVRIGT:                             
                                           Fritext                             
 VITTNE:                                                                       
                                                                               
 UTPEKAD JURIDISK PERSON:                                                      
                                                                               
                                                                               
 BILAGOR:                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------------
 BROTT/HÄNDELSE                                                           1.10 
                                                                     Brottskod  
 Mordförsök                                                               0304 
   KALIX,, KALIX                                                   Länskod: 25 
                                                      Omrkod: 04421A0014251400 
   t.o.m. Söndag 2018-05-06                                                    
     OLSSON, JOHN ANTON                                 Målsägande fysisk        
 _____________________________________________________________________________ 
 FRITEXT                                                                       
                                                                               
 BROTTET                                                                       
 Okänd person har genom kraftigt våld försökt ta livet av målsägande Olsson.   
                                                                               
 Anmälan gjord av Insp Andersson då Olsson inte var förmögen att tala med      
 polisen då han nyss ankommit till akuten på Sunderby sjukhus.                 
 En sjuksköterska på akuten Kalix sjukhus ringde in till polisens              
 regionsledningscentral i Umeå och ville informera att dem hade fått in en     
 kille som kommit in med ambulans till akuten. Han var grovt misshandlad, såg  
 nästan tortyrliknande ut med tanke på hans skador. Han var brännskadad över   
 hela kroppen, han hade kraftiga blånader över hela kroppen samt hade en       
 punkterad lunga. Killen var tydlig till sköterskan med att han inte ville att 
 polisen skulle komma dit och han ville inte göra någon anmälan angående det   
 som hänt. Han sade till sköterskan att han inte kom ihåg vad som hade hänt.   
 Sköterskan uppgav att killen heter Anton Olsson.                              
                                                                               
 Patrullen 11-1170, bestående av Insp Andersson och PA Lundgren, var till      
 akuten på Sunderby sjukhus dit målsägande Olsson var förd. När vi var på      
 platsen kunde vi inte samtala med Olsson eftersom han undersöktes. Foton togs 
 på kroppen vi kom åt att se under undersökningen. När Olsson uppmärksammade   
 att vi skulle ta hans kläder i beslag protesterade han mot detta. PA Lundgren 
 kunde identifiera Olsson.                                                     
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Norrbotten                     Besöksadress: Skeppsbrogatan 37             
 Box 50135                                                                     
 973 24 LULEÅ                 Handl. enhet: Grova brott 1 PO Norrbotten        
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Per-Anders Heikkilä       
 E-post:                                                                       



                             A N M Ä L A N                     ARKIVEXEMPLAR   
                                                               2018-05-06 03.18
 RAR                                                           5000-K528192-18 
 POLISMYNDIGHETEN                                              Sida: 2         
 ------------------------------------------------------------------------------
 ÖVRIGT                                                                        
 Foton finns i FILIP.                                                          
 Kläder tagna i beslag.                                                        
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 MÅLSÄGANDE                                                                    
 OLSSON, JOHN ANTON Kön: M                                                     
 Försäkringsbolag:                                                             
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------------
 BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING                                                     
 Datum: 2018-05-06   Beslut av: Inspektör Fredrik Selberg                      
 Förundersökning inleds                                                        
 Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PO Norrbotten                     Besöksadress: Skeppsbrogatan 37             
 Box 50135                                                                     
 973 24 LULEÅ                 Handl. enhet: Grova brott 1 PO Norrbotten        
 Tfn: 11414                   Handläggare: Inspektör Per-Anders Heikkilä       
 E-post:                                                                       
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 2 LPO Ö Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Uppgiftslämnare

Ölund, Fredrik
Datum

2018-05-06
Tid

03:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Ölund

Uppgiften avser

Misstänkta brottsplatsen och dess omgivning.
Uppgift

Patrull 11-4140 med Insp R.Nordström och Pa F.Ölund upprättade en avspärrning kring den 
misstänkta brottsplatsen. 
Den misstänkta brottsplatsen är ett fågelutkikstorn. Det har brunnit på utsidan av tornet.
En liten bit ifrån platsen ca 100m så finns det kolonilotter. Dessa kolonilotter såg ut som att de 
inte används just nu pga av att det låg en massa snö vid dessa. Det finns inga åretruntboenden i 
dess närhet. Närmsta åretruntboendet är vid Fågelsångsvägen i Kalix och ligger 
uppskattningsvis ca 300meter från platsen.

Det var inga synliga spår längs promenadstråket och in till stan.

Enligt information från ambulanspersonalen så hämtade dom upp Anton vid pumpstationen 
nedanför nybygget i Kalix. Gångsträckan från den misstänkta brottsplatsen och pumpstationen 
är ca 1.1km. Anton ska då ha suttit nedhukad vid pumpstationen.

I tjänst, Pa F.Ölund.
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PM
PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 1 LPO Ö Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Uppgiftslämnare

Berglund, Nicklas
Datum

2018-05-06
Tid

17:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2018-05-05
och

2018-05-06
Platsbeskrivning

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nicklas Berglund

Uppgiften avser

Uppgifter ang en fest på Parkbältesgatan 7D 180505 samt det sällskapet som befunnits sig där.
Uppgift

Patrull 11-4140 med Insp N Berglund och Insp J Toiviainen besöker Joel Valikainen i 
dennes lägenhet på Parkbältesgatan 7D 180506 kl ca 17:00. 

Vid samtal framkommer det att det under gårdagskvällen 180505 har varit fest hemma hos 
Valikainen. På festen har förutom Valikainen även David Bjur 970210-1974 varit, samt 
Anton Olsson (93XXXX-XXXX) och bröderna Vuolikainen (sannolikt Alexander 
99XXXX-XXXX) samt Thomas (93XXXX-XXXX).

Valikainen är först ovillig att berätta vilka som var med på festen. Men berättar det efter en 
stund.

Enligt Valikainen så har det på festen blivit tjafs och bråk. Dock så är det lite oklart vem som 
har bråkat med vem och om vad. Detta är något som Valikainen inte vill berätta.

Valikainen säger även att det under festen har brukats amfetamin. Vem som har haft det med 
sig vill han inte berätta.

När och hur länge festen pågår kan inte Valikainen riktigt återge.
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PM
Ida Ojanne

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Uppgiftslämnare

Wiklund, Lena
Datum

2018-07-23
Tid

09:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lena Wiklund

Uppgiften avser

Uppgift

Ida Ojanne är vittne till händelsen.

Brottet skedde under lördagen den 5 maj 2018 ungefär mellan tiden 10.30 till 20.22. Ida kom 
hem till sin mamma på kvällen den 5 maj cirka 21.30. Senare under kvällen/ natten berättade 
Ida för sin mamma vad som hänt Anton under lördagen.

Ida har berättat i förhör att hon kände sig rädd när hon förstod vad Anton utsattes för i det hus 
som hon och de andra befann sig i på Fågelsångsvägen 6. Ida vågade inte annat än att göra 
som David Bjur och Alexander Vuolikainen sa till henne.

Brottet som målsägande Anton Olsson utsattes för kom till polisens kännedom natten mellan 
lördag och söndag. Anmälan skrevs den 6 maj kl.01.41

Vittnet Ida kontaktade själv polisen måndag den 7 maj kl.12.10 och berättade vad som hänt.

Ida har hela tiden stått fast vid sina uppgifter.
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PM
Filmer och foto på målsägande från mt tfn

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Uppgiftslämnare

Wiklund, Lena
Datum

2018-08-03
Tid

10:57
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lena Wiklund

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med förhör med misstänkte Alexander Vuolikainen den 16 juli, uppgav han att han 
det finns två filmer och ett foto på Anton Olsson i hans mobiltelefon. 
Alexander sa att han lagt materialet i mappen  som heter hemlig. Mappen är 
lösenordsskyddad med bokstäver och siffror. Alexander kommer inte i håg koden.

Vid en kompletterande kontroll av Alexanders beslagtagna mobil kunde IT-forensiker Paul 
Niska öppna den aktuella mappen. I mappen, hemlig, fanns två filmer och ett foto på 
målsägande Anton från den 5 maj 2108. För att kunna säkra materialet flyttades det ut från 
mappen för att kunna spara ner det.

Handduken på filmen (från skendränkningen) överensstämmer med handduken som finns i 
brottsplatsundersökningen, Fågelsångsvägen (Figur 17, översiktsbild tvättstugan).

Luleå som ovan

Lena Wiklund, insp
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Datum

2018-05-06

Diarienummer

5000-K528284-18

Sida 1 (7)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder

Fotografi(er) Kniv anträffad K528284-18 Vassholmen, 2018-05-06 14:06   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 2 (7)

Bilder från brandplatsen

Fotografi(er) Kniv anträffad K528284-18 Vassholmen, 2018-05-06 14:06   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 3 (7)

Bilder från brandplatsen

Fotografi(er) Kniv anträffad K528284-18 Vassholmen, 2018-05-06 14:06   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 4 (7)

Bilder från brandplatsen

Fotografi(er) Kniv anträffad K528284-18 Vassholmen, 2018-05-06 14:06   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 5 (7)

Bilder från brandplatsen

Fotografi(er) Kniv anträffad K528284-18 Vassholmen, 2018-05-06 14:06   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 6 (7)

Bilder från brandplatsen

Fotografi(er) Kniv anträffad K528284-18 Vassholmen, 2018-05-06 14:06   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 7 (7)

Bilder från brandplatsen

Fotografi(er) Kniv anträffad K528284-18 Vassholmen, 2018-05-06 14:06   diarienr: 5000-K528192-18
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Datum

2018-05-10

Diarienummer

5000-K528192-18

Sida 1 (31)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 2 (31)
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Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  64



Sida 6 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  65



Sida 7 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  66



Sida 8 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  67



Sida 9 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  68



Sida 10 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  69



Sida 11 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  70



Sida 12 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  71



Sida 13 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  72



Sida 14 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  73



Sida 15 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  74



Sida 16 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  75



Sida 17 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  76



Sida 18 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  77



Sida 19 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  78



Sida 20 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  79



Sida 21 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  80



Sida 22 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  81



Sida 23 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  82



Sida 24 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  83



Sida 25 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  84



Sida 26 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  85



Sida 27 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  86



Sida 28 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  87



Sida 29 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  88



Sida 30 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  89



Sida 31 (31)

Fotografi(er) Tagna av tekniker, fågeltornet, 2018-05-10 16:10   diarienr: 5000-K528192-18

  90



5103/21850-18 1 (8) K528192-18 

 

 

Region Nord 

Forensiska sektionen, Umeå 

Box 54 

931 21 Skellefteå 

Datum 

2018-05-21 

Diarienummer 

K528192-18 

5103/21850-18 

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Peter Edin  

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mordförsök. Undersök brandplatsen vid 
utkikstornet. 

  
Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker Johan Andersson 
Medundersökare: Kriminaltekniker Joakim Porseby 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Vassholmsvägen, Kalix. Undersökningen påbörjades den 6 
maj 2018 kl. 13.45 och avslutades samma dag kl. 16:15. 

  
Avspärrning och 
bevakning: 

Platsen var avspärrad med polisens blåvita plastband. 

  
Övrig information: Efter den tekniska undersökningen undersöktes platsen samt 

strandpromenaden av hundförare Kalle Alatalo. Hunden 
hittade ingenting intressant. 

 

Platsbeskrivning 

Brandplatsen är belägen vid ett utkikstorn, ca 10 meter från Kalix älv. Närmaste 
bebyggelse är ett område med små kolonistugor, ca 50 meter från platsen. En gång och 
cykelväg följer älven och passerar utkikstornet.  
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5103/21850-18 2 (8) K528192-18 

 
Bild 1. Ungefärlig plats för utkikstornet är markerad med ring.  

 

 
Bild 2. Utkikstornet markerat. 
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5103/21850-18 3 (8) K528192-18 

 
Bild 3. Utkikstornet 

 

 
Bild 4. Brandplatsen vid utkikstornet. 
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5103/21850-18 4 (8) K528192-18 

Iakttagelser och undersökningar 

 
På marken vid den sida av utkikstornet som vetter mot älven, låg brända föremål.  
Panelen ovanför föremålen var förkolnad. I brandresterna låg en del snö. Bland 
brandresterna identifierades bland annat ett knivblad (G0061), tre handdukar varav två 
säkrades (G007, G008), ett stålrör (G003), som såg ut att komma från någon slags 
föremål, hårprodukter, bältesspänne, metallpyramider, delar som såg ut att komma från 
en väska, en medicinkarta Amlodipine, en nyckel (G002), en gul kork (G005), delar av 
en plastpåse (G004), torkpapper (S007) och silvertejp (G009).  
 
Blod2 iakttogs på handduken (G008), torkpapperet (S007) samt på silvertejpen (G009). 
Blodet på silvertejpen säkrades med tops (S006). De blodiga föremålen låg i anslutning 
till varandra och det är möjligt att blod överförts mellan föremålen. Även knivbladet 
G006 låg i anslutning till de blodiga föremålen. Det fanns inget synligt blod på 
knivbladet. Knivbladet var bränt/ sotigt. 
 
På marken inom ca en meters avstånd från stugan säkrades en cigarettfimp (S001), en 
portionssnus (S002) samt tre Werthers original godispapper (S003-S005). 
 

                                                 
1 Forensiska sektionens numrering av spår (S) och gods (G). Fullständig beskrivning finns i 
materialförteckningen i slutet på protokollet.   
 
2 Det som i protokollet benämns som blod både ser ut som blod och reagerar som blod vid test med 
blodförprövningsmedel. 
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5103/21850-18 5 (8) K528192-18 

 
Bild 5. Brandplatsen. De blodiga föremålen G008, G009, S007 samt knivbladet G006 

har markerats med röda ringar.  
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5103/21850-18 6 (8) K528192-18 

 
Bild 6. Blod på silvertejp (G009). 

 
 

 
Bild 7. Knivblad (G006) 
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5103/21850-18 7 (8) K528192-18 

Undersökningsmetoder 

 
· Visuell undersökning samt fotografering. 

 
· Blod har förprövats med leukomalakitgrönt. 

 
 

Sammanställning av undersökningar 

 
Spår S001-S007 har skickats till Nfc för dna-analys. 
 
Korken G005 har skickats till Nfc för analys av brandfarlig vätska samt eventuella dna-
spår. 
 
Knivblad G006 har skickats till Nfc för att om möjligt hitta blod från målsägaren. 
 
Silvertejp G009 har skickats till Nfc för fingeravtrycksundersökning, eftersökande av 
vit färg samt jämförelse mot tejprulle från den misstänkta brottsplatsen. 
 
Övrigt gods sparas och undersöks på begäran av utredare eller förundersökningsledare. 

 

 

Materialförteckning 

Gods 

Material-
märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5103/21850-
18/G002 

 Nyckel Brandresterna Joakim Porseby 

5103/21850-
18/G003 

 Stålrör Brandresterna Joakim Porseby 

5103/21850-
18/G004 

 Del av plastpåse Brandresterna Joakim Porseby 

5103/21850-
18/G005 

 Gul kork Brandresterna Joakim Porseby 

5103/21850-
18/G006 

 Knivblad Brandresterna Joakim Porseby 

5103/21850-
18/G007 

 Handduk/ bordsduk Brandresterna Joakim Porseby 

5103/21850-
18/G008 

 Handduk lila Brandresterna Joakim Porseby 

5103/21850-
18/G009 

 En bit silvertejp Brandresterna Joakim Porseby 
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5103/21850-18 8 (8) K528192-18 

Spår 

Material-
märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5103/21850-
18/S001 

Cigarettfimp Vid stege till utkikstorn. Joakim Porseby 

5103/21850-
18/S002 

Portionssnus Utkikstorn, vid skylt  Joakim Porseby 

5103/21850-
18/S003 

Godispapper  Vid utkikstorn Joakim Porseby 

5103/21850-
18/S004 

Godispapper Vid utkikstorn Joakim Porseby 

5103/21850-
18/S005 

Godispapper Vid utkikstorn Joakim Porseby 

5103/21850-
18/S006 

Tops/ blod Från silvertejp (G009)  Joakim Porseby 

5103/21850-
18/S007 

Blodigt papper Brandresterna, i 
anslutning till blodig 
silvertejp 

Joakim Porseby 

 
 
 
 
 
 
Johan Andersson 
Kriminaltekniker 

Protokoll Brandplats vid utkikstorn, 2018-05-21 15:36   diarienr: 5000-K528192-18

  98



Datum

2018-05-21

Diarienummer

5000-K528192-18

Sida 1 (3)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Kniv med beslagsnummer 2018-5000-BG47384-1.

Fotografi(er) Kniv från brandplats vid utkikstorn, 2018-05-21 13:25   diarienr: 5000-K528192-18
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Sida 2 (3)

Fotografi(er) Kniv från brandplats vid utkikstorn, 2018-05-21 13:25   diarienr: 5000-K528192-18

 100



Sida 3 (3)
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(5) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2018-05-22 2018009686 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 
Forensik 1 Region Nord 
David Lindblom 
Box 50135 
973 24 LULEÅ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Ann-Christine
Enqvist
2018-05-22 15:13
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(5) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2018-05-22 2018009686 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Material, metodik och materialhantering 

 Beteckning Undersökningsmaterial 

5103/21850-18/G005 Gul kork 

Brandresterna 

Uppdragsgivarens beteckning: 5103/21850-18/G005 

Forums materialnr: 201800968602 

Materialhantering: Materialet kvarligger tillsvidare 
Metodik: 883*, 768*, 772* 

  
 

Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det i materialet 5103/21850-18/G005 förekommer brännbar 

vätska. 

 
 

Undersökning och slutsats 

5103/21850-18/G005 Gul kork. Brandresterna 

Forums materialnr: 201800968602 

Brännbar vätska 

 
I materialet, som inkom förpackat i brandpåse, påvisades flyktiga 

ämnen som ingår i brännbara vätskor av typen tändvätska.   

Angående benämning av brännbara vätskor, se sidan tre. 

Slutsats 

Resultaten talar extremt starkt för att det i materialet förekommer 

brännbar vätska (Grad +4), som bedöms vara av typen 

tändvätska. 

  

 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

Brännbar vätska forensikern Ann-Christine Enqvist (ansvarig handläggare) 

forensikern Madeleine Joge 

 

Frågor riktas i första hand till forensikern Sara Witte (ärendeansvarig), direkttelefon 010-

562 81 07. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd 

undersökningstyp. 
 
 
Ann-Christine Enqvist 

Forensiker 
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(5) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2018-05-22 2018009686 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Allmänt om benämningar vid identifiering av brännbar vätska 

De brännbara vätskor som är vanligast förekommande är produkter som består av flera mer 

eller mindre flyktiga ämnen. 

 

Det saknas regler för namngivning för många av dessa produkter och detta gör att 

benämningen kontra den kemiska sammansättningen inte har något givet samband. Ofta är 

det användningsområdet som styr hur produkten namnges. 

 

Produkter med en viss kemisk sammansättning kan alltså förekomma med flera olika 

produkt- eller handelsnamn. Ett visst namn garanterar dock inte alltid att produkten har en 

given sammansättning utan en tillverkare kan inom vissa ramar ändra innehållet men ändå 

behålla namnet. 

 

I NFC:s sakkunnigutlåtande benämns typ av brännbar vätska utgående från 

sammansättningen av de ämnen som påvisats vid laboratoriets analyser. I nedanstående 

tabell ges några exempel på produkter för de vanligaste vätsketyperna. 

 

 

Benämning för 

vätsketyper i NFC:s 

sakkunnigutlåtande 

Exempel på förekommande produkter/handelsnamn 

Bensin Alkylatbensin, cigarettändarvätska, heptanbensin, 

industribensin, kemiskt ren bensin, lättbensin, medicinsk bensin, 

miljöbensin och petroleumeter. 

 

Motorbensin E85 och motorbensin. 

 

Lacknafta Avfettningsmedel, fotogen, förtunning, lampolja, lacknafta, 

penseltvätt, tändvätska och white spirit. 

 

Fotogen Avfettningsmedel, fotogen, miljödiesel, lacknafta, lampolja, 

tändvätska och smörjmedel 5-56. 

 

Dieselolja Dieselolja, eldningsolja 1 och miljödiesel. 

 

Tändvätska Lampolja, tändvätska och T-Gul. 

 

Teknisk sprit Desinfektionsmedel, handsprit, Alcogel 85, frysskydd, 

förtunning, spisbränsle, spolarvätska, T-Röd, T-Blå och 

nagellackborttagningsmedel. 

 

 

Frågor besvaras av handläggare för undersökning av brännbar vätska. 
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 4(5) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2018-05-22 2018009686 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 
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Utlåtandeskala 

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det 

logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala. 
 
 

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är 

sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +2 Resultaten talar för att ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än 

om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann 

än om den alternativa hypotesen är sann. 

  

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ... 
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är 

sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” 

eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan. 
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Sakkunnigutlåtande 
 

(Delredovisning 1) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2018-05-22 2018009686 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 
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Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck. 

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 
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Sakkunnigutlåtande 
(Delredovisning 2) 

 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
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Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 
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Polismyndigheten 
Forensik 1 Region Nord 
David Lindblom 
Box 50135 
973 24 LULEÅ 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 
 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta 

ärendeansvarig. 
 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan. 
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Sakkunnigutlåtande 
(Delredovisning 2) 

 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
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Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 
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Material, metodik och materialhantering 

DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori. 

Beteckning Undersökningsmaterial 

5103/21850-18/G001 Kniv 

Vid Vassholmsvägen, tornet. Bilder finns K528192-18 

Beslagsnr: 2018-5000-BG47384-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 5103/21850-18/G001 

Forums materialnr: 201800968601 

Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat 

Metodik: 852* 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 872* 

 

5103/21850-18/G005 Gul kork 

Brandresterna 

Uppdragsgivarens beteckning: 5103/21850-18/G005 

Forums materialnr: 201800968602 

Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat 

Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 736*, 872* 

 

5103/21850-18/G006 Knivblad 

Brandresterna 

Uppdragsgivarens beteckning: 5103/21850-18/G006 

Forums materialnr: 201800968603 

Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat 

Metodik: 852*, 859*, 666*, 869*, 744*, 727*, 872* 

 
 

Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det på undersökningsmaterialen förekommer biologiska 

spår som avseende DNA kan jämföras mot person. Vilken typ av spår som eftersökts på 

respektive material framgår nedan. 
 

 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:  
http://www.nfc.polisen.se/Dokument/Faktablad/Faktablad---Undersokningar-av-biologiska-spar-och-DNA/. 
 
För information om LCN DNA-analys se sidan 6. 
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(6) 
 

Sakkunnigutlåtande 
(Delredovisning 2) 

 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2018-06-21 2018009686 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 
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Undersökning och slutsats 

5103/21850-18/G001 Kniv. Vid Vassholmsvägen, tornet. Bilder finns K528192-18 

Forums materialnr: 201800968601 

DNA På kniven kunde blod inte påvisas. 

  

DNA,  
specialanalys, LCN 

I tre undersökta områden (egg och spets, samt delar av skaftet) 

kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas. 
  

5103/21850-18/G005 Gul kork. Brandresterna 

Forums materialnr: 201800968602 

DNA,  
specialanalys, LCN 

På korken (den räfflade yta på utsidan) kunde DNA som kan 

jämföras mot person inte påvisas. 
  

5103/21850-18/G006 Knivblad. Brandresterna 

Forums materialnr: 201800968603 

DNA På knivbladet kunde blod inte påvisas.  

DNA,  
specialanalys, LCN 

I ett undersökt område (egg och spets) kunde DNA som kan 

jämföras mot person inte påvisas. 
  

 
 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA,  
specialanalys, LCN 

förste forensikern Marianne Mattsson (ansvarig handläggare) 

forensikern Staffan Jansson 

forensiska laboranten Maria Gunnarsson 

 

Frågor riktas i första hand till forensikern Sara Witte (ärendeansvarig), direkttelefon  

010-562 81 07. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för 

berörd undersökningstyp. 
 
 
 

Sara Witte 

Forensiker 
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Sakkunnigutlåtande 
(Delredovisning 2) 
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Information om undersökning med s.k. LCN DNA-analys 

Många material som är aktuella för LCN DNA-analys saknar distinkta besudlingar. Undersökta 

områden förväntas därmed innehålla en liten mängd DNA. Förkortningen LCN (Low Copy 

Number) syftar på att antalet analyserbara DNA-molekyler är få i provet.  
 

Aktuella spår 

Spåren kan säkras från material som under längre tid använts av en och samma person (bruksspår) 

eller från material som någon handskats med en kortare tid (kontaktspår). LCN DNA-analys kan 

också användas för sekret-, blod- eller spermafläckar som inte gett ett godkänt resultat med 

standard DNA-analys. I dessa besudlingar kan mängden DNA vara relativt hög men andra faktorer, 

som t ex föroreningar i provet, kan påverka analysen så att LCN DNA-analys behövs för att erhålla 

ett resultat. 

 

Kontaminationsrisker  
När det finns extremt lite DNA på ett material är det oerhört viktigt att undvika kontamination med 

annat DNA från omgivningen eller från den person som hanterar materialet. Det bör finnas 

dokumentation angående vilka personer som kommit i kontakt med materialet och i vissa fall 

behövs jämförelseprov från dessa personer för uteslutning mot erhållna resultat. Möjliga källor till 

kontamination är:  

 personer som är först på brottsplatsen, exempelvis vittnen, räddningspersonal och poliser 

 poliser/läkare som samlar in material/utför provtagningen 

 andra undersökningsmaterial i samma ärende 

 laboratoriehantering 
I övrigt måste man beakta personer som tidigare har befunnit sig på brottsplatsen eller på annat sätt 

kommit i kontakt med materialen. Vid beslut om ett material är lämpligt för LCN DNA-analys tas 

hänsyn till hur materialet hanterats. 

 
LCN DNA-analys 

LCN DNA-analys är baserad på samma teknik som standard DNA-analys, men har en högre 

känslighet. Utmärkande för analysen är att: 

 material- och provhantering specialanpassas, vilket medför längre analystid per prov 

 resultaten verifieras ett flertal gånger genom upprepade analyser 

 
Utvärdering och slutsats 

Resultaten uppvisar ofta större komplexitet än vid standard DNA-analys, främst på grund av den 

låga DNA-mängden i provet. Detta medför att slutsatsen bedöms mer restriktivt vid LCN DNA-

analys. Analysresultaten ger ingen information om spårets bakgrund eller orsak. 

 

Biologisektionen 2015-04-20 
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Sakkunnigutlåtande 
(Delredovisning 2) 

 

  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2018-06-21 2018009686 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2018-05-09 5000-K528192-18 
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Utlåtandeskala 

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det 

logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala. 
 
 

Grad +4 Resultaten talar extremt starkt för att ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +3 Resultaten talar starkt för att ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är 

sann än om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +2 Resultaten talar för att ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än 

om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann 

än om den alternativa hypotesen är sann. 

  

Grad 0 Resultaten talar varken för eller emot att ... 
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann. 

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ... inte ... 
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -2 Resultaten talar för att ... inte ... 
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är 

sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -3 Resultaten talar starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

Grad -4 Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ... 
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa 

hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann. 

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” 

eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan. 
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Protokoll från NFC 

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping 

(tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom 

Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende 

och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium 

inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är 

dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde. 

 

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även 

undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt. 

Kvalitetsarbete och ackreditering 

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram 

till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten 

beroende på geografisk placering i Sverige. 

 

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder 

och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020.  I 

Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. 

Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och 

standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. 

Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och 

identifiering av fingeravtryck. 

 

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer 

det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. 

Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all 

laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja 

några år tills detta är uppnått. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniskt
underskriven av
Sara Witte
2018-06-21 10:15

NFC Delredovisning 2, (DNA) 2018-06-21 underskriven, , 2018-06-21 10:15, diarienr: 5000-K528192-18

 112



5104/22110-18 1 (20) K528192-18 

 

 

Region Nord 

Forensiska sektionen, Luleå 

Box 50135 

973 24 LULEÅ 

Datum 

2018-05-18 

Diarienummer 

K528192-18 

5104/22110-18 

Protokoll över platsundersökning

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

P-A Heikkilä, tillförordnad gruppchef grova brott, Luleå 
 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mordförsök.  

  
Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker David Lindblom 
Medundersökare: Polisinspektör Anders Lundberg 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Fågelsångsvägen 6, Kalix. Undersökningen påbörjades den 7 
maj 2018 kl 12:30 och avslutades samma dag kl 15:45. 

  
Avspärrning och 
bevakning: 

Avspärrningsband eller informationsskylt om avspärrning enl. 
RB 27:15 saknades. Entrédörrens låscylinder var bytt till 
polisens egna. Bevakning saknades. Efter avslutad 
undersökning fick polisens låscylinder sitta kvar.  

  
Övrig information: Före platsundersökningens utförande hölls ett utredningsmöte 

på polisstationen i Luleå med spaningsledare Per Finnberg, 
handläggare Lena Wiklund och tfgruppch Per-Anders 
Heikkilä. Där fick vi information om att målsägaren bl.a. har 
blivit grovt misshandlad på så sätt att man har stuckit honom 
med kniv och punkterat ena lungan, bränt honom med någon 
slags gasbrännare och även slagit honom med tillhyggen. Den 
större delen av misshandeln ska ha skett i källaren, i 
tvättstugan där man tejpat fast målsägaren sittandes på en stol. 
 
Nyckel till villan på aktuell adress hämtades på polisstationen 
i Kalix, avrapporteringsrummet. Efter avslutad undersökning 
återlämnades nyckeln till samma plats.  
 
När vi kom till adressen fanns två personer på cykel på 
infarten. Den ena var den i ärendet anhållne David Bjur som 
sa att han inte kunde komma in i huset. Bjur greps på plats 
och fördes in till polisstationen i Kalix av insp Anders 
Lundberg och pa Christer Åström.   
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5104/22110-18 2 (20) K528192-18 

Platsbeskrivning 

Fågelsångsvägen 6 i Kalix var i centrala Kalix, strax väst om centrum.  
 

 
Figur 1 Karta över centrala Kalix. Pilen markerar Fågelsångsvägen 6.  
 
På adressen fanns en villa i 1½ plan med fullstor källare. Längre in på gården fanns ett 
fristående enkelgarage. Framför garaget stod en röd Volvo med reg.nr. GEX372 
parkerad. Norr om garaget stod en silverfärgad VW Golf med reg.nr. XPS237 parkerad.   
 

 
Figur 2 Bild på undersökt villa.  
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5104/22110-18 3 (20) K528192-18 

 
Figur 3 Schematisk skiss över villans markplan. Miniatyrer av ritningen kan ses med pil 
för att visa fotoriktning i efterföljande bilder.  
 

N 
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5104/22110-18 4 (20) K528192-18 

 
Figur 4 Schematisk skiss över villans källarplan. Miniatyrer av ritningen kan ses med 
pil för att visa fotoriktning i efterföljande bilder.  
 
  

N 
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5104/22110-18 5 (20) K528192-18 

Iakttagelser och undersökningar 

 
Villans ytterdörr var på den södra gaveln, mot infarten. Villan var utrustad med larm 
från ”Sector alarm” men var inte påslaget vid tillfället för undersökningen.  
 

 
Figur 5 Bild på villans ytterdörr. 
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5104/22110-18 6 (20) K528192-18 

Markplan 

Hall 

I hallens östra sida fanns en trappa som gick till övervåningen och bakom en dörr fanns 
trappan till källaren. På golvet fanns avsatt blod1 i storlek ca 3-8 mm. Blodavsättningen 
närmast ytterdörren säkrades med tops som spår (S001). På första trappsteget till 
övervåningen fanns två blodavsättningar varav den ena säkrades med tops som spår 
(S002).  
 

 
Figur 6 Bild på hallgolvet. Pilarna markerar blodavsättningar.  
  

                                                 
1
 Avsatt blod: Blodbild som uppstår då fuktigt blod överförs vid kontakt med en annan yta, utan rörelse i 

sidled.   

S001 

S002 
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5104/22110-18 7 (20) K528192-18 

Ca 220 cm från entrédörren säkrades en blodavsättning med tops som spår (S003). På 
golvet i den inre hallen, mot vardagsrum, kök och toalett fanns liknande 
blodavsättningar. På gaveln till en hallbyrå som stod vid öppningen mot vardagsrummet 
fanns två blodstänk2 som var ca 3x1 mm. Det ena stänket säkrades med tops som spår 
(S004).  
 

 
Figur 7 Bild på den inre hallen. Pilarna markerar blodavsättningar på golvet och stänk 
på gaveln till byrån.  

                                                 
2
 Blodstänk: Blodbild på en yta som resultat av blod som finfördelats i luften pga en yttre kraft som 

påverkat en källa med flytande blod.  

S003 

S004 
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5104/22110-18 8 (20) K528192-18 

På det undre hyllplanet till ett hallbord som stod mellan öppningen till vardagsrum och 
kök fanns ett blodstänk som var ca 3x1 mm. Stänket säkrades med tops som spår 
(S005).  
 

 
Figur 8 Bild på inre hallgolvet mot vardagsrummet.  
 
Vardagsrum 

I vardagsrummet fanns bl.a. en soffgrupp med en tresits- och en tvåsitssoffa, ett 
soffbord och en tv.  
 

 
Figur 9 Översiktsbild av vardagsrummet.  
 

S005 
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5104/22110-18 9 (20) K528192-18 

 
Allrum 

I allrummet fanns bl.a. några skåp och en bokhylla. Det fanns inget som bedömdes ha 
betydelse för utredningen.  
 
Kök 

I köket fanns ett köksbord med sex stolar och ett skåp. I ett överskåp till höger om 
kyl/frysen anträffades en svart gasbrännare av fabrikat Microtorch. Brännaren säkrades 
som gods (G006) för närmare undersökning.   
 

 
Figur 10 Översiktsbild av köket. 
 

 
Figur 11 Närbild av överskåpen till höger om kyl/frysen. Pilen markerar gasbrännaren 
G006.  
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Övervåningen 

På övervåningen fanns en hall, två sovrum, ett allrum och en toalett.  
 
Hall 

I hallen på övervåningen var dörren till balkongen trasig och rutan krossad. Den 
krossade rutan var övertäckt med en kartong. Skadorna på balkongdörren orsakades när 
förste polis på plats skulle ta sig in i villan (se särskilt PM).  
 
Allrum 

I allrummet fanns tre skrivbord, två sekretärer och garderober. På det ena skrivbordet 
låg en bärbar dator som bedömdes tillhöra föräldrarna till David Bjur.  
 
Sovrum 1  

I sovrummet fanns en dubbelsäng med sängbord, två byråer, två stol, ett pelarbord, 
garderober och en rottingfåtölj.  Sovrummet bedömdes tillhöra föräldrarna och där fanns 
inget som bedömdes ha betydelse för utredningen.  
 
Sovrum 2 

Det mindre sovrummet var möblerat med ett skrivbord med en bildskärm, en teve, en 
enkelsäng en garderob och tre stolar. På skrivbordet låg div. kläder, en delvis urdrucken 
sockerdricka 1½ l pet-flaska, ett par solglasögon, en dödskallemugg, en burk 
energidryck och två metallringar. På en kontorsstol låg en plastburk och ett skohorn. 
Under teven som stod på en köksstol låg ett pass tillhörande David Bjur. På 
fönsterbrädan ovanför sängen fanns chipspåsar, en godispåse, en tom ½l petflaska, ett 
klädesplagg och två snapsglas. På sängbordet låg en bärbar dator som säkrades som 
gods (G001) för ev. närmare undersökning.  
 
I sovrummet anträffades inga blodbesudlingar.  
 

 
Figur 12 Översiktsbild av det mindre sovrummet på övervåningen.   
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5104/22110-18 11 (20) K528192-18 

Källaren 

Trappan 

På väg ner till källaren anträffades avsatt blod på det sjätte och fjärde trappsteget 
nerifrån. Blodet säkrades med tops som spår (S006 och S007). 
 

 
Figur 13 Bild på källartrappan fotograferad uppifrån. 
 

 
Figur 14 Bild på källartrappan fotograferad från källaren.  
  
  

S006 

S007 

S006 

S007 
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Gillestugan  

Gillestugan användes som förråd och där fanns bl.a. en frysbox, kartonger med div. 
innehåll och ett köksbord med fyra stolar. Vid öppenspisen stod två rullar 
målarskyddspapper som det var blod på. Rullarna säkrades som gods (G003-G004) för 
närmare undersökning. På golvet framför ett lågt bord låg en svart plastrondell som var 
ca 46 mm i diam. Plastrondellen säkrades som gods (G008).  
 

 
Figur 15 Översiktsbild av gillestugan.  
 

 
Figur 16 Närbild på plastrondell G008. 

G003 

G004 

G008 

Tvättstugan 
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Tvättstugan 

På golvet i tvättstugan stod bl.a. en vitmålad köksstol. Över ryggstödet och sitsen låg ett 
randigt badlakan i frotté och på denna låg ett par svarta och ett par gråa strumpor. 
Badlakanet var stelt och behöll sin form när man lyfte bort det från stolen. På stolens 
främre ben fanns områden med ca 48 mm bredd som saknade vit färg. Det vänstra 
benets färglösa område var på en höjd av ca 20 cm och det högra benet ca 16 cm. Stolen 
säkrades som gods (G002) för närmare undersökning.  
 

 
Figur 17 Översiktsbild av tvättstugan. Inringat område markerar stolen G002.  
 

 
Figur 18 Bild på stolen G002. Pilarna markerar områden på frambenen som saknar vit 
färg.  
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När köksstolen lyftes bort observerades blodstänk på golvet som var ca 2-4 mm och en 
blodavsättning som var ca 4x5 mm säkrades med tops som spår (S008).  
 
På ett badlakan som låg på en stålhylla bredvid ingången till dusch och bastu 
observerades en blodbesudling. Besudlingen klipptes ut och säkrades som spår (S009).  
 

 
Figur 19 Bild på blodbesudlat (inringat) badlakan.  
 
På golvet till höger om tvättmaskinen låg en svart plastrondell av samma modell som 
den i gillestugan. På rondellen observerades märken som liknade tandavtryck. 
Rondellen säkrades som gods (G007).  
 

 
Figur 20 Närbild på plastrondell G007.  
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I tvättstugans tvättho låg ett duschmunstycke med slang tillkopplad till en blandare.  
På munstyckets handtag observerades fragment av papillarlinjer, varför munstycket 
säkrades som gods (G005) för närmare undersökning.  
 

 
Figur 21 Bild på tvätthon och duschmunstycket.  
 
I tvätthons framkant observerades en blodbesudling som säkrades med tops som spår 
(S010).  
 

 
Figur 22 Bild på insidan av tvätthon och blodbesudling S010.  
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5104/22110-18 16 (20) K528192-18 

Undersökningsmetoder 

Visuell 
Fotografering  
Vid test av blodförekomst har leukomalakitgrönt använts. 
 

Sammanställning av undersökningar och resultat 

Vid den kriminaltekniska undersökningen har blod anträffats på markplan i villans hall 
och första trappsteget till övervåningen i form av avsatt blod och stänk. Av de säkrade 
blodfynden (S001-S005) har blodbesudlingen vid ytterdörren (S001) skickats till NFC i 
Linköping för analys.  
 
I köket anträffades i ett överskåp en gasbrännare som säkrades som gods (G006) för 
närmare undersökning.  
 
På övervåningen fanns bl.a. två sovrum. I det mindre sovrummet där det fanns bl.a. 
skrivbord, dator, teve, chipspåsar och ett pass tillhörande David Bjur, har inget blod 
anträffats. Datorn säkrades som gods (G001) för ev. undersökning.  
 
På källartrappans sjätte och fjärde steg nerifrån anträffades avsatt blod som säkrats 
(S006-S007). Blodet från det sjätte trappsteget (S006) har skickats till NFC i Linköping 
för analys. 
 
I gillestugan fanns två rullar med målarskyddspapper som det var blod på. Rullarna 
säkrades som gods (G003-G004) för närmare undersökning. På golvet låg en svart 
plastrondell som säkrades som gods (G008).  
 
I tvättstugan har en stol anträffats. På stolens ryggstöd och sits låg bl.a. ett randigt 
badlakan som var stelt och behöll formen när det lyftes bort. 
Stolen hade områden som saknade färg på de främre benen. Stolen säkrades som gods 
(G002) för närmare undersökning.  
På golvet där stolen stod observerades blodstänk och en blodbesudling. 
Blodbesudlingen säkrades som spår (S008) och har skickats till NFC för analys. 
På ett badlakan observerades en blodbesudling som klipptes ur och säkrades som spår 
(S009). I tvätthon låg ett duschmunstycke som säkrades som gods (G005) för närmare 
undersökning. I tvätthons insida/framkant observerades en blodbesudling som säkrades 
som spår (S010) och har skickats till NFC för analys. Till höger om tvättmaskinen låg 
en svart plastrondell (G007) med märken som liknade tandavtryck. Rondellen har 
skickats till NFC i Linköping för analys. 
 
Gods som säkrats för närmare undersökning finns redovisade i separat protokoll.  
 
Resultaten från NFC’s analyser redovisas separat. 
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5104/22110-18 17 (20) K528192-18 

 
Figur 23 Schematisk skiss över markplan. Röda pilar markerar var blod säkrats. Inrutat 

område markerar golvet i hallen med flera blodavsättningar. Blå pil markerar var 

gasbrännaren G006 anträffades. 

 

S001 

S002 

S003 

S004 

S005 

G006 
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Figur 24 Schematisk skiss över källarplan. Röda pilar markerar var blod säkrats. Blåa 
pilar markerar var stolen G002, målarskyddspapprena G003-G004, duschmunstycket 
G005 och plastrondellerna G007-G008 anträffades. 
  
     
 
  

S007 

S006 

G003  
och  
G004 

G008 

G002 

G007 

S008 

S010 

S009 

G005 
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Analys och slutsats 

Blodavsättningarna på golvet i hallen starkt stöd för att en person med blödande skada 
rört sig i hallen och ut via ytterdörren.  
 
Blodstänken på hallbyrån och hallbordet ger starkt stöd för att en person med antingen 
blödande skada, blodig kroppsdel eller blodigt föremål rört på sig så att blodstänk 
lämnat kroppsdel eller föremål och hamnat på byrån och bordet. 
 
Blodet på trappstegen till källaren ger starkt stöd för att en person med blödande skada 
gått i trappan.  
 
Målarskyddspapprena i gillestugan, som det var blod på, ger starkt stöd för att de varit 
placerade på något golv och att en person med blödande skada droppat blod på 
papprena.  
 
Det randiga badlakanet på stolen i tvättstugan som var stelt och behöll formen ger starkt 
stöd för att det varit ordentligt blött och hängts upp på stolen för att torka.  
Köksstolen med områden på de främre benen med avsaknad färg ger starkt stöd för att 
det suttit tejp på benen och att färgen följt med när tejpen tagits bort.  
  
Blodstänken och blodbesudlingen på golvet i tvättstugan ger stöd för att en person med 
blödande skada befunnits i rummet och rört på sig, alternativt att ett blodigt föremål 
rörts så att blodstänken uppstått. 
 
Blodbesudlingen på badlakanet ger starkt stöd för att en person avsatt blodet genom att 
beröra badlakanet med blodig kroppsdel eller föremål.  
 
Blodbesudlingen i tvätthon ger stöd för att en blödande/blodig kroppsdel eller föremål 
befunnits ovanför.  
 
De två svarta plastrondellerna stämmer överens med svarta sopsäckars öppningssida 
med förstansade hål. Fynden ger starkt stöd för att man använt den typen av sopsäck. 
Märken på plastrondellen G007 ger stöd för att någon bitit i den.   
 
Den sammantagna bedömningen är att de uppgifter som framkommit om att målsägaren 
har blivit fasttejpad i en stol i tvättstugan och därefter grovt misshandlad stämmer. 
 
Efteråt har man låtit målsägaren gå uppför källartrappan, in i hallen och sedan ut via 
ytterdörren.  
 
Därefter har man städat upp i tvättstugan och bl.a. ställt undan målarskyddspapper 
som legat någonstans på golvet.   
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Materialförteckning 

Gods 
Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5104/22110-

18/G001 

2018-5000-

BG48103-1 

Dator, DELL Var i sovrum på 

övervåningen 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G002 

2018-5000-

BG48103-2 

Stol Stod på golvet i 

tvättstugan i källaren 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G003 

2018-5000-

BG48103-3 

Målarskyddspapper Stod lutad mot 

öppenspisen i gillestugan i 

källaren 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G004 

2018-5000-

BG48103-3 

Målarskyddspapper Stod lutad mot 

öppenspisen i gillestugan i 

källaren 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G005 

2018-5000-

BG48103-4 

Duschmunstycke Var kopplat till blandaren 

i tvätthon, tvättstugan 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G006 

2018-5000-

BG48103-5 

Brännare, Microtorch Stod på hylla i överskåp, 

köket  

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G007 

 Svart plastrondell, ca 

46mm i diam. 

Låg på golvet i 

tvättstugan, bredvid 

tvättmaskinen 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G008 

 Svart plastrondell, ca 

46mm i diam. 

Låg på golvet i 

gillestugan 

David 

Lindblom 

 
Spår 
Material-

märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5104/22110-

18/S001 

Topsad blodbesudling På golvet vid ytterdörren David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S002 

Topsad blodbesudling I hallen, på 1:a trappsteget 

till övervåningen. 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S003 

Topsad blodbesudling På golvet i hallen, ca 220 

cm från ytterdörren 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S004 

Topsad blodstänk, ca 3 mm På gavel till hallbyrå, på 

en höjd av ca 45 cm  

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S005 

Topsad blodstänk, ca 3 mm På undre hyllplan till 

hallbord 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S006 

Topsad blodbesudling På källartrappans 6:e 

trappsteg nerifrån 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S007 

Topsad blodbesudling På källartrappans 4:e 

trappsteg nerifrån 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S008 

Topsad blodbesudling På golvet i tvättstugan David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S009 

Blodbesudlad tygbit Från badlakan som låg på 

hylla i tvättstugan 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S010 

Topsad blodbesudling I tvätthon i tvättstugan David 

Lindblom 

 
 
 
David Lindblom 
Kriminaltekniker 
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5104/22110-18 1 (7) K528192-18 

 

 

Region Nord 

Forensiska sektionen, Luleå 

Box 50135 

973 24 LULEÅ 

Datum 

2018-05-21 

Diarienummer 

K528192-18 

5104/22110-18 

Protokoll över övrig undersökning

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Åkl. Richard Finnberg, åklagarkammaren i Luleå. 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mordförsök. Undersök beslagtaget gods från 
Fågelsångsvägen 6 i Kalix avseende spår från målsägaren och 
misstänkta. 

  
Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker David Lindblom 
  
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Miljörum 2, Forensikgrupp 1, Polisstationen Luleå. 
Undersökningen påbörjades den 8 maj 2018 kl. 10:00 och 
avslutades den 14 maj 2018 kl. 11:00.  

  

Iakttagelser och undersökningar 

G002 bestod av en köksstol 
som anträffades i tvättstugan. 
Stolen var vitmålad med 
bakomliggande mörk färg 
som bedömdes vara 
originalfärgen. På stolens 
framben fanns ca 48 mm 
breda områden som saknade 
vit färg. På stolens vänstra 
ben och vänstra tvärstag 
observerades sammanlagt sju 
blodbesudlingar. En av 
besudlingarna säkrades med 
tops som spår (S019).  
 
Stolen har 
fingeravtrycksundersökts 
utan att några spår med 
papillarlinjer observerats.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1 Bild på stolen G002. Pilarna markerar 

blodbesudlingar. 

S019 
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Figur 2 Närbild på blodbesudlingarna under stolen G002. 

 
G003 bestod av ett målarskyddspapper som anträffades i gillestugan. Pappret var ca 
120x82 cm. På ena sidan fanns tre bloddropp med rinningar åt olika håll. Ett av 
bloddroppen skars ut och säkrades som spår (S017).  
 

 
Figur 3 Bild på målarskyddspappret G003.  

 

S017 
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Figur 4 Närbild på bloddropp S017.                 

  

 
G004 bestod av en rulle målarskyddspapper som anträffades i gillestugan. Rullen var 75 
cm bred. På rullens vänstra kant fanns ett område med blodbesudlingar. Området var ca 
15-35 cm in på rullen.  
 

 
Figur 6. Bild på rullen G004 med målarskyddspapper. Markerat område visar var 

området med blodbesudlingar fanns. 

Figur 5. Närbild på bloddropp med pilar 

som visar att rinningen går åt olika håll.  

Undersökningsprotokoll Övrig undersökning av gods från Fågelsångsvägen 6., 2018-05-21 11:11   diarienr: 5000-K528192-18

 135



5104/22110-18 4 (7) K528192-18 

I området fanns tre blodbesudlingar som bestod av: 
1. Avsatt blod ca 9 cm från rullens vänstra kant, bestående av tunna linjer med 

blod. 
2. Avstruket blod ca 5 cm längs rullens vänstra kant.  
3. Avsatt blod ca 9 cm från rullens vänstra kant. Det avsatta blodet skars ut och 

säkrades som spår (S018).  
 

  
Figur 7. Närbild på blodbesudlat område på rullen G004. Siffrorna markerar resp. 

blodbesudling.  

 

G005 bestod av ett duschmunstycke som anträffades i tvättstugan. 
Vid förhandsgranskningen observerades fragment av papillarlinjer på undersidan av 
handtaget. Det bedömdes att det inte skulle gå att få fram mer papillarlinjer med detaljer 
vid en fortsatt fingeravtrycksundersökning. Därför topsades undersidan av handtaget 
som spår (S016).  
 
 
 

1 

2 

3 
S018 
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G006 bestod av en butangasbrännare av fabrikat Micro-Torch som anträffades i ett 
överskåp i köket. Handtaget till brännaren har topsats och topsen har säkrats som spår 
(S012-S014). På brännarens ovansida fanns en blodbesudling som säkrades med tops 
som spår (S015).  
 
Brännaren hade elektronisk tändning och justerbar låga. Vid funktionskontroll 
fungerade den utan anmärkning.  
 

   
Figur 8. Bilder på brännaren G006.  

 

 
Figur 9. Närbild på ovansidan av brännaren. Pilen markerar blodbesudling S015.  
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Undersökningsmetoder 

Visuell 
Fotografering 
Forensisk ljuskälla 
Vid test av blodförekomst har leukomalakitgrönt använts. 
CNA/BY40/ljuskälla 
Kolpulver 

 

Sammanställning av undersökningar och resultat 

På stolen G002 har blod anträffats varav en besudling säkrats som spår S019.  
 
På målarskyddspappret G003 har blod anträffats varav ett dropp har säkrats som spår 
S0017.  
 
På målarskyddspappret G004 har blod anträffats varav ett avsatt blodspår har säkrats 
som spår S018.  
 
På duschmunstycket G005 har papillarlinjer observerats. Dessa har inte bedömts som 
tillräckliga för en individualisering, varför området har säkrats med tops som spår S016.  
 
På brännaren G006 har handtaget topsats och topsen säkrats som spår S012-S014. På 
brännarens ovansida fanns en blodbesudling som säkrades som spår S015.   
 
 
Samtliga spår som säkrats vid undersökningen, utom spår S018, har skickats till NFC i 
Linköping för analys. Resultaten från NFC redovisas separat.  
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Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5104/22110-

18/G002 

2018-5000-

BG48103-2 

Stol Stod på golvet i 

tvättstugan i källaren 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G003 

2018-5000-

BG48103-3 

Målarskyddspapper Stod lutad mot 

öppenspisen i gillestugan i 

källaren 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G004 

2018-5000-

BG48103-3 

Målarskyddspapper Stod lutad mot 

öppenspisen i gillestugan i 

källaren 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G005 

2018-5000-

BG48103-4 

Duschmunstycke Var kopplat till blandaren 

i tvätthon, tvättstugan 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/G006 

2018-5000-

BG48103-5 

Brännare, Microtorch Stod på hylla i överskåp, 

köket  

David 

Lindblom 

 
 
Spår 

Material-

märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5104/22110-

18/S012 

Topsning  Framsidan av handtaget 

till brännaren G006 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S013 

Topsning  Högersida av handtaget 

till brännaren G006 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S014 

Topsning  Vänstersida av handtaget 

till brännaren G006 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S015 

Topsad blodbesudling På ovansidan av 

brännaren G006 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S016 

Topsning  Undersida av handtaget 

till duschmunstycket 

G005 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S017 

Bloddropp På målarskyddspappret 

G003 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S018 

Blod På målarskyddspappret 

G004 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S019 

Blod På staget mellan vä fram 

och bakben på stolen 

G002 

David 

Lindblom 

 
 
 
 
 
 
David Lindblom 
Kriminaltekniker 
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Region Nord 

Forensiska sektionen, Luleå 

Box 50135 

973 24 LULEÅ 

Datum 

2018-06-01 

Diarienummer 

K528192-18 

5104/22110-18 

Protokoll över fotoarbete, kläder som låg i tvättmaskin.

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Åkl. Erika Westermark, Luleå  

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mordförsök.  

  
Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker David Lindblom 
Medundersökare: Fotograf Linda Wikström 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Miljörum 2, Forensikgrupp 1, Luleå. Undersökningen 
påbörjades den 9 maj 2018 kl. 10:39.  

  
Följande bilder visar beslagtaget gods som anträffades i tvättmaskinen på 
Fågelsångsvägen 6 i Kalix.  
 

 
Figur 1 Kalsong G009, beslag 2018-5000-BG47579-2. 

Fotografi(er) Bilder på kläder som låg i tvättmaskin Fågelsångsv, 2018-06-01 11:13   diarienr: 5000-K528192-18
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Figur 2 Sockor G010, beslag 2018-5000-BG47579-3. 

 

Fotografi(er) Bilder på kläder som låg i tvättmaskin Fågelsångsv, 2018-06-01 11:13   diarienr: 5000-K528192-18

 141



5104/22110-18 3 (6) K528192-18 

 
Figur 3 Tröja G011, beslag 2018-5000-BG47579-4. 

 

Fotografi(er) Bilder på kläder som låg i tvättmaskin Fågelsångsv, 2018-06-01 11:13   diarienr: 5000-K528192-18
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Figur 4 Jeans G012, beslag 2018-5000-BG47579-5. 

Fotografi(er) Bilder på kläder som låg i tvättmaskin Fågelsångsv, 2018-06-01 11:13   diarienr: 5000-K528192-18
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Figur 5 Byxa G013, beslag 2018-5000-BG47579-6. 

Fotografi(er) Bilder på kläder som låg i tvättmaskin Fågelsångsv, 2018-06-01 11:13   diarienr: 5000-K528192-18
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Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5104/22110-

18/G009 

2018-5000-

BG47579-2 

Kalsonger   

5104/22110-

18/G010 

2018-5000-

BG47579-3 

Sockor   

5104/22110-

18/G011 

2018-5000-

BG47579-4 

Tröja   

5104/22110-

18/G012 

2018-5000-

BG47579-5 

Jeans   

5104/22110-

18/G013 

2018-5000-

BG47579-6 

Byxor   

 
 
 
 
 
 
 
David Lindblom 
Kriminaltekniker 

Fotografi(er) Bilder på kläder som låg i tvättmaskin Fågelsångsv, 2018-06-01 11:13   diarienr: 5000-K528192-18
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Region Nord 

Forensiska sektionen, Luleå 

Box 50135 

973 24 LULEÅ 

Datum 

2018-05-29 

Diarienummer 

K528192-18 

5104/22110-18 

Protokoll över platsundersökning, Parkbältesgatan 7d, Kalix

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Tf gruppchef grova brott, Per-Anders Heikkilä, Luleå.  
Begäran inkom den 7 maj 2018. 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mordförsök. Leta och säkra spår som kan styrka 
att en misshandel av målsägaren har skett i aktuell lägenhet.  

  
Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker David Lindblom 
Medundersökare: Polisinspektör Anders Lundberg 
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Parkbältesgatan 7d, Kalix. Undersökningen påbörjades den 9 
maj 2018 kl. 09:55 och avslutades på plats samma dag kl. 
12:30.  

  
Avspärrning och 
bevakning: 

Entrédörren till undersökt lägenhet var avspärrad med 
polisens blå/vita avspärrningsband och låscylindern var utbytt. 
Bevakning saknades.  
 
Efter avslutad undersökning kvarstod avspärrningen och 
nyckeln lämnades i kuvert i Jan-Erik Abrahamssons rum på 
polisstationen i Kalix.  

  
Övrig information: Spaningsledare Per Finnberg och handläggare Lena Wiklund 

lämnade information i förväg om att det i förundersökningen 
har framkommit uppgift om att gärningen har påbörjats på 
annan adress (Fågelsångsvägen 6 i Kalix, se separat 
protokoll). Därefter har man förflyttat sig till Parkbältesgatan 
7d och fortsatt med att misshandla målsägaren.   
 
I protokollet kan miniatyrritningar av lägenheten ses där de 
röda pilarna visar fotoriktningen.   
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Platsbeskrivning 

Parkbältesgatan 7d i Kalix var i centrala Kalix, strax väst om centrum.  
Från Parkbältesgatan 7d till Fågelsångsvägen 6 var det ca 240 m fågelvägen.  
 

 
Figur 1 Karta över centrala Kalix. Pilen markerar Parkbältesgatan 7d. Den streckade 
markeringen visar avståndet på ca 240 m till Fågelsångsvägen 6.  
 
Den undersökta lägenheten var i ett flerfamiljshus i två plan med fullstor källare. Huset 
hade två trappuppgångar och totalt 8 lägenheter. Aktuell lägenhet var på andra våningen 
med lägenhetsnummer 16. Ingångar till huset var på den södra långsidan. 
 

 
Figur 2 Översiktsbild av den södra långsidan. Pilen markerar balkong till den 
undersökta lägenheten.  
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Iakttagelser och undersökningar 

Lägenheten hade hall, toalett med dusch, ett kök och ett rum med sovalkov.  

 
Figur 3 Ritning av undersökt lägenhet inskickad via mail av Kalixbo den 21 maj 2018 
och därefter redigerad av undertecknad.  
 
Entrédörren var utrustad med dörrkikare och ringklocka. Till höger om dörren satt en 
skylt med namnet ”J. VALIKAINEN”. På dörren fanns brytmärken kring 
låsmekanismen, men inga flisor från dörrbladet på golvet.  
 

 
Figur 4 Bild av lägenhetsdörren. 

N 
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Hall 

I hallen fanns en hatthylla och en skohylla. På hatthyllan låg kläder, ett handskpar, ett 
vantpar, två förpackningar vinylhandskar i storlek M, ett skohorn, blå skoskydd och en 
brandvarnare. Under hyllplanen hängde sju jackor av olika fabrikat. På skohyllan fanns 
tre par skor och på golvet bredvid fanns ytterligare ett par. 
 

 
Figur 5 Bild av entrédörr och hall.  
 

 
Figur 6 Närbild av hatthyllan.   
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På entredörrens öppningssida inne i lägenheten fanns på fodret två blodrinningar1. Den 
vänstra var ca 5 cm lång och på en höjd av ca 55 cm och säkrades med tops som spår 
(S020). På garderobsdörren mitt emot fanns en blodrinning som var ca 5 cm lång på en 
höjd av ca 17 cm. Rinningen säkrades med tops som spår (S021). Ca 140 cm upp på 
samma garderobsdörr fanns avstruket blod2 som säkrades med tops som spår (S022). Ca 
40 cm in på golvet i rummet fanns ett bloddropp3 ca 5 cm från väggen som var ca 6 mm 
Ø. Bloddroppet säkrades med tops som spår (S037).  
 

 
Figur 7 Bild av hallen. Pilarna markerar resp. säkrade spår.  

                                                 
1
 Rinning: Blodbild som uppstått genom rörelse av blod på en yta pga gravitation eller rörelse hos 

föremålet. 
2
 Avstruket blod: Blodbild som uppstår då fuktigt blod överförs till en blodfri yta, med karakteristiska 

som indikerar rörelse.  
3
 Bloddropp: Blodbild som uppstår då en droppe faller med hjälp av gravitationen och träffar en yta. 

S020 S021 

S021 

S037 
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Figur 8 Närbild av blodrinningar vid entrédörren.  
 

 
Figur 9 Närbild av blodrinng S021. 
 

 
Figur 10 Närbild av avstruket blod S022.  

S020 
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Figur 11 Närbild av bloddropp S037.  
 
Mot köket och toaletten fanns tre garderober. På två av garderobsdörrarna fanns det 
avstruket blod. På den vänstra dörren var avstryket på en höjd av ca 93 cm och säkrades 
med tops som spår (S023). På den mittersta dörren var det övre avstryket på en höjd av 
ca145 cm och säkrades med tops som spår (S024). Det lägre avstryket på mittendörren 
var på en höjd av ca 128 cm och säkrades med tops som spår (S025). På utsidan av 
toalettdörren fanns vid trycket avsatt blod som säkrades med tops som spår (S026).  
 

 
Figur 12 Bild av garderobsdörrarna och toalettdörren i hallen. 
 
  

S023 

S024 

S025 

S026 
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Kök 

I köket fanns ett köksbord och fem vita köksstolar. Köksstolen längst in till vänster om 
bordet var trasig i den övre delen av ryggstödet och det högra bakbenet. Dörren till 
städskåpet var lös och stod lutad mot skåpets sida mot hallen.   
 

 
Figur 13 Översiktsbild av köket. Pilen markerar den trasiga stolen.  
 

 
Figur 14 Översiktsbild av köksinredningen. Till höger ses städskåpet utan dörr. 
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Toalett 

På toalettdörrens insida, vid stängningssidan fanns två blodavstryk varav det övre som 
var på en höjd av ca 102 cm säkrades med tops som spår (S027).  
 

 
Figur 15 Bild av toalettdörrens insida. Pilarna visar på avstruket blod.  
 
Till höger om dörröppningen fanns på duschväggen två blodavsättningar. Den vänstra 
avsättningen var på en höjd av ca 148 cm och säkrades med tops som spår (S028). 
Den högra avsättningen var på en höjd av ca 156 cm och säkrades med tops som spår 
(S029). 
 

 
Figur 16 Bild av duschväggen med blodavsättningar.  
      

S027 

S028 

S029 
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På duschväggen under blandaren fanns en blodrinning som var på en höjd av ca 64 cm. 
Rinningen säkrades med tops som spår (S030). På duschmunstyckets utsida fanns avsatt 
blod. Munstycket säkrades som gods (G017).  
 

 
Figur 17 Bild av duschmunstycket G017 med blod (markerad med pil).  
 
Mellan duschen och toalettstolen fanns en blå skurhink med en golvmopp i med vitt 
metallskaft. Golvmoppen säkrades som gods (G015). På golvet till vänster om 
skurhinken fanns en lös golvmopp som säkrades som gods (G016).    
 
På tanken till toalettstolen fanns avsatt blod till höger om hålet för spolknappen. 
Avsättningen säkrades med tops som spår (S031). På den vänstra sidan av toalettstolens 
nedre del fanns ca 16 blodstänk varav det största säkrades med tops som spår (S032).  
 

 
Figur 18 Bild av toalettstolen. Pilen markerar där S032 säkrades. 
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I vattenlåset på toalettstolen så fanns papper och en vinylhandske. Vinylhandsken 
säkrades som gods (G014).  
På väggen till vänster om toalettfönstret fanns avsatt blod på en höjd av ca 105 cm som 
säkrades med tops som spår (S033).  
Under toalettfönstret fanns avsatt blod på en höjd av ca 78 cm som säkrades med tops 
som spår (S034). 
På toalettfönstret fanns avsatt blod på en höjd av ca 167 cm som säkrades med tops som 
spår (S035).  
På handfatets ytterkant fanns avsatt blod längs ett område på ca 25 cm. En avsättning 
längst till vänster säkrades med tops som spår (S036).  
 

 
Figur 19 Översiktsbild av toaletten.  
 
  

S032 

S029 

S034 

S033 

S035 

S036 
G014 
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Rum 

Rummet var möblerat med ett köksbord, en bokhylla, en byrå, en tre-sitssoffa, ett 
soffbord och en kontorsstol. Direkt till vänster stod en sopkorg med lock som innehöll 
bl.a. tre sockar. Sockarna säkrades som gods (G018-G020). På insidan av 
balkongdörrens öppningssida fanns en blodrinning i höjd med trycket som säkrades med 
tops som spår (S038). På väggen ovanför soffan fanns ett blodstänk som säkrades med 
tops som spår (S039).   
 
Golvytan mellan soffbordet och bokhyllan var betydligt renare än andra golvytor i 
lägenheten. Vid undersökningen med blodframkallningsmedel kunde enstaka mindre 
blodreagenser observeras i det renare området.  
 

 
Figur 20 Översiktsbild av rummet. Markerat område var det som var renare än övriga 
golvytor.  
 
  

S039 

S038 

G018- 
G020 
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Sovalkov 

I sovalkoven fanns en enkelsäng som var obäddad, ett sängbord vid fotändan och en 
teve som stod på ett svart rumsbord. Mellan sängen och det svarta rumsbordet stod på 
golvet en grå skurhink med lite vätska i botten.  
 

 
Figur 21 Översiktsbild av sovalkoven.  
 

Undersökningsmetoder 

Visuell 
Fotografering 
Vid test av blodförekomst har leukomalakitgrönt använts. 
Vid test av blodförekomst har Bluestar Forensic använts. 
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Sammanställning av undersökningar och resultat 

Vid den kriminaltekniska undersökningen av lägenheten på Parkbältesgatan 7d i Kalix 
har blod anträffats i:  

• Hallen, i form av blodrinningar, avsatt blod och avstruket blod (spår S020-
S026). 

• Toaletten, i form av blodrinning, avsatt blod, avstruket blod och blodstänk  
(spår S027-S036). 

• Rummet, i form av blodrinning, blodstänk och bloddropp (spår S037-S039). 
 
I rummet fanns en golvyta som var renare än andra golv. Vid undersökning av den 
renare golvytan med blodframkallningsmedel observerades mindre enstaka reagenser 
för blod. 
 
Av de säkrade blodfynden har blodrinningen vid entrédörren (S020),  
blodstänket på toalettstolens undersida (S032),  
det avsatta blodet på toalettväggen till vänster om fönstret (S033) och   
blodstänket på väggen ovanför soffan (S039) skickats till NFC i Linköping för dna-
analys. Resultatet från NFC redovisas separat.  
 
 
Från toaletten har  

• en plasthandske (G014) säkrats från toalettstolens vattenlås,  
• två golvmoppar (G015-G016) säkrats från golvet och  
• ett duschmunstycke (G017) säkrats.  

 
 
I rummet säkrades tre sockar från en papperskorg (G018-G020).   
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Figur 22 Ritning av lägenheten. Gods- och spårnummer med pilar visar var det 

säkrades. Ifyllda rutor markerar de spår som skickats till NFC för analys.   
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Analys och slutsats 

Blodfynden i lägenheten visar att en eller flera personer med blödande skador befunnits 
i lägenheten.  
 
Blodrinningen på insidan av entrédörren (S020) ger starkt stöd för att någon med 
blödande skada eller blodigt föremål passerat dörren och genom rörelse har blod lämnat 
kroppsdel eller föremål, landat på ytan och börjat rinna. 
 
Blodstänken på undersidan av toalettstolen (S032) ger starkt stöd för att någon befunnits 
på toalettgolvet och där blivit misshandlad. 
 
Det avsatta blodet på toalettväggen (S033) visar att någon med blodig kroppsdel lutat 
mot väggen. Positionen och formen på avsättningen ger starkt stöd för att det är avsatt 
med en hand.  
 
Blodstänket på väggen i rummet (S039) ger starkt stöd för att någon med blodig 
kroppsdel eller föremål gjort en rörelse så att blod lämnat och hamnat på väggen. 
 
Den renare golvytan i rummet visar att någon städat just den ytan i närtid. Fynden av 
mindre blodreagenser ger starkt stöd för att man städat bort blod.  
De mindre blodreagenserna visar att blodmängden som funnits på golvet inte kan ha 
varit mer än enstaka dropp eller stänk. 
 
 
Den sammantagna bedömningen är att någon har blivit misshandlad i lägenhetens rum 
och toalett. Efter misshandeln har man gjort försök att städa undan blodet genom att 
skura golvet i rummet.  
     
 

Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5104/22110-

18/G014 

2018-5000-

BG50653-1 

Plasthandske I toalettstolen Anders 

Lundberg 

5104/22110-

18/G015 

2018-5000-

BG50653-2 

Golvmopp I toaletten Anders 

Lundberg 

5104/22110-

18/G016 

2018-5000-

BG50653-3 

Golvmopp I toaletten Anders 

Lundberg 

5104/22110-

18/G017 

2018-5000-

BG50653-4 

Duschmunstycke Låg på blandaren i 

toaletten 

Anders 

Lundberg 

5104/22110-

18/G018 

2018-5000-

BG50653-5 

Socka, vit Låg i sopkorg i rummet Anders 

Lundberg 

5104/22110-

18/G019 

2018-5000-

BG50653-6 

Socka, svart Låg i sopkorg i rummet Anders 

Lundberg 

5104/22110-

18/G020 

2018-5000-

BG50653-6 

Socka, svart Låg i sopkorg i rummet Anders 

Lundberg 

 
 
  

Undersökningsprotokoll Platsundersökning, Parkbältesgatan 7d, Kalix, 2018-05-31 08:24   diarienr: 5000-K528192-18

 161



5104/22110-18 17 (17) K528192-18 

Spår 

Material-

märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5104/22110-

18/S020 

Topsad blodrinning På entrédörrens in-/ 

öppningssida 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S021 

Topsad blodrinning Dörr till hallgarderob David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S022 

Topsat avstruket blod Dörr till hallgarderob David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S023 

Topsat avstruket blod Dörr till inre hallgarderob 

1/3 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S024 

Topsat avstruket blod Dörr till inre hallgarderob 

2/3 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S025 

Topsat avstruket blod Dörr till inre hallgarderob 

3/3 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S026 

Topsat avsatt blod Utsidan av toalettdörren, 

vid trycket 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S027 

Topsat avstruket blod Insidan av toalettdörren David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S028 

Topsat avsatt blod På vägg i toaletten, till 

höger om dörren. 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S029 

Topsat avsatt blod På vägg i toaletten, till 

höger om dörren. 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S030 

Topsad blodrinning Under duschblandaren David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S031 

Topsat avsatt blod På ovansidan av tanken 

till toaletten 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S032 

Topsad blodstänk På toalettstolens 

undersida 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S033 

Topsat avsatt blod På vägg i toaletten, till 

vänster om fönstret. 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S034 

Topsat avsatt blod På vägg i toaletten, under 

fönstret. 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S035 

Topsat avsatt blod På fönstret i toaletten David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S036 

Topsat avsatt blod På kant till tvättfatet David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S037 

Topsad bloddropp På golvet i rummet David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S038 

Topsad blodrinning På balkongdörrens in-

/öppningssida 

David 

Lindblom 

5104/22110-

18/S039 

Topsad blodstänk På vägg ovanför soffa i 

rummet 

David 

Lindblom 

 
 
 
 
 
 
David Lindblom 
Kriminaltekniker 
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Region Nord 

Forensiska sektionen, Luleå 

Box 50135 

973 24 LULEÅ 

Datum 

2018-06-14 

Diarienummer 

K528192-18 

5104/22110-18 

Protokoll över undersökning av målsägarens kläder

Inledande uppgifter 

Undersökningen 

begärd av: 

Fredrik Selberg, Jour fu-ledare, Luleå. 

  

Anledning till 

undersökningen: 

Anmälan om mordförsök. Eftersöka dna från ev 

gärningsperson 

  

Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker David Lindblom 

  

  

Plats och tider för 

undersökningen: 

Forensikgrupp 1, Luleå, Svarta rummet. Undersökningen 

påbörjades den 14 juni 2018 kl. 10:50 och avslutades samma 

dag kl. 12:00.  

  

Beskrivning av material 

G027 bestod av en plånbok i svart konstläder.  

 

G028 bestod av ett par svart/röda skor av fabrikat DC och i storlek 43.  

 

G029 bestod av en grön vindjacka av fabrikat Helly Hansen och i storlek S.  

 

G030 bestod av en flerfärgad fiberjacka av fabrikat Helly Hansen och i storlek 3XL. 

 

G031 bestod av en svart tubsocka med broderad märkning ”Inter Sport”.  

 

G032 bestod av ett par svarta mjukbyxor av fabrikat Roller och i storlek XL. 

 

G033 bestod av en grå t-shirt av fabrikat Etirel och i storlek XL.  

 

 

Undersökningsmetoder 

Forensisk ljuskälla med betraktningsfilter 
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Sammanställning av undersökningar och resultat 

På plånboken G027 och skorna G028 kunde inga ljusa besudlingar observeras.  

 

På vindjackan G029 observerades en ljus besudling på det högra framstycket. 

Besudlingen skars ut och säkrades som spår (S040).  

 

På fiberjackan G030 och sockan G031 kunde inga ljusa besudlingar observeras.  

 

På byxan G032 observerades en ljus besudling på vänster lår. Besudlingen skars ut och 

säkrades som spår (S041). På höger lår observerades en ljus besudling som skars ut och 

säkrades som spår (S042).  

 

På t-shirt G033 observerades en ljus besudling på höger sida om framstycket. 

Besudlingen skars ut och säkrades som spår (S043).  

 

De säkrade ljusa besudlingarna (Spår S040-S043) har skickats till NFC i Linköping för 

dna-undersökning. Resultatet från NFC redovisas separat.  

Materialförteckning 

Gods 

Material-
märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5104/22110-
18/G027 

2018-5000-
BG47265-1 

Plånbok Överlämnad av 
sjukvården 

Lundgren/ 
Andersson 

5104/22110-
18/G028 

2018-5000-
BG47265-2 

Skor Överlämnad av 
sjukvården 

Lundgren/ 
Andersson 

5104/22110-
18/G029 

2018-5000-
BG47265-3 

Jacka Överlämnad av 
sjukvården 

Lundgren/ 
Andersson 

5104/22110-
18/G030 

2018-5000-
BG47265-4 

Jacka Överlämnad av 
sjukvården 

Lundgren/ 
Andersson 

5104/22110-
18/G031 

2018-5000-
BG47265-5 

Sockar Överlämnad av 
sjukvården 

Lundgren/ 
Andersson 

5104/22110-
18/G032 

2018-5000-
BG47265-6 

Byxor Överlämnad av 
sjukvården 

Lundgren/ 
Andersson 

5104/22110-
18/G033 

2018-5000-
BG47265-7 

T-shirt Överlämnad av 
sjukvården 

Lundgren/ 
Andersson 

 
Spår 

Material-
märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5104/22110-
18/S040 

Tygbit med ljus besudling Från jackan G029, höger 
framstycke 

David 
Lindblom 

5104/22110-
18/S041 

Tygbit med ljus besudling Från byxan G032, vänster 
lår 

David 
Lindblom 

5104/22110-
18/S042 

Tygbit med ljus besudling Från byxan G032, höger 
lår 

David 
Lindblom 

5104/22110-
18/S043 

Tygbit med ljus besudling Från t-shirt G032, höger 
sida av framstycket 

David 
Lindblom 

 
David Lindblom 
Kriminaltekniker 
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Rättsmedicinskt yttrande 

Formalia 

2018-05-25 inkom begäran om rättsmedicinskt yttrande från Polisen region 

Nord, PO Norrbotten, avseende målsägande 

 

Olsson, John *Anton*  

  

Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har 

lämnats av polis (enligt uppgift från polis). 

Samtycke till utfärdande av rättsintyg krävs inte eftersom det föreligger 

misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse 

i ett år, eller försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i två år.  

Utredningsunderlag 

Datum Beskrivning 

2018-05-25 Begäran om rättsintyg 

2018-05-30 CD-skiva med bilder 

2018-06-04 Kompletterande handlingar till begäran 

2018-06-05 Kompletterande handlingar till begäran 

2018-06-05 E-post daterad 2018-06-05 

2018-06-07 E-postkonversation 2018-06-07 

Innehållsförteckning 

Bakgrundsinformation 

Utlåtande 
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Bakgrundsinformation 

Sammanfattning av polisens handlingar 

Målsägande Olsson ska den 5 maj 2018 ha blivit misshandlad och torterad av 

två till tre gärningsmän under sex till sju timmars tid i Kalix. Misshandeln ska 

ha skett i en fastighet där den ena gärningsmannen bodde, dels i ett rum på 

övervåningen och dels nere i källaren. Olsson ska i samband med detta bland 

annat ha tvingats dricka två flaskor Salubrin, blivit misshandlad med sparkar 

och slag över hela kroppen, inkluderande slag med en skiftnyckel mot benen, 

samt ha blivit knivskuren och knivhuggen. Bland annat ska man ha punkterat 

en av hans lungor genom att sticka honom i bröstkorgen med en kniv. 

Gärningsmännen ska ha stoppat blödningarna genom att glödga en kniv och 

tryckt kniven mot såren. De tortyrliknande övergreppen ska ha skett med 

Olsson sittande fasttejpad runt handleder och fotleder i en stol, utan kläder på 

kroppen frånsett kalsonger.  

Utöver det ovanstående ska man även ha ”skendränkt” Olsson genom att lägga 

honom på rygg i duschen med en handduk över huvudet och därefter spola 

vatten över ansiktet till dess att han närmast kvävts. Olsson ska även ha blivit 

bränd över hela kroppen med en ”blåslampa”, bland annat ska man ha försökt 

bränna bort den ena bröstvårtan. På något sätt ska målsäganden ha tagit sig från 

platsen och påträffades utomhus av ett vittne som tillkallade ambulans. 

Av ett antal förhör med Olsson som hållits under maj månad framgår, utöver 

vad som redan framgått, att slag även ska ha utdelats mot honom med en 

”knivvässare, en långsmal som kockar använder”. Med detta föremål ska 

Olsson bland annat ha blivit slagen på den ena handen. Han ska även ha blivit 

slagen med ett skohorn; fyra till fem slag ska ha träffat kring det vänstra örat. 

En plastpåse ska ha trätts över hans huvud och fyra till fem hårda slag ska ha 

träffat hans ansikte och resulterat i två blödande sår på läppen. En kniv ska ha 

värmts upp med en blåslampa, och sedan ska den upphettade kniven ha använts 

för att bränna honom. Han blev också bränd genom att något som liknande en 

blåslampa hölls direkt mot hans hud. Olsson ska ha blivit bränd på halsen, 

bröstet, benen och på den ena bröstvårtan. I samband med att han blev bränd 

satt han med händerna fasttejpade bakom ryggen i en stol o med benen och 

fötterna fasttejpade i stolen. 

Han ska ha blivit knivhuggen fyra gånger i det högra benet, samt i bröstkorgen 

(”mellan två revben”) vilket resulterade i att den ena lungan punkterades. Den 

aktuella kniven har Olsson beskrivit som en ”kökskniv” med ett ca 1 dm långt 

blad, där hela kniven var gjord i rostfritt stål.  
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Han minns inte hur han kom ut ur huset, och uppgav att han hade tvingats att 

dricka handsprit och ta droger. I ett av förhören benämns handspriten som 

Salubrin. Totalt ska det ha rört sig om två flaskor à 60 cl. I förhör har Olsson 

även medgett att han självmant tagit droger föregående kväll, ”RC-

tjack/internetdrog”, vilket resulterat i att han inte sovit eller ätit på två dygn.  

Ett vittne (IO) har i allt väsentligt bekräftat det händelseförlopp som 

framkommit ovan. Utöver detta har vittnet även uppgett att en av de misstänkta 

gärningsmännen slagit Olsson med ett nitbälte samt tagit stryptag på honom. 

Gärningsmännen utdelade sammanlagt ett 50-tal hårda slag och sparkar mot 

Olsson, och han blev även ”knäad”.  IO beskrev även detaljer såsom att en liten 

gasolbrännare ska ha hämtats från ett skåp bredvid kylskåpet i den aktuella 

bostaden, och att denna brännare var ”en sådan som man använder till 

efterrätter”. IO uppgav vidare att en av gärningsmännen fotograferade och 

filmade delar av det scenario som beskrivits ovan, och vittnet ska även ha tittat 

på filmen.  

Förhör med det två misstänkta gärningsmännen saknas i utredningsunderlaget.  

Sammanfattning av patientjournaler 

Av ambulansjournalen framgår att ambulansen larmats ut den 5 maj 2018 vid 

kl. 20:25, då Olsson påträffats utomhus. Det var oklart hur länge han hade legat 

på platsen och vid anträffandet var hans temperatur 33,9 grader. Han hade 

kraftig svullnad i ansiktet, sårskador på kroppen och smärtor från bröstet. 

Redan på platsen noterades ett misstänkt ”knivstick” på den vänstra sidan av 

bröstkorgen, och man tyckte sig också kunna identifiera brännmärken på 

kroppen. Han hade hög puls (103 slag/minut) men var vaken. Han kördes till 

Kalix sjukhus. 

Av patientjournalen från Kalix sjukhus framgår att Olsson vid inkomsten 

kl. 21:10 frös men var vaken och klar. Han beskrivs som ”avmagrad”. Han 

hade fortsatt något hög puls (109) men normalt blodtryck (140/90 mm Hg). 

Han hade svaga andningsljud över vänster lungfält och man misstänkte luft i 

den ena lungsäcken (så kallad pneumothorax), vilket kunde bekräftas genom 

skiktröntgen (CT), där man också såg att det var en stor mängd luft och 

lungans överlob var nästan helt sammanfallen. Det fanns luft under huden på 

halsen, längs vänster flank och i båda armhåleregionerna. Vidare gjordes 

CT hjärna, halsrygg, buk som var utan anmärkning, och det påvisades inga 

frakturer i skelettet i bröstkorgsskelettet, bäckenet, höfterna, bröst- eller 

ländryggen. Luften i lungsäcken evakuerades genom att en grov slang, ett 
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s.k. dränage, lades in (kl 23.45). Uppvärmning påbörjades med hjälp av en 

luftinnehållande ”värmefilt” (s.k. bair-hugger) och tillförsel av 2 000 ml varm 

vätska i blodbanan (dropp). Lab-provtagning inkluderade dessvärre inte etanol, 

men urinscreening avseende droger var positiv för amfetamin och klozapin. 

Förutom den stora mängden hudskador som senare dokumenterades 

noggrannare i Sunderbyn noterade läkaren i Kalix att det fanns ett ”knivstick 

vänster underarm”. 

Av patientjournal från allmänkirurgiska länskliniken vid Sunderby sjukhus i 

Luleå, dit Olsson så småningom fördes, framgår vidare att hans kropps-

temperatur vid ankomsten till akutmottagningen ska ha varit 37,2 grader. 

Olsson hade vid inkomsten fria andningsvägar och kunde prata.  

Förutom nedan beskrivna hudskador var han vid undersökning på sjukhuset 

väsentligen stabil i vitala funktioner såsom pulsar, neurologiska funktioner och 

andningsljud (med inlagt drän i vänster lungsäck). Labprover visade tecken till 

intorkning. Han insattes på antibiotika och fick dropp/vätsketillförsel. De 

sårskador som var öppna och torra lades om med salvkompresser och fuktiga 

kompresser, och det sattes in smärtstillande läkemedel.  

Av en anteckning den 9 maj framgår att man bedömt att ”en del av de djupare 

delhudsskadorna” skulle komma att behöva opereras. Den 14 maj 2018 skrevs 

han ut till fortsatt vård för beroendeproblematik. Man planerade att hud-

transplanera ca 3 veckor senare. 

Sammanfattning av röntgenundersökningar: 

 Ett flertal lungröntgenundersökningar (utförda 180506, 180507 och 

180508) har sammanfattningsvis visat ett så kallat vänstersidigt thoraxdrän 

(grov slang inlagd i lungsäcken) och regress av så kallad vänstersidig 

pneumothorax samt luft i mediastinum. Dessutom har påvisats ett utbrett så 

kallat subkutant emfysem, dvs. luft under huden, huvudsakligen i den 

vänstra armhålan och upp mot halsen. 

 Röntgenundersökning av den vänstra överarmen, handleden och handen 

180506 visade inga frakturer. 

 Röntgenundersökning av den högra handen 180506 visade en viss 

ojämnhet motsvarande det fjärde mellanhandsbenet basalt, möjligen en 

icke felställd fraktur. 

 

Den 8 maj 2018 utfördes en systematisk kroppsundersökning med tillhörande 

fotografering på Sunderby sjukhus. Läkaren konkluderade att det fanns drygt 

70 enskilda skador som delvis låg grupperade, bildande 49 stycken olika 

skadeområden. Nedan följer en sammanfattning av dessa. För ökad förståelse 

och tydlighet har undertecknad tolkat det inkomna bildmaterialet under samma 
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sifferpunkt, och min tolkning av bildmaterialet ses i kursiv text efter 

beskrivningen i journalen.  

1. Ett ca 1,5 x 1 cm stort skrubbsår till höger på hakan med visst inslag av 

koagulerat blod. Ses i bildmaterialet, ingen övrig kommentar. 

2. Flera blåmärken på läpparna, med något diffus utbredning och koagel, 

mätande ca 0,5 x 0,5 cm vardera. Ses i bildmaterialet, både på över- 

och underläppen. Dessutom gulbruna sårskorpor. Därutöver ses på 

bilderna gulbrunaktigt missfärgade tänder av nedsatt kvalitet i 

överkäken (ej beskrivet i patientjournal), samt en djup klyvning av 

överläppens slemhinna i överkäken, sträckande sig från omslagsvecket 

och ut mot det läppröda, med tecken på läkning och anslutande 

missfärgning. 

3. Blåmärke runt det högra ögat, lila färg. I bildmaterialet ses blålila 

missfärgning framför allt i yttre omfånget av det övre, högra 

ögonlocket och i den högra inre ögonvrån. Gulgrönt inslag. 

4. Blåmärke runt det vänstra ögat, med lila färg närmare näsan och 

gröngrå färg närmare den yttre ögonvrån. Ses i bildmaterialet, ingen 

övrig kommentar. 

5. Skrapsår i den yttre delen av det högra ögonbrynet, ca 1,5 x 2 cm stort, 

röd färg med inslag av koagulerat blod. I bildmaterialet ses detta 

beläget till höger i pannan, strax ovanför den yttre (högra) änden av 

det högra ögonbrynet. 

6. Sårskador i anslutning till det högra ytterörat som beskrivs med gul 

botten och rosa ”halo” runtomkring (brännsår?). I bildmaterialet (flera 

bilder) ses såsiga sårskador med oregelbunden utbredning både i 

öronmusslan, på längs helixkanten och fläckformat bakom örat. 

Merparten av sårskadorna är gulaktiga i färgen. Ingen tydlig 

omgivande rodnad. 

7. Ett ca 1 x 3 cm stort rosa brännsår framför det högra örat. Ses i 

bildmaterialet, ingen övrig kommentar. 

8. Bakom det högra örat fanns en 2,5 x 5 cm stor sårskada med gul botten 

och en rosa halo runtomkring (liknande brännsår under hopläkning). Se 

punkt 6 ovan. 

9. Diffus förekomst av lilaaktiga blåmärken bakom det vänstra örat. 

I bildmaterialet ses till vänster i nacken, delvis omfattande hårfästet, ett 
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diffust avgränsat, ca 3 x 2 cm stort område med fläckig, blåröd 

missfärgning. Området sträcker sig in bakom örat men omfattar inte 

detta. 

10. Två stycken brännsår i mittlinjen av nacken, 1 x 3 cm respektive 

2 x 4 cm, gulaktig botten med rodnad runtomkring (brännskador). 

I bildmaterialet (flera bilder) ses åtminstone tre separata, gulrödaktiga, 

välmarkerade sårskador med utseende som brännskador, placerade 

ovanför varandra på höjd inom ett ca 7 cm brett och 5 cm högt område. 

Den översta skadan är tydligt triangulär, med spetsen riktad rakt åt 

höger. Med centrum 5,5 cm bakom spetsen är skadan knappt 2 cm hög. 

I mitten ligger en mindre, rödrosa hudskada, och nedtill i området den 

största, som är antytt bågformad, med ett triangulärt inslag i det 

vänstra omfånget. 

11. På den högra sidan av halsen fanns ett 5 x 7 cm stort brännsår med gul 

botten och rosa halo omkring. Sotiga blåskanter fanns centralt i såret. 

I bildmaterialet är denna skada inte fotograferad med linjal men 

storleksangivelsen förefaller rimlig. Området är ovalt, tvärställt, på 

halsens nedre, högra del och utseendet stämmer väl med beskrivningen. 

En röd, skarp kant (”halo”) omger ett centralt, gulblekt sårområde med 

ställvis inslag av brungul missfärgning av sårkanterna (sannolikt 

s.k. fullhudsskada). 

12. Till vänster i pannan fanns diffus förekomst av lilaaktiga blåmärken 

vilket gav huden en lilaspräcklig färg mot blågrön bakgrund. 

I bildmaterialet ses den spräckliga missfärgningen täcka det mesta av 

pannans vänstra omfång, inom ett ca 5-6 cm i diameter stort område. 

13. Strax under det vänstra nyckelbenets mitt fanns ett 1 x 5 cm stort 

gulbottnat område med lätt rosa halo omkring och diverse små diffusa 

koagel. I anslutning till detta fanns ”antydan till djupare stickskada” i 

den yttre delen. I bildmaterialet ses skadeområdet dels som en 

triangulär gulrosa brännskada, med spetsen riktad åt vänster, och dels 

med en djupare komponent närmare spetsen. Brännskadan är cirka 

4 cm bred och mäter i sitt högra omfång (dvs. lika långt bakom 

”spetsen”) ca 1,5 cm på höjden. Den djupare komponenten ses som en 

rödaktig, fuktglänsande, ca 0,8 cm bred och knappt 0,5 cm hög grop 

med väldefinierade kanter. 

14. Rakt ovanför den högra bröstvårtan fanns ett cirkulärt ca 7 cm i 

diameter stort område med ”svart nekrotiskt, kladdigt” mitt och 

omgivande gul och rosa missfärgning. I bildmaterialet ses en djup 

brännskada med central, brunaktig missfärgning. Hela skadeområdet 
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mäter 8 cm i diameter och inbegriper samt omgärdar den högra 

bröstvårtan. Centralt, inkluderande vårtan, ses det brungula med inslag 

av brungula, brustna blåsor, ca 4,5 cm i diameter (sannolikt s.k. full-

hudsskada). Områdets yttre begränsning utgörs av en kringgående, 

några millimeter bred, rödrosa, skarpt avgränsad ring (”halo”), med 

något varierande bredd. 

15. Strax till vänster om den främre medellinjen, på buken, fanns två 

sammanflytande, 1,5 x 4 cm stora respektive områden, som hade grågul 

botten och omgivande rosa halo. Det nedre området såg ”lätt sotigt ut” 

(märken av glödgad knivspets?). I bildmaterialet ses till vänster på 

buken två områden med misstänkta brännskador. Det översta är 

centrerat ca 6 cm ovanför och 4,5 till vänster om naveln och är 

väsentligen rundat, ca 6 cm i diameter. I mitten ses gulbrunt 

missfärgade sårskador med brunaktig kant, omgärdade av mer vitrosa 

missfärgning och en skarp, kringgående, rödaktig ring (liknar i allt 

väsentligt skada nr 14, sannolikt s.k. fullhudsskada). Det nedre området 

inbegriper naveln och är mer tvärställt, ca 8,5 cm brett och ca 3 cm 

högt, i huvudsak rödrosa med något mindre inslag av brunt. 

16. På buken rakt ovanför naveln fanns ett cirkulärt ca 4 cm i diameter stort 

gulaktigt område som upptill var omgivet av en rosa halo med en något 

utskjutande del på 5 cm (form som knivspets). Se punkt 15. 

17. Ett större skadeområde beläget motsvarande inguinalligamentet (dvs. 

ljumsken) på höger sida, dvs. löpande från höften ned mot blygdbens-

fogen, där läkaren tyckte att det såg ut som man ”använt ett cirkulärt 

glödgat föremål och bränt patienten”. I området fanns en vätskefylld 

blåsa och koagel från detta. Centralt i området fanns också tre stycken 

”skrap- eller skärsår, ca 0,3 x 2 cm”. Området är inte fotograferat. 

18. På utsidan av den högra överarmen fanns ett 4 x 15 cm stort brännsår 

som omfattade mer än överhuden, oklart djupt. Något blodigt i botten 

med angränsande vita områden omgärdat av rosa halo. I bildmaterialet 

ses ett långt brännskadeområde, från axelns ovansida ned till armbågs-

leden, som längs merparten av armen är gulrött med skarp röd kant, 

och där man i det övre omfånget ser tydliga gulbruna inslag som liknar 

brustna blåsor (sannolikt s.k. fullhudsskada). 

19. På sträcksidan/lateralsidan på vänster underarm fanns ett 2 x 3 cm stort 

brännsår som såg ut att gå ned till läderhuden. I bildmaterialet ses, 

ungefär mitt på den vänstra underarmens lillfingersida, en triangulärt 

formad, tvärgående rödgul brännskada, med spetsen riktad rakt utåt, 

mot lillfingersidan. Det bakre omfånget är något oregelbundet men 
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mäter ca 1,5 cm på höjden med centrum 1,7 cm bakom den något böjda 

spetsen.  

20. På baksidan av den vänstra axeln fanns en rektangulärt formad 

brännskada som omfattade läderhuden med anslutande vitaktig hud och 

en kringgående rosa halo. I bildmaterialet (flera bilder) ses bränn-

skadan högt upp på utsidan av den vänstra överarmen, strax nedom 

axeln. Den mäter uppskattningsvis 4 cm i bredd och är åtminstone 6 cm 

lång och antytt rektangulär. I mitten finns flera rödorangea, såsiga 

områden omgärdade av gulblek hud, omgärdade av tydlig rödrosa 

kant. 

21. Sammanflytande skärsår/rispningar som på ryggen angränsade mot den 

vänstra axeln och som även omfattade tricepsmuskulaturen på den 

vänstra överarmen. I området fanns upp till sju stycken separata skärsår 

med varierande längd, det längsta nästan 45 cm långt. Skadorna var 

rosa med anslutande sårskorpor och omfattade sannolikt endast huden. 

I bildmaterialet ses beskrivna skador omfatta baksidan av den vänstra 

överarmen, från axeln ned till armvecket, med en horisontell utlöpare 

från överarmens baksida, över det vänstra skulderbladets övre del, och 

över på ryggens högra sida fram till en rödaktig brännskada (sannolikt 

nr 44). Därutöver ses på utsidan av den vänstra överarmen omfattande 

brännskador som inte är beskrivna i journalen. Det rör sig om ett 5 cm 

brett och 15 cm högt område med centrum ca 15 cm ovanför armbågen, 

där det föreligger gulaktiga, smetiga, djupa brännskador med blottlagd 

läderhud. Ovanför detta ses ett triangulärt blåmärke med gulaktig 

brännskada närmast spetsen. (Risporna är belägna bakom 

brännskadeområdet.) 

22. På den vänstra handryggen fanns ”två stycken koagelprickar” 

motsvarande det andra och tredje mellanhandsbenet. I bildmaterialet 

ses två punktformade små brunröda sårskorpor (alternativt intorkade 

rundade sårskador) centralt på den vänstra handryggen, med centrum 

2-3 cm ovanför långfingerknogen. 

23. Ett stort område, uppskattningsvis ca 3-4 % av hela kroppsytan, som 

började på den högra axeln, något mer uttalat på baksidan, och sträckte 

sig ned via den högra armhålan vidare ned till underarmen. I det stora 

området fanns en blandning mellan blåmärken och brännmärken som i 

huvudsak omfattade läderhuden. I området fanns också sot, blodkoagel 

och omgärdande rosa halo. I bildmaterialet ses mörkt blåviolett 

missfärgning av huden från det yttre omfånget av det högra skulder-

bladet och sträckande sig ner längs det högra omfånget av ryggen, mot 

sidolinjen till (utseende som inslag av sänkningsblödning), med inslag 
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av veckningar från textilier och gulaktig kant. Blåaktig missfärgning 

ses också längs baksidan av överarmen, bakom området med 

brännskador som beskrivits ovan (nr 18). Över det högra skulderbladet 

ses flera klarröda huddefekter, sannolikt delhudsbrännskador, mätande 

ca 2 cm i diameter. 

24. På den högra underarmen och på insidan av armbågsleden fanns ett 

någorlunda cirkulärt ”brännsårsområde” med två stycken gulaktiga 

skorpor omfattande huden, runtom detta även vitaktig hud och 

omgärdande rosa halo. Anas i bildmaterialet, på översiktsbilder av 

ryggen. Inga detaljbilder finns. Ingen övrig kommentar. 

25. På den högra handen fanns på böjsidan av ringfingret, motsvarande den 

yttre fingerleden (DIP-leden), någon typ av rispformade skador som 

läkaren uppskattade som skärsår/rivsår belägna med sårskorpa. I bild-

materialet anas ett lite gulbrunt område (sårskorpa?) på böjsidan av 

det högra ringfingret, något mot lillfingersidan, precis i DIP-ledens 

böjveck. Inte närmare bedömbart.  

26. På den högra handen fanns också på ringfingrets sträcksida, över det 

mellersta fingerbenet, ett blåmärke (delvis motsvarande det område där 

man på röntgen sett en fraktur). Ses i bildmaterialet, ingen övrig 

kommentar. 

27. På framsidan av det högra låret, fanns det översta av flera liknande 

skador, liknande brännsår (orsakat av föremål?) som åtminstone 

omfattande läderhuden med omgivande rosa halo. Skada nr 27 var 

8 x 1 cm. I bildmaterialet ses en tvärställd, djup, rödgul brännskada på 

framsidan av det högra låret, med något oval form, som är djupare mot 

lårets insida till. Skadan är centrerad ca 30 cm ovanför knäet.  

28. Liknade i stor utsträckning skada nr 27 men var något större, 

ca 10 x 2 cm och mer gulaktig i botten. I bildmaterialet ses denna 

gulaktiga brännskada med trubbigt avrundad inre ände/”spets” 

(belägen mot benets insida till), strax nedom nr 27. Den är drygt 2 cm 

hög ca 4,5 cm bakom spetsen. Sannolikt s.k. fullhudsbrännskada.  

29. Skada belägen precis under skada nr 28 men liknade i övrigt de tidigare 

nämnda, denna var något mindre, 1 x 7 cm. I bildmaterialet ses denna 

rödgul och möjligen något mindre djup än 27 och 28. Därutöver ses en 

ansamling hudskador på det högra låret som inte finns beskrivna i 

journalen. Det rör sig om 4st små, utstansade brunröda defekter, antytt 

lansettformade, tämligen mitt på lårets framsida, mellan skada 29 och 

30. Defekterna är samlade inom ett ca 5 cm i diameter stort område. 
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Vid det vänstra omfånget av skada nr 30 finns ytterligare en sådan 

skada.  

30. Skada belägen ca 7 cm ovanför den högra knäskålen och som började 

närmare mittlinjen och förlöpte något C-format mot benets utsida, med 

gulaktig rosa botten och sårskorpor runtomkring (liknade brännmärke 

orsakat av föremål). Ses i bildmaterialet, ingen övrig kommentar, 

frånsett att den är ca 7-8 cm bred och cirka 1,5 cm hög. 

31. En ansamling av sårskador på den högra knäskålen, ett antal 

brännskador med varierande storlek. I bildmaterialet ses utstansade, 

rödgula brännskador liknande nr 29 och 30, men i huvudsak mindre, 

ca 1 cm i diameter och rundade. Uppskattningsvis ca 5 st, samt någon 

större. 

32. (Samma som området nr 40, dubblett.) På insidan av det högra 

underbenet, ca 10 cm nedom knäskålen, fanns en brännskada i huden 

med inslag av någon sammanfallen hudblåsa med angränsande rosa 

områden (form som en glödgad knivspets). I bildmaterialet ses skadan 

tydligt triangulärt formad, tvärställd, med skarp avgränsning. Skadans 

spets är riktad rakt åt vänster, och 6,5 cm bakom spetsen är den 1,7 cm 

hög. Skadan har rödrosa kant och i mitten ses flera små gulbruna 

defekter (sannolikt s.k. fullhudsbrännskada). 

33. På utsidan av det högra underbenet, en ca 3,5 x 1 cm stor brännskada 

som åtminstone omfattade läderhuden, med gul botten och rosa 

omgivande område (liknade också en knivspets). I bildmaterialet ses 

denna samt den underliggande skadan (nr 34) i övergången mellan det 

högra underbenets framsida och utsida, ca 15 cm nedom knäleden. 

Båda skadorna har något triangulär form och har gul mitt med 

rödrosa, tydligt markerad kant. 

34. Ett skadeområde precis nedom område 33, med liknande men aningen 

större och djupare brännskada, ca 2 x 4 cm. Se nr 33. 

35. På framsidan av det vänstra underbenet fanns en liten sårskorpa, 

1 x 1 cm, motsvarande skenbenet, 15 cm nedom knäskålen. Ses i 

bildmaterialet, ingen övrig kommentar. 

36. På framsidan av det vänstra underbenet ca 35 cm nedom knäskålen 

fanns en liten ca 1 x 1 cm stor sårskorpa. Likartat utseende som nr 35, 

i övrigt ingen kommentar. 
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37. Beskrivs som ett skrapområde med sårskorpa motsvarande det högra 

skenbenet, dvs. på det högra underbenets framsida 15 cm nedom 

knäskålen. I bildmaterialet ses på framsidan av det högra underbenet, 

ca 20-25 cm nedom knäleden, två brunröda hudavskrapningar med 

liknande utseende som 35 och 36, med lite intorkad blod runt omkring. 

38. På utsidan av det högra underbenet, ca 5 cm nedom knäskålen, fanns 

två stycken sammanflytande brännområden som åtminstone omfattade 

läderhuden med angränsande vitaktig vävnad och omgivande rosa halo, 

ca 4 x 6 cm. I bildmaterialet (med hjälp av skisser som läkaren har 

gjort) identifieras detta som ett päronformat, ca 6 cm brett och 8 cm 

högt område beläget ca 15 cm nedom knäskålen, på det högra 

underbenets utsida. I områdets övre del ses en ca 2 cm i diameter stor 

gulaktig fuktig sårskada och nedtill en gulblek, rödprickig sådan. Hela 

området företer en tydlig rödrosa kant. Nr 38 ligger strax ovanför och 

strax till höger om skadorna 33 och 34. 

39. På det högra underbenets baksida, just under knävecket, något mot 

utsidan fanns ett brännmärke med gult, skorplikande område i botten 

och omgiven av rosa halo. I bildmaterialet ses detta mäta ca 5 x 3,5 cm 

och vara något oregelbundet format, i övrigt inget att tillägga. 

40.  Se nr 32. 

41. Ett område med ansamling av blodkoagel och sårskorpor diffust 

utspridda över utsidan av det vänstra underbenet (skrapsår?). I 

bildmaterialet ses inga säkra skador, sannolikt består fynden av 

intorkat, smuligt, brunrött blod/blodrester. 

42. På baksidan av den vänstra axeln i anslutning till skulderbladets övre 

begränsning fanns ett ca 6 cm i diameter stort cirkulärt område med 

svart sotig botten som åtminstone omfattade läderhuden, omgivet av 

gulaktig vävnad och rosa halo. I bildmaterialet ses området tydligt, högt 

upp på den vänstra axelns baksida. Sannolikt s.k. fullhudsskada. 

43. Ett rektangulärt område med runda kanter, 5 x 8 cm, bestående av 

brännsår åtminstone omfattande läderhuden, motsvarande det vänstra 

skulderbladets nedre, yttre begränsning. Mellan område 42 och 43 

fanns ”risp/skärsår” sammanhängande med tidigare beskrivna skada 

nr 21. I bildmaterialet ses området tydligt, motsvarande den nedre 

delen av det vänstra skulderbladet. Skadan är oval, tvärställd och 

gulrosa med huddefekter. Mellan 42 och 43, ovanför 21, ses även 

smärre blågulaktiga missfärgningar, mätande ca 1-2 cm i diameter. 
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44. Ett skadeområde beläget över mitten över det högra skulderbladet, som 

i sin vänstra begränsning sammanflyter med skada nr 21. Skadeområdet 

är L-format, ca 8 cm långt och 1 cm brett. I bildmaterialet ses skadan 

mäta ca 2 cm i bredd och vara ca 6 cm lång, något böjd, och gulrosa. 

Möjligen något ytligare brännskada. 

45. Två brännmärken som sträckte sig ned till läderhuden, med rosaaktiga 

konfluerande områden på det högra skulderbladet, närmare den nedre 

delen. I bildmaterialet ses detta område några centimeter nedom nr 44, 

över den inre delen av det högra skulderbladet, mätande totalt 

ca 2 x 5 cm, sannolikt bestående av två, sammanflytande, mindre 

rödgula brännskador med blottlagd läderhud. 

46. På motsvarande det högra skulderbladets nedre, yttre del fanns 

dessutom ett ca 6 x 1,5 cm stort brännmärke som omfattade läderhuden, 

med ett gulfärgat område omgivet av rosa halo. I bildmaterialet ses 

detta tydligt triangulärt, med spetsen pekande in i den blåvioletta 

missfärgningen som tidigare beskrivits (nr 23). Skadan består av en 

gulaktig djup brännskada med rosa, väldefinierad kant och mäter drygt 

5,5 cm bakom spetsen ca 2,2 cm. 

47. På ryggens nedre del, i den bakre medellinjen över kotpelaren 

motsvarande övergången mellan den tolfte bröstkotan och den första 

ländkotan (Th12-L1) fanns ett brännmärke (ser nästan ut som en märla) 

som gick ned till läderhuden med angränsande död vävnad med rosa 

missfärgning runtomkring. I bildmaterialet ses skadan C-formad med 

den övre, antytt tvärställda skänkeln mätande ca 5 x 0,5 cm, och något 

spetsig i det högra omfånget. Den längsförlöpande skänkeln som 

sammanbinder den övre och den nedre mäter ca 1,5 cm i bred och är i 

huvudsak klarröd. Den nedre skänkeln är något kortare än den övre, 

men liknar i övrigt den. Båda de tvärställda skänklarna har djupare, 

gulaktiga partier. 

48. På den högra sidan av bålen, från armhålan och ned mot flanken fanns 

ett blåmärke som uppskattningsvis var 20 x 5 cm stort, och något 

rektangulärt format. Se nr 23. 

49. På den vänstra överarmen fanns ett blåmärke som inte närmare är 

beskrivet. Kan röra sig om det triangulära blåmärke som undertecknad 

har beskrivit i punkt nr 21. 
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Sammanfattning av inkommet bildmaterial 

Fotograferingen som finns på den bifogade CD-skivan utfördes på Sunderby 

sjukhus av sjukhusfotograf Bert-Ola Isaksson, sannolikt samma datum som 

kroppsundersökningen (180508). Det som undertecknad kunnat se på dessa 

bilder finns inlagt ovan i kursiv text. Utöver vad som beskrivits ovan ses i detta 

bildmaterial: 

 En långsmal omlagd kroppsdel (möjligen vänster underarm, min 

kommentar), där man i det övre omfånget anar en fasttejpad infart/nål och 

nedtill i bilden gasväv/kompress. Mitt på den avbildade kroppsdelen finns 

en triangulärt formad brännskada och i denna en skarpkantad, 

lansettformad skada. Brännskadan är gulröd med rosa, välmarkerad kant 

och tvärställd i förhållande till kroppsdelen, och har en tydlig spets. På en 

bild av skadan som innehåller en tumstock, ses att ca 5,2 cm bakom 

spetsen är brännskadan ca 2 cm hög. Närmare ”spetsen” på brännskadan 

finns en knappt 1 cm bred och glipande, ca 0,5 cm hög, skarpkantad skada 

i vars botten man anar underhudsfett. (Denna skada är inte beskriven i 

patientjournalen). 

Utöver detta finns en femsidig bildbilaga med bilder tagna på akuten av polis 

den 6 maj 2018 vid 01:19-tiden. Dessa bilder utgörs av översiktsbilder av 

Olsson liggande på rygg och bedöms inte närmare då det andra bildmaterialet 

bättre åskådliggör skadorna. 

En bildbilaga visar en bild på en namngiven person som inte bedöms närmare. 

Det har också inkommit ett protokoll över platsundersökning daterat 

2018-05-18 avseende en undersökning utförd den 7 maj 2018, med början 

kl. 12:30. Detta protokoll innehåller inte några bilder som bedöms av 

undertecknad. Samma sak gäller för en platsundersökning avseende 

Parkbältesgatan, daterat 2018-05-29, utförd den 9 maj 2018. 

Det finns ett protokoll över övrig undersökning daterat 2018-05-21, avseende 

undersökningar av beslagtaget gods från den aktuella adressen i Kalix. I detta 

material finns avbildat en butangasbrännare (G006) av fabrikat Micro-Torch 

som anträffades i ett överskåp i köket. 

 Det finns ingen storleksangivelse avseende exakt hur stort munstycket där 

lågan framträder är, men med brännaren stående i upprätt läge är 

munstycket antytt droppformat med den smalare delen nedåt. Gaslåge-

mynningen ser ut att vara knappt en centimeter i diameter (uppskattning). 
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Ytterligare ett bildmaterial avser det protokoll över brottsplatsundersökning 

daterat 2018-05-21, avseende undersökning av en brandplats vid ett utkikstorn 

som påbörjades den 6 maj 2018 kl. 13:45. På bild 7 i protokollet finns ett 

knivblad avfotograferat (spårbeteckning 5103/21850-18/G006).  

 Det rör sig om ett tillsynes bränt, metalliskt knivblad som är ca 13-14 cm 

långt och upp till ca 2,2 cm brett, och tämligen spetsigt. De främre, 

ca 6,5 cm av knivbladet (från spetsen räknat) har en successivt ökande 

bredd, medan de bakre delarna av knivbladet har mer konstant bredd. 

Ca 5,5 cm bakom spetsen är bladet ca 1,9 cm brett och ca 6,5 cm bakom 

spetsen är det ca 2 cm brett. 

Till sist finns en tresidig bildbilaga innefattande två stycken bilder av en kniv 

med beslagsnummer 2018-5000-BG47384-1.  

 Detta rör sig av allt att döma om en kniv gjord helt i metall (blad plus 

skaft), med en total längd av ca 24 cm där bladet är tämligen smalt och 

spetsigt och ca 13 cm långt. Bladbredden uppgår till som mest 2,1 cm. 

De främre, ca 6,5 cm av knivbladet (från spetsen räknat) har en succesivt 

ökande bladbredden, för att sedan bli något mer konstant. Ca 5,5 cm 

bakom spetsen är bladet ca 1,9 cm brett och 6,5 cm bakom spetsen 

ca 2,1 cm brett. 

Särskilda frågeställningar 

1. Målsägande får sin lunga punkterad med kniv, och ska därefter ha blivit 

skendränkt genom att Olsson lagts på rygg med en blöt handduk över 

ansiktet. Farligheten av detta önskas bedömd i kombination med 

uppgiften om punkterad lunga. Man undrar också över framtida men till 

följd av detta. 

2. Målsäganden har tvingats dricka två flaskor Salubrin. Vilken effekt har 

Salubrin om man dricker det? Är det farligt? 

3. Målsäganden hittas kraftigt nedkyld med en kroppstemperatur på 

32 grader. Hur pass nära medvetslöshet kan han ha varit? Hur farligt är 

det att bli så pass nedkyld i kombination med de skador målsägande 

tidigare åsamkats? 

4. Målsäganden har uppgett att han blivit stucken med en kniv, och 

därefter ska blodflödet ha stoppats genom att kniven har glödgats och 

tryckts mot såret. På målsägandens kropp ser man ett flertal 
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brännmärken som kan ha avsatts med en kniv. Överensstämmer måtten 

på den beslagtagna kniven med målsägandens brännskador? 

5. Målsäganden har blivit slagen både med knytnäven sparkar och 

tillhyggen, samt. Han har blivit både skuren och stucken med ett vasst 

föremål. Han ska ha blivit bränd över hela sin kropp med någon form 

av gasolbrännare. Har våldet varit livsfarligt? Kommer våldet att ge 

bestående men? 
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Utlåtande 

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget gällande  

Olsson, John *Anton*, avger jag följande utlåtande angående: 

Påvisade skador 

Anton Olsson har företett blåmärken och hudavskrapningar i ansiktet och samt 

en djup klyvning av överläppens slemhinna (1-5, 12), samt blåmärken och 

hudavskrapningar på halsen (9), på händerna (22, 25, 26), på den högra 

överarmen och bålens högra sida (23, 48), på den vänstra överarmen (49) samt 

på framsidan av underbenen (35-37). Röntgenundersökning påvisade en 

misstänkt fraktur i det högra fjärde mellanhandsbenets nedre del 

(patientjournal). 

Multipla brännskador, omfattande åtminstone 30 % av kroppsytan, i ansiktet 

(6- 8), på halsen (10, 11), på bålen (13-17, 42-47 ), armarna (18-20, 24) och 

benen (27-34, 38, 39 ), varav åtminstone nr 11, 14, 15, 18, 28, 32 och 42 

sannolikt representerar den djupaste typen (s.k. fullhudsskador). 

En antytt lansettformad skada med raka kanter till vänster på bröstkorgens 

framsida (13) med stor mängd luft i den vänstra lungsäcken (s.k. pneumo-

thorax), vilken krävt behandling med s.k. dränage, samt luftutträde under 

huden (patientjournal, röntgenundersökningar). Lansettformade skador med 

skarpa kanter fanns även på framsidan av det högra låret (29) och på okänd 

lokalisation, möjligen den vänstra underarmen (bildmaterial, patientjournal). 

Därutöver förelåg ytliga, rispformade hudskador med raka, jämna kanter på 

ryggen och den vänstra överarmen (21). 

Vid anträffandet av Olsson utomhus den 5 maj 2018 vid 20:25-tiden hade han 

dessutom (enligt ambulansjournal) en kroppstemperatur på 33,9 grader. 

Skadornas uppkomstsätt 1 

Undersökningsfynden uppräknade i första stycket ovan (1-5, 9, 12, 22, 23, 25, 

26, 35-37, 48 och 49) talar starkt för att dessa skador orsakats av trubbigt våld. 

De flesta av dessa är därutöver ospecifika, vilket innebär att något detaljerat 

uttalande om det trubbiga våldets karaktär inte är möjligt. Skadorna är dock 

förenliga med att ha uppstått på det sätt som framgått av utredningsunderlaget, 

det vill säga genom upprepade sparkar och slag. Den djupa skadan i överläppen 

(bildmaterial) styrker Olssons berättelse om att han fått hårda slag mot ansiktet 

och läppskador. Skadorna på underbenen (35-37) är förenliga med att ha 

orsakats av slag med ett trubbigt föremål. Frakturen i mellanhanden 
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(patientjournal) med anslutande blödning (26) är förenlig med att ha orsakats 

av ett slag över handen. 

Beträffande brännskadorna (uppräknade i andra stycket ovan) är de av 

varierande djup, men merparten engagerar läderhuden (s.k. delhudsskador) och 

vissa är djupare ändå (s.k. fullhudsskador). Lokalisationerna överensstämmer 

med Olssons uppgifter om på vilka ställen på kroppen han blivit bränd. På två 

lokalisationer (på bröstkorgens framsida, nr 13, samt på en oidentifierad 

kroppsdel, sannolikt en arm eller ett ben) talar skadornas utseende dessutom 

starkt för att Olsson både stuckits med ett vasst föremål och blivit bränd i 

samma område. Utöver detta talar den karaktäristiska formen på flera av 

brännskadorna (10, 13, 19, 32, 46) starkt för att just ett upphettat knivblad 

tryckts mot huden och därigenom orsakat brännskadorna. Samma resonemang 

gäller även för brännskadorna nr 27, 28, 29, 33 och 34, dock med något lägre 

grad av säkerhet i bedömningen. Flera av brännskadorna på halsen (11), vid 

bröstvårtan (14) och på ryggen (bland andra 42, 43) är förenliga med uppgiften 

om att en gasbrännare hållits mot, eller nära, huden. 

Skadorna uppräknade i tredje stycket ovan har ett utseende som starkt talar för 

att dessa orsakats av skarpt, skärande/stickande våld. Ansamlingen av 

skarpkantade små stickskador på framsidan av det högra låret (29; endast 

bildmaterial) överensstämmer helt med Olssons uppgift om att han blivit 

knivstucken fyra gånger i benet. Skadebilden i bröstkorgen (13, patientjournal) 

talar starkt för att Olsson blivit knivstucken strax nedom det vänstra 

nyckelbenet på det sätt han beskrivit. 

Skadornas ålder 1 

Ingenting har framkommit som talar emot att merparten av skadorna 

uppkommit den 5 maj 2018.  

Skadornas svårighetsgrad 2 

De skador som bedöms vara orsakade av trubbigt våld (se första stycket ovan) 

bedöms inte ha varit livshotande och förväntas inte leda till andra bestående 

men än ärrbildningar, förutsatt frakturen läker som förväntat. 

Spontanförloppet (det vill säga utan behandling) för minst 30 %-iga 

brännskador, merparten delhudsskador eller djupare, hos en person med 

missbruksproblematik hade sannolikt varit förknippat med hög risk för 

infektion och komplicerad sårläkning. Eftersom Olsson snabbt kommit under 

behandling är spontanförloppet (särskilt med tanke på risken för dödlig utgång) 

svårbedömt. Brännskadorna och eventuella efterföljande operationer i 
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hudtransplanterande syfte kommer att leda till omfattande bestående 

ärrbildningar på kroppen. 

Skadorna orsakade av skarpt våld bedöms ha varit lindriga, förutom stick-

skadan i bröstkorgen (13) vilken bedöms ha varit livshotande. Även dessa 

kommer att leda till bestående ärrbildningar. 

När det gäller frågan om hur farlig den nedkylning som Olsson företett har 

varit, kompliceras den av att man inte vet exakt hur temperaturen uppmätts. 

Nedkylning av kroppen (s.k. hypotermi) definieras som när kärntemperaturen 

(dvs. i kroppens inre) är <35 grader celcius. De mätningar som skett i ambulans 

och på akutmottagningar kan ha skett i örat, vilket kanske inte fullt ut speglar 

kärntemperaturen. Det uppmätta värdet (33,9 grader) motsvarar måttlig 

nedkylning, vilket innebär att individen bör övervakas på sjukhus. Med beaktan 

av ovanstående bedöms ändå nedkylningen ha varit livshotande utifrån den 

definition som råder. 

Svar på frågeställningar 

1. Allvarlighetsgraden avseende punkteringen av lungan är besvarad ovan, 

och har alltså varit livshotande i sig. Uppgiften om skendränkning kan 

inte verifieras medicinskt efterhand, men nedanstående resonemang 

förs med utgångspunkten att skendränkning skett på det sätt som Olsson 

beskrivit. Skendränkning är en tortyrmetod som är särskilt framtagen i 

syfte att personen ska uppleva att den drunknar/kvävs utan att så sker, 

och det finns ingen tillförlitlig litteratur som beskriver risken för dödlig 

utgång. Kända risker förknippade med skendränkning är dock bland 

andra drunkning, nedkylning och lunginflammation. Det kan inte 

uteslutas att denna behandling inneburit ett livshotande tillstånd, 

framför allt beroende på den mängd vatten som hamnat i Olssons 

luftvägar. 

2. Undertecknad har genom sökningar på internet men också med ledning 

av Olssons egen beskrivning tolkat det som att Olsson tvingats att 

dricka handsprit av märket Salubrin, och inte Salubrinlösning. Denna 

handsprit består av 64% w/w etanol, och ett intag av 120 cl (dvs. 

1,2 liter) skulle hos en person med en kroppsvikt på 70 kg innebära 

cirka 12 promille. Olsson skulle alltså med största sannolikhet ha avlidit 

till följd av akut alkoholförgiftning innan han inkommit till Kalix 

sjukhus om detta varit korrekt. (Inget obduktionsfall har haft en 

etanolkoncentration över 7,4 promille den senaste 5-års perioden i 

Sverige.) Om vi istället tänker oss att det rört sig om 120 ml (dvs. intag 

av 2 st 60 ml-förpackningar) skulle han med grova beräkningar kunnat 

Analyssvar 2018-06-12 Rättsintyg 1 diarienr: 5000-K528192-18

 204



 

 

 

 

RÄTTSINTYG 

 

 

 

Dnr F18-R0124 

Ert nr 5000-K528192-18 

 

 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Rättsmedicinalverket, Umeå 

Box 7616, 907 12 Umeå 
Telefon vx: 010-483 47 00 · Fax: 010-483 47 29 
E-post: rmum@rmv.se · www.rmv.se   

  19(20) 

uppnå en promillehalt på cirka 1,2 vilket inte torde ha lett till annat än 

berusning. (Provtagningsresultat avseende etanol saknas tyvärr i 

patientjournalen.) Specialistläkare Carl Söderberg, Rättskemiska 

Laboratorieenheten i Linköping, har konsulterats beträffande dessa 

bedömningar.  

3. Frågan om nedkylning har besvarats ovan. 

4. Måtten på de skador som tydligast liknar ett knivblad (bland andra 

10, 13, 19, 32 och 46) överensstämmer väl med utseendet på båda de 

knivar som fotograferats av polisen (5103/21850-18/G006 respektive 

2018-5000-BG47384-1), innebärande att båda dessa knivar kan ha 

använts för att tillfoga Olsson brännskadorna. 

 

5. Frågan om risken för bestående fysiska men har besvarats ovan. 

Kommentar 

Uppgiften om strypning kan inte värderas närmare utifrån det befintliga 

utredningsunderlaget.  

Önskas mer fullödig bedömning av effekterna av att dricka handsprit (eller 

Salubrinlösning) måste särskilt rättstoxikologiskt yttrande begäras från 

Rättskemiska laboratorieenheten i Linköping.  

Önskas en mer fullödig bedömning av brännskadornas utbredning, djup och 

konsekvenser hänvisas till specialistläkare i Plastikkirurgi. 

Umeå 2018-06-12  

 

 

 

Johanna Loisel  

Överläkare, specialist i rättsmedicin  

1Skalsteg 
–  visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna. 

–  talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är 

mycket liten. 

–  talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga. 

–  kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är 

näst intill lika troliga. 

–  talar varken för eller emot/tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika 

karakteristika. 
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–  kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. 

Alternativ är dock något mer troliga. 

–  talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga. 

–  talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är 

mycket stor. 

–  utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ. 

–  förenligt med: 

 Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha 

uppkommit på andra sätt. 

 Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten, men kan även ha 

uppkommit vid annan tidpunkt. 

2Livshot 
 En livshotande skada är en skada som bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om 

skadan inte kommit under behandling. 

 Ett livshotande tillstånd är ett tillstånd där annat än ’skada’ (t.ex. nedkylning, överhettning, 

medvetslöshet, blodförlust) bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om den 

skadliga inverkan inte avbrutits i tid.
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En begäran om rättsintyg ska endast innefatta: 

 

1  Begäran om rättsintyg där det tydligt framgår:  
 1.1 Vem som begär rättsintyget,  
 1.2 Vilken typ av undersökning som begärs, 
 1.3 Direktnummer och e-postadress till denna polis eller åklagare,  
 1.4 Brottsrubricering och brottskod, samt  
 1.5 Att samtycke finns eller varför samtycke inte behövs. 

 

2   Anmälan. 

 

3  Kort sammanfattning (max en A4-sida) av händelseförloppet. 

Eventuella olika versioner ska framkomma, så att rättsläkaren kan uttala sig 

om skadorna har uppkommit på något av de sätt som beskrivs. Förhör som 

bidrar till att förklara skadornas uppkomstsätt ska sammanfattas. Övriga 

delar av förundersökningen ska inte bifogas.  

4  Särskilda frågeställningar (om sådana finns).  

 

5  Fotografier – endast på den person som rättsintyget avser. Det ska tydligt 

framgå:  
5.1 Vem som har tagit bilderna,  
5.2 Var och när de är tagna samt  
5.3 Vem som är avbildad. 
 

6  Patientjournaler. Dessa ska utgöras av läkaranteckningar, samt 

operationsberättelse och/eller röntgensvar (om sådana finns). 

 

Begäran om rättsintyg skickas elektroniskt. 

 

 

Vid ofullständig begäran kommer komplettering att krävas innan vi påbörjar 

ärendet. 

 

 

Elias Palm    

Avdelningschef 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Olsson, Anton
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande till mordförsök i Kalix
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

11:44
Förhör avslutat

11:57
Förhörsplats

Sunderby sjukhus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Anton informeras om anledningen till förhöret och ombads att med egna ord berätta 
vad som hänt honom. Anton uppgav att han inte har något minne av vad som hänt och även 
om han hade det skulle han inte berätta det för polisen.

Anton uppgav att han är rädd och känner stark oro.

På frågan om Anton har någon minnesbild från vad som hänt honom, svarade han att han 
kommer i håg att han gick på en enslig väg någonstans i Kalix. Han vet inte vart. Nästa 
minnesbild Anton har är när han är på sjukhuset.

Anton tillfrågades om han åkt i en bil tillsammans med personen/ personerna som gjort detta 
mot honom. Anton uppgav att han inte åkt i någon bil.

Anton tillfrågades om han är hotad. Anton uppgav: "det brukar väl vara så".

Anton tillfrågades om han har skulder till den eller de som gjort detta mot honom. Anton 
uppgav att det inte handlar om en skuld.

Anton sa att han inte längre vill prata, han är livrädd och vill att undertecknad ska lämna 
rummet.

Förhöret relaterat och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Olsson, Anton
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Slagningar
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör som målsägande angående mordförsök på Fågelsångsvägen i Kalix.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Johan Gunnelbrand
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

18:12
Förhör avslutat

19:05
Förhörsplats

Sunderbysjukhus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

JG

Förhörssätt

Förhörsvittne

Hedlund, Mats

Berättelse

Förhöret är en sammanfattning från ljudinspelning.

Anton ombeds berätta vad som hände. 
Anton uppger att hade brukat amfetamin och att han mådde väldigt dåligt. Ena personen 
skulle hämta en till person. När han kom tillbaka så hörde jag att det skulle bli problem. Han 
började nästan direkt att slå mig. Jag försökte att göra motstånd och då sa han att gör du 
motstånd så dödar jag dig. 
Jag var inte i skick att göra motstånd och jag ville inte dö. Jag försökte att inte göra något. 
Han tog en platspåse över mitt huvud så jag inte kunde andas. Han slog mig i ansiktet 4-5 
gånger, jag kommer inte ihåg, det hände så mycket mer. Vi gick ner i källaren, jag var väldigt 
rädd, och de slog mig mera. 
De tog fram en kniv och högg mig i benet 4 ggr, sedan ville han testa en sak han stack in 
kniven mellan 3 och 4:e revbenen på vänster sida, han stack till och jag kände hur lungan 
punkterades, han sa åt mig att ta ett djupt andetag och då började det bubbla ur den, och då 
blev han lite orolig för han ville inte döda mig. Han tog fram kniven och värmde upp den och 
kauteriserade, brände det så det inte skulle blöda. Sedan fortsatte han att bränna mig. De sa att 
jag inte skulle skrika och jag försökte att lyda.
Han tog fram en plastpåse som han trädde över huvudet och slog mig 4-5 slag i ansiktet, han 
höll påsen över huvudet i ca 15-20 sekunder. Han gav mig några pauser och jag fick gå och 
duscha, för att jag luktade så illa av bränt kött. Han sa till mig att jag kommer inte att dö 
ikväll. 
Jag fick sitta i en stol, där jag var fastbunden i ca 30 minuter. Jag fick som sitta där och vila. 
De hade bundit fast händerna bakom ryggen och fötterna till stolsbenen. De hade använt 
silvertejp. De hade lagt en presenning på golvet och stolen var klädd med en svart sopsäck. 
På golvet var det en röd heltäckningsmatta. 



 Hur tog ni er ner till källaren? Jag ville inte att de andra skulle se, jag gick ner frivilligt, så 
jag gjorde inget motstånd, jag vågade inte.

 Vad var anledningen till att de gjorde så här mot dig? Jag gjorde ett brott i Luleå och det är 
det som ledde till det här.

Vad slog de dig med? De slog med knytnäven, sparkade, skiftnyckel samt en knivvässare en 
långsmal som kockar använder, med den slog de mig på handen. De värmde kniven med en 
blåslampa och brände mig. 

Var brände de dig? Han brände mig på halsen, bröstet, benen, de brände bort min bröstvårta. 
 Hur länge brände de dig? På bröstet och halsen 4-5 sekunder och på benen en halv sekund.

Hur många gånger slog de dig? Jag vet inte
 Hur länge slog de dig? Det kändes som flera dagar, men det var kanske några timmar.

Försökte du att fly? Nej jag gjorde inga försök, han sa att jag inte skulle dö ikväll, så jag höll 
fast vid det. 
De sa också att det skulle komma en person som jag skulle ta ett lån åt, killen skulle ha 
100.000 kronor. De sa inte vad han hette som skulle ha pengarna.
De tvingade mig att duscha och att städa i källaren. 

 Hur kom du från huset? Jag vet inte jag hade tvingats att dricka handsprit och ta droger.
 Kan du beskriva de som var inblandade i misshandeln? Nej jag kan inte nämna några namn, 
jag är väldigt rädd för det. Det kommer att sluta illa det vet jag. 
 Varför kan du inte berätta vilka det är? Jag är rädd och de har hotat att göra illa min lillebror 
om jag säger något till polisen. De sa inte på vilket sätt men jag vet att de kan göra det även 
om de sitter inne så känner de folk som kan göra det.

 Får polisen ta del av journalanteckningarna från läkarbesöket? Ja
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Förhör
Målsägandeförhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Olsson, Anton
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör gällande mordförsök.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Mikael O Nilsson
Förhörsdatum

2018-05-09
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

14:02
Förhörsplats

Avd 52, Sunderby sjukhus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MO

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Magdalena Olofsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Närvarande vid förhöret är målsägandebiträdet Frida Larsson, Kaiding. Inledningsvis vill 
inte Anton säga något och han vill inte heller namnge några personer. 
Anton ombads redogöra för händelsen och uppger följande:

Anton befann sig aktuell dag hemma hos David Bjur på adressen Fågelsångsvägen 6, Kalix. 
Anton hade tillbringat natten hos David. Anton och David känner varandra sedan ungefär 4 
månader tillbaka, och de känner varandra enligt Anton ganska bra. På fråga hur David 
uppträdde under tiden? svarar Anton att han var "väldigt trevlig", och att det inte alls hade 
funnits några tendenser till bråk.

Kvällen innan hade Anton tagit droger. han beskriver det som "RC-tjack/internetdrog", vilket 
resulterat i att han inte kunnat sova någonting. Anton hade inte heller ätit de senaste två 
dygnen, och druckit sparsamt med vatten. Han var därför väldigt trött, och minnet är inte det 
bästa.

Under lördagsmorgonen/förmiddagen lämnade David adressen för att hämta upp någon på 
busstationen. Anton, var för trött för att följa med och han stannade av den anledningen kvar i 
Davids rum.

Ungefär 10 minuter innan David kom tillbaka, kom My Lundqvist (Davids ex.), samt My´s 
kompis Ida Ojanne hem till David. När David kom tillbaka hade han med sig en kille som 
Anton känner som en Alexander. Anton beskriver denne som lång, ganska storvuxen med 
kort/snaggat hår. Anton har träffat Alexander vid 1-2 tillfällen, men de känner inte varandra. 
På fråga om någon ytterligare person var med, svarar Anton att det kan ha varit så, han minns 



inte.

David och Alexander kom upp till rummet på övervåningen, där Anton befann sig. Anton 
hade varit på toaletten, och när han gick tillbaka till rummet så tittade Alexander på Anton 
som att det någonting vore fel. Kanske tio sekunder efter att Anton kommit tillbaka in på 
Davids rum gick Alexander mot Anton (Anton satt då på Davids säng). Alexander hade ett 
skohorn i handen och han slår 4-5 slag med skohornet som träffar kring örat, vänster sida. 
Skohornet som är vitt och av plast håller Alexander med sin högra hand. Slagen gör ont, och 
Anton ser att Alexander är arg. Anton säger att han inte förstod vad som hände. Alexanders 
angrepp kom helt plötsligt utan anledning. Anton säger: "han började slå på mig, sparka, och 
stampa", "David hjälpte till att sparka och slå mig". På fråga vad som sägs, säger Anton att 
han inte riktigt kommer ihåg.

David verkade ha roligt, och skrattade. Anton uppfattade det som David tyckte om det han 
såg, men han sa ingenting. I rummet befann sig även Ida och My. När Anton befann sig i 
sängen, satt My till vänster om dörren och sminkade sig, Och Ida satt till vänster om sängen, 
tittande på tv.

Frågan ställs igen om Alexander hade med sig någon, eller om Anton uppfattade att en tjej 
vid namn Jonna också befann sig på adressen? Anton vet inte, men han tror att det fanns 
andra personer där men minns inte riktigt.

 Anton ombeds berätta vad som händer efter slagen med skohornet?

"Sen drar han ner mig på madrassen som ligger bredvid sängen och han knäar mig, han slår 
mig, armbågar mig och sparkar mig och jag gör inget motstånd". Sparkarna träffade på 
revbenen, höger sida, i ansiktet och på ryggen. Sparkarna gjorde ont och var hyffsat hårda. 
Anton blev knäad, på revbenen, vänster sida. Det var Alexander som gjorde detta, och David 
tittade på och fortsatte skratta. Alexander drog sedan upp Anton och sa till David att sparka 
honom. David utdelade en "rundspark" som träffade Anton i magen, vilket gjorde väldigt ont. 
Anton stod vid det tillfället på knä, och Alexander höll upp Antons överkropp. Anton säger 
att han inte kunde stå upp själv. Av sparken får David ont i foten, vilket resulterar i att David 
uppmanar Anton att kyssa Davids fot och be om förlåtelse, vilket Anton gör, han känner att 
han inte hade något annat alternativ. Anton upplevde det som mycket förödmjukande. 
Därefter tar de en plastpåse, en "Icapåse" och trär den över huvudet på Anton som får 4-5 
smällar i ansiktet, som träffar läppen och resulterade i två blödande sår. 

David sprang iväg och hämtade "tvättsprit", för att tvätta upp blodet som hamnat på golvet. 
Anton behövde gå och kissa, vilket de lät honom göra. Han gick på toaletten och gick därefter 
tillbaka in i sovrummet. Anton säger: "David tryckte i mig första flaskan med handsprit". På 
fråga vad det var för typ av flaska? Svarar Anton: "Salubrin". David kom med ytterligare en 
flaska Salubrin som Anton tvingades dricka upp. Anton kände inte att han hade något annat 
alternativ, men tänkte samtidigt: "jag vill nog helst vara lite alkoholpåverkad", "det hjälpte 
lite". Vid flera, kanske åtta olika tillfällen tänkte Anton att: "nu kommer jag dö, jag var rädd 
för mitt liv". Anton tillägger att Salubrin inte innehåller kräkmedel, vilket han tyckte tur. 
Flaskornas storlek var: 60 cl. Anton tvingades även i någon form av droger, oklart vad.

Vidare var Anton tvungen att svälja små plastfickor, i vilka man förvarar narkotika i (ej 
zip-påsar utan mindre påsar av modell: 3x3 cm plastfickor), det var svårt att svälja pga. 
storleken, så det tog 2-3 minuter att få ner. "Han sa åt mig att svälja den". Pulvret som fanns i 
plastfickan, tömde Anton ut innan han svalde påsen. Det var David som sa: "svälj påsen", och 
Anton förstod inte vad anledningen var..
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Anton tvingades sedan ligga där några minuter, för att de sa att de inte ville att tjejerna skulle 
se vad de utsatte Anton för, Anton höll med, han tyckte inte heller att tjejerna skulle behöva 
se på. Anton såg tjejerna periodvis, och upplevde att de verkade ledsna, de varken sa eller 
gjorde ingenting.

"Efter att de hållit på så ett tag, tog de upp en kniv och de knivhögg mig 4 gånger i höger 
ben". Det var David som högg. Alexander sa sen att han ville testa en grej, och tog han 
kniven och stack in den mellan Antons revben, detta resulterade i att lungan punkterades. 
Anton kände att det kom luftbubblor när han tog ett djupt andetag, vilket gjorde honom rädd. 
Alexander stack kniven mellan 3:e och 4:e revbenet, och det hördes att något "stacks sönder". 
Anton satt ner vid det tillfället. Anton tänkte "vad har jag gjort". Alexander sa: "sitt still".  
Om knivhuggen som Anton fick i låret säger Anton att han är ganska säker på att de gick in 
till benet, men de missade artären. Det blödde inte så mycket från benet. Kniven var av 
modellen "kökskniv" och bladet var omkring en decimeter långt. Handtaget var hälften så 
långt som bladet och hela kniven var i rostfritt stål. Anton satt ner vid tillfället kniven 
användes. Det var David som hämtade kniven.

Anton fick även några smällar på benet med knivstålsgrejen, innan de gick ner, till källaren. 
På fråga om tjejerna befann sig i rummet under tiden Anton blev skuren, svarar han ja. De var 
där men de var tysta, vilket Anton förstår, "Ingen vill se sånt". 

Anton berättar vidare att Alexander och David skulle bränna igen såret, så de hämtade en 
gasolbrännare, och värmde upp kniven och brände sedan igen såret. Anton säger att det 
gjorde "väldigt ont", men kände att det var skönt att han inte dog av kollapsad lunga. Därefter 
fortsatte de att bränna honom på kroppen, lite överallt. 

Frågan ställs om han aldrig tänkte på alternativet att försöka fly/undkomma eller om det fanns 
möjlighet till det i samband med att han var på toalettbesöket? Anton säger att det kanske 
fanns den möjligheten, men att han aldrig tänkte tanken. Anton säger att han inte är den 
personen. Han säger vidare att han var väldigt trött. Han kunde inte tänka och säger att det var 
det sämsta tillfället som han hade kunnat råka ut för detta. Anton gjorde aldrig något 
motstånd.

 Källaren

Efter en stund sa de att de skulle gå ner i källaren, " de sa åt mig att gå in i duschen och tvätta 
av mig eftersom jag höll på blöda så mycket". "De tog fram en stol, och tejpade fast en 
sopsäck på stolen", "La ner en presenning under den, och slog mig med en skiftnyckel på 
benen". På fråga vem Anton menar när han säger "dom" svarar Anton: " Alexander och 
David, de var de enda två jag såg under hela kvällen, förutom tjejerna som jag såg periodvis, 
men dom gjorde ingenting, dom verkade faktiskt väldigt ledsna över att det hände".
Sopsäcken trädde de över stolen, sedan tejpade de med silvertejp.

När Anton kom till duschen, tog han av sig alla kläder förutom kalsongerna, han tänkte att de 
skulle ta en kniv och skära av halsen på honom, med det gjorde de aldrig. Alexander sa: "lilla 
gubben, du får stanna i duschen så du inte blodar ner över hela Davids källare". Anton 
uppskattar att han stannade i duschen i omkring 20 minuter, medan David och Alexander är 
uppe och pratar på övervåningen. Anton vet inte vad de pratade om/bryr sig inte heller.

Efter en stund kom de tillsammans ner till källaren igen. De tog fram en vit stol och trädde en 
soppåse över stolen, där de tejpade fast Anton med silvertejp. Händerna tejpades bakom 
ryggen och benen/fötterna i stolen. När Anton satt fast värmde de upp kniven igen och 
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fortsatte bränna Anton på benen, brände sönder en bröstvårta, brände honom bakom örat och 
på armarna. Anton tror att det var Alexander som höll i kniven, och Anton var under tiden 
väldigt rädd. De slog Anton med en skiftnyckel och en stav som man vässar knivar med, 
någon typ av knivbryne med tejp, som de slog 10-11 snabba slag på Antons hand, som 
svällde upp. Det var Alexander som slog, och sedan högg han med spetsen in under revbenen, 
vilket resulterade i att Anton tappade andan flera gången.

Anton säger att han har lite dåliga minnesbilden, men nästa minne han har är att de 
"skendränker" honom genom att sätta en handduk över hans ansikte och spola vatten. "De 
höll inte fast mig men de sa: "tar du bort handuken så dödar vi dig".

På fråga vem som var mest drivande svarar Anton: "den drivande var Alexander, vad jag 
förstod, jag förstår inte ens varför David gick med på det. Jag trodde vi var vänner".

Anton tillfrågas om han vid något tillfälle tänkte tanken att försöka fly från källaren? Anton 
svarar nekande, men säger att han lekte med tanken att hämta sprutan som han hade i sin 
tröja, och att köra in en luftbubbla i en ven. Han menar att det var bättre att ta livet av sig än 
att uppleva det han gick igenom.

 Anton tillfrågas om länge han tvingades stanna i källaren ?

Han uppskattar att tiden han var i källaren var 2-3 timmar, men han har svårt att komma ihåg.

Anton har ett minne av att de skulle ta en paus från misshandeln, men sedan minns han inte så 
mycket mer än att de befinner sig gående utomhus vid en väg, Anton orkade inte gå så han 
"stöttade sig mot Alexander för att benen inte fungerade".  Nästa minnesbild är att han vaknar 
på sjukhuset. 

En kort paus tas i förhöret klockan 13:30.

Klockan 14.02 säger Anton att han inte orkar berätta mer vid det här tillfället och förhöret 
avslutas.  

Förhöret skall mailas till mä-biträdet.
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Förhör
Målsägandeförhör del 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Olsson, Anton
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Mikael O Nilsson
Förhörsdatum

2018-05-11
Förhör påbörjat

12:05
Förhör avslutat

12:30
Förhörsplats

Sunderby sjukhus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MN

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Målsägandebiträdet Frida Larsson är närvarande vid förhöret.

Det antecknas att förhöret är inspelat på band och att det kommer att skrivas ut i en 
sammanfattad form. Vissa delar av förhöret kan komma att citeras. 

 I förra förhöret pratade du om det som hände på rummet och sen att du togs ned i 
källaren. Hur länge befann du dig på Davids rum ?

I 25 minuter kanske. Tjejerna var ju där uppe. 

 När gick tjejerna ut från rummet ?

Alla tjejerna gick ned. Jag hade visst blodat ner Alexanders väska så jag skulle ta och tvätta 
ren den. 

 Var det efter det att du hade blivit knivhuggen ?

"Ja efter knivstickningen och efter att de hade trätt påsen över mitt huvud och slagit mig"…. 
Nej, det var nog innan påsen men efter knivstickningen, efter att han hade punkterat min 
lunga". Dom gick ner och sen skulle de komma tillbaka efteråt och då skulle jag ha tvättat 
hans väska. Sen kom han tillbaka och då var det bara han och David i rummet. 

 Du säger han, vem är det då ?

"Alexander. David och han ville testa en sak. Han la en påse över mitt huve och sen slog han 
mig på läppen. Jag tror att läppen spräcktes på första slaget och jag höll upp armarna 



instinktivt och då sa han, lägg ned armarna annars dödar vi dig. Så då … ja". Och så fick jag 
en tre, fyra till smällar. Tog bort påsen och så sa han, nu går vi ner i källaren och så gick vi 
ner i källaren".

 Du har tidigare berättat att du fick hoppa in i duschen, var det omgående ?

Det var ganska direkt.

 Fick du några andra smällar innan duschen ?

Jo, han tog en skiftnyckel och smällde mig medan jag in i duschen. Det var en ganska liten 
skiftnyckel, 15 cm, 

 Var träffade det ?

Axeln och ryggen.

 Du duschade och vad var det som hände sen ?

Han gick upp igen, Alexander alltså. Jag skulle duscha så jag duschade sen tog jag snabbt på 
mig kläderna och gick ut därifrån. Jag ville inte vara i duschen för jag vet att det är där som 
det är lätt att städa upp ifall …. De bestämmer sig för att göra det.

 Var David också där ?

David var inte där nere då. tror jag. Så jag duschade av mig och tog på mig kläderna och satte 
mig i rummet där mattan är. Rummet som leder in i tvättrummet som sen leder in i duschen. 

 Vad hände sen ?

Han kommer ner och han säger åt mig att gå in i duschen igen och jag går in i duschen igen.

 Sa han varför ?

Inte vad jag kommer ihåg. Sen stod han och David där och Alexander sa "en sista sak, jag vill 
bara testa en sista sak och då tog han fram en handduk och sen sa han åt mig att lägga mig 
ned på golvet och jag gjorde det. Han la handduken över mitt ansikte och började spola vatten 
över den .... skendränkte mig. Det varade i vad som kändes som en timme men det var väl 
mera en minut. 

 Hur kändes det ?

Panik,  jag försökte att hålla mig lugn 

 Hur var det med andningen ? Kunde du andas ?

Nej, jag försökte men jag kände bara att vatten kom in i lungorna. 

 Upplevde du att du var på väg att svimma ?

Dom höll ju inte fast mig men dom sa att om jag tar bort handduken skulle dom ..... skära 
halsen av mig eller vad dom sa. 

 Var det någon särskild som pratade med dig ?
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Det var Alexander. David stod bakom honom och skrattade. Jag tror att han bara skrattade.  
Sen när det kändes som om mina lungor var fulla med vatten, när jag verkligen inte klarade 
av något mer så fick jag bort handduken och hosta upp vattnet.

 Fick du fråga om lov eller var det något du gjorde själv ?

Jag tror att dom sa ... nu räcker det.  Jag kunde inte prata. Men sen skulle de göra om det en 
gång till. Just det. Alexander tog fram mobilen och skulle filma så han filmade. Jag vet inte 
om han raderat den eller .... Sen efter det skulle de göra det en gång till sen ja ... de gjorde det 
en gång till sen. Efter det. Det var någon, jag vet inte vem som pissade på mig. Det gjorde 
ont, ammoniak i såren. 

 Satt du upp eller låg du ner då ?

Jag låg ner under handduken så jag såg inte vem det var. 

Var det någon som  sa något ?

Nä ........

 Vad hände sen ?

Sen skulle dom hänga upp mig och ha som en slagsäck i ett rör, men jag tänkte att röret 
kommer aldrig att hålla om dom ska hålla på att slå mig och då valde dom att ta stolen istället. 
Jag fick 20-30 minuter att samla mig själv medan dom fixade med stol och sopsäck. 

 Vem var det som fixade med det ?

Jag tror att det var David som skötte det. Jag tror att dörren var stängd medan de höll på med 
det. Jag satt och hade panik och var väldigt rädd. Sen när det var satte de mig i stolen och 
tejpade fast mig och frågade om jag kunde röra mig. Det kunde jag inte. 

Sen tog de och började slå mig med skiftnyckeln och den här "knivvässaren" som vi pratat 
om tidigare. 

 Vem var det som slog dig med de verktygen ?

Det var Alexander. Sen tog dom den där "blåslampan eller vad det heter" och värmde kniven.

 Hur många slag uppskattar du att du fick och var träffade det ?

Det var en hel del på benen. Jag kommer inte ihåg. 

 Du har skador på handen ?

Ja men det är från rummet. Det var från knivvässaren. 

 Du sitter alltså fastbunden i stolen och jag har för mig att du berättat att det var med 
silvertejp och så blir du slagen. Igen, vem var det som slog dig ?

Alexander

Gjorde David någonting ?
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Jag fokuserade inte på det då utan på den andra killen.

 Skrek du ?

Nej. Jag bad ju dom att sluta. 

 Vad sa du åt dom ?

"Snälla, jag ber dig fan asså". Han sa, den förra killen som bad mig sluta, stampade jag in 
huvudet på. Senare bad jag honom igen att sluta och då tog han faktiskt och stampade på mitt 
huvud …. Och då slutade jag. 

Är det Alexander du pratar om nu ?

Mmmmm 

Sen börjar de värma kniven och jag märker att kniven faktiskt börjar brinna. De bränner mig 
med den bakom örat. Alexander gör det tror jag. David tar också kniven och han bränner min 
högra bröstvårta så den är bränd. Och så en massa blåmärken på benen. Det var väldigt svårt 
att sluta skaka. 

 Vem gjorde det på benen ?

Jag kommer inte ihåg. 

 Du har ju berättat att du hade blivit stucken i lungan. Kände du av den skadan 
exempelvis andningen ?

Jag fokuserade inte på andningen. Det var inte så lätt men det gick ju. 

 Kände du av knivsticket i övrigt ?

Jag kände av det hela tiden. Det kändes som om något knakade i … jag kunde inte ta djupa 
andetag … jag andades ganska ytligt. 

 Ok, så du blev bränd med kniven bakom örat och på bröstvårtan. Hände något annat 
då ?

Dom tar den här blåslampeliknande saken och höll den rakt mot min hud. Jag kommer inte 
ihåg var de gjorde det men jag minns att det gjorde ett stort hål och de luktade helt för jävligt. 

 Vem var det som höll i blåslampan då ?

Jag kommer inte ihåg. 

 Sa du något då ?

Nej, jag kommer ihåg att jag började skaka väldigt mycket … Jag välte ner hela stolen och då 
sa de att då "hämtar vi kniven" för jag kunde inte ta mig upp själv. Jag kämpade i säkert en 
minut med att ta mig upp och det var svårt. 

 Vad hade du för kläder då ?
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Bara kalsonger. 

 Du tar dig upp igen och vad händer då ?

Här kommer jag inte ihåg mycket efteråt. Nästa sak jag kommer ihåg är att vi går upp ur 
källaren och vi sätter oss i tv rummet. De frågar om jag vill ha något och jag säger att jag 
jättegärna vill ha alkohol. De häller upp åt mig och jag drack och sen rökte jag en cigarett. 
Sen kommer jag inte ihåg om vi gick ut eller om vi gick ner i källaren. 

 Var det några andra som hade kommit till huset ?

De pratade om att det skulle komma någon annan men det var ingen som jag såg. 

Vilka var det som var i huset då ?

David Bjuhr, Alexander .. vad han nu heter i efternamn, Ida Ojane, My Lundqvist och hon 
den sista tjejen. 

 Var du rädd att misshandeln skulle fortsätta ?

Ja, jag tror att det var det som hände, jag kommer bara inte ihåg det. 

 Du sa att ni eventuellt gick ut. Vad kommer du ihåg ?

Jag kommer bara ihåg att vi gick någonstans vid Kalix älven. Vi gick vid någon älv. Jag hade 
svårt att hålla mig på benen så jag var tvungen att stödja mig på Alexander. Sen är allt borta 
och jag vaknade på sjukhuset. 

 Att du hade svårt att hålla dig på benen, vad berodde det på ?

Det var säkert all alkohol, drogerna och skadorna. 

 Minns du att du fick hjälp till slut ?

Nej

 Minns du om du var inne i något annat hus ?

Nej, men min mamma har sagt att jag varit någon annanstans, men det kommer jag inte ihåg. 

 Hur mår du idag ?

Det kliar överallt och jag har nästan konstant ont i ryggen. 

 Till sist. I förra förhöret pratade vi om att du inte försökte fly från huset. Berodde det 
på att du var rädd ? Hade någon sagt något till dig ?

Alltså ja. De hade gjort klart att om jag skriker på hjälp så …. När vi var nere i källaren sa de 
att jag skulle gömma mig om det var någon som kom dit. De hade glömt en telefon under 
mina kläder och det var någon som ringde och då tänkte jag att jag kunde ta och svara och 
säga hjälp, men de kunde komma in när som helst …… alltså, jag var ju rädd. 

Målsägandebiträdet har inga frågor.   
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 2 LPO Ö Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Lygren, Marianne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med en av ambulanspersonalen. Omständigheter kring vart de hämtade Anton.
Underrättad om 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 Ölund
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

04:25
Förhör avslutat

04:31
Förhörsplats

Via telefon.
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

FÖ

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Ambulanspersonalen hämtade upp Anton vid en pumpstationen längs strandpromenaden. 
Denna pumpstation ligger nedanför nybygget och intill älven. När ambulanspersonalen 
kommer till platsen så sitter Anton nedhukad på träbron vid pumpstationen. På plats fanns 
även 3 andra personer som hade sett Anton och mest troligt meddelat SOS. Det var en man, en 
kvinna samt en yngre tjej.

Anton var ordentligt nedkyld när ambulanspersonalen hämtade honom.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Rönnqvist, Mats
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med brand 180505
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jenny Lindmark
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mats ombeds berätta om hans iakttagelser i samband med branden på Vassholmsvägen.
Jag och min sambo var ute och gick vid Vassholmsvägen. Vi var vid färjeläget vid 19:30 och 
mötte en man med hundar. Vi gick sedan upp efter Vassholmsvägen och mötte en kollega 
Thomas. Vi hälsade och fortsatte gå efter vägen. Efter ca 200 meter mötte vi en kille som 
heter David Bjur som kom cyklandes ner mot älven. Han hade med sig en plastpåse som 
hängde på styret. Jag såg igenom plastpåsen och såg en flaska med tändvätska. Min sambo sa 
till mig ser du vad han har i påsen. Vi gick hem och ca 20 minuter senare kom David till vår 
gård, han kom från andra hållet som att han har cyklat slingan som går runt. Han frågade om 
vi har sett en kille på en BMX. Vi svarade att vi inte hade sett någon. David cyklade sedan 
iväg. David var andfådd eller speedad. Han hade inte med sig påsen som han hade första 
gången.
David bor nära oss, han har varit hemma under helgen. Hans föräldrar har varit borta och jag 
fick höra att de har haft fest och Davids storebror Alexander har varit där och sagt åt dem.
David hade ljusa jeans, en svart jacka med huva, en keps och cyklade på en silverfärgad cykel.
Vi mötte även en tjej som motionerade och en kille som cyklade bredvid, de var i 30 års 
åldern.
Jag såg senare brandbilen som passerade vårt hus, det var ca 1 och en halv timme efter vi 
mötte David. Jag läste sedan i tidningen att tornet hade brunnit.
Från där vi mötte David är det ca 300 meter till tornet.
Förhöret relaterat och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Schäufele, Thomas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående iakttagelser under gårdagen
Underrättad om 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 Högström
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret inleds med att Thomas ombeds att berätta om sina iakttagelser i samband med att 
han stötte på en blodig man under gårdagen. 
Thomas berättar att han var ute och cyklade med sin särbo Katrin, när de stötte på en bekant 
till Katrin som heter Emma. Emma berättade att det låg en kille längre fram på gångvägen 
som blödde. Thomas tog sig fram mot killen, men då hade killen tagit sig upp och satt sig vid 
pumpstationen på Strandpromenaden. Thomas berättar att han tyckte att killen var i dåligt 
skick. Han hade först tänkt ringa dit en patrull, men tänkte att han behövde vård. Därför 
bestämde han sig för att ringa dit en ambulans. Klockan var 20:22 när Thomas ringde 112.
Thomas observerade att killen hade skador i huvudet, på ena handen och att han hade torkat 
blod på vissa ställen. Bland annat i nacken. Thomas såg inte att det rann blod från något sår. 
Det syntes också att han hade en svullnad i ansiktet samt att han var nedkyld.  
Den skadade mannen sa inte så mycket under tiden som Thomas pratade med honom. Det 
gick inte att få ut några rediga svar från honom. Men han hade sagt att han hade ramlat, slagit 
huvudet och att han hade tagit något nätdrog. Thomas tror att han sa att den hette RC. 
Mannen luktade inte alkohol, men han var synbart påverkad av någonting. 
Mannen hade svarta joggingbyxor, en svart huvtröja, strumpor och trasiga skor. Det gick inte 
att se om det fanns något blod på kläderna eftersom de var svarta. 
Thomas var med mannen i cirka 20 minuter innan ambulansen kom. Thomas tror att det tog 
5-10 minuter innan han ringde ambulansen efter det att han börjat prata med mannen. 
Thomas berättar att Emma hade sagt att den skadade mannen var där med en annan man. Men 
att den andra mannen sedan hade gått därifrån.  
Förhöret är uppläst och godkänt.  



232

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Flodh, Emma
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang iakttagelser strandpromenaden i Kalix 180505
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jenny Lindmark
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

15:13
Förhör avslutat

15:46
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Emma ombeds att berätta om sina iakttagelser efter strandpromenaden.

Jag var och cyklade efter strandpromenaden, jag cyklade från Kalixhållet mot Vassholmen. 
Jag mötte två killar, den ena gick ca 10-20 meter framför den andra.  Den andra killen 
ramlade ihop eller snubblade framför mig. Jag tittade på honom och såg att han var blodig. 
Jag tyckte det var obehagligt och därför ringde jag Thomas och Katrin för jag visste att de var 
i närheten eftersom jag hade mött dem. Jag cyklade för att möta dem och när vi möttes vände 
vi för att hjälpa killen. När kom tillbaka dit var han inte kvar så vi fortsatte efter 
strandpromenaden. Vi såg han sittandes vid ett litet hus, möjligen ett pumphus. 

Vi gick fram till honom. Thomas ringde polisen och jag pratade med killen och förklarade att 
vi skulle ringa efter hjälp. Killen sa att ingen kommer kunna hjälpa mig. Han nämnde även en 
lillebror som och sa att ingen kommer kunna hjälpa honom heller. Jag satt och småpratade 
med honom under tiden Thomas pratade i telefonen. Killen ville att jag skulle armen om 
honom för att han frös. Han grät emellanåt. Jag reagerade på att han hade så lite kläder på sig. 
Han sa flera gånger att han hade ramlat. Han hade ett sår i huvudet, han var blodig i ansiktet. 
Det rann blod och snor från näsan. Han var svullen i ansiktet och på handlederna. Han såg ut 
att ha ont i handen för att han inte kunde lyfta den.

Thomas ringde först polisen men de hade ingen patrull som var ledig så han ringde 
ambulansen. 
Thomas frågade om killen hade kniv på sig och han sa att han inte hade det. Killen sa att han 
hade tagit nätdroger. Vi frågade vart han bodde och han svarade först att han bodde i Luleå 
men ändrade sig sedan och sa att han bodde i Kalix. Han nämnde campingen men jag förstod 
inte vad han menade med den. Han sa att han hette Anton Olsson och sa att personnumret. 
Jag kommer bara ihåg att han var född 93.



 Vad hade han för kläder på sig?

Han hade en blå ganska stor Helly Hansen jacka och en huvtröja under. Svarta mjukisbyxor. 
Han hade någon typ av streetskor svarta. Han hade inga strumpor på sig. Jackan var fläckig 
på framsidan men jag såg inte var det var för fläckig.

Sa han vart han hade varit?

Nej det sa han inget om.

Nämnde han om han hade varit med någon?

Nej han sa inget om det.

Kan du beskriva killen som gick före honom?

Jag först en känsla att de var i sällskap. När Anton ramlade tittade killen bakåt två gånger 
men han fortsatte bara att gå. Han gick in normal takt och verkade inte stressad. 

Den killen hade runt huvud, lite stubbigt hår. Mörka kläder och jag tror att han hade 
glasögon. Pösiga stora kläder. Skulle säga i jämn ålder med Anton mellan 20-30 år, närmare 
20 kanske. Svensk utseende. Han var mer satt i kroppen. Kortare än Anton. Lite över 
normalbyggd. 

 Vart mötte du killarna?

Det var efter strandpromenaden närmare Kalixhållet än Vassholmen. Där vägen är ganska 
kurvig.

Såg du några andra personer?

Det finns ett vindskydd efter strandpromenaden och där var det några ungdomar, men de 
känns yngre än de här killarna inte som att de skulle vara i sällskap.
Jag såg Jonas Johansson som var i sällskap med en tjej. De kom gåendes från Vassholmen 
men de mötte jag efter jag mött killarna.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör
Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Ojanne, Ida
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne till mordförsök som skett på Fågelsångsvägen 6 i Kalix den 5 maj 2018
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Polisstationen i Luleå, plan 4
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Ida berättade att hon är kompis med My Lönnberg som är tillsammans med David Bjuhr. Ida 
hade sovit över hos My natten mellan fredag till lördag (4-5 maj). De gjorde inget speciellt, 
de var hemma hos My under fredag kväll/ natt.

På förmiddagen, lördagen (5 maj), gick Ida och My hem till David Bjuhr på Fågelsångsvägen 
6. När de kom dit fick de veta att Davids föräldrar var bortresta. David hade köpt hem 
alkohol. Det här visste inte Ida och My när de gick hem till David.

Anton Olsson var hemma hos David när de kom dit. David och Anton var inne på Davids 
rum på övervåningen när Ida och My kom dit. Inga andra var i huset.

Ida tillfrågades om hur Anton var när de kom dit. Ida uppgav att han var lugn, han verkade 
lite trött, hon tror att han tagit benzo.

Ida berättade att David och Anton har umgåtts med varandra, ungefär en vecka innan denna 
händelse. Anton har bland annat sovit över hos David i samband med det.

Ida sa att de satt och pratade på sängen inne i Davids rum, när Alexander Vuolikainen och 
hans tjej Jonna kom in i rummet. Klockan var cirka 10.45 när de kom.

Alexander gick direkt fram till Anton och frågade: "-Är det du som är Anton?" Anton 
svarade ja. Därefter började Alexander att misshandla Anton genom att slå honom med 
knytnäven, knäa honom i ansiktet, knäa honom i magen och sparka honom när han låg ner på 
golvet. Alexander tog även ett skärp och slog Anton med. 

På frågan om Alexander sa något till Anton, svarade Ida att Alexander frågade Anton om 



varför han gör så här mot honom, gör så att han blir förhörd av polisen. Ida vet inte vad 
Alexander menade med detta. Alexander tog även stryptag på Anton.

Under tiden som Alexander misshandlade Anton stod David bredvid och åt Kebab. Även 
David slog Anton. De tvingade Anton att dricka två flaskor med handsprit. 

Under tiden Anton blev misshandlad sa han: "-Förlåt, förlåt".

Ida uppgav att Anton var så rädd att han kissade på sig inne på Davids rum. Han skakade i 
hela kroppen.

Ida berättade vidare att hon och My tog med sig Jonna ut från Davids rum och gick ut för att 
röka. Ida ville inte vara kvar och se när de misshandlade Anton, det var hemskt. Ida tog med 
sig den alkohol som David köpt samt powerking. På fråga vad det var för alkohol, svarade 
Ida att det var genomskinligt och var 35 procent. Hon drack tv, tre klunkar direkt från flaskan 
sedan blandade hon powerking med alkohol. Även Jonna drack, däremot drack inte My 
något. 

När de kom in efter att ha rökt, gick Ida för att tvätta bort sitt smink och My sminkade sig. 
Därefter gick de och satte sig i vardagsrummet och Ida och Jonna fortsatte att dricka. Efter en 
stund kom David och Alexander ner med Anton. De ropade till Ida, My och Jonna att de 
skulle titta bort och att de skulle ta undan sina mobiler. Alexander och David tog med sig 
Anton ner i källaren. Ida vet inte vad klockan var när de tog med sig Anton till källaren.

Därefter hörde Ida hur misshandeln av Anton fortsatte i källaren, hon hör hur de slår Anton. 
Efter ett tag kom Alexander och David upp till vardagsrummet, satt och pratade och drack 
alkohol. Sedan gick de ner igen och fortsatte misshandla Anton.

Vid ett av tillfällena när David kom upp, hämtade han en liten gasolbrännare som fanns i ett 
skåp bredvid kylskåpet. En stund efter det kände Ida hur det började lukta bränt kött och bränt 
hår. Hon var tvungen att öppna fönstren. Ida uppgav att hon fortfarande kan komma ihåg den 
obehagliga lukten av bränt kött. Det var hemskt.

Vid något tillfälle, när Alexander kommit upp till vardagsrummet efter att ha varit nere i 
källaren, sa han: "-Vi har bränt hans nipple". 

Alexander berättade även vad de gjort med Anton. Han sa att de knivskurit Anton sex, sju 
gånger. I benet, på armarna och in i lungan. Alexander sa: "-Vi har fotat honom, vill ni se?"

Alexander sa även att de vill döda Anton men de orkar inte.

Ida uppgav att Alexander fotat och även filmat delar av misshandeln. Ida har sett på filmen. 
Alexander och David satt en handduk över Antons ansikte och spolade vatten med 
duschslangen över Antons ansikte. Hon såg även att Alexander och David kissade Anton i 
ansiktet.

Ida tillfrågades om David och Alexander hela tiden var tillsammans när de misshandlade 
Anton. Ida uppgav att David sa till Alexander att han inte fick gå ner i källaren utan honom, 
ifall det skulle gå fel skulle han ha ansvaret eftersom det är hans föräldrars hus. 

Ida berättade vidare att under tiden som Anton var nere i källaren, åkte David vid ett tillfälle 
iväg för att handla något. När David var borta gick Alexander ner själv i källaren till Anton.

Ida uppgav att David och Alexander tvingade Ida att gå ner i källaren för att se hur det var 
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med Anton. Ida vågade inte säga nej. Hon vet inte anledningen till att de ville att hon skulle 
gå ner till Anton.

Ida gick ner till Anton, hon var ensam. När hon kom ner såg hon att det var plast utlagt på 
golvet i duschutrymmet, vid tvättmaskinen. På plasten fanns det massa blod. Det fanns även 
en stol i källaren, de verkade ha tejpat fast Anton vid stolen med silvertejp. Ida tror att det var 
en trästol. Det var blod även på stolen.

När Ida kom ner stod Anton inne i badutrymmet för att ta på sig en tröja. Anton sa till Ida att 
gå därifrån, att han inte ville att hon skulle se honom så här.

Ida gick upp igen. När hon kom upp fick hon inte gå in i köket, de sa att de skulle snacka. 

Senare frågade David och Alexander om hon ville slå Anton. Ida sa nej, att hon inte vill, att 
hon inte ens känner honom.

Ida frågade om det kom några andra personer hem till David Bjuhr under tiden hon var där. 
Ida uppgav att det kom flera grabbar till huset, hon vet inte namnen på dessa. Ida sa att de inte 
var delaktig i misshandeln av Anton. Killarna sprang fram och tillbaka in i huset. 

Efter ett antal timmar nere i källaren fick Anton komma upp, Ida vet inte vad klockan var 
exakt men den var efter 15.00. Anton erbjöds mat, vatten och en cig. Anton rökte en cig och 
drack vatten, han åt ingenting.

När Anton stod i vardagsrummet sa Alexander: "-Om 40 minuter ska vi gå och ha lite mer 
kul med pojken".

Ida tillfrågades om hon vet anledningen till att de misshandlade Anton. Ida uppgav att hon 
inte vet det, kanske har det något med droger att göra.

Ida berättade vidare att David och Alexander tvingade henne att lämna bevis vid fågeltornet. 
Hon fick bära en väska, hon tror att den innehöll bevisning till misshandeln men hon vet inte. 
David och Alexander hade packat ner något i plastpåsar och knutit ihop dessa, hon kände att 
påsarna i hennes väska, innehöll en påse som var mjuk och en var hård. 

David och Alexander stoppade ner påsar med innehåll i två adidasväskor, typ sportbagar, 
samt i en ryggsäck. Ida fick bära ryggsäcken. Hon tror att det kan ha varit papper med blod på 
väskorna. Ida tillfrågades om hon såg om det var några vassa föremål eller en kniv i någon av 
påsarna. Ida uppgav att hon inte såg exakt vad det var i påsarna, det hon såg var att det var 
blod i påsarna.

Alexander och David bar varsin adidasväska.

Jonna och My gick i väg lite tidigare från huset. David cyklade i förväg. Ida och Alexander 
kom efter med väskorna. De gick mot fågeltornet.

Även Anton kom till fågeltornet, Ida vet inte vart Anton varit innan han kom till fågeltornet. 
De sa att de varit med Anton hemma hos Joel. 

På fråga vart Joel bor, svarade Ida att han bor vid gamla brandstationen.

Ida uppgav att hon inte vet vad klockan var när de gick till fågeltornet men hon tror att den 
var vid 18, 19 tiden.
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När Anton kom till fågeltornet var han i sällskap med en utlänning. På frågan vad Ida menar 
med en utlänning, svarade hon att det var en kille från Stockholm, hon tror att han är alban. 
Ida vet inte vad han heter, David och Alexander sa att killen kan kallas för "T". Han hade 
orangeliknande skägg, röd bombarjacka och en midjeväska. Han bjöd Ida på en snus.

Vidare berättade Ida att när hon kom till tornet lämnade hon väskan uppe i tornet, efter det 
gick hon i väg efter strandpromenaden med My i riktning mot Djuptjärnshållet. 

Jonna gick iväg med Alexander, de skulle hem till Luleå. Ida vet inte så mycket om Jonna, 
hon vet att hon är född 2003.

Ida och My promenerade i cirka 15 minuter, därefter gick de hem till David. Han var ensam 
hemma. David var lite irriterad på Alexander över att han använt en kniv på Anton. Hon 
hörde även tidigare under kvällen att David ifrågasatte Alexander för att han använt kniv på 
Anton.

Ida sa att hon var hos David i ungefär 20 minuter, då fick Ida skjuts med My hem henne till 
sin mamma. Hon tror att klockan var ungefär 21.30 när hon kom hem.

Ida uppgav att när hon kom hem kände hon sig förvirrad och ledsen. Hon berättade för sin 
mamma om det hon upplevt under dagen och kvällen.

Ida beskrev för förhörsledaren att som person har hon svårt att säga nej. Hon har tidigare 
blivit utsatt för saker på grund av det. 

Ida tillfrågades om hur mycket alkohol hon drack under dagen hemma hos David. Ida uppgav 
att hon upplever att hon har en bra minnesbild av vad som hänt hemma hos David, hon drack 
alkohol då och då under en lång tidsperiod. Hon drack fem eller sex powerking som var 
utblandad med alkohol, 50/ 50. Hon kände sig inte berusad, däremot hade hon huvudvärk och 
kände sig lite yr. Ida berättade att hon är hörselnedsatt på höger öra sedan hon var 9 år, 
hennes balans påverkas lätt på grund av detta. 

Ida tillfrågades om David och Alexander var påverkade av något när de misshandlade Anton. 
Ida uppgav att Jonna hade sett att Alexander tagit benzo innan de åkte från Luleå. David och 
Alexander drack alkohol under dagen/ kvällen när de var i huset på Fågelsångsvägen.
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Förhör
Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Ojanne, Ida
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Dataslagning, kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne till mordförsök
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-05-08
Förhör påbörjat

12:20
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Polisstationen i Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Per-Anders Heikkilä Biträdande förhörsledare
Berättelse

Idas mamma Eva var informerad om att förhöret skulle hållas.

Ida ombads att berätta fritt om händelsen med start fredag den 4 maj.
Ida berättade att under fredagen hade hon och My varit med David, Ida och My åkte sedan 
hem till Mys mamma för att Ida skulle sova över hos henne. 

På lördagen vid tiotiden på morgonen skjutsade Mys mamma in Ida och My till Kalix, My 
bor lite utanför Kalix. Mys mamma släppte av dem vid Granngården, därifrån gick de till 
David. 

När de kom till David, rökte Ida och My. Därefter gick de upp till Davids rum. Anton var 
hemma hos David när de kom dit. När de kom in på Davids rum satte sig My på golvet och 
sminkade sig, Ida satte sig på sängen. Anton satt och skrev med folk på facebook på Davids 
säng. Ida frågade Anton hur han mår, han svarade att han mår bra.

Därefter kom Alexander Vuolikainen in i rummet, han kallas för Kalle. Ida har sett Alexander 
tidigare men hon känner honom inte. Ida gick till My där hon satt i rummet. 

David kom in i rummet med ett flak energidricka, de drack av dessa. David gav Ida och My 
en spritflaska.

Alexander sa till Anton: -Visst är det du som är Anton? När Anton bekräftade det, drog 
Alexander ner honom från sängen och började slå honom. David stod bredvid och tittade på 
samtidigt som han åt kebab. Även David började slå Anton. 



Ida berättade vidare att hon började backa lite, hon ville inte vara där. En tjej som heter Jonna 
som följde med Alexander var också i rummet, Ida vet inte om det är Alexanders flickvän 
men de "håller på med varandra". Jonna satt på sängen. 

Ida frågade My om de skulle gå ut och röka, vilket de gjorde, även Jonna följde med. De tog 
med sig spritflaskan ut. Efter en stund kom David ut genom balkongdörren där de stod och 
rökte. David skrattade. Ida kände sig förvirrade, hon frågade David vad som händer. David sa 
att han får hämd. 

När de rökt färdigt gick de på toaletten, My fortsatte sminka sig och Ida tog bort sitt smink. 
Därefter gick Ida, My och Jonna ner till köket. Ida hörde skrik från Davids rum. Hon hörde 
även att de sa att Anton hade pissat på sig. 

Ida, My och Jonna var i köket och åt Billys pan pizza och fortsatte att dricka. Sedan satte de 
sig i vardagsrummet igen. Då kom David och Alexander ner med Anton och tog med honom 
till källaren. 

Ida berättade att David och Alexander använde en sådan där som man har när man vässar 
knivar, de hade lindat silvertejp runt den. De använde den för att slå Anton i ansiktet och på 
ryggen. 

När de gått ner i källaren hörde inte Ida så mycket av vad som hände där nere för att det är 
ganska isolerat. 

De satt och drack i vardagsrummet och pratade, Ida var orolig för vad det var som hände med 
Anton i källaren. Hon frågade vad de kommer att göra med Anton sedan. David och 
Alexander tyckte att Ida var allmänt jobbig eftersom hon pratade och frågade så mycket. 
Även My verkade tycka att Ida var jobbig. Ida var orolig för Anton, hon ställde frågor.

Sedan gick de in till stan, David skulle köpa cigaretter till dem. Efter det gick de tillbaka till 
David. Vid 15-tiden kom det en kille hem till David som Ida fått veta heter Thomas, namnet 
har hon fått veta i efterhand. 

Thomas är den kille som är medhjälpare, med det menar Ida att det var han som förflyttade 
Anton från ett ställe till ett annat, han hjälpte till. Thomas tog Anton från Joel till fågeltornet.

Ida fick uppfattningen att när Thomas var hemma hos David visste han vad som pågick i 
källaren. När Ida ville gå iväg från vardagsrummet, hindrade han henne genom att säga: - Gå 
inte, stanna här i vardagsrummet och chilla med mig. Ida har uppfattningen att Thomas och 
Alexander backar upp varandra till 100 procent.

De satt och drack i vardagsrummet, Thomas bjöd Ida på snus. Därefter kom det flera killar till 
huset, hon vet inte vilka de var. De gick in i köket för att prata om något. David sa till Ida att 
hon inte fick komma in i köket. 

I källaren brände Alexander och David bort bröstvårtan på Anton, de knivhögg honom, 
punkterade lungan på honom, skar honom i armarna, knöt fast Anton i en stol med silvertejp, 
knäckte fingrar på honom, sparkade honom. 

De tvingade Anton att lägga sig på rygg i duschen och la en handduk över hans ansikte. 
Därefter sköljde de vatten över ansiktet så han inte kunde andas. De pissade på Anton. När de 
spolade vatten över Anton och pissade på honom spelade de in det på mobilen. 
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Alexander sa till Anton vid ett tillfälle: "-Du rörde vid Davids fot, pussa på den". Vilket 
Anton gjorde.

Därefter tvingade de Anton och tvätta rent efter sig.

När Anton tvättat rent efter sig fick han börja klä på sig. Då sa de till Ida att gå ner till Anton, 
de ville att Ida skulle slå Anton. Ida sa att hon inte kunde göra det, han har inte gjort henne 
något. Ida gick ner i källaren för att titta hur Anton mådde. 

Ida kommer inte ihåg vem det var som sa till henne att gå ner i källaren för att slå Anton.

Ida ville egentligen säga till Anton att hon skulle polisanmäla det som hänt men hon fick inte 
fram något. Ida frågade Anton hur han mådde. Anton sa: "-Ida, gå härifrån, jag vill inte att du 
ska se mig så här".

Ida berättade att när hon kom ner i källaren såg hon att det var plast på golvet, antagligen låg 
plasten där för att det inte skulle komma blod på golvet. Ida får uppfattningen att de hade 
planerat det här flera veckor innan. Det här baserar hon på att plasten var utklippt för att passa 
rummet, knivvässaren var redan förberedd med silvertejp lindad.

Det var i tvättstugan det låg plast, det var där det hände. 

Ida berättade även att under tiden Anton var i källaren började det lukta bränt, hon kan 
fortfarande känna den hemska lukten i näsan.

När Ida kom upp från källaren fortsatte de att dricka, Ida försökte tänka på annat.

Ida berättade vidare att de tog Anton till Joel som bor i soclägenhet bakom gamla 
brandstationen. 

Ida, My och Jonna gick också till Joel.

Jonna hade berättat att Alexander Vuolikainen tagit benzo. Alexanders storebror Thomas blev 
jättesur när han fick veta det. När de var hos Joel började Thomas skaka om Alexander och 
slå honom med knytnävarna. Thomas var jättearg på Alexander.

Då gick Ida, My och Jonna ut och rökte, de gick från Joel. De gick hem till David igen, de 
skulle dumpa alla grejer, alla blodiga papper. Ida vet inte vad som fanns i påsarna, förutom att 
det var blodiga papper, kläder och burkar. 

Ida var tvungen att hjälpa till, hon var jätterädd, hon vågade inte säga emot. De gick till 
utkikstornet som finns vid Vassholmen, de gick dit för att lämna saker. Senare under kvällen 
brändes utkikstornet ner.

När de lämnat sakerna/ påsarna, i utkikstornet, gick Ida och My därifrån. Ida berättade att alla 
kom till tornet, Thomas kom dit med Anton. 

Ida gick till tornet med Alexander, David cyklade i förväg. My gick med Jonna till 
utkikstornet.

När de lämnat grejerna skiljdes de åt, Ida och My gick till höger och de andra gick till 
vänster. Ida vet inte vart de andra gick, hon vet bara att David for hem till sig. Efter Ida och 
My gått en promenad och pratat, gick de hem till David. 
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David var orolig att polisen skulle komma och ta fast honom. Ida försökte lugna ner David 
och bad honom att sluta prata om det.

Sedan kom Mys pappa och hämtade dem, My och David skulle till Mys pappa. De skjutsade 
hem Ida till sin mamma.

 Förhörsledarna ställer frågor
Ida ombads att berätta vad David och My heter i efternamn. Ida uppgav, David Bjur och My 
Lönnberg.

På frågan vad klockan var när hon och My kom till David på förmiddagen på lördagen, 
svarade Ida att den var cirka 10.30. My bor i Orrträsk, det tar 20-30 minuter att köra från My 
till David, de åkte från My ungefär kl.10.00. Mys mamma släppte av dem vid Granngården, 
därifrån gick de till David.

My berättade på fråga att David bor på Fågelsångsvägen 6, det är ett blått hus.

Ida tillfrågades om vilka personer som var hemma hos David när de kom till honom. Ida 
uppgav att det var David och Anton Olsson.

Ida ombads att berätta hur hon känner David och om hon känner Anton. Ida sa att hon känt 
David i ungefär två år, hon kommer inte ihåg hur de lärde känna varandra. Anton känner hon 
inte så bra, de har träffat varandra en gång innan detta tillfälle.

Ida tillfrågades om Alexander Vuolikaninen, han som kallas för Kalle. Ida uppgav att hon 
inte känner honom, det är David och My som vet vem han är. Ida uppgav att hon har sett 
honom tidigare så hon känner igen honom.

Ida tillfrågades om hon vet anledningen till att David och Alexander börjar slå Anton. Ida 
uppgav att hon inte vet men hon har hört att det var något rån i Vitvattnet, Anton gjorde något 
fel. De var drogpåverekade av benzo, i alla fall Alexander och Anton, Ida vet inte om David 
var påverkad.

Ida berättade på fråga att det var Alexander som började slå Anton, David hjälpte till. 
Alexander drog ner Anton på golvet, Anton hamnade på sida i fosterställning och försökte 
skydda huvudet. De slog Anton med knuten näve i ansiktet, på benen, i magen. De sparkade 
Anton och Alexander piskade honom med ett bälte.
 
Ida uppgav att de slog mer än 50 knytnävsslag på Anton. Det var hårda slag, det hörde Ida. 
Anton började blöda från läppen och näsan. De sparkade och knäade Anton på hela av 
kroppen, de hade inte skor på sig. Sparkarna tog även i ansiktet och bröstkorgen på Anton. 
Uppskattningsvis 20 sparkar. 

Alexander tog ett nitbälte som David hade på sitt rum och piskade Anton, bältet träffade 
Anton i ansiktet och på ryggen. Anton hade kläder på sig. Under 10-15 minuter bevittnade 
Ida misshandeln av Anton. 

Därefter gick Ida, My och Jonna ut och rökte. De gick ut på balkongen som ligger utanför 
Davids föräldrars sovrum. Föräldrarnas sovrum ligger bredvid Davids rum.

När de kom ut för att röka drack Ida två, tre klunkar från spritflaskan som David hade köpt. 
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Ida kände sig inte påverkad av den alkohol hon drack, hon kommer ihåg vad som hände. 

På fråga uppgav Ida att hon drack alkohol den aktuella dagen, hon äter inga mediciner och 
hon använder inte droger.

Ida uppgav att när hon var på toaletten, efter att ha varit ute och rökt, hörde hon att någon av 
Alexander eller David sa, "-ha, ha, han har kissat på sig". Ida uppfattade att de syftade på 
Anton.

När de var klara på toaletten gick Ida, My och Jonna ner till köket och värmde pizza. 
Alexander, David och Anton var uppe på Davids rum. Ida, My och Jonna satte sig i 
vardagsrummet.

En stund efter det hörde Ida att både David och Alexander uttryckte från trappan: "-kolla inte 
hit". David och Alexander gick ned med Anton till källaren. Ida uppfattade att Alexander och 
David tvingade ner Anton i källaren. 

David och Alexander sa: "-han ska bara duscha". Ida uppfattade att de syftade på Anton. 

My sa till Ida att de inte borde duscha Anton eftersom blodet blir tunnare när man duschar. 
My sa även till Ida att de borde plåstra om Anton i stället. Ida framförde till Alexander och 
David att de borde låta bli att duscha Anton och istället sätta bandage på hans skador. My sa 
att hon hade bandage i sin väska som stod i Davids rum. Ida vet inte om de använde det på 
Anton.

Ida ombads att berätta om vad Alexander och David gjorde med Anton i källaren. Ida uppgav 
att de hade sina mobiler med sig och filmade delar av vad de gjorde med Anton. Ida vet inte i 
vilken ordning Alexander och David gjorde vad mot Anton. Ida vet att Alexander och David, 
"högg han och sånt" 

Ida uppgav på fråga att hon inte vet exakt hur länge Alexander och David var i källaren med 
Anton innan de kom upp första gången, kanske 20 minuter. Alexander bad Ida värma 
panpizza till honom, det var i samband med att Ida skulle värma pizza till sig själv. 

När Alexander kom upp sa han: "-fan, jag har fått blod på min tröja, det är min favorittröja". 
Då kom David med en tvättkorg och frågade om det var någon som ville tvätta något. 
Därefter gick David ner i källaren och tvättade kläder. Ida uppgav på fråga att hon inte 
kommer ihåg vad Alexander hade för kläder på sig. Hon tror att det var en ljus tröja med ett 
tryck.

Ida uppgav att hon antar att de vid det tillfället hade knivhuggit Anton eftersom David kom 
upp med en blodig kniv, han skulle diska den i diskmaskin. Bladet var ungefär 18 cm, hela 
kniven var cirka 30 cm. Kniven var silvrig, både bladet och skaftet. Knivbladet var ungefär 
5-6 cm högt. Ida beskriver kniven som en kniv man skär grönskaker med från IKEA.

På fråga vad de skulle göra med Anton när de tog ned honom till källaren, uppgav Ida att hon 
inte visste det, hon tänkte att de skulle fortsätta slå Anton. 

Enligt Ida var David sur för att Alexander använde kniv på Anton. 

Ida tillfrågades om hon hörde ljud från källaren. Ida sa att hon inte gjorde det, det verkade 
vara ganska isolerat. Ida är dessutom döv på höger öra.

Senare bad Alexander och David att Ida skulle gå ner i källaren och slå Anton. Ida ville inte 
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slå Anton men hon gick ner till honom ensam vid ett tillfälle. 

Innan Ida gick ner själv till Anton, var Ida och My nere tillsammans i källaren för att titta hur 
Anton mådde. När de kom ner såg de först inte Anton, sedan såg de att stod i bastun. De 
frågade hur han mår, han svarade inte. Ida och My gick upp från källaren.

Vid det tillfället var det inget plast utlagt på golvet i tvättstugan. 

Innan Ida och My gick ner i källaren sa My att hon ville ha med sig något till källaren för att 
skydda sig mot Anton. Ida sa till My att de inte behöver något att skydda sig med. Hon sa till 
My att eftersom Anton är så rädd kommer han inte att göra något mot dem. 

Det var okej för Alexander och David att Ida och My gick ner till Anton. De sa: -Ni får gå 
ner om ni vill. 

Ida vet inte vart Alexander och David var när hon och My kom upp från källaren, de var inte i 
köket eller vardagsrummet. De kan ha varit på övervåningen eller ute. 

Ida berättade vidare att när hon gick ner i källaren själv till Anton, var efter att de hade 
knivhuggit Anton. Anton stod på plast när hon kom ner, det var mycket blod på plasten. 
Anton var blodig och verkade rädd, han hade bara underkläder på sig. Anton höll på att ta på 
sig en tröja. Anton stod med sidan mot Ida när hon kom in i tvättstugan. 

Anton sa till Ida att gå, att han inte ville att hon skulle se honom så här. Ida uppgav att hon 
vände sig om och drog upp tröjan över näsan och kollade neråt. Anledningen till att hon 
gjorde så var att det luktade så illa i källaren och hon blev arg och ledsen av det hon såg. Ida 
ville inte att Anton skulle se det.

Ida tänkte att hon måste ut från huset och att hon måste få med sig Anton därifrån. Ida insåg 
att det inte skulle gå, David och Alexander skulle aldrig låta henne gå och ta med sig Anton. 

Ida tillfrågades om vad anledningen är till att de inte skulle låta henne ta med Anton. Ida sa 
att de antagligen skulle vara rädda för att hon skulle berätta för någon om vad de gjort mot 
honom. 

Ida berättade på fråga att plasten låg utlagd i tvättstugan, den var genomskinlig. Det var en 
stor plast, det var utklippt, som att de hade mätt utrymmet och klippt ut plasten efter måtten 
på rummet. Ida uppfattar att det som hände Anton var planerat. 

Ida ombads att beskriva vad Anton hade för skador när hon såg honom i källaren. Ida uppgav 
att Anton hade skador över hela kroppen, han var blodig.

Ida tillfrågades om hur hon vet att Anton var knivhuggen. Ida uppgav att de sa: "-Vi har 
stuckit honom i lungan" Både David och Alexander sa det, de satt och pratade om det.

Ida ombads att berätta om vad som händer när hon kommer upp från källaren. Ida uppgav att 
det kom folk till huset, det kom och gick folk.

Ida ombads att berätta vad det var för folk som kom till huset. Ida vet inte, det var killar, en 
kille som kom hade en stor jacka och ett silverörhänge på vänster öra. Ida vet inte vilka alla 
personerna var, hon vet att Joel kom. Ida satt och kollade i mobilen i vardagsrummet, David 
lät henne inte komma in i köket. 

Ida tillfrågades om Davids bror kom till huset. Ida uppgav att Alexander Bjur kom förbi, han 
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skulle hämta sin motorcykel eller något. Alexander var bara in en snabbis i huset, David och 
hans bror pratade i köket, Ida fick inte gå in i köket. Det kom även en kille som heter Sakari 
Mäkitalo till huset, han rökte med Alexander Bjur. Ida vet inte vad Sakari vet om händelsen. 
Sakari var i vardagsrummet, Ida kommer ihåg att David satt bredvid Sakari. De satt på stolar.

Thomas Vuolikainen kom till huset strax efter kl.15. Ida fick veta att Thomas mamma hade 
skjutsat Thomas till Gallerian kl.15. Ida och Thomas satt och pratade i vardagsrummet, han 
bjöd Ida på snus.

Ida tillfrågades om Alexander Bjur, Sakari Mäktalo och Thomas Vuolikainen gjorde något 
mot Anton i huset. Ida uppgav att de inte gjorde något mot Anton vad hon känner till. 

Vidare berättade Ida att plötsligt var Anton borta. Då sa de att Anton var hos Joel, men när 
Ida kom till Joel såg hon inte Anton.

Ida vet inte vem det var som gick iväg med Anton till Joel.

Ida tillfrågades om hur länge misshandeln av Anton pågick på Fågelsångsvägen. Ida uppgav 
att vad hon vet säkert är, att Anton var hemma hos David från cirka kl.10.30 när Ida kom till 
huset till 18 tiden på eftermiddagen. Någon tog med sig Anton till Joel, Ida vet inte hur det 
gick till.

Ida tillfrågades om det finns någon annan utgång från källaren än genom huset. Ida uppgav 
att hon inte tror det. Ida sa att det var mycket folk i huset, hon såg inte alla som kom och gick 
till huset. 

Ida ombads att berätta om när Anton tilläts komma upp från källaren. Ida sa att det var innan 
alla grabbar kom till huset. David och Alexander lät honom komma upp, Jonna gav Anton en 
cigg. Anton satt i köket vid fläkten och rökte, han fick även ett glas vatten. Anton erbjöds mat 
men han ville inte ha.

På frågan om vilket skick Anton var vid det här tillfället, svarade Ida: - "Han var helt slut, det 
såg ut som om han skulle ge upp".

Anton hade på sig kläder som var orange och svart. Det var mjukiskläder. I övrigt kan inte 
Ida beskriva kläderna.

Ida tillfrågades om hon kunde se om det blödde igenom Antons kläder. Ida uppgav att hon 
inte kunde det, däremot kom det igenom på stolen som Anton satt på i vardagsrummet. Då sa 
Alexander och David att Anton inte fick sitta på någon stol.

Ida tillfrågades om festen på Fågelsångsvägen avslutades i samband med att de gick hem till 
Joel. Ida uppgav att det var så.

På frågan vilka Ida gick med till Joel, svarade hon att det var tillsammans med My och Jonna. 
Alexander Vuolikainen, Joel, David och Thomas var hemma hos Joel när hon kom dit. Ida 
vet inte hur länge de varit hos Joel. Ida såg inte Anton hos Joel.

Ganska direkt när de kommit till Joel började Thomas att slå Alexander och då blev de 
tillsagda att gå. Ida tror att det var David som sa till dem att gå. 

Ida var inne i vardagsrummet hos Joel. När de började slåss gick hon, hon var hos Joel en 
eller två minuter.
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My och Jonna gick lite före Ida när de gick från Joel. Jonna var ledsen för att Alexander sagt 
att han inte tagit benzo, vilket hon visste att han hade gjort. David bjöd Ida, My och Jonna på 
en cigarett. Jonna och My fortsatte att gå mot grillkåtan när David och Ida gick hem till David 
för att packa.

Ida och David gick till David för att packa påsar i väskorna. Efter ungefär två minuter kom 
även Alexander och hjälpte till att packa. Det var David som sa att de skulle packa. David sa: 
"- Vi måste hitta något sätt att bränna det på". 

Ida berättade vidare att de gick till grillkåtan men det var folk där så då gick de till 
utkikstornet/ fågeltornet. De packade i två stycken svarta adidasväskor och i en ryggsäck av 
jeansmaterial. Bandet på ryggsäcken hade lossnat på höger sida.

Alexander och David hade packat i påsarna innan, Ida vet inte när. Det hon kan se är att det 
var blodigt hushållspapper i påsarna. De som packar påsarna i väskorna är, Ida, Alexander 
och David.

De som följde med till fågeltornet var förutom Ida: Thomas, Anton, Alexander, David, My 
och Jonna.

Ida tillfrågades i vilket skede Anton och Thomas anslöt sig till dem. Ida uppgav att hon såg 
att Thomas kom gående med men person, när de kom närmare såg hon att det var Anton. Ida 
uppgav på fråga att hon inte var inne i alla utrymmen hemma hos Joel, Anton kan ha varit på 
toaletten eller i köket, det vet inte Ida.

De gick från David mot grillkåtan, de mötte upp Jonna och My vid en korsning. När de sedan 
såg att det var folk i grillkåtan svängde de av höger och gick mot utkikstornet/ fågeltornet. 
Där slängde de väskorna. Efter det splittrades de. Ida och My gick på en promenad sedan gick 
de till David. Hon vet inte vart de andra tog vägen.

Det var vid kl.20- 20.30 tiden de lämnade väskorna.

Någon brände sedan ner fågeltornet. Ida vet inte mer om hur det gick till när det brändes ner.

Det hon vet är att när Ida och My kom hem till David hörde hon att David sa till Alexander i 
telefon: "-Du får ansvaret för att elda upp det här". David sa detta till Alexander när Ida och 
My var hemma hos David. Ida såg på displayen på Davids telefon att det stod Kalle och 
Alexander kallas för Kalle. 

Därefter åkte de hem. Ida var hemma vid 21.30 tiden. Ida och hennes mamma åt middag, 
efter det berättade Ida för sin mamma vad som hänt under dagen.

Ida tillfrågades om det hon tidigare nämnt att de gick för att handla med David. Ida 
tillfrågades om vilka de var som gick och handlade. Ida uppgav att det var hon, My, Jonna, 
David och Thomas. De gick till Ica Hjärtat som ligger bredvid Willys. David köpte cigaretter 
till dem. De gick och handlade när Thomas kom vid 15 tiden.

Ida tillfrågades om hon såg att Thomas gick ner i källaren till Anton. Ida uppgav att hon inte 
såg det, han satt bredvid Ida men hon tror att Thomas vet vad som pågick i källaren.

Ida tillfrågades om vilka som varit ner i källaren till Anton, vad hon känner till. Ida uppgav 
att det var David, Alexander, hon och My. Det är vad hon känner till.
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Ida tillfrågades om vilka det är som utfört misshandeln på Anton. Ida svarade att det är David 
och Alexander. Ida har inte sett att någon annan gjort något mot Anton.

Ida tillfrågades om det hon sagt vid det tidigare förhöret, att David sagt till Alexander att han 
inte får gå ner själv till Anton. Ida sa att det stämmer, men Alexander gjorde det ändå när 
David for iväg. Ida vet inte vart David tog vägen när han lämnade huset.

Ida tillfrågades om det stämmer att Anton var med till fågeltornet. Ida uppgav att han var det.

På frågan vart Anton tog vägen efter det, svarade Ida att hon inte vet det. Ida kommer ihåg att 
Anton hade en blå jacka på sig när han var vid fågeltornet. Ida såg att det var Anton i blå 
jacka, han hade huva på sig. Ida såg Antons fläskläpp. Anton stod tre, fyra meter ifrån henne. 
Det såg ut som att det var Joels jacka som Anton hade på sig.

Ida vet inte om det var någon som gick iväg med Anton från fågeltornet.

Ida tillfrågades om hur mycket alkohol hon hade druckit under dagen. Ida uppgav att det var 
ganska mycket, men det var under en lång tid. Även David drack ur spritflaskan Ida hade. Ida 
blandade med Power King, det var fem, sex burkar hon drack. Sprit utblandat med Power 
King. 

På frågan om Ida kände sig påverkad, svarade Ida: "faktiskt inte". Lite yr kände hon sig men 
hon kommer i ihåg vad som hände. Spritflaskan hade röd kork.

Jonna hade en spritflaska, den hade Alexander köpt till henne. Alexander drack från den 
spritflaskan, han blandade också med Power King. Jonna drack 1-2 glas.

Ida tillfrågades om hon såg att det var någon som tog andra droger än alkohol hos David. Ida 
sa att hon inte vet det.

Ida tillfrågades om det var någon som försökte förhindra misshandeln mot Anton. Ida svarade 
att det inte var det. Ida sa att hon var rädd för att säga nej.

Ida tillfrågades om vad det var de använde vid sin misshandel mot Anton. Ida uppgav att vad 
hon vet använde de kniv på Anton, de använde också en sådan där som man vässar knivar 
med, de hade lindat silvertejp runt den. De använde denna som ett knogjärn när de slog Anton 
i ansikte och i magen bland annat. Den här som man vässar knivar med är silverfärgad, det är 
ett svart handtag på den. Denna använde David och Alexander på Anton uppe på Davids rum. 

De använde en gasolbrännare för att bränna bort Antons bröstvårta och för att bränna honom 
på örat. Det var en liten brännare, en sådan som man använder till efterrätter. Brännaren var 
uppskattningsvis 13 cm hög, brännaren hade ett munstycke.

På frågan om hur hon vet att de brände Anton, berättade Ida att hon såg att Anton var bränd 
när hon kom ner i källaren till honom. Ida kände även när hon var i huset att det började lukta 
väldigt mycket bränt kött och hår. David bad Ida öppna fönster i vardagsrummet.

Det var David som hämtade gasolbrännaren när de skulle använda den. Han hämtade 
brännaren från ett skåp i köket.

I övrigt har David och Alexander använt knogar, knä och fötter för att misshandla Anton.

I samband med att Anton var i källaren blev han fasttejpad på en stol med silvertejp. Stolen 
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stod på plasten i tvättstugan. 

Ida vet detta, för att Alexander och David har berättat det. Alexander har även visat foto på 
det. 

Det är Alexander som visat både bilder och film på delar av misshandeln av Anton. 
Alexander har fotat och filmat med sin mobiltelefon. Alexander har en svart nyare mobil, 
Samsung eller Iphone. Ida tror att Alexander bara hade en mobil, däremot har David mer än 
en mobil.

På frågan om vilka som såg de bilder och filmer som Alexander visade, svarade Ida att det 
var hon och My. Alexander frågade om Jonna ville se, men det ville hon inte. 

Alexander visade film och foto på Anton när de var hemma hos David.

Ida har sett filmen när de spolade vatten över Antons ansikte i duschen. Anton låg på golvet i 
duschen och hade en handduk över ansiktet när de spolade vatten. Ida vet inte vem det var av 
David och Alexander som höll i duschslangen.

Förhöret genomläst och godkänt den 19 juni kl.12.14
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Bilaga
Bild på Alexander Vuolikainens bror, Thomas

Bilaga till Förhör 2018-05-08 12:20, diarienr 5000-K528192-18
Beskrivning

I samband med förhöret visade Ida en bild på Thomas. Enligt Ida var det Thomas som tog med Anton

till Fågeltornet
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Förhör med Alexander Bjur.
Förhörsledare är pa A.Nilsson, insp J.Gunnelbrand är biträdande förhörsledare.

Lördag var vi dit. Hade varit och kört hoj. Vi skulle titta till huset jag och tjejen, hon heter 
Emelie Lindberg och är skriven på samma adress som mig. Då var klockan vid 1600 på 
eftermiddagen, jag är osäker det kan ha varit tidigare. Det första jag möts av är Göteborgaren 
som är känd av polis, han sa sitt namn men jag kommer inte ihåg det. Då såg Emelie att 
Göteborgarn gick iväg med David och pratade. Efter detta drog Göteborgarn iväg direkt. Jag 
är ganska säker på att han hade en röd cykel eftersom den var borta sen så jag tror att det var 
hans.

David frågade mig om jag ville ha chips eller godis och sådär. Han frågade ingenting som var 
betydelsefullt vad jag kommer ihåg. Jag upplevde honom som väldigt inställsam, jag tror det 
var för att dom festade och sådär. Jag tror det var för att jag inte skulle köra ut dem. Jag 
bedömde honom som varken speciellt berusad eller påverkad av droger. 

De personer jag såg där som jag vet namnet på är min bror David Bjur, My Johansson, Ida 
Ojane, Alexander Vuolokainen och Joel oklart efternamn men det är finskt. Förutom dom var 
det också en tjej och en kille till. Tjejen jag inte vet namnet på hade svarta jeans med hål i 
knäna, svart axellångt hår. Killen jag inte vet namnet på hade skägg och var längre än mig. 
Han var smal, Sakari sa vad han hette men jag kommer inte ihåg. Inga direkta kännetecken i 
ansiktet. Han var rödlätt/orange. 

Stämningen var då lugn, de satt vid ett bord och drack och sådär och det var väldigt lugnt. Vi 
blev förvånade för vi trodde att det skulle vara brakfest. Vi var inne i huset 20-25 minuter. 
Jag rökte en sigg därinne vid fläkten och pratade med brorsan och sådär. Jag hörde inte 



någonting av vad dom pratade om. Under tiden jag var där hörde jag ingenting speciellt eller 
kände någon lukt eller något annat som jag reagerade på. Balkongdörren var öppen när jag 
var hem den här gången. 

Emelie uppmärksammade mig om att det fanns pulver på bordet och när jag såg pulvret och 
smakade på det förstod jag att det var tjack. Det var också en ihoprullad pappersbit som jag 
antog att dom hade använt. Det var mest rester det som var kvar på bordet. Då gick vi ut 
därifrån och gick till baksidan av huset och ringde jag polisen. De skulle ringa upp och göra 
det ena och det andra men ingen ringde upp, det hände ingenting. Jag träffade senare på 
kvällen Jörgen en polis jag känner i Kalix och han sa att de hade varit upptagna med något 
väldigt viktigt ärende. 

Emelie frågade dom på platsen vad de använt pappersrullen till men ingen svarade och någon 
sekund senare hade något plockat bort den.  

Vi for därifrån och sen skulle jag dit igen för att ta nyckeln från motorcykeln för att de inte 
skulle ta hojen. Emelie var med den här gången också. Då kom Sakari (oklart efternamn) med 
bil för att skjutsa dem, de skulle iväg och köpa sigg. Jag såg också att tjejerna drack alkohol. 
Jag vet inte riktigt vad klockan var när jag kom dit andra gången men skulle kunna tippa på 
att klockan var vid 18. Den här gången var vi nog där i 40-45 minuter kan ha varit uppemot 
en timme, en kompis till mig kom också dit en sväng, det var Alexander Morin och hans tjej 
Ida Rova. Sakari ville kolla på motorcykeln, och sedan när vi gjort det färdigt och stod vid 
bilarna sen så såg jag alla lämna huset och gick mot stan. Alexander och Ida satt bara i bilen 
vid huset när dom var där. Jag hade pratat med dem tidigare och ville ha med någon ifall jag 
skulle ta ut folk ur huset. 

Alla gick då som i en klunga. De gick då mot stan. My, Ida, Okända tjejen, David, Alexander 
Vuolokainen, den killen jag inte kan namnet på och Joel. De gick Fågelsångsvägen i riktning 
mot stan.  

Sen for jag till Jerry Fredriksson och var där ett tag. Jag började köra mot Luleå men sen 
ångrade jag mig då jag tänkte på huset eftersom jag var som ansvarig. Sedan åkte jag till 
Anders Sundkvist som också på Backgatan fast i hus. Jag var där och drack kaffe och sådär. 
Sen Åkte jag runt stan och träffade lite folk. 

Jag tillbaka till huset på söndag för att byta däck vid ca åttatiden på kvällen. Då var alla 
lampor var släckta och jag gick in för att tända lampor så att det skulle se ut som att någon var 
hemma. Jag gick in i hallen och sedan vänster in i vardagsrummet och tände på lampor och 
gick sedan ut igen samma väg. 

Jag har inte sett till Anton någon av gångerna. Jag har inte sett till Anton någonting på 
lördagen. Sen har jag har fått höra av mamma, att Antons mamma ringt henne och berättat 
vad som hänt Anton. 

Jag har hört av My att förr helgen Anton gett Benso åt min bror David. Sen hade Mikael 
Engren hittat David i diket med 34 grader i kroppstemperatur. Det skulle kunna handla om 
detta på något sätt. 

Jag har förstått det som att min bror David brukar droger. 

På måndag fick jag se att det var tekniker på plats i huset, det var pilar och så på golvet, som 
på film. Jag var där för att jag hade fått höra att polisen var där och min granne sa att polisen 
tagit min bror. 
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Jag känner oro för katterna som är i mina föräldrars hus som är avspärrat då jag inte kommit 
åt dem. Jag känner också att det måste städas upp innan lördag när mamma och pappa 
kommer hem. 
Uppläst och godkänt i sin helhet.  
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Förhör
Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Bjur, Alexander
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Dataslgning, kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bror till David Bjur, sambo med Emelie
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande sina iakttagelser på Fågelsångsvägen 6 i Kalix den 5 maj 2018
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-06-18
Förhör påbörjat

14:54
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Polisstationen i Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Per Finnberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret spelades in på ljudband

 Alexander ombads att berätta om lördagen den 5 maj 2018.

Alexander berättade att han och flickvännen Emelie kom till hans föräldrars hus på 
Fågelsångsvägen vid 16 tiden. När de kom dit mötte de killen som kallas för "Göteborgaren" 
som lämnade huset omgående. Alexander kom med bil till huset. När de kom till huset var 
det fest i huset.

Alexander pratade med David, sedan satte han sig och rökte i köket, han funderade på hur 
han skulle få ut alla från huset. Alexander hade ansvaret över huset när hans föräldrar var 
bortresta.

Emelie satte sig vid köksbordet, hon började peka på något som låg på bordet. Alexander 
kunde då se att det låg något på bordet, det var som enstaka spår. Alexander smakade på det 
och kände då att det var amfetamin. 

David kom in i köket och frågade om de inte skulle komma in till vardagsrummet, David var 
inställsam. Alexander tittade in i vardagsrummet.

Emelie hittade ett ihoprullat papper på köksbordet, hon frågade någon på festen vad det var 
för något, kanske var det Joel hon frågade. Emelie fick inget svar och sedan var det 
ihoprullade pappret borta.



På frågan vilka som satt i vardagsrummet när Alexander tittade in, svarade Alexander att det 
var My, Ida Ojanne, Alexander Vuolikainen, Alexanders bror (han är inte helt säker) samt 
ytterligare en tjej som är okänd för Alexander. Även Joel Valikainen var i vardagsrummet. 
Alexander och Emelie tittade bara in i vardagsrummet. 

Alexander och Emelie var i huset 10 - 20 min, sedan gick de ut från huset, de ringde polisen 
gällande att det fanns narkotika och minderåriga i huset. Polisen verkade inte intresserad av 
att komma. När de gick ut från huset och Alexander ringde polisen så kom Joel ut. Alexander 
tror att Emelie frågade Joel om han vill träffa deras hund, Joel gick iväg.

Alexander och Emelie åkte tillbaka till huset vid 18 tiden. Alexander ringde till sin kompis 
Alexander Morin och bad honom hänga med till huset för att få eventuellt få hjälp att få ut 
folket från huset. Alexander Morin väntade utanför huset.

När Alexander och Emelie åkte tillbaka till huset vid 18 tiden gick de aldrig in i huset, de stod 
utanför. 

De träffade Sakari Mäkitalo utanför huset. Alexander berättade för Sakari att det var fest i 
huset och att han hittat amfetamin därinne, att han ville ha ut alla från huset. Sakari sa att han 
kunde gå in och prata med dem. Sakari gick in och bad alla lämna huset på Alexanders 
begäran. 

Anledningen att Sakari var där, var för att ge folk skjuts. Alexander uppgav att klockan var 
cirka 18.00 när folk lämnade från huset. Folket gick i en klunga mot stan, han tror att det var 
samma personer som han sett i vardagsrummet som senare gick från huset.

När My kom ut från huset hoppade hon in i Sakaris bil, sedan hoppade hon av och gick med 
de andra. De gick i riktning mot stan.

På frågan varför Alexander inte sa till David att han ville att alla skulle lämna huset, vid 
första tillfället när han var i huset och pratade med David. Alexander uppgav att David kan 
var oförutsägbar när han är påverkad. Alexander ville inte ha bråk

Alexander tillfrågades om han vet vem Anton Olsson är. Alexander uppgav att de gått i skola 
med honom så han vet vem han är.

På frågan om Alexander såg Anton i huset, svarade Alexander att han inte såg det.

Alexander tillfrågades om vart Alexander Vuolikainen var vid det första tillfället när 
Alexander var i huset. Alexander uppgav att Alexander Vuolikainen satt i soffan i 
vardagsrummet. De tre tjejerna satt och pratade. Den okända tjejen som var med hade svart 
hår.

Brorsan till Alexander kom till huset, han tror att det var vid första tillfället. Han hälsade på 
Alexander sedan gick han i huset. Alexander tror att Alexanders bror var med när folk gick i 
väg från huset.

Alexander berättade på fråga att han inte såg Anton vid något tillfälle. Anton var inte med när 
folk lämnade huset.

Alexander gick inte in i huset när alla hade gått. Han tror att David låste dörren, vet inte 
säkert.

Ingen var påtagligt berusad enligt Alexander. När Alexander kikade in i vardagsrummet, när 
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han var in i huset vid 16 tiden, tror han att han såg spritflaskor, det stod i alla fall glas på 
bordet.

Alexander tillfrågades om han vet anledningen till att detta hänt. Alexander vet inte, han har 
hört rykten om att Anton haft en skuld till Alexanders storebror Thomas men han vet inte om 
det stämmer.

På fråga vad Alexanders bror hade för kläder på sig, svarade Alexander att Thomas hade svart 
keps, en mörkare jacka och jeans.

Alexander tillfrågades om hur Joel var. Alexander uppgav att han vet att Joel kan vara 
snurrig, han tyckte att han var extra skum den här dagen. Alexander ombads att förklara vad 
han menar. Alexander uppgav att Joel inte var otrevlig eller hotfull, han var bara skum.

Alexander hade en känsla av att det var något galet när han var i huset.

Alexander tillfrågades om han uppfattade att personerna i huset var berusad eller påtänd. 
Alexander uppgav att det var lugnt i huset, kanske var David lite lullig. Alexander sa att han 
inte vet hur dessa personer blir när de blir berusade.

Alexander berättade vidare att han var förbi Jerry Fredriksson efter första tillfället han var till 
huset. Alexander hade tänkt vara chaufför till Luleå, men magkänslan var att det inte kändes 
bra gällande festen i huset så han struntade i det.

På söndagen åkte Alexander till huset för att byta däck, i samband med det gick han in i 
huset, då var det städat. Ett glas stod kvar på vardagsrumsbordet. Alexander gick inte upp till 
övervåningen eller ner i källaren när han var till huset på söndagen. Alexander gick bara in i 
vardagsrummet och tände lampor sedan gick han ut.

På frågan om Alexander vet vart Joel bor, svarade Alexander att han inte vet det. När folk 
lämnade huset på lördagen vet Alexander bara att de gick i riktning mot stan.

Alexander tillfrågades om det är så att han upptäckte vad som hände med Anton i huset under 
lördagen när han och Emelie var där och därför ville ha dit polisen. Men att du inte ville 
uppge den egentliga anledningen till polisen och därför sa att du hittat narkotika i huset och 
att det var minderåriga där. Alexander uppgav att det inte är så.

Alexander tillfrågades om han hade kontaktat polisen om han hade sett Anton svårt skadad i 
huset. Alexander uppgav att självklart skulle han det.

Alexander tillfrågades om han under lördagen, när han och Emelie var i huset, kunde se om 
någon gick ner i källaren eller kom upp därifrån. Alexander uppgav att han inte tänkte på det.

Alexander tillfrågades om han kände det luktade konstigt i huset. Alexander uppgav att han 
inte gjorde det, däremot hade Emelie tyckt att det luktade bränt.

Alexander tillfrågades om det är något annat han tycker polisen borde känna till. Alexander 
uppgav att det inte är det, om han kommer på något så hör han av sig till polisen.

Förhöret relaterat och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Lindberg, Emelie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Sambo med Alexander Bjur som är bror

till David.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iakttagelser i samband med att hon kom till huset  på Fågelsångsvägen den

5 maj 2018.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-06-18
Förhör påbörjat

16:21
Förhör avslutat

17:30
Förhörsplats

Polisstationen i Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Per Finnberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Emelie informerades om anledningen till förhöret. Förhöret spelades in på ljudband.

Emelie berättade att hon slutade kl.16.00 den aktuella dagen. Emelie promenerade till huset 
på Fågelsångsvägen direkt från jobbet. Alexander och Davids mamma och pappa hade bett att 
de skulle kolla till huset och katterna när de var bortresta. Mamma till Alexander och David 
uttryckte även att David kan behöva tillsyn när de är bortresta. Emelie uppgav att de inte har 
någon kontakt med David övrig tid eftersom David har betett sig illa mot dem.

Emelie tror att Alexander var i garaget när hon kom till Fågelsångsvägen. Det stod en ny röd 
cykel utanför huset. Emelie och Alexander gick in i huset tillsammans, när de kom in stod 
David där tillsammans med en annan kille.

Alexander berättade för Emelie att killen som David pratade med kallas för Göteborgaren. 
Göteborgaren ville prata med David utanför huset. Emelie tror inte Göteborgaren kom in igen 
i huset.

Emelie och David gick in i köket. Emelie hörde att David sa till henne från vardagsrummet: 
-Jaha var det du, han hade inte känt igen henne först.

Vidare berättade Emelie att det var folk i vardagsrummet, det var som att det var fest fast 
klockan inte var så mycket. Emelie uppfattade att de drack alkohol. Emelie tror att David sa: 



-Vi dricker sprit här.

Emelie sa till David att hans mamma hade sagt att Alexander och Emelie skulle hämta mat 
och mjölk i huset. När Emelie sa det till David sa han att maten var slut. David sa att de kan 
få pengar att köpa ny mat för. Emelie och Alexander sa nej till det, då frågade David om de 
ville ha chips eller energidryck. Emelie frågade om katterna, David sa att han inte sett dem. 

My kom in i köket, hon frågade om hon fick vara i köket, Alexander satt och rökte under 
fläkten. Det tyckte Emelie var en märklig fråga, så brukar inte My vara. Emelie har träffat My 
vid någon middag på Fågelsångsvägen. My gick och rökte med Alexander under fläkten. My 
är en före detta flickvän till David.

Emelie satte sig vid köksbordet, det låg ett ihoprullat papper på bordet och vitt pulver. Emelie 
frågade My vad det var. Hon svarade att hon inte visste. "Jag vet ingenting, jag sitter bara 
därinne i vardagsrummet". Sedan försvann det ihoprullade pappret. Det fanns även vitt pulver 
på bordet, Alexander smakade på det han sa att det var tjack.

Joel Valikainen kom in i köket. Emelie uppgav på fråga att hon inte känner Joel men hon vet 
vem han är. Joel har varit förbi hennes jobb på hemtjänsten, han har knackat på och velat bli 
insläppt, han har även frågat efter en cig. Emelie har hört av Alexander och Davids mamma 
att Joel ibland har psykoser. Joel sa inte något vad hon kommer ihåg.

Emelie och Alexander satte sig vid köksbordet och tittade på varandra. Emelie sa att hon hade 
en olustig känsla i kroppen. Emelie kände att det luktade bränt kött i huset eller narkotika 
eller vad det nu var, hon vet inte var lukten kom i från. David kom in i köket och frågade dem 
varför de satt där. De svarade inte honom.

På fråga vilka personer som fanns i huset när hon och Alexander kom dit, svarade Emelie att 
det var flera personer i vardagsrummet, fem eller sex. Alexander (Kalle), My, David, Joel, en 
ung blond tjej. Kalle hade hörlurar på sig. Kalle är mörkhårig kortklippt, normal 
kroppsbyggnad. Emelie uppgav att hon inte känner personerna, hon vet vem David och My är 
i övrigt är hon inte säker på namnen, kanske är Kalle och Joel samma person. 

Emelie tittade bara in i vardagsrummet och sa hej. Det var även en man i vardagsrummet som 
hade väldigt markerade mörka ögonbryn. Han hade mörkt hår, i övrigt kan inte Emelie 
beskriva honom. Emelie vet inte namnet på den killen.

Emelie kände att hon ville från huset, hon kände obehag, hon kände att det var farligt.

På fråga uppgav Emelie att hon och Alexander var i huset 15-20 minuter. Emelie sa att David 
såg så konstig ut i ögonen, de var inte som vanligt, kanske var han påverkad.

Emelie tillfrågades om vilken sinnesstämning David var i. Emelie uppgav att David var lugn 
och inställsam, han brukar inte bry sig om dem. David var uppåt.

Emelie tillfrågades om hon såg att fönster var öppna i huset. Emelie uppgav att fönstret var 
öppet i vardagsrummet och i köket. Det var även öppet i Davids rum, de var uppe i hans rum 
på övervåningen. Det var stökigt/ rörigt i rummet, det var en madrass på golvet som att någon 
sovit över. Inget annat anmärkningsvärt.

Efter 15, 20 minuter gick Emelie och Alexander ut från huset. Emelie tyckte att de skulle 
ringa polisen. Alexander ringde 114 14 , de stod snett bakom huset och ringde. Polisen kom 
aldrig. De stod bakom huset och ringde polisen. Emelie höll koll så att ingen skulle komma ut 
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ur huset.

Anledningen till att de ringde polisen var att det var minderåriga i huset och de hade sett 
narkotika och alkohol i huset.

Alexander ville ha ut alla från huset, han ringde en kompis ifall han skulle behöva hjälp. 
Alexander Morin och hans flickvän Ida kom senare till huset. De gick aldrig in i huset.

Emelie berättade vidare att det kom en kille till huset, en skötsam, Alexander vet vad killen 
heter. Han kom dit i en Toyota Celica. David hade tydligen ringt honom och ville ha skjuts 
för att köpa cigaretter på Drugstore. Det var den här killen som hittade David några veckor 
innan, nedkyld och hade tagit för mycket av något preparat, hon tror att det var benzo. David 
togs till akuten vid det här tillfället.

Alexander tror att det var brottsoffret som hade gett dessa tabletter till David. Alexander 
tänkte då att det kanske kan det vara en anledning till det som sedan hände brottsoffret.

Emelie tillfrågades om hon vet vem brottsoffret är. Emelie vet inte vem han är.

Killen med Toyotan pratade om när han hittade David nedkyld, de pratade även om vart 
David får pengar i från, killen sa att David får 8000 kr/ månad. Davids mamma har sagt att 
David är handikappad och att han får ersättning på grund av det, Emelie är osäker på om det 
stämmer.

Emelie uppgav att vid ett tillfälle i höstas när de var på Fågelsångsvägen, hotade David att 
han skulle döda allihop som befann sig i huset. David ville ha pengar.

Vid ett annat tillfälle har David uttryckt: -Jag ska döda den fittan. Vid det tillfället handlade 
det om en person som bott granne med dem. Emelie sa till David att man inte säger så.

Ingen i familjen säger till David. Föräldrarna och Alexander verkar vara rädda för David.

Emelie berättade vidare att killen med Toyotan fick veta att Alexander ville ha ut de som var i 
huset.

Killen gick in i huset och sedan efter cirka 10 minuter kom alla ut från huset. Emelie är 
osäker på hur lång tid det gick innan de kom ut.

My ville åka med killen med Toyotan, resten av folket gick mot stan, mot strandpromenaden, 
älven. Det får bara plats en person i bilen.

På frågan om My verkade vara berusad, Emelie uppgav att hon inte kan svara på det.

När David kom ut från huset vände han sig mot kompisarna: -Ska jag larma nu? han fick 
inget svar, sedan sa han: -Nej, jag gör nog inte det. Sedan låste David dörren.

Emelie berättade vidare att Alexander hade en motorcykel vid huset, killen med Toyotan 
funderade på att kanske köpa den. David kom ut på trappan och sa till killen med Toyotan: 
-Ska du inte ha någon större? Killen med Toyotan provkörde motorcykeln.

När de stod utanför huset kom Joel ut, Emelie sa till honom att hon måste ta ut hunden, då 
gick Joel in. Han verkade lite stressad.

David verkade också lite stressad, han verkade vilja ha koll.
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Emelie tillfrågades om hon och Alexander gick ner i källaren vid något tillfälle. Emelie 
uppgav att de inte gjorde det.

Alexande har hört av Mys brorsa efter händelsen, att My hade hört att någon sagt, den 
aktuella dagen på Fågelsångsvägen: "ska vi se om han lever" Detta hade My hört inne i huset.

När folket gått i väg från huset åkte Emelie och Alexander hem. De gick inte in i huset

När de fått veta att David var gripen pratade de med Alexanders faster, Monica. Fastern hade 
fått veta via sms att David skulle sova hos My. 

Mys pappa hade skjutsat dem, de sa inte ett ord under färden i bilen. Detta hade Mys bror 
berättat för Alexander.

Emelie tror att Alexander åkte tillbaka till huset för att byta däck på lördag kväll. Alexander 
såg inget anmärkningsvärt i huset vid det tillfället. Emelie tror att Alexander var in i huset.

Förhöret relaterat och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Öhlund, Saga
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

vidimerad av mamma
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör som vittne angående mordförsök. 
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Johan Gunnelbrand
Förhörsdatum

2018-05-08
Förhör påbörjat

18:25
Förhör avslutat

19:45
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Nilsson, Anton

Berättelse

Saga uppger att hon är tillsammans med Alexander Fors. De har varit tillsammans i ca 9 
månader. Saga uppger att hon är väldigt stressad och att hon har svårt att redogöra kring tider 
om vad som har hänt och när det har hänt.
Jag klev upp vid 08.00 på lördagsmorgonen och var hemma. Alexander kom hem till mig vid 
12-13-tiden och vi var här i ca 1-2 timmar och sedan gick vi ner på stan. Vi gick till COOP 
och hängde Joel kom också dit, vi mötte honom vid Willys. Vi gick en sväng på Gallerian. 
Sedan ville jag vara ifred och vi skiljdes åt. Jag gick hem för att vila. Detta var vid 16-tiden. 
Jag och Alexander träffades igen vid 18.30 tiden och då träffas vi utanför Joel Valikainens 
lägenhet, Alexander var redan där han hade kommit dit ca 5-10 minuter före mig. Alexander 
står och pratar med en okänd kille vid köket. Det sitter en kille i en soffa, killen heter 
Alexander Vuolikainen. Jag frågade om Joel ville ta en cigg med mig på balkongen och vi 
gick ut och rökte. Vi pratade om Joels psykoser, han har en vardaglig psykos. Han sa inget 
om killen som satt i köket.
Alexander sa att det inte var bra att vi var kvar i lägenheten så vi lämnade. Jag vet inte vad 
som hade hänt. 
Efter att vi varit hos Joel så går jag och Alexander till SunTan, solariet vid Willys, vi är där 
till strax efter 20.00 då cyklar Alexander hem och jag går hem. Alexander måste hem och ta 
sin medicin och om han inte kom hem så skulle hans fosterhem höra av sig till mig. 
Dagen efter så pratar jag med Alexander på telefonen vid 11.40 då var han med fosterhems 
pappa på stan i Kalix. 

 Hur ser killen ut som Alexander pratar med vid köket? Han är okänd för mig, han var svensk 
och hade en hoodie, kort hår, kanske jeans och eventuellt skägg.

Vad pratade de om? De pratade om en kille som hade blivit slagen, killen satt i köket jag såg 
honom aldrig och jag vet inte vem det är. 



 Vad hade Alexander för kläder på sig? Han hade eventuellt på sig en grå/svart vindjacka, 
jeans eller mjukisbyxor, nya skor som är grå/svarta eventuellt Adidas. 

Vad fick du för känsla när du var i Joels lägenhet? Jag fick en skum känsla, jag skulle bara 
träffa Joel och så var det en massa folk där. 

Förhöret är uppläst och relaterat till under förhörets gång.

Förhör med Öhlund, Saga; 2018-05-08 18:25   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Öhlund, Helena
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Öhlunds uppgifter om vart dottern samt Alexander Fors befunnit sig 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anton Nilsson
Förhörsdatum

2018-05-08
Förhör påbörjat

19:00
Förhör avslutat

19:03
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhör med Helena Öhlund.
Pa A.Nilsson är förhörsledare.

Öhlund berättar att hennes dotter Saga Öhlund och hennes pojkvän Alexander Fors var hemma 
hos dem på Stenbäcksplatsen 4 i Kalix vid 13-tiden på lördagen den 5 maj.
De stannade hemma i cirka 1-2 timmar.

Uppläst och godkänt i konceptform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 3 LPO Piteå Älvdal
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Olsson, Marianne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök 2018-05-05 i Kalix
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Peter Nordsvan
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

10:19
Förhör avslutat

10:35
Förhörsplats

Floragatan 2B, Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Marianne ombeds berätta om sin son Antons förehavanden den sista tiden samt vilka 
personer som Anton umgås med. 

Marianne uppger att Anton inte längre bor hemma då han blivit utsparkad när han började om 
knarka. Sist Marianne såg Anton var i måndags eller i tisdags. Under fredagskvällen hade 
Anton skickat ett meddelande via Facebook att Marianne skulle skicka pengar till en David. 
Marianne skickade inte några pengar. Vet inte om han var skyldig David pengar eller varför 
han ville det, detta var 28april. 

Anton har bott hos X sedan påsk, en kraftig kille från Göteborg. Skulle gissa på att han är i 30 
års ålder. Tror inte att X skulle ha gjort något sådant mot Anton. Det har tydligen varit något 
strul där också. och Anton behövt någonstans att sova. Detta ska varit den senaste veckan.

Vet inte riktigt om Anton har någon mobiltelefon. Han tappar sina mobiltelefoner och 
bankomatkort osv, rätt hopplös.

 Marianne visar sin surfplatta som Anton själv varit inloggad på, därmed fått tillgång till 
hans kontakter på messanger, se bifogad dokument.

Marianne berättar att Viktor Lundkvist ska vara den som förser Anton med knark, det är jag 
helt säker på. Det ska även John Helin samt Sebastian Backe göra.

Linus Mättä var Anton skyldig 1000kr och en Joel Valikainen har tidigare skickat hot på 
facebook till Anton, detta skickades 25:e mars till Anton. "Det finns många som vill se dig 
6feet under".



Anton skall även umgås och knarka med någon som heter Tiger.

Förhör med Olsson, Marianne; 2018-05-06 10:19   diarienr: 5000-K528192-18

 265



Messagekonversation 1, 2018-05-06 10:19   diarienr: 5000-K528192-18

 266



Messagekonversation 2, 2018-05-06 10:19   diarienr: 5000-K528192-18

 267



268

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vesa, Jonna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

dataslagningar
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Magdalena Olofsson
Förhörsdatum

2018-05-09
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats

Polisstationen Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Tiainen, Sari Vårdnadshavare
Involverad personal Funktion

Mikael O Nilsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Jonna hörs i egenskap av vittne till händelsen som utspelade sig i Kalix den 5/5-2018.
Jonna ombads att fritt redogöra om lördagen den maj 2018:

Jonna berättar att hon och Alexander åkte buss till Kalix, för att träffa David och My. Jonna 
kände My när hon var liten, och de har återupptagit kontakten med varandra. Jonna och 
Alexander hade för avsikt att bara stanna över dagen i Kalix.
Bussen gick på morgonen, men det tog någon timme att ta sig till Kalix, eftersom bussen gick 
sönder i Råneå, och de var tvungen att vänta in en ny buss. 
Jonna säger att klockan var runt 11:00-12:00-tiden när de kom fram till busstationen, Kalix 
där de möttes upp av David.
Sällskapet gick till David, via affären där de stannade till för att köpa chips och Powerking. 
Det var David som handlade, men han betalade med Alexanders kort eftersom han själv 
glömt sitt kort.

På fråga om Jonna vid det här tillfället visst vilka personer som befann sig hemma hos 
David? Svarar Jonna att hon visste att My och Ida fanns där.

Jonna berättar att när de kommer till David, så sminkade sig My och Ida höll på att tvätta av 
sitt smink, sedan åt alla utom Alexander och Ida, Panpizza. På fråga var My sminkade sig, 
svarar Jonna: "på toaletten".

Frågan ställs vilka som befann sig på adressen? Förutom Jonna, så var My, Ida, David och 



Alexander där. Jonna känner inte till att det skulle ha funnits någon ytterligare person där.

Efter måltiden, satte sig sällskapet i vardagsrummet, där de åt chips och drack Powerking. På 
fråga om de drack alkohol, svarar Jonna nekande. Jonna vet inte om någon annan drack, men 
medger att hon smakade lite alkohol.
Killarna satt också med, men efter ett tag gick de iväg, Jonna vet inte var de skulle.

Jonna konfronteras mot uppgiften att hon befunnit sig uppe på Davids rum, och ombads 
därmed redogöra vad hon sett där?  Jonna förnekar att hon sett/vet någonting om händelsen.

Jonna medger att hon varit på Davids rum, och där befann sig förutom Jonna: Ida, My, David 
och Alexander. Jonna tillfrågas om den andra killen som också skall ha befunnit sig på 
Davids rum. Jonna berättar att det fanns en kille till där, som var där från början. Jonna var 
bara in snabbt på Davids rum, så hon vet inte vem det var.
Jonna vet inte vad som hände på Davids rum, eftersom hon bara var in där "en snabbis", 
sedan gick hon och My ut. Jonna säger att hon hörde att de pratade med den andra (syftar på 
killen), men hon vet inte vad de sa. Jonna vet inte vem killen var, och vet inte vad han heter.

Jonna upplevde att Alexander var precis som vanligt.

Jonna konfronteras mot uppgiften som gör gällande att Jonna, My och Ida har befunnit sig på 
Davids rum där en kille skall ha blivit misshandlad? Jonna säger att hon inte sett att någon 
blivit slagen, utan My sa "kom vi går ut" och då följde bara Jonna med.
De gick först in på toaletten, för att My skulle sminka klart sig (toaletten på övervåningen). 
Sedan går My och Ida ut på balkongen och röker, därefter gick Jonna, My och Ida ner till 
köket. Med sig hade de alkoholen som var på Davids rum.
Jonna känner inte alls till att något brott skett på adressen.

Jonna konfronteras mot uppgiften att de suttit i köket och känt lukten av bränt kött, varpå de 
har öppnat fönstret för att vädra?
Jonna har uppfattat att ett fönster öppnades, men vet inte varför. Jonna kände aldrig någon 
lukt av bränt kött.

 Jonna ombads berätta om promenaden:
"Då gick vi bara", "kan inte Kalix, så vet inte var vi gick". Det var Jonna, My, Ida. Jonna vet 
inte om David var med. Alexander hade gått tidigare.. På fråga om killen som Jonna tidigare 
sett på Davids rum var med? Jonna svarar att hon inte sett honom efter att hon lämnade 
Davids rum. Jonna säger att de promenerade mot affären, men de var inte in där, utan gick 
bara runt och sedan tillbaka. Jonna har inte så bra koll, eftersom hon bara följde med.

På fråga om de gick till "fågeltornet" och vad de hade för ärende dit? Svarar Jonna att de gick 
dit men att hon själv aldrig stannade där, Jonna säger att de som gick i förväg kanske 
stannade, men hon vet inte säkert.

Jonna säger att hon inte vet vem som var med eftersom de gick i små grupper. Jonna gick 
med My, och Ida var lite överallt. Jonna bar sin egna väska och hon tror att Ida också bar en 
väska, men kan inte minnas säkert. Jonna säger att hon och My gick långsamt, och de andra 
gick i förväg. David cyklade. Jonna har inte någon kännedom alls om att man skulle elda 
någonting/det har brunnit.

Jonna tillfrågas om uppgiften i Idas förhör: "Jonna och My gick iväg lite tidigare från huset. 
David cyklade i förväg, Alexander och Ida kom efter med väskorna, alla gick mot 
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fågeltornet" Jonna säger att det stämmer, och tillägger att de andra gick ikapp/förbi, eftersom 
Jonna inte visste var de skulle gå.
Jonna vet inte heller vad klockan var, eftersom mobilen hade dött.
Jonna har inte koll om Anton, den misshandlade killen var med.

Jonna själv hann aldrig fram till fågeltornet, utan möttes av Alexander och hans bror när de 
kom tillbaka därifrån. Jonna gick bredvid Alexanders bror till affären, Willys. Sedan åkte 
brodern hem. Jonna och Alexander gick till Coop och sedan hem till Alexanders 
mormor/morfar, detta eftersom de missade bussen hem. Alexanders mormor/morfar var 
hemma, men Jonna vet inte vad klockan var. De gick direkt och lade sig när de kom dit.

Jonna har varken sett någon misshandel/ förstått att någon blivit misshandlad.
Gällande någon inspelad film på mobiltelefonen, säger Jonna att under tiden hon åt visade 
Alexander en film som Jonna inte ville se på. Jonna vet inte vad det var för film. Alexander 
sa" kom å kolla", men eftersom Jonna åt ville hon fokusera på det.

Jonna ombads återigen berätta vad som hände när de kom till Davids bostad: Jonna säger att 
de gick in i köket och efter några minuter gick de upp till Davids rum. De andra satt och 
pratade med den där killen, och då gick Jonna, My och Ida därifrån.

Jonna förnekar att hon skall ha bevittnat något våld/misshandel, men bekräftar att hon 
befunnit sig på Davids rum.
Jonna säger att hon har hört att de skrek lite på varandra, men vet inget mer än det.

På fråga om Alexander tagit droger? Svarar Jonna att han tagit magmedicin. Jonna har till Ida 
sagt att Alexander tagit en tablett, som på beskrivningen lät som Benzo. Alexander hade 
sedan visat sin magmedicin för Jonna.

Jonna har känt Alexander i 2-3 månader, de har träffats vid några tillfällen. Jonna vet inte 
vad Alexander har för telefon, känner inte heller till någon pinkod.

Jonna sov hos Alexanders mormor och morfar, de missade bussen hem.

Förhöret uppläst och godkänt den 31 maj kl.15.06

Förhör med Vesa, Jonna; 2018-05-09 14:50   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vesa, Jonna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök i Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-06-01
Förhör påbörjat

15:06
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Luleå polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret upptaget på ljudfil.

Jonnas far sitter med under förhöret.

Jonna informeras om att de uppgifter som framkommit i utredningen gör gällande att hon 
måste undanhålla information. Att det finns så mycket i utredningen som tyder på att hon 
måste veta mer än vad hon berättat.

Jonna säger att hon berättat precis allt hon vet och undanhåller ingenting.

 Davids rum på Fågelsångsvägen

Jonna säger att hon inte sett att målsägande blev slagen i rummet. Detta trots att ett flertal 
personer som befunnit sig i rummet uppgett att hon var där när det skedde.
Hon säger att de pratade om något när hon kom upp i rummet men vet inte om vad.

När hon och Alexander kommer till Fågelsångsvägen tillsammans med David går de går först 
till köket och lämnar matvaror och ett powerking-flak som de köpt. Jonna hjälper inte till att 
packa upp. Hon säger att Alexander går först upp till Davids rum medan hon och David 
stannar i köket. David lagar till en kebab. När han är klar med detta gick hon och David upp 
till rummet. David tog med sig kebaben.

Ida, My och Alexander befinner sig i Davids rum då de kommer dit. Jonna uppger efter fråga 
att det även befann sig en för henne okänd man i rummet.



Hon uppger efter fråga att detta var första och enda gången hon såg den okända mannen. 
Hon säger: "Jag la väl inte så mycket uppmärksamhet på vem det var"

 Jonna frågas vad som händer i rummet. 

Hon säger att de sitter och pratar och sedan går de ut från rummet. Hon vet inte hur länge de 
var i rummet innan de gick ut.

 Jonna frågas hur stämningen i rummet var. Om det var en hotfull eller fredlig stämning? 

Jonna svarar att hon inte tänkte så mycket på det hon var bara glad att få träffa My då hon 
inte träffat henne på så länge. Hon tänkte inte på vad de andra gjorde. My satt och sminkade 
sig men tyckte att det blev för trångt och då gick hon och My ut från rummet.

Jonna informeras om att flera samstämmiga uppgifter gör gällande att den för henne 
okände mannen fick ordentligt med stryk i rummet då hon befann sig där och att det 
omöjligt ska kunna undgått henne. 

Jonna svarar: "Jag har inte sett något"

 Uppgifter säger att Jonna och de övriga gick ut för att det blev så obehagligt i rummet då 
den "okände mannen" fick så mycket stryk.

Jonna säger: "Nää jag följde bara efter dom, sen vet jag inte varför dom gick ut"
Hon säger även: "jag har inte sett nånting så jag kan ju inte säga att jag sett nånting om jag 
inte har det heller".

 Jonna informeras om att tortyren mot Anton pågått under många timmar och att det 
omöjligt kan ha undgått henne.

Jonna svarar att hon varken sett eller hört något.

Jonna uppger efter fråga att hon aldrig var nere i källaren hos David Bjur på Fågelsångsvägen 
detta datum.   

Alexander betedde sig som vanligt i bussen när hon och Alex åkte från Luleå till Kalix detta 
datum. Han var inte arg eller upprörd över något/någon på något sätt.

Hon är inte rädd för Alexander och David och säger att hon inte har någon anledning att 
skydda dem. Hon säger att varken Alexander, David eller någon annan har försökt påverka 
henne.

 Lägenheten på Parkbältesgatan

 Jonna frågas om de gick till någon mer nämnda dag/kväll. 

Hon säger att de gick till någon som bodde i en lägenhet. Hon kom dit med My, Ida och 
David. Hon tror att Alexander och Alexanders bror Tomas gick dit före.

 Hon ombeds beskriva vad som händer i lägenheten. 

Hon säger att hon knappt gick in i lägenheten och att de bara var där ett mycket kort tag. Hon 
säger att hon var snabbt in i vardagsrummet men minns inga detaljer. Hon säger att både 
Alexander, hans bror Tomas samt han som bodde i lägenheten var där. Hon tror att denna 
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person heter Joel.
Hon såg att Tomas slog Alexander vid något tillfälle och det grundade sig på att Tomas 
trodde att Alexander tagit "benso". Detta skedde i vardagsrummet. Alexander slog inte 
tillbaka. Det såg inte allvarligt ut.

Jonna uppger efter fråga att hon inte vet varför de gick till lägenheten. När de lämnat 
lägenheten gick de tillbaka i utspridda grupper till David Bjur på Fågelsångsvägen. Hon säger 
att hon gick med My. David och Ida gick för sig. Alexander och Tomas stannade mest troligt 
kvar i lägenheten. Alexander kom dock till David på Fågelsångsvägen en stund.

 Fågeltornet

När de kom till Fågelsångsvägen tog Jonna sina saker och efter ytterligare ett tag gick de ut 
igen. 

Jonna frågas varför de gick ut samt om de gick till ett fågeltorn?

Hon säger att de bara gick på en promenad och hon gick långt bak tillsammans med My. Hon 
säger att hon inte vet var de gick eller varför. Hon säger att hon var trött och frågade aldrig 
varför de gav sig ut för att gå. Ingen berättade till henne varför de gick ut. Hon stannade 
aldrig på de platserna som de andra gick till. Hon säger att hon och My till en början gick 
först men blev omcyklad av David. Senare gick även Ida och Alexander förbi dem. Hon 
kommer inte ihåg om David bar på något. Ida hade en väska och Alexander var tomhänt vad 
hon kommer ihåg.

Hon säger att hon aldrig kommer fram till det påstådda fågeltornet utan viker av och går 
vidare mot Willys. Alexanders bror Tomas har dykt upp någon gång under promenaden och 
följer nu med till Willys. Hon vet inte var Alexander befann sig vid detta tillfälle men 
kommer ihåg att Tomas köpte en dricka. Hon antar att Alexander var med David. Alexander 
kom till Willys strax därefter.
Efter detta kom Alexanders mamma och hämtade Tomas. Alexander och Jonna gick till Coop 
och därefter gick de till Alexanders mormor och morfar och sov.

Jonna säger att Tomas var själv när han anslöt till de övriga. Han hade ingen med sig.

 Jonna ställs mot uppgifterna att vittnen sagt att Tomas inte kom själv till platsen. Att han 
hade Anton Olsson med sig.

Jonna säger att hon bara såg Alexanders bror. Ingen annan.

 Jonna frågas om hon var med Alexander hela kvällen. 

Hon säger att hon inte var det. Däremot gick hon med Alexanders bror Tomas ett tag. Han 
undrade om hon visste vad för sorts tabletter Alexander tagit. Detta var när de gick mot 
Willys. Alexander dök senare upp, när de kommit fram till Willys.

 Jonna frågas om det finns något denna kväll som gjorde att hon inte hade koll på vad som 
hände. 

Jonna svarar att hon var helt nykter. Hon hade varken druckit alkohol eller tagit någon annan 
drog. Hon hade full koll på vad som hände under hela dagen och kvällen.

Enda anledningen till att hon inte uppfattat vad som skett kan enligt Jonna bero på att hon och 
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My gick ut ganska mycket på grund av att Ida var ganska full och jobbig.

 Jonna frågas om hon suttit med hörlurar på sig eller har någon annan rimlig förklaring 
varför hon under hela denna dag varken sett eller hört någonting.

Jonna svarar "nää, inte… vad jag kan tänka mig" 
Hon säger dock att hon suttit och hållit på med sin telefon under dagen och kvällen.

 Jonna ställs mot påståendet att det har luktat kraftigt av bränt kött och det kan omöjligtvis 
kan ha undgått henne. 

Hon säger att hon inte känt någon bränd lukt i huset. Hon medger dock att hon sett att någon 
öppnat fönster i huset men hon vet inte vem som gjorde det.

 Hon frågas hur väl hon känner Alexander. 

Hon säger att hon precis lärt känna honom och känt honom i ungefär en månad. Hon klan inte 
säga att hon känner honom väl.

 Hon frågas om hon pratat med My efter denna händelse. 

Hon svarar "inte så mycket"

Jonna har inget ytterligare att tillägga varför förhöret avslutas.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Lönnberg, My
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesuppgifter Mordförsök Fågelsångsvägen 6 i Kalix den 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-05-14
Förhör påbörjat

10:16
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

Den hördes bostad Orrträsk
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret inspelat på ljudfil

My ombeds berätta om sina iakttagelser aktuellt datum.

My uppger att hon kom till David Bjur på Fågelsångsvägen aktuellt datum. Hon gick upp till 
Davids rum och satte sig och sminkade sig. I rummet befann sig Anton Olsson och David 
Bjur samt Ida. Efter ca 20 minuter kom Alexander och hans flickvän Jonna till adressen. Hon 
säger att "grabbarna började gapa på varandra" och då gick My ut från rummet. Hon säger att 
hon ville sminka sig i lugn och ro.
Jonna och Ida kom ut från rummet strax efter My.
My uppger efter fråga att Anton och David satt i sängen och Alexander stod bredvid. Ida stod 
i ett hörn och Jonna befann sig intill ett skåp.

Efter att hon sminkat sig följde hon med Jonna och Ida utomhus för att de skulle röka. De 
gick in igen och satte sig och åt. Efter ett tag kom David och Alexander ner från 
övervåningen. De gick iväg någonstans och My vet inte var. Hon vet inte var Anton befann 
sig. Hon säger att hon inte såg honom mer denna dag.

Efter detta började Ida dricka alkohol och blev berusad. My och Jonna smakade bara lite men 
blev inte berusade. My säger att hon inte tycker om att dricka alkohol. Hon säger att hon var 
helt nykter detta datum.
Efter detta gick de och satte sig i tv-rummet där de umgicks och lyssnade på musik. Hon 
visste att Davids föräldrar var bortresta.



Hon berättar vidare att det kom och gick massa folk i köket. Hon uppger att det inte var 
någon fest planerad hos David detta datum.

Efter ytterligare ett tag beslöt de att gå till Willys. Det var hon Ida, Jonna, Alexander och 
David. Efter detta gick hon och Jonna ner mot strandängarna. Efter ett tag kom David 
cyklandes förbi och bakom honom kom Alexander och Ida. Ida bar på någon väska och 
Alexander bar några påsar. David hade en ryggsäck.
De lämnade påsarna, väskan och ryggsäcken vid fågeltornet

Efter detta gick de tillbaka till David och Mys pappa hämtade henne och David vid 21:00 
tiden. De åkte till Mys pappa där de båda sov över. Hon uppger att David betedde sig som 
vanligt hela dagen och även på kvällen då de hade kommit till My:s pappa

 My ställs mot uppgifterna att det finns uppgifter både från målsägande samt andra som 
talar för att hon vet mer än vad hon hittills har sagt. Att hon varit fullt medveten om att 
Anton Olsson torterats under tiden hon befunnit sig hos David Bjur på Fågelsångsvägen. 
Hon informeras om allvaret i ärendet samt vikten av att inte undanhålla sanningen.

My uppger att hon att hon inte kommer ihåg något angående detta. Hon säger att hon endast 
sett Anton i rummet när hon kom till adressen. 
Hon säger: "Det jag kommer ihåg är det jag har sett. Jag kan ju inte sitta o hitta på saker för 
att..."

Hon uppger efter fråga att hon inte är rädd för någon av de inblandade.

 My frågas varför de höjde rösterna i Antons rum. 

My svarar: "jag vet inte riktigt, jaa uppfattade som jag orkade som inte lägga mig i andras 
saker."
Hon uppger efter fråga att hon inte vet varför de var arga på Anton. Efter fråga om det är 
Anton de är arga på svarar My: "Jag tror det, jag är inte helt säker."

Då My tidigare varit tillsamman med David Bjur frågas hon om hon uppfattat om David 
haft något otalt med Anton.

Hon uppger att hon inte vet om David och Anton haft något otalt med varandra. Hon har 
aldrig hört David uttala att han haft någon form av agg mot Anton Olsson.

Hon har varit tillsammans med David Bjur i över ett år men det tog slut för några veckor 
sedan då de bara tjafsade med varandra.

Hon uppger efter fråga att hon från en början inte visste att Anton befann sig på Fågelvägen. 
Det var David som sade till henne att Anton fanns i huset. David gick direkt efter detta iväg 
för att möta Alexander och Jonna, som också var på väg till adressen. 
My uppger att Anton betedde sig som vanligt då hon kom upp till Davids rum. 

Hon uppger efter fråga att hon känner Anton lite grann och har umgåtts lite med honom 
genom David. Hon kan inte säga att hon känner honom speciellt bra. Hon säger dock att han 
verkar snäll och trevlig. Hon säger att hon tror att han missbrukar.

David, Alexander och Jonna kom tillbaka till huset efter ca 20 minuter och det var då bråket 
började. Hon uppger efter fråga att hon tror David och de övriga handlat chips och drickor 
innan de kom tillbaka.
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My säger att Alexander är den som börjar att höja rösten och det är Alexander som är mest 
upprörd.

Efter detta gick My, Ida och Jonna ner och åt mat.

Alexander och David kom ner från övervåningen efter ca 20 minuter.

Hon uppger efter fråga att hon inte frågade var Anton var på grund av att hon var upptagen 
med att äta.

 My frågas om hon uppfattade om hon hörde vad de pratade om.

Hon svarar att hon hörde bara att det var något om Luleå de pratade om.

 My tillfrågas återigen om det verkligen stämmer att detta är enda tillfället under hela detta 
datum hon sett Anton.

My svarar att hon inte kan komma ihåg om hon sett Anton vid något annat tillfälle detta 
datum.

 Skulle du sett honom så skulle du kommit ihåg det?

My: "Jo det tror jag, men jag gick ut också rätt mycket och typ satt ute åsså gick jag upp 
också."

 My frågas om vad David pratar om efter denna kväll.

My svarar att han inte sagt något. Han var helt som vanligt. Hon säger att hon inte lade 
märket till något speciellt.

 My informeras om att hennes berättelse inte stämmer och hon ombeds berätta det hon 
undanhåller för förhörsledarna.

My blir mycket upprörd, börjar gråta och höjer rösten. Hon hävdar bestämt att hon berättat 
allt hon vet. Skulle hon vetat mer skulle hon ha sagt det.

Hon säger: "Ska jag hitta på saker bara för att ni ska bli nöjda"

 Vet du var de var i huset de plågade honom?

My svarar: "Jag vet inte, nu har jag ju hört att de har varit i källaren"
Dessa uppgifter hävdar My står överallt.

My uppger efter fråga att David och Alexander varit på andra ställen i huset som hon inte haft 
koll på. De har gått iväg ibland. Hon har inte hört vad Alexander och David pratat om när de 
kommit tillbaka. Hon säger att hon mest suttit och pratat med Jonna och hon hade även 
migrän denna dag. Hon satt även mycket med sin telefon sen så gick hon ut flera gånger. Hon 
har inte noterat något speciellt som Alexander och David pratat om.

 Kan du berätta vilka personer som kommer och går till huset under dagen?

My: "Det vet jag inte riktigt vad det är för folk. Dom gick till köket, jag satt ju i tv-rummen 
men jag såg att det sprang folk men jag vet inte riktigt vilka det var"
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 Var det kompisar till David?

My: "Det tror jag"

 Känner du inte igen dem?

My: "Nää, vi brukar…asså jag vet inte vilka de var"

 Var det killar eller var det blandat killar och tjejer?

My: "Mest killar, jag tror inte att det var nån tjej"

Är det någon som du kan namnge av dem?

My: "Nää, det tror jag inte"

Hon uppger efter fråga att det började bli spring i huset kanske vid 14:00 tiden.

My berättar vidare att de gick och handlade lite senare på eftermiddagen. Hon tror klockan 
kan ha varit mellan 17:00-18:00-tiden.  De som gick och handlade förutom hon var  David, 
Jonna,  Ida och Alexanders bror. 
Hon vet inte vad Alexanders bror heter men säger att han är några år äldre än de övriga, har 
skägg och är ganska lång.
De stannade utanför Willys och David gick in och handlade på Ica som ligger bredvid.
Hon har för sig att han handlade godis.

 Har ni varit hos Joel Valikainen denna dag?

My: "öööh…inte som jag kommer ihåg…jo vi kan ha varit upp där en sväng för vi skulle 
bjuda på en cigg, men sen gick vi därifrån"

Hon säger att efter att de handlat så gick de till Joel. Hon kommer ihåg att Alexander och Joel 
var där då de övriga kom dit.

Hon säger att det var rätt lugnt hos Joel förutom att Alexander och hans bror började 
"gorma." Hon säger dock att det inte var något allvarligt. Hon tror att bråket berodde på att 
Alexanders bror trodde att Alexander tagit "Benso". Hon tror att Alexanders bror smällde till 
Alexander vid något tillfälle men det såg inget allvarligt ut.

 Var Anton där?

My: "Inte vad jag vet"

My berättar vidare att de sedan gick till Davids hus på Fågelsångsvägen. Hon kommer ihåg 
att hon, Ida, Jonna och David gick upp till Davids rum. Efter ett tag kom även Alexander dit.

 Dialogform:

FL-förhörsledare Per Finnberg/Lena Wiklund

My: Det var då jag och Jonna gick, då vi gick mot strandängarna och det där, sen…jag och 
Jonna gick före sen kom det typ två personer från Joe…asså från kyrkogårdens håll
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FL: Och vilka var dom? Du vet du ju vilka dom var.

My: Nej det det, jag vet inte vilka det var för jag och Jonna var så långt före så vi såg inte

FL: Har du pratat med Jonna efter den här händelsen?

My: jaa, asså vi har väl inte snackat så specifikt om det här, men vi har träffats.

FL: Vad skulle de göra? Ni gick ner till stranden och vad gjorde alla där? Du säger att de bar 
nå påsar. Vad bar de för grejer?

My: Jag vet inte vad som var i påsarna åå dom lämnade, dom skulle lämna det nån stans och 
sen gick vi till David och det.

FL: Var lämnade de, du var ju med när de lämnade?

My: Jag tror att de lämnade typ där vid…det där fågeltornet, men sen gick vi därifrån

Fl: Vem var det som lämnade påsarna där?

My: jaa dom som bar på påsarna

FL: …och det var?

My: Ida, David och Alexander

FL: Kan du beskriva hur de där påsarna såg ut?

My: mmm, det var väl typ vanliga ICA-påsar åsså

FL: Det var inga väskor?

My: Jo jag tror…det var nån av dom som hade en väska och det var typ en påse i väskan.

FL: Hur såg väskan ut? Kommer du ihåg det?

My: mmm, jag tror den var typ grå, som en ryggsäck

FL: Du säger att man lämnade de här grejerna vid fågeltornet

MY: Ja som jag uppfattade det så lämnade de det där

FL: Vad gjorde ni efter det här?

My: Gick till David

FL: Allihop?

My: Nää, jag och Ida gick…eeeh, vi gick förbi Vassholmen och det där och sen David, David 
cyklade åt andra hållet typ, jag vet inte om han skulle prata men nån eller nåt, jag vet inte, sen 
möttes vi upp på stan.

FL: Funderade inte du någonting om vad det var för väskor? Varför ska vi lämna dem?
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My: Asså jag fundera men jag är som en sån person, jag frågar inte, jag låter andra sköta det 
dom…

FL: Men nu när du vet vad som har hänt, hur mår du då?

My: Jaa jag mår ju inte så bra
 
FL: Få se vilka var det som var där? Ida, David, Alexander, var det dom som bar på påsarna 
och väskor?

My: ja som jag kommer ihåg det

FL: …och sen var det du och Jonna?

My: Ja

FL …och ni kom dit före?

My: Ja vi gick före först, sen for dom förbi oss och sen mötte dom oss igen.

FL: Dom gick förbi er?

My: Ja, David kom cyklandes förbi sen gick Jonna åå, nej vad säger jag, Ida och Alexander 
förbi oss.

FL: …och David hade en cykel?

My: Ja

FL: Hade han någon väska?

MY: Jo jag trodde han hade sin typ addidasväska, om jag minns rätt

FL: Hade han någon påse?

MY: Det kommer jag inte ihåg

 Slut dialog

My säger att före de gick till fågeltornet var det prat om att de skulle grilla men det visade sig 
att grillstället var upptaget då de kom dit. 

När de lämnade fågeltornet såg My att Alexander och Jonna gick iväg åt andra hållet. David 
cyklade åt samma håll men svängde av sen.

My säger att hon och Ida gick en liten promenad och efter det så gick de hem till David igen. 
David var hemma och betedde sig helt normalt. Hon uppfattade inte David som berusad.
Hon kommer inte ihåg om David ringde till någon.
Hon uppger efter fråga att Alexander verkade full under kvällen. 

När de varit hos David ett tag ringde hon till sin pappa och bad honom hämta dem. När Mys 
pappa kom körde de hem Ida och My och David åkte vidare till hennes pappa där de sov över.

 Dialogform:
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FL Så du har bara sett Anton på morgonen, när ni kommer dit vid 11?

My: Jaa sen har jag typ inte sett han om det inte var han som kom med…

FL: Den andra personen du såg på håll?

My: jaa
FL: När ni stog där, såg du att det var Anton då, att han var den personen?

My: Nää, han hade luva på sig o typ…stod en bit bort, och jag tänkte inte så mycket på vem 
det var.

FL: Den andra personen det var?

My: Mmm…asså som kom gåendes?

FL: ja

My: Det var väl Alexanders brorsa

FL: Så Alexanders brorsa och en till kom och gick?

My: Ja

FL: Gick de mot fågeltornet?

My: jaa de gick ju som efter mig å vi gick ju så fort därifrån sen tror jag Alexander och Jonna 
typ mötte upp dem åsså följde dom med dem åt andra hållet.

FL: När fick du veta vad som hänt?

My: Det var väl typ dan efter och när det började skrivas och…

FL: Vad sa du till David då?

My: Jamen han blev väl typ…eeeh…som jag fattade det blev han väl häktad typ då så jag han 
som inte prata med honom

 David sov över tillsammans med henne hos hennes pappa och dagen därpå åkte de till Mys 
mamma. Dagen därpå, på måndag började det skrivas om händelsen.

 My frågas om hon har någon aning om vem som har utfört tortyren mot Anton Olsson.

My : Asså…ja ja ska väl gissa asså…jag vet ju egentligen som ingenting men antagligen så är 
det väl typ Alexander ååå…David som…eftersom dom gick iväg rätt mycket och så…

FL: När ni var hos David?

MY: mmm

FL: och var gick de iväg då?

MY: Det vet jag inte, jag satt i TV-rummet när de gick ut därifrån åå sen vet jag inte
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FL: Men du la märket till det? Att de lämnade rummet flera gånger?

MY: mm, särskilt Alexander, han gick typ hela tiden

FL: Hur var deras sinnestämning?

MY: Asså dom var väl typ normala, jag tänkte inte så mycket jag satt mest in i telefonen ååå

FL: Hur var Jonna då?

MY: mm, hon var normal

FL: Drack hon något?

MY: öö, jag vet…jag tror hon smakade lite hon blev i alla fall inte full vad jag vet

FL: Uppfattade du om Ida var full?

MY: Jaa, hon sa det då flera gånger. Åå jag är så full, och då tar jag det som att…

FL: Såg du om hon drack mycket alkohol?

MY: Ja asså hon drack ju i alla fall mer än oss. Hon blev rätt full

FL: Och hur märkte du det?

My: Ja men hon började prata mycket mer och blev rätt jobbig och så

FL: Hade hon problem att stå eller gå?

My: Nää, det skulle jag inte säga, inte vad jag tänkte på men hon satt ju mest i soffan

FL: Vad tycker du är värst, att David sitter inlåst eller att Anton blivit torterad?

My: Jaa att Anton har blivit det uppenbarligen

 Slut Dialog

My har inget ytterligare att tillägga varför förhöret avslutas.

Förhöret genomläst och godkänt på polisstationen i Kalix 2018-05-22
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Lönnberg, My
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-05-22
Förhör påbörjat

13:04
Förhör avslutat

13:52
Förhörsplats

Kalix polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret inspelat på ljudband

My's mor Maria Lönnberg närvarar under förhöret.

Kompletterande förhör med vittnet då det är uppenbart att hon undanhåller information.

My vidhåller berättelsen som hon tidigare lämnat och säger sig inte ha uppfattat något 
brottsligt alls under nämnda tidsperiod trots att hon befunnit sig på samtliga 
brottsplatsadresser samt i gärningsmännens närvaro i princip hela dagen och kvällen det 
aktuella datumet. Hon uppger att hon satt och pysslade med mobiltelefonen och pratade med 
Jonna hela dagen. Hon säger att hon även varit ute någon gång och att hon även legat och 
vilat i vardagsrummet.

My uppger, som hon tidigare berättat, att David var helt lugn och som vanligt senare under 
lördag kväll och till måndag morgon, trots att hon informeras om att han enligt uppgift varit 
stressad och orolig vad som skulle hända. Hon säger att David inte pratade någonting om 
aktuell händelse. De pratade inte om något speciellt och gick och lade sig nästan direkt.
Hon säger att David inte brukar anförtro sig för någon.
My uppger efter fråga att hon även uppfattade Alexander som normal denna dag. Hon tror att 
både Alexander och David druckit alkohol.

My hävdar bestämt att hon bara sett en skymt av Anton när hon och de övriga kom till David 
Bjur på förmiddagen den 5 maj, trots att det finns andra uppgifter i utredningen som säger att 
hon varit fullt medveten om vad som hänt i huset och att hon även sett Anton vid övriga 



tillfällen aktuellt datum.
Hon säger: Jag har i alla fall inte sett han, inte vad jag kommer ihåg.

My frågas om hon kommer ihåg att det började lukta bränt i huset under nämnda datum. My 
säger att hon inte kommer ihåg detta. Hon uppger, efter fråga, att hon har ett normalt 
luktsinne men uppger att hon detta datum var väldigt förkyld. Hon informeras att det 
framkommit i utredningen att det luktade bränt kött i huset så att man var tvungen att vädra. 
My svarar att hon har för sig att man vädrade men det var ingen som sa att det luktade. Hon 
kommer inte ihåg vem som öppnade fönstret.

My frågas om hon hade regelbunden kontakt med David Bjur under 
förmiddagen/eftermiddagen. My säger att de inte pratade så mycket med varandra. 

My säger spontant att hon inte vill vara här. Hon vill inte medverka vid förhöret. Hon frågas 
om hon på något sätt blivit hotat eller påverkad. Hon uppger att hon inte har påverkats av 
någon.

 My bereds tillfälle att läsa igenom förhöret som hölls med henne tidigare. Hon vägrar detta, 
lämnar rummet och går ut och sätter sig i bilen.
Förhörsledarna hämtar tillbaka henne och förhöret fortsätter genom att hon ombeds 
komentera det hon sagt i tidigare förhör.

My informeras om att det framkommit att hon var i Davids rum då misshandeln mot Anton 
började. My svarar: Jag gick ut på en gång
Hon berättar vidare att därefter kom Jonna ut och sist Ida.

My har i tidigare förhör sagt att det kom en massa folk till adressen och frågas om hon kan 
namnge någon som kom till adressen. 
Hon svarar: Det vet jag inte riktigt, jag har som inte koll på dom de var inte där så länge

My frågas om Alexanders bror var där. My svarar att hon tror det. Hon säger att Alexanders 
bror kom till adressen lite senare.

My tillfrågas om vilka av dem som gick till Willys, som hon uppgett i tidigare förhör.
My svarar: Att det var hon, Ida, Jonna och David och han med skägget som hon tror är 
Alexanders bror. Hon uppger att hon nu kommit på att Alexander INTE var med till Willys, 
som hon tidigare sagt. Han hade gått någonstans tidigare. Hon vet inte var eller när han gick.

My informeras om att det framkommit att gärningsmännen med jämna mellanrum kommit 
och berättat vad de gjort med målsägande. My svarar att hon inte hört något sådant.
My frågas om hon hört vad Alexander sagt. Hon svarar: Inte åt mig. Jag brukar inte lägga mig 
i vad andra pratar
Hon frågas om hon blivit förevisad filmsekvenser från tortyren. Hon svarar att hon inte sett 
någon film.

My ställs mot uppgifterna att det framkommit att hon och Ida varit och tittat på Anton efter 
det att han blivit torterad. My förnekar att hon varit det. Det Ida säger stämmer inte.

My informeras om att det i utredningen framkommit att en person i denna krets berättat i 
förhör att My berättat för honom om anledningen till varför Anton blev torterad. Hon uppger 
att detta inte stämmer och hon förstår inte varför någon säger att hon ska ha sagt så. Enligt 
förhörsuppgifter ska hon ha sagt att Anton och David i princip hittat på en orsak som Anton 
ska ha gjort endast i syfte att få plåga honom. My hävdar bestämt att detta har hon inte sagt 
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och undrar var dessa uppgifter kommer ifrån.

My frågas om händelsen vid fågeltornet. Hon har i tidigare förhör nämnt att hon såg 
Alexanders bror komma gåendes med en annan, för henne okänd person. Andra uppgifter i 
ärendet gör gällande att denna person är Målsägande Anton Olsson. My hävdar att hon inte 
såg att denna person var Anton. Denna person stod en bit bort och hade en huva över huvudet 
och tittade ner i marken. My och Ida gick tillbaka och de övriga, även killen med huvan, gick 
åt andra hållet.
Hon tillfrågas vad hon och Ida pratade om då de gick tillbaka från fågeltornet. My svarar att 
de pratade inte. De gick mest tysta.

My har i tidigare förhör sagt att Ida, Alexander och David lämnade påsar vid fågeltornet.  
Hon uppger att hon i och för sig ansåg det konstigt och att något inte stämde, men frågade 
inte varför de lämnade grejerna där.

Idag uppger My att hon vet att det var papper och bevis i påsarna.

My frågas om hon noterat om det var något annat som inte stämde denna dag., Hon säger att 
hon tyckte att det var konstigt att de kom och gick hela tiden. De kom in till dem i 
vardagsrummet för att sedan gå iväg igen Hon såg inte var de gick då hon satt i 
vardagsrummet och då inte hade någon insyn över källartrappen och trappen mot 
övervåningen. Med dem syftar hon på Alexander och David.

My frågas om hon tyckte något annat var konstigt denna dag. Hon uppger att det var konstigt 
att de inte såg Anton mer efter de tidigare bråkat på rummet. Hon säger att Anton som 
försvann.

Hon uppger efter fråga att hon är förvånad över att David gjort detta mot Anton. Hon har 
aldrig sett han våldsam mot andra. Hon säger att hon känner David hyfsat bra.

My säger att hon aldrig brukar bry sig om när folk sitter och pratar om saker som inte rör 
henne.

My tillfrågas om det är så att personer som berättat att hon varit medveten om det som hänt 
samt att hon även berättat om orsaken till tortyren ljuger svarar My att det kan vara så att 
dessa personer endast tagit för givet att hon sagt och uppfattat saker bara för att hon varit där 
när det hände. Hon har ingen annan förklaring.

Hon säger att Anton sov över hos henne tillsammans med två vänner helgen innan denna 
händelse. Daniella och Sakari. Dagen efter sov även Anton över igen men då var endast 
David Bjur och My där.
My säger att hon inte känner Anton väl men hon säger att han verkar snäll och trevlig.

My uppger att hon inte har något annat att säga varvid förhöret avslutas.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Mäkitalo, Joonas Sakari
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök Kalix 2018-05-06
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-05-20
Förhör påbörjat

11:08
Förhör avslutat

Förhörsplats

Kalix polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Sakari Mäkitalo informeras om att det kommit till polisens kännedom att han ska ha 
befunnit sig hos David Bjur på Fågelsångsvägen 6 den 2018-05-06.

Sakari uppger att han känner David Bjur och han vet var han bor men aktuellt datum befann 
han sig i Piteå på Piteå Cruising som chaufför. Han säger att han var där med sin flickvän 
Daniela Driessler och ytterligare tre kompisar. Amanda Östlund, Linus Nyberg och Joakim 
Öberg. Han berättar att de åkte dit vid 18-19:00 tiden och kom hem ca 05:00 på morgonen. 
Han berättar att han körde till Risön där Joakim Öberg bor. Där tog han Joakims bil och de 
två hämtade upp de övriga för vidare färd mot Piteå. Innan klockan 18:00 var han 
tillsammans med sin flickvän men kommer inte ihåg vad de gjorde. Han har för sig att de var 
och åt någonstans.

Han har ingen förklaring varför någon säger att han ska ha varit på Fågelsångsvägen 6 detta 
datum.

Sakari frågas om vilken relation han har med David Bjur.

Han har känt David Bjur sedan han var liten men umgås inte med honom idag. De slutade 
umgås då han gick i sjuan eller åttan. David kan ha ringt om skjuts då och då vilket Sakari 
ställt upp på. David har betalat bensinpengar för skjutsen. Han vet att David är ihop med en 
tjej som heter My Lönnberg. 

Han uppger att han skjutsade David Bjur från Fågelsångsvägen någon vecka innan den 
aktuella händelsen och det är den senaste gången han varit där.

 Sakari frågas vilken relation han har med Alexander Voulikainen.



Han säger att han gått i samma klass som honom när han gick i femman och sexan, men 
umgås ingenting med honom idag. Han vet att Alexander bor i Luleå idag. Han vet inte om 
eller vem Alexander är ihop med. Han vet att Alexander har en bror som bor i Göteborg men 
han har aldrig träffat denne.

 Sakari frågas om han känner Anton Olsson

Han uppger att han bara träffat Anton någon gång tidigare men det var två kompisar till 
honom som ville åka och hälsa på Anton och då erbjöd sig Sakari att skjutsa dem till 
Sunderby sjukhus där Anton låg. Han följde med kompisarna upp till Anton för att visa 
Anton att det fanns folk som brydde sig om honom. Kompisarna heter Daniel Isaksson och 
den andre heter Peter. Han vet ej efternamnet på Peter.

Han såg hur Anton såg ut på sjukhuset och det såg inte bra ut. Anton hade sagt att han hade 
fått massa droger innan misshandeln vilket antagligen gjorde att det inte gjorde lika ont som 
det förmodligen gjort utan drogpåverkan.

 Sakari frågas om han vet varför Anton Olsson torterades hos David Bjur aktuellt datum.

Han uppger att han träffade på Anton Olsson och David Bjur i centrala Kalix ca 1-2 veckor 
innan den aktuella händelsen. De berättade att de varit i Luleå och där hade de träffat på 
någon kille som det ryktades om att denne slagit en tjej. Anton hade jagat runt denna kille och 
försökt spruta pepparspray på killen. Händelsen hade utspelat sig i någon av galleriorna i 
Luleå. Strand, shopping eller Smedjan. En vakt hade hindrat Anton från att få tag på killen.

Enligt Sakari hade David och Anton berättat detta för honom på ett glättigt sätt. 

Han har för sig, men är inte helt säker på att det var My Lönnberg, David Bjurs flickvän, som 
berättade att detta var en anledning till att Anton senar blev plågad och slagen av David Bjur 
och Alexander Voulikainen. Den andra anledningen var att de tyckte att det var roligt att 
plåga Anton.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Mäkitalo, Joonas Sakari
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till Mord Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-06-19
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

13:02
Förhörsplats

Kalix polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret intalat på ljudfil

Sakari informeras om att uppgifterna som han lämnade i förhöret den 20 maj inte 
stämmer. Han informeras om att han enligt flera uppgifter varit där aktuell dag och 
träffat bl.a. Alexander Bjur och att han i samband med detta visat ett intresse för en 
motorcykel som Alexander förevisade honom. Detta skedde den 5 maj.

Sakari uppger att detta stämmer och att han måste ha blandat ihop dagarna. Han berättar 
följande:
Han har för sig att han det aktuella datumet skjutsade dit My från stan. Det kan ha varit från 
Gallerian i Kalix. 
Han parkerade på gården på Fågelsångsvägen och fick se Alexander Bjur och hans flickvän 
stå vid garaget. Alexander sade att han hade skaffat en ny motorcykel som han visade för 
Sakari. Sakari säger att han även provkörde denna motorcykel.
Alexander berättade även att hans bror David var inne i huset med några personer samt att 
Alexander hittat knark på ett bord inne i huset. Alexander tänkte sparka ut dem. Han sade att 
han ringt dit någon kompis som kunde hjälpa honom.
Sakari erbjöd sig att gå in i huset och säga att Alexander ville ha ut dem från huset vilket 
Alexander gick med på.

Sakari gick in och fick se dem sitta i vardagsrummet. Han sade till dem: "Alexander vill att ni 
ska ut härifrån, för han vill inte att ni ska sitta här inne". Efter detta gick alla ut från huset och 
Sakari gick tillbaka till Alexander och tittade på motorcykeln. Efter detta åkte han hem.
Han uppger att My hoppade in i hans bil när han åkte iväg men i samband med att han åkt en 



bit fick han ett samtal av sin far och var tvungen att åka hem. Sakari vände då tillbaka och 
släppta av henne intill det övriga sällskapet som tidigare lämnat huset. 

Efter detta åkte han till Piteå Crusing, som han berättat i tidigare förhör.

 Sakari ombeds berätta vilka han såg då han var inne i huset.

En kille som heter Niklas, men som han inte vet efternamnet på. Niklas hade mörkt hår och 
mörkt skäggt. Han var ganska lång. Niklas är några år äldre än Sakari. Sen var det David och 
Alexander. My och Ida Ojane samt kanske 2-3 unga tjejer till som han inte vet vilka de är. 
Alla satt i sofforna i vardagsrummet. Han säger att alla var lugna och kan inte säga om någon 
var berusad.
Sakari uppger efter fråga att det inte verkade som att det var fest. De satt bara lugnt i sofforna 
och åt chips. Han var bara inne i huset någon minut. Han såg ingen alkohol.

Sakari uppger att han bara hörde David prata. När Sakari sagt att de skulle gå reste sig David 
upp och sade till alla något i stil med "Nu går vi".

Sakari gick ut först och resten kom efter några minuter. 

Han uppger efter fråga att han inte kände någon doft inne i huset. Han säger att han alltid är 
täppt i näsan.

Sakari uppger efter fråga att han inte såg Anton Olsson inne i huset. Han vet vem Anton är 
och skulle känna igen honom.

 Sakari informeras om att det kommit till polisens kännedom att han helgen innan 
befunnit sig hos My’s mamma tillsammans med Anton Olsson.

Han uppger att detta stämmer men kan inte säga vilket datum det hände. Han uppger att han 
skjutsat My, David och Anton till My’s pappa i Bondersbyn och när de senare ville ha skjuts 
till My’s mamma i Orrträsk hämtade han dem. Sakaris flickvän Daniella var med då de 
hämtade de övriga. My frågade om de ville stanna över hos My’s mamma vilket de gjorde. 
Han uppger att det inte var något speciellt som hände. Anton och David var som vanligt. Det 
var inga meningsskiljaktigheter mellan dem. 

Sakari uppger efter fråga att han är säker på att det var My som berättade till honom vad 
anledningen till tortyren mot Anton Olsson var.

Anledningen var att David, My, Anton och kanske någon annan varit i Luleå veckan innan 
aktuell händelse.
Anton hade på något sätt fått reda på att någon i Luleå slagit en tjej. Anton o de övriga hade 
träffat på denna person och det hela hade slutat med att Anton jagat denna person med 
pepparspray inne på någon galleria i Luleå. Anton hade blivit tagen av en vakt. Anton hade 
inte träffat personen med pepparspray.
Detta ska enligt My varit anledningen till att de senare torterade Anton. Killen kan ha varit 
kompis med Alexander Vuolikainen eller någon av hans kompisar. My hade även sagt att den 
riktiga anledningen varför de torterade Anton var att de båda tyckte det var kul.
Sakari säger att My sagt till honom att Ida varit ned o kollat till honom lite då och då,. De 
hade sagt till henne något i stil med: "Gå o kolla till han så att han inte typ dött"
Alexander och David hade varit glada och skämtat om vad de gjorde med Anton i källaren.
My berättade detta åt Sakari en eller två dagar efter att alla blivit intagna av polisen och 
Sakari har för sig att My berättade detta åt honom på skolan.
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Sakari uppger att han sällan umgås med My. Däremot umgås hans flickvän Danielle en del 
med My.

Sakari får förhöret uppläst för sig 2018-06-21 via telefon. Han uppger att det stämmer med 
följande korrigering: Det var inte hans far som ringde då My åkte med honom från platsen det 
var hans flickvän Daniella.

Sakari tillfrågas i samband med detta om han befunnit sig hos David Bjur och grillat någon 
dag innan aktuell händelse.

Han uppger att det stämmer. Han kom till David och där befann sig Anton, Ida, My och 
David. Han uppger att de grillade och hade trevligt. Alla var nyktra och inget speciellt hände. 
David uppger efter fråga att Anton inte gjorde något anmärkningsvärt mot My. Det enda han 
kommer ihåg var att David och My tjafsade lite med varandra i slutet av grillningen. Han tror 
att han var där i ca 20-30 minuter innan han åkte hem igen. My blev hämtad av någon av sina 
föräldrar strax innan Sakari åkte hem.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Hemtjänst

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Edvartsen, Else
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Händelser på Parkbältesgatan i Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-06-26
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Luleå polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Else Edvartsen, fortsättningsvis kallad Else, arbetar i hemtjänsten åt stöd och 
omsorgsgruppen i Kalix. Hon brukar besöka Joel Valikainen och dela ut medicin till honom.

Else frågas om hon var hos Joel den 5 maj i år. Hon svarar att hon var där på kvällen 
tillsammans med en kollega vid namn Mia Wunsch. Hon kommer inte ihåg exakt vilken tid 
de brukar gå till Joel men att det brukar röra sig om 19:00-19:30 tiden på kvällen. Ibland kan 
det bli något senare beroende på om de haft mycket att göra.

Hon uppger att de kom till Joel och hon fick en känsla av att han ville bli av med dem fort. 
Hon grundar detta på att Joel var ovanligt kortfattad mot dem. Hon berättar att de gav Joel sin 
medicin som han har i ett låst skåp i köket och därefter lämnade de lägenheten. 

Hon kan inte säga om det befann mer folk i lägenheten då hon och Mia bara var in i köket hos 
Joel. De var aldrig inne i vardagsrummet/sovrummet vid detta tillfälle. Hon har för sig att 
toalettdörren stod öppen och kan inte säga om hon såg något anmärkningsvärt eller 
iögonfallande i lägenheten. Hon säger att det var lite stökigt, men det brukar å andra sidan 
alltid vara lite stökigt hos Joel.

Hon kommer inte ihåg om hon mötte någon eller såg något speciellt när de gick till Joel.

Dagen därpå vid, vid ungefär vid samma tid, besökte hon och hennes kollega Jan Gustavsson 
Joel. Hon sade då till Jan att nu skulle de kolla runt lite i lägenheten, då Joel varit så kort mot 
dem dagen innan. Else gick nu in i vardagsrummet och där påträffade hon en halvnaken tjej i 
sängen och en kille stod bredvid. Else och Jan ringde polisen efter detta besök.

Hon berättar vidare att de brukar vara hos Joel tre gånger per dag och ge honom medicin samt 



titta till honom. En gång på förmiddagen, en gång på dagen och en gång på kvällen.

Uppläst och godkänt

Förhör med Edvartsen, Else; 2018-06-26 14:30   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör
Hemtjänst

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Wunsch, Mia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Observationer på Parkbältesgatan, Joel Vallikainen 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-06-26
Förhör påbörjat

15:17
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Luleå Polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Mia jobbar åt stöd och omsorgsgruppen, Kalix hemtjänst. Hon brukar besöka Joel Valikainen 
på Parkbältesgatan och dela ut medicin till honom.

Mia berättar att hon på morgonen den 5 maj besökte Joel Vallikainen för att ge honom 
medicin. Hon kommer inte ihåg vem hon hade med sig men säger att de alltid brukar vara två 
då de besöker Joel på grund av hans psykos samt hans missbruksproblematik.

Hon kommer ihåg att hon sade till honom att han skulle komma på lördagsfikat klockan halv 
två som är belägen i en samlingslokal i porten bredvid. Hon kan även ha besökt Joel vid 
lunchtid och påmint honom om lördagsfikat. 

Då Joel inte dök upp halv två så gick hon över till hans lägenhet och hämtade honom. Hon 
kommer ihåg att hon gjorde en smörgås som hon gav honom och han satt i samlingslokalen 
till uppskattningsvis 15:00-15:30 men är inte säker på denna tidpunkt. Hon vet inte om han 
gick hem eller om han gick någon annanstans då han lämnade lokalen. Mia säger att hennes 
kollegor Janne och Else också var i samlingslokalen då Joel kom dit.

Senare på kvällen gick hon och Else till Joel för att dela medicin till honom. När de plingade 
på dörren öppnade Joel och Else gick in först i lägenheten. Joel sade till Mia: "Jag har varit i 
bråk men det har löst sig". Mia försökte få reda på vad som hänt men Joel ville inte prata mer 
om det.

De gick in köket och Joel fick sin medicin. Mia säger att de var i Joels lägenhet i ca fem 
minuter. Hon tror att Joel var ensam i lägenheten då det i övrigt var helt tyst. Varken hon eller 
Else var in i vardagsrummet/sovrummet.



Mia säger att det var lite småstökigt i lägenheten men att det för det mesta brukar vara så i 
Joels lägenhet.

Mia uppger att hon senare fick höra av någon boende att Joel varit nedpissad och att detta var 
någon gång mellan det han lämnade samlingslokalen och när de kom på kvällsbesöket. Mia 
kommer ihåg att det luktade urin i lägenheten då hon och Else var där på kvällen.

Mia berättar vidare att de brukar komma till Parkbältesgatan och dela medicin vid 19:00 
tiden. De brukar besöka Joel bland de sista. Medicindelning brukar gå ganska fort och hon 
tror att de var hos Joel närmare halv åtta på kvällen än åtta.

Uppläst och godkänt

Förhör med Wunsch, Mia; 2018-06-26 15:17   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Fors, Alexander
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter i Joel Valikainens lägenhet på Parkbältesgatan i Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-06-28
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:19
Förhörsplats

Kalix polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Mikael O Nilsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret inspelat på ljudfil

Kompletterande förhör gällande händelsen hos Joel Valikainen på Parkbältesgatan i Kalix 
2018-05-05

Fors uppger att han ringde till Joel Valikainen under eftermiddagen aktuellt datum. Joel var 
trevlig och glad och ville att han skulle komma förbi. Joel berättade ingenting om vad som 
hänt eller att det föregick något i hans lägenhet.

Han berättar att han efter samtalet med Joel pratade med sin flickvän Saga Öhlund och kom 
överens med henne att de två skulle träffas hos Joel.

Han uppger efter fråga att det var någon annan hos Joel då han ringde och han pratade även 
med denna person. Fors vill inte uppge vem denna person är eller vad de pratade om. Fors 
uppskattar att det tog ca 30 minuter från det att han ringde till Joel till dess han kom dit. 
Klockan var då ca 18:00-19:00 när han anlände på Parkbältesgatan.

Fors säger att han har för sig att Joel öppnade dörren. Joel betedde sig psykotisk. Han 
vankade av och an och pratade för sig själv. Han var frånvarande och man fick knappt 
kontakt med honom.

Fors berättar vidare att han såg ytterligare tre personer i köket. En kille satt vid köksbordet i 
hörnet på höger sida. Fors säger att denna kille var misshandlad. Han säger att det såg man. 
Killen var blodig i ansiktet och satt upprätt med huvudet hängandes neråt mot sitt bröst. Han 



vet inte om killen var vaken eller medvetslös. Han kommer inte ihåg om de övriga personerna 
stod upp eller satt. Fors säger att han inte gick in i köket utan kollade bara snabbt in. Fors 
uppger efter fråga att killen var påklädd men kommer inte ihåg hur han var klädd. Han har 
senare fått reda på att killen heter Anton Olsson. 

En kille som befann i köket ville prata med Fors och de gick vidare till vardagsrummet. Fors 
vet vem mannen är men vill inte uppge vem denna person är. Han säger att denna person är 
lång och smal. Han hade en svart "bandana" över ansiktet som täckte munnen. Han 
uppskattar att han var i lägenheten i ca 10 minuter, tills hans flickvän Saga kom.
Fors vill inte uppge vad han och denna man pratade om men uppger efter fråga att det inte var 
något hotfullt samtal.
Fors frågas om mannen heter Thomas Johansson Vuolikainen. Fors svarar: Jag vet inte

Fors uppger att det inte var trevligt att komma in i lägenheten. Han säger att det var dålig 
stämning. Alla var lugna men de var drogpåverkade. Detta i samband med den misshandlade 
mannen vid köksbordet gjorde att Fors ville komma därifrån så fort som möjligt. Han frågas 
om det någon gång framgick varför killen fått stryk. Fors svarar: Nää, jag frågade ingenting 
om det, jag la mig inte i så nää jag vet inte

Fors frågas var killen som kallades för kalle befann sig. Fors svarar att han kom och hälsade 
på honom i vardagsrummet. Han säger även att han satt i vardagsrummet ett tag då Fors 
pratade med den andra killen. Han uppger efter fråga att han såg Kalle i köket när han kom 
men kan inte säga var i köket.

Fors frågas om han kände någon doft i lägenheten. Han uppger att han inte kände någon 
speciell doft som han kommer ihåg.

När Saga kom till lägenheten ställde sig den långa killen men bandanan för ingången till 
köket. Saga befann sig mest vid dörren i hallen men kan ha varit in i vardagsrummet vid 
något tillfälle. Fors fick uppfattningen att den långa killen ställde sig i vägen för 
köksingången så att Saga inte skulle se in i köket där den misshandlade killen satt.
Fors sade direkt Saga kom att Vi ska dra nu. De småtjafsade lite i hallen och sedan lämnade 
de lägenheten.

Fors var inte mer hos Joel denna kväll men besökte honom dagen därpå. De pratade inget om 
vad som hänt i hans lägenhet dagen innan. Joel var lite konstig och de var inte så länge hos 
honom. Han frågas om någon annan var hos Joel när de var där. Han svarar att det var någon 
hemsamarit som kom och tittade in i Joels sovrum där han och Saga låg. 

Han uppger att han aldrig träffat Anton Olsson förut. Han har inte bott i Kalix på fyra år. 
Kalle vet han vem det är men han känner inte honom.

Gällande förhöret som tidigare hållits med Fors där det är beskrivet att killen låg på bordet 
och sov, så säger Fors att detta är felaktigt. Killen satt upp med hängande huvud. Han var 
blodig i ansiktet och Fors vet inte om han var medvetslös eller vaken. Killen satt stilla och 
befann sig i köket under hela tiden Fors var i lägenheten.

Relaterat och godkänt

Förhör med Fors, Alexander; 2018-06-28 10:00   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Isaksson, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Dataslagningar
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande besöket av David Bjur.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Magdalena Olofsson
Förhörsdatum

2018-08-02
Förhör påbörjat

11:23
Förhör avslutat

11:33
Förhörsplats

Polisen, Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Daniel Isaksson informeras att polisen utreder ett mordförsök, som skett i Kalix och att 
Daniel skall höras som vittne eftersom det finns uppgifter i ärendet som gör gällande att 
David Bjur besökt Daniel, dagen för brottet.

Daniel tillfrågas om sin relation till David Bjur, och uppger att de känner varandra sedan 
några år tillbaka. De är kompisar som ses/hörs på daglig basis.

Daniel informeras att David i förhör har berättat att han varit hem till Daniel Isaksson, 
lördagen den 5 maj 2018. Daniel säger att han inte riktigt minns vad det var för veckodag, 
men bekräftar att uppgiften stämmer.
Anledningen till besöket minns inte Daniel. Daniel säger att de tog en cigg och kaffe. På 
fråga om någon ytterligare person befann sig hemma hos Daniel, svarar han "Göteborgaren" 
var där. Antingen var "Göteborgaren" redan där när David kom, eller så anslöt han. Daniel 
minns att "Göteborgaren" och David lämnade Daniels bostad tillsammans.
Daniel upplevde inte att David var narkotikapåverkad vid besöket, och att han uppträdde som 
han brukade dvs. lite "hyperaktiv".

På fråga om David ringde något telefonsamtal från Daniel, svarar Daniel att han inte minns. 
Daniel har dåligt minne. 

Daniel känner Anton Olsson, någorlunda. Anton känner inte till att/om Anton brukade bo hos 
"Göteborgaren", men han känner till att han brukar vara där. Daniel har besökt Olsson på 
sjukhuset, och säger att det är fruktansvärt det han varit utsatt för.



Daniel har ett svagt minne att "Göteborgaren" frågade David var Anton var? Och David sa 
någonting om att Anton hade åkt iväg i någon "Jänkare". 

Daniel läste/fick informationen om händelsen i tidningen, och fick en chock när han läste om 
vad som hade hänt Anton Olsson. Daniel säger också att han hade kommit ihåg om han hade 
hört någonting av David i samband med besöket. Daniel säger att det inte finns någonting 
som kan rättfärdiga det som hänt, och säger att det är helt sjukt att någon kan något sånt.

När "Göteborgaren" kom tillbaka till Daniel var han ensam, och berättade då att det var 
avspärrat runt David Bjurs hus, och David hade gripits av polis när han satte nyckeln i låset 
och låskolven var utbytt. 
Daniel uppskattar att Daniel kom tillbaka efter max en halvtimme.

Daniel har inget mera att tillägga.

Relaterat och godkänt.

Förhör med Isaksson, Daniel; 2018-08-02 11:23   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Johansson, Göran
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Dataslagningar
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

My`s pappa Göran hörs som vittne
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Magdalena Olofsson
Förhörsdatum

2018-08-02
Förhör påbörjat

10:42
Förhör avslutat

10:54
Förhörsplats

Polisen, Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

I samband med förhör med My Lönnberg, hörs Göran (My´s pappa) gällande sina 
iakttagelser i samband med händelsen som utspelade sig i Kalix den 5 maj 2018.

Göran säger att han inte riktigt minns vad det var för veckodag, men det har han kollat upp i 
efterhand. My befann sig hemma hos David Bjur den aktuella dagen/kvällen, där hon enligt 
ö.k med sin pappa skulle få stanna till 22:00.

My har inte fått sova borta på omkring ett år, så att hon skulle sova hos David var uteslutet.

My kontaktade Göran och ville hem tidigare, redan vid 20:00-tiden. Göran minns att han 
tittade på något tv-program som han ville se klart innan hämtningen. Därefter åkte Göran 
tillsammans med sin flickvän hem till Davids adress för att hämta My. När de kom dit så var 
My i sällskap med David Bjur samt en för Göran obekant tjej, som de skjutsade hem till 
Innanbäcken.

Göran uppfattade inte att någon var berusad/påverkad och kände inte heller någon 
alkohollukt. 
När David satte sig i bilen nämnde han någonting om larmet: " kom jag ihåg att larma" eller 
något liknande, men gick aldrig tillbaka för att kolla det.

På fråga om det i förväg var planerat att David skulle följa med/sova hos My svarar Göran, att 
han bara tog det för givet.

På vägen stannade de först till på Kungsviksgatan, där David skulle lämna en nyckel, därefter 



åkte de till Ica Näsbyn där David och My gick in för att handla. Under den tiden satt den 
okända tjejen kvar i bilen. Sedan gick färden till Innanbäcken dit de skjutsade tjejen, och 
sedan hem till Bondersbyn.

Göran uppfattade aldrig att det var någonting som hade hänt under kvällen. Både My och 
David uppträdde som de normalt sett gör. Göran säger att " de var som att ingenting hade 
hänt".

Relaterat och godkänt.

Förhör med Johansson, Göran; 2018-08-02 10:42   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Lundbäck, Yvonne
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av Pa. Belting samt

dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mamma till Thomas J och Alexander V.

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. Thomas närvaro på adressen, Snickarvägen 3, Kalix.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Thomas Belting
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

01:01
Förhör avslutat

01:17
Förhörsplats

Snickarvägen 3, Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

T.B

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhör hålls med Yvonne som är mamma till Thomas Johansson och Alexander Voulikainen 
gällande sönernas närvaro i hemmet den senaste tiden. 

Gällande Thomas så säger Yvonne, att han kom upp till Norrbotten på fredag den 4 maj 2018. 
Han bor i södra Sverige men är uppe på besök.

Under lördagen den 5 maj 2018 så har Thomas åkt med mamma Yvonne från hennes hus på 
Snickarvägen 3 i Kalix-Nyborg in till Kalix. Detta var på eftermiddagen, vid ca 13:00-14:00. 
Yvonne skulle handla i Kalix och så passade Thomas på att lifta till Kalix med henne.

Thomas har under kvällen på lördagen blivit hämtad av mamma Yvonne på Gallerian i Kalix 
runt kl 20:00-20:30. Yvonne säger att dem två var hemma på Snickarvägen 3 när klockan var 
20:30. Då var Thomas själv. Yvonne har inte träffat sin andra son Alexander på den senaste 
tiden. Hon har inte träffat honom under lördagen den 5 maj 2018. 

Yvonne säger att det kan vara så att Thomas och Alexander har träffats i Kalix under 
lördagen men hon är inte helt säker. 

Gällande en annan son som Yvonne har, som heter Rickard så säger hon att han bor hos sin 
far i Uppsala. Pappan heter Kurt. Kurt och Rickard bor tillsammans i Uppsala. Yvonne säger 
att Rickard inte är uppe i Kalix just nu. Skulle han vara i Kalix så skulle han bo hos henne. 
Han känner ingen annan i Kalix. Hon är helt säker på att han är hemma i Uppsala.

På en rak fråga från förhörsledare gällande om Rickard har varit upp i Kalix under lördagen 
så svarar Yvonne att det har han inte varit.



Gällande Alexander så säger Yvonne, att han bor i Luleå på något "hem" eller "boende". Det 
kan ev. ligga på Hantverksvägen 27, JN Care AB i Luleå. Alexander har inte varit hemma på 
Snickarvägen 3 i Kalix under helgen. Hon tror att han är i Luleå just nu.

Uppläst, anteckningsform kl 01:17.

Förhör med Lundbäck, Yvonne; 2018-05-07 01:01   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Engberg Bjur, Ann-Kristin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mamma till misstänkte David Bjur
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande Salubrin och/ eller Alcogel i bostaden.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-05-17
Förhör påbörjat

11:25
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Kalix
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Ann-Kristin är mamma till David Bjur. De bor på samma adress, Fågelsångsvägen 6 i 
Kalix. Ann-Kristin informerades om att hon inte är skyldig att vittna eftersom hon är 
närstående till David.

Ann-Kristin tillfrågades om hon har någon form av handsprit, Alcogel eller liknande hemma 
i bostaden. Ann-Kristin uppgav att hon hade det, den flaskan tog hon och hennes man med 
sig när de åkte utomlands.

Ann-Kristin tillfrågades om hon har Salubrin hemma. Ann-Kristin uppgav att hon har en 
flaska Salubrin på toan som finns bredvid köket. På frågan om Ann-Kristin vet om David har 
Salubrin eller Alcogel, svarade hon att David har en eller två flaskor Salubrin ståendes på 
byrån i sitt rum.

Ann-Kristin såg Salubrinet på Davids rum för ungefär tre veckor sedan när hon städade.

Förhöret relaterat och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 4 LPO Luleå/Boden
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Foto i RES
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord, Kalix 2018-05-05 kl 11:00-20:30.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Vill ha Martin från Tuhkanens

advokatbyrå.

Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Johansson
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

03:30
Förhör avslutat

03:32
Förhörsplats

Arresten Luleå
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Alexander informeras om rätten att inte uttala sig om brottsmisstanken innan en rättegång och 
om rätten att ha en försvarare med sig. 

Alexander förnekar brott.

Alexander uppmanas att förklara sig närmare om brottsmisstanken när han har försvarare 
närvarande vilket Alexander också vill.
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Förhör
Förhöret är en sammanfattning av videoinspelning

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel i Kalix 180505
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Martin Vulkan
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Karin Ågren
Förhörsdatum

2018-05-08
Förhör påbörjat

09:18
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polisstationen Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K.Å

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Andrén, Johanna

Berättelse

Delges rätten till försvarare, Marin Vulkan närvarande.

Delges rätten att under förhör inte uttala sig.

Delges misstanke om försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att 
tillsammans och i samförstånd med andra medgärningsmän tillfogat omfattande skador på 
målsägaren. Detta har skett i Kalix under lördagen 180505.

 Nedan är en sammanfattning av förhör som finns inspelat på video.

Alexander FÖRNEKAR BROTT.

Alexander berättar att han vaknade ensam hemma i sin lägenhet i Luleå på Hantverksvägen. 
Sen tog han bussen till Kalix, med på bussen var en tjejkompis som han inte vill namnge. 
Alexander åkte till Kalix för att han skulle träffa sin kompis David Bjur och kanske träffa sin 
bror Tomas Johansson. De kom till Kalix vid 12- tiden, Alexanders tjejkompis gick då någon 
annanstans och Alexander träffade David. Han och David gick hem till David som bor på 
Fågelsångsvägen. Där var det ca 10 personer. Alexander kan varken namnge eller beskriva 
dessa personer, han har träffat några av dem tidigare men vet inte vilka det är. Han säger att 
några är tjejer och några är killar, de är ljushyade och är i hans ålder.
Alexander säger att de först var på Davids rum som ligger på övervåningen där satt dom och 
drack, sen gick han ner till vardagsrummet. Han vet inte vad de andra personerna gjorde. 
Alexander säger att huset har tre våningar men han kan inte minnas om han var ner i källaren 
eller inte. Alexander säger att det var fest hos David, de umgicks pratade och drack alkohol, 
Alexander satt mest med sin telefon och har inte koll på vad de andra gjorde. Han vet inte 



heller om det kom och gick något folk, kanske var det några som kom och stannad en kort 
stund och sen åkte. Så vitt Alexander vet förekom inga droger på festen.

Vid 17- tiden blev Alexander rastlös och less på festen och då gick han därifrån, han gick ut 
för att promenera, han gick runt runt i Kalix i flera timmar, han brukar göra så, han var 
ganska full eftersom han hade druckit en kvarting vodka. Han blev så full att han har svårt att 
minnas vad som hände. Han säger att han var ensam när han gick därifrån. På något sätt 
bestämde han träff med sin bror, han tror att han ringde honom. Alexander bestämde även 
träff med sin tjejkompis, men han vet inte hur. Vid 20-tiden träffade han sin bror och 
tjejkompisen på Willys i Kalix, han vet inte hur de hade kommit dit. Han tror att hans bror 
fått skjuts av deras mamma. Hans bror åkte därifrån vid 20.30 då kom deras mamma och 
hämtade honom.

När klockan blev mellan 21-22 gick Alexander med sin tjejkompis hem till hans mormor och 
morfar i Djuptjärn. De gick dit eftersom de hade tänkt åka med 21.20 bussen, men den bussen 
går bara på vardagar så de bestämde sig för att sova hos hans mormor och morfar i stället. Det 
är inte ovanligt att Alexander sover där. När de kom dit träffade de både mormor och morfar 
sen gick vi och la oss för att sova.

Alexander säger att de klev upp vid 9-10 tiden på söndagsmorgon, de åt frukost med hans 
mormor och morfar sen skjutsade Alexanders morfar dem in till stan/Kalix. De tog sen 
bussen till Luleå. När de kom till Luleå gick de på Max och Alexanders tjejkompis gick på 
toa sen gick de till busshållplatsen på Smedjegatan och tog buss nr. 9 till Stadsön där de klev 
av bussen och promenerade hem till Alexanders lägenhet på Hantverksvägen, det är en 
öppenvårdslägenhet som Alexander bott i sedan augusti.

När de kom dit var klockan kring 13-14- tiden, de såg film. När klockan var 16-17 for tjejen 
hem och då somnade Alexander. Han vaknade först när hans syster ringde till honom. Då var 
klockan 01.30. Hon sa att polisen vart dit hem till deras mamma och gripit Tomas och att de 
letade efter honom. Alexander ringde då 11414 och bad att få prata med yttre befäl i Kalix, 
men han fick inte göra det. Alexander väntade hemma till klockan blev 03.00 då kom polisen 
och hämtade honom. 

Alexander säger att han inte träffade någon som han kände under söndagen. Han såg en tjej 
på bussen från Kalix som han sa hej till, men han vet inte vad hon heter.

Han har inte pratat med någon i telefon förutom hans pappa som bor i Uppsala.

Han har kanske pratat med sin bror i telefon men det kan även vara så att de bara sms.ad, 
Alexander minns inte vad det handlade om, var nog ingenting särskilt.

På fråga säger Alexander att han inte vet vem målsägaren är, han känner ingen Anton Olsson, 
han känner inte ens till namnet.

Försvararen, Vulkan ställer frågor angående boendet och vilka regler som gäller där. 
Alexander svarar att hon har en SOL-placering och har bott i lägenheten sedan i augusti, före 
det var han på behandlingshem. Han har tillsyn umgänge och hjälp med medicinering, men 
han bor själv. Alexander säger att han äter medicin för ADHD.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform

Förhör med Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander; 2018-05-08 09:18   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör
Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel. Se gärningsbeskrivning nedan.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Martin Wulkan
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-05-28
Förhör påbörjat

13:18
Förhör avslutat

13:36
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Per Finnberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret spelades in på ljudband.

 Alexander delgavs misstanke enligt nedan:

 Försök till mord i Kalix på olika adresser 2018-05-05 genom att tillsammans och i 
samförstånd tillfogat målsägande omfattande livshotande skador under tortyrliknade former. 
Händelsen har varit utdragen och pågått under flera timmar. Gärningen har varit uppsåtlig i 
syfte att beröva målsägande livet.

Alternativt

 Synnerligen grov misshandel i Kalix på olika adresser 2018-05-05 genom att tillsammans 
och i samförstånd tillfogat målsägande omfattande och livshotande skador. Detta genom att 
med tortyrliknade metoder, under flera timmar, visat synnerlig grymhet och hänsynslöshet 
mot målsägande. Gärningen har skett med uppsåt.

 Alexander informerades om rätten att inte uttala sig om misstanken.

Alexander uppgav att han FÖRNEKAR brott, han står fast vid det han sagt i tidigare förhör.

Alexander informeras om att polisen pratat med målsägande Anton Olsson som lämnat en 
detaljerad och trovärdig berättelse om vad som hände i samband med att han blev utsatt för 
brott. Polisen har även pratat med andra personer som varit på plats, som inte har någon 
koppling till Anton, dessa personer har styrkt Antons berättelse. 



Alexander ombads nu att berätta vad som egentligen hände den 5 maj 2018. Alexander 
uppgav att det han berättat tidigare i förhör är det som hände.

Alexander tillfrågades om vem tjejkompisen är som följde med honom till Kalix den aktuella 
dagen. Alexander uppgav att han inte vill säga det.

Alexander informerades om att polisen pratat med tjejkompisen samt att vi vet att hon följde 
med honom till David Bjur.

Alexander informerades om att han när som helst kan säga till om han vill ta en paus för att 
prata med sin advokat.

Advokaten uppmanade förhörsledarna att istället ställa frågor till Alexander.

Alexander ombads att berätta om vad det var som hände på Fågelsångsvägen 6. Alexander 
uppgav att det var fest, precis som han berättat tidigare.

Alexander tillfrågades om vad som hände när han kom till David. Alexander uppgav att han 
inte kommer ihåg. Anledningen till att han inte kommer ihåg är att "det börjar vara länge 
sedan nu".

Det påtalades för Alexander att det som hänt inte är något vanligt förekommande, så han kan 
försöka att komma ihåg vad som hände. 

På fråga om när Alexander kom till David, svarade Alexander att det var vid 12, 13 tiden. Att 
de skulle hälsa på David bestämdes dagen innan händelsen. 

Alexander uppgav att han inte kommer ihåg vilka som var hemma hos David när han kom 
dit, det var 10,12 stycken där. Flera av dem känner han inte igen. Han vet vem David är.

Under festen hos David var Alexander både på nedervåningen och övervåningen.

Alexander informerades om att polisen fått veta att något hände uppe på Davids rum. 
Alexander ombads att berätta om det. Alexander uppgav att han inte vet något om det.

Förhörsledarna sa till Alexander, att för sin egen, och för Antons skull, berätta sin del i 
händelsen.

Advokaten uppgav att han uppfattar att inte Alexander har något att säga.

Alexander vill hänvisa till det han sagt i tidigare förhör, han har inte något ytterligare att säga.

 Mailas till advokaten för genomläsning 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord i Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Martin Wulkan
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-06-01
Förhör påbörjat

13:01
Förhör avslutat

11:59
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Alexander FÖRNEKAR brott och uppger att han står fast vid berättelsen som han lämnat i 
det första förhöret.

 Alexande tillfrågas inledningsvis om han kan beskriva sin relation med David Bjur.

Alexander uppger att han känt David Bjur sedan 2012.  Han gick i samma klass som Sakari 
Mäkitalo som kände David och det var genom honom han lärde känna David Bjur. Han har 
inte pratat med Sakari Mäkitalo på många år. 

Han säger att han umgåtts mycket med David Bjur genom åren och har varit en nära vän till 
Alexander. Sista tiden har han dock inte umgåtts så mycket med David. Han uppskattar att de 
träffats kanske fem gånger i år och vid de flesta tillfällena har David kommit till Alexander i 
Luleå. Han uppger att de även periodvis har kontakt med varandra via telefon och facebook. 
David har haft med sin flickvän My Lönnberg vid de flesta tillfällena.

När de träffas brukar de bara umgås rent allmänt.

Alexander uppger efter fråga att lägenheten som han har i Luleå har han via socialen som i 
sin tur överlåter lägenheten till öppenvården där han befinner sig just nu. Han säger att det är 
en egen lägenhet men att det finns öppenvårdspersonal i nära anslutning som kommer och gör 
tillsyn någon gång då och då. Han säger dock att socialen sagt upp lägenheten nu då han för 
närvarande är frihetsberövad.

Anledningen till att han bor i denna lägenhet är att han tidigare befunnit sig på ett 



behandlingshem i Kalix där han vårdats för sitt narkotikamissbruk. Meningen var att han 
skulle skrivas ut efter behandlingshemmet. Han tog dock ett återfall i samband med 
utskrivningen och då hamnade han i Luleå i öppenvårdens försorg.

Han har bott i huset sedan den 6 augusti i fjol. Han säger att han måste lämna urinprov minst 
två gånger i veckan. Han har haft två återfall under denna period. Den 28 augusti samt en 
annan gång då han rökte cannabis.

Alexander ombeds beskriva sin relation med sin bror Tomas. Han säger att de har nära 
kontakt med varandra de träffas pratar med varandra och träffas även med jämna mellanrum. 
Han uppger att Tomas bor lite överallt. "Ibland bor han hos mamma och ibland i huset i 
Stockholm"

Alexander frågas om hans relation med målsägande Anton Olsson. Alexander svarar: "jag 
känner inte honom, jag känner inte igen namnet". Han vet inte vem denna person är.

 Alexander frågas hur han känner Joel Valikainen.
Alexander svarar att han känner honom genom David Bjur. Han umgås aldrig bara med Joel. 
David har alltid varit med då de träffats

 Alexander frågas hur han känner Jonna Veesa
Han känner henne via David Bjur då han tror att Davids ex-flickvän My är kompis med 
Jonna.
Efter fråga om Jonna är flickvän till Alexander svarar han "Nää, inte direkt".
Han uppger att han känt Jonna i någon månad.

 Alexander frågas hur bra han känner Davids flickvän My Lönnberg.
Han säger att han inte känner henne så bra annat än att hon varit med då han umgåtts med 
David. Han säger att han nästan inte pratat med henne alls. Han säger att My varit med David 
de flesta gångerna han träffat David det sista halvåret. My och David brukar åka till Luleå 
tillsammans.

 Alexander frågas om han känner Alexander Fors.
Han säger att han tror att han träffat Alexander Fors några gånger. Han känner dock inte 
honom. Han tror att han  inte träffade Alexander Fors aktuellt datum.

Alexander uppger efter fråga att han brukas kallas för "Kalle" eller "Alexander". Han fick 
smeknamnet "Kalle" då han gick i sexan.

 Alexander frågas hur han känner Ida Ojane.
Alexander uppger att han inte känner henne. Han vet inte vem det är.

Alexander bekräftar sitt tidigare förhör att han och Jonna tog bussen till Kalix där de möttes 
av David. Därefter gick de och handlade och när de gjort detta gick de hem till David på 
Fågelsångsvägen i Kalix.
Han uppger att han inte kommer ihåg om de gick direkt upp till Davids rum eller om de 
gjorde något annat före. Han säger att han drack alkohol och har endast vaga minnesbilder av 
den fortsatta kvällen. Han kommer ihåg att de gick upp på Davids rum. Han kommer dock 
inte ihåg vem som var på Davids rum när de kom in dit. Han säger att han drack minst en 
halv 75:a ren alkohol från det att han kom dit. Han hade inte tagit andra droger.

Alexander uppger efter fråga att han träffade sin bror Tomas vid Willys vid 20-21:00 tiden 
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på kvällen. Han kommer inte ihåg om han pratat med Tomas i telefon under kvällen.

 Alexander ställs mot uppgifterna att David Bjur i förhör påstår att Alexander utövat 
kraftigt våld mot Anton Olsson i Davids rum samt att David försökte få stopp på 
misshandeln mot Anton.
Att David sagt att han vill att de ska gå ut ur rummet och att han sedan sett hur de gått ner 
i källaren. David säger därefter att han senare går ner i källaren och hur han ser hur 
Anton Olsson torteras samt att det luktar fruktansvärt. Att David försöker stoppa det hela.
Alexander har ingen kommentar till detta och uppger att David ljuger. Han säger att det inte 
stämmer det David säger. Han uppger att han inte vet varför David påstår detta.

 Alexander frågas om det är så att David Bjur inte har någon skuld i det som hänt.
Alexander säger: "Jag vet inte".

 Förhöret avbryts då Alexander vill samråda med sin advokat kl 11:43 och återupptas kl 
11:56

Alexander vill inte yttra sig mer idag.

 Alexander frågas om han kan förklara varför Davids utsaga inte stämmer då han enligt 
egen uppgift endast har vaga minnesfragment under aktuellt datum.

Alexander svarar bara att det inte stämmer men kan inte förklara varför det inte stämmer.

Han säger att han inte kommer ihåg något annat och säger att han skulle kommit ihåg om han 
slagit någon. "Man brukar komma ihåg sånt"

Förhöret avslutas kl 11:59
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök i Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Martin Wulkan
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-07-05
Förhör påbörjat

13:08
Förhör avslutat

13:59
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Mikael O Nilsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret intalat på ljudfil

Alexander FÖRNEKAR försök till mord.
Alexander ERKÄNNER grov misshandel.

 Alexander ombeds berätta vad som hände aktuell dag samt vad som föregick händelsen.

Alexander uppger att det var planerat att han och Jonna skulle till Kalix aktuell dag och sova 
över hos David Bjur.
När de kom till Kalix mötte David dem vid busstationen och de gick därefter och handlade. 
Han berättar vidare att David sade att han var sur på Anton och ville slå honom. Anton fanns 
vid detta tillfälle hemma hos David Bjur. Han sade aldrig varför han var sur på Anton. 
Alexander säger "Det var det vi skulle göra när de kom dit, och sen spårade det väl ut helt 
enkelt"

Alexander uppger efter fråga att han byter om till mjukisbyxor när han kommer in i huset och 
detta gör han på nedervåningen i huset. Efter detta gick de upp till Davis rum och där började 
han slå på Anton, som han tror, sitter på Davids säng vid detta tillfälle.

Han uppger att Anton befann sig i rummet men han kommer inte ihåg om de andra var i 
rummet eller om de var ute och rökte just då. Med de andra menar han My, Jonna och Ida.

Han kommer inte ihåg om han kom upp själv eller om David och Jonna följde med honom 
upp på rummet.



Alexander säger att han slår Anton där han sitter i sängen. Han kommer inte ihåg om han 
sade något till Anton innan slagen. Han säger att slagen träffar både Antons ansikte hans 
kropp. De flesta slagen var kroppsslag. Han slår både med handflata och med knuten näve. 
Alexander uppger efter fråga att slagen inte var jättehårda han gradera slagens kraft till 
"mittemellan." Han kommer ihåg att David sade till Anton: "Du vet varför det här händer va?"

Alexander kommer inte ihåg om Anton satt ner hela tiden eller om han vid något tillfälle 
ramlade ner på golvet.

Alexander berättar att Anton till en början inte gör någonting då Alexander slår honom, men 
efter ett tag börjar han "ta självförsvar" och det är då David också börjar ge sig på Anton 
genom att slå honom. Han kommer inte ihåg om det var någon som höll i Anton under 
misshandeln.

Alexander berättar vidare att han tog en lång knivvässare i metall, som fanns i Davids rum 
och började slå Anton med denna. Han säger att det fanns två knivvässare på Davids rum. Det 
var inget de hade tagit med sig dit.
Han slog Anton ett flertal gånger mot dennes ben och armar. Han säger att kraften i dessa slag 
inte var så hårda.

Alexander ombeds berätta vad som händer sen

 Dialog:
F1: Per Finnberg
F2: Mikael Nilsson
AV: Alexander Vuolikainen

AV: Sen sätter han sig ner på sängen, och jag trodde att det var klart då, asså att det inte 
skulle bli nå mer, och då plötsligt så tar David fram en kniv. Hugger honom i benet. Han ger 
mig kniven så hugger jag honom i axeln och armen.

F1: Kommer du ihåg hur många hugg han högg?

AV: Jag vet inte, kanske fyra fem nånting…

F1: Det är David som hugger…

AV:…benet hugger han.

F1: Fyra fem hugg?

AV: Jag vet inte hur många…jag antar att det var fyra-fem, jag kommer inte ihåg hur 
många…jag såg ju benet efteråt men…

F2: Vad var det för kniv?

AV: eeeh…jag vet, en kökskniv typ, silvrig, typ så lång (visar ca 10-15 cm med sina händer)

F1: Är det bladet som är silvrigt

AV: Båda är silvrigt, bladet och handtaget. Stålhandtag

F1: Är det som i ett stycke eller?
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AV: Jag vet inte exakt, det är en liten kniv
 Slut dialog

Han uppger att denna kniv också fanns i Davids rum när han kom upp dit. Han berättar vidare 
att David räckte kniven till Alexander efter att han huggit Anton i dennes högra ben. När 
Alexander får kniven så sticker han Anton först i den vänstra axelns framsida (och visar på 
sig själv ett parti runt sitt vänstra nyckelben). Efter detta utdelar han ett stick som träffar 
Antons vänstra underarm. Anton satt vid detta tillfälle på sängen med armarna nedåt utefter 
sina sidor. Alexander satt vid Antons vänstra sida och David vid hans högra. Alexander  
uppger att han sticker med kniven. Han hugger inte.

Alexander informeras om att lungan skadats av ett stick i sidan av hans kropp. Alexander 
svarar att han inte visste att denna skada fanns. Han har inte stuckit honom i sidan av 
kroppen. Däremot så antog han att lungans skada kan ha uppkommit i sticket nedanför 
Antons nyckelben som han utdelat. Han fick reda på att lungan skadats vid häktningen. Han 
har inte, som förhörsledarna säger framgår i ett förhör, sagt att han ville testa en grej och 
därefter punkterat lungan på målsägande. Tanken var aldrig att de medvetet skulle punktera 
lungan på Anton

Alexander uppger efter fråga att han var helt passiv. Enda gången han försökte göra motstånd 
var, som Alexander tidigare berättat, när Alexander påbörjade misshandeln mot Anton. 

 Alexander ombeds berätta vad som händer efter detta

 Dialog:
AV: Jag kommer inte ihåg exakt men sen gick vi ner i källaren…och han skulle duscha…och 
David kom på iden..asså det blödde mycket från axeln, då kom David på att han skulle 
bränna, asså bränna igen såret så det skulle sluta blöda…eller jag kom inte ihåg om det var 
min eller Davids ide, men jag tror det var Davids ide

F1: Bränna igen såret, du pekar på axeln…

AV: Ja ja…sen så, efter efter han duschat så så skulle vi ge honom en handduk. Han frågade 
om vi skulle skendränka han, och då så gjorde vi det…skendränkte honom typ 10-15 
sekunder nånting tror jag

F1: Det här med att bränna. Hur gick det till när ni brände såret?

AV: Det det har inte hänt ännu.

F1: Okej det har inte hänt ännu?

AV: Nää

F1: Ni går ner i duschen, och då skulle han duscha?

AV: Jaa, skölja av sig. Sen skendränkte vi honom.

F1: Någon gav honom en handduk?

AV: Jaa och han frågade Vad ska ni göra? Ska ni skendränka mig? Typ så frågade han.

F1: Var det något ni hade planerat?
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AV: Nää, nä det var det inte. Vi hade bara planerat å slå honom…åssa hade David nån jävla 
ide om att han skulle hänga upp honom som en boxningssäck.

F1: mm

AV: Han pratade om det men det hände aldrig.

F1: nä just det…så tanken att skendränka honom den väcks…

AV: Jaa den fanns inte innan

F1: Hur går skendränkningen till?

AV: Vi satta handduk för hans ansikte åsså spolade vi vatten på ansiktet.

F1: Ligger han ner då?

AV: jaa

F1: Hade han kläder på sig?

AV: kalsonger tror jag.

F2: Vad spolade ni vatten med?

AV: En vattenkran…eller duschmunstycke…dusch

F2: Hade det någon effekt? Skendränkningen?

AV: ehhh, inte direkt

F2: Sa han nånting eller…

AV: Nää, han sa ingenting då.

F2: Hostade han? Spottade han? Fräste han?

AV: Nej, inte åt det…men han fick ett slag av en sån där knivvässare i ansiktet

F1: Vem var det som slog?

AV: David. Jag vet inte vars han prickade men, det var inget hårt slag men då började han 
spotta blod.

F1: Hade han handduken över ansiktet då?

AV: Ja, och då tog han bort den och började spotta blod.

F1: Varför fick han det här slaget?

AV: Jag vet inte

F1: Gjorde han hela tiden som ni sa?
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AV: Ja
 Slut dialog

Alexander ombeds berätta om iden David hade om att hänga upp Anton i taket. Alexander 
säger att David ville använda Anton som boxningssäck. Det blev dock aldrig av på grund av 
att David inte hade någon krok i taket. Alexander kom med iden att de kunde hänga upp 
honom i vattenrören i taket. Anton sade då: "nää, mina ben kommer att vika." Han trodde inte 
att han skulle kunna stå upp.

Alexander uppger att Anton aldrig försökte göra motstånd. Under skendränkningen var han 
inte fastbunden på något sätt. Han sa inte heller att de skulle sluta. Alexander uppger efter 
fråga att de skendränkte honom en gång.

När de var klara med skendränkningen skulle David bränna igen såret på Anton. David gick 
upp från källaren och hämtade en gasolbrännare och vid det tillfället frågade Anton 
Alexander: "Kommer jag dö idag? Kommer jag dö? Kommer ni döda mig?" och då sa 
Alexander till honom: "Nej, nej! Du kommer inte att dö idag." Alexander lovade honom att 
han inte skulle dö och då lugnade Anton ner sig. Alexander uppger efter fråga att Anton såg 
ångestfylld ut när han frågade honom detta men när han fick svaret så lugnade han ner sig. 
Alexander kommer inte ihåg om David var i närheten vid denna händelse.

Alexander ombeds beskriva gasolbrännaren och han säger att det är en liten brännare som 
man använder då man lagar mat. Han har för sig att den var svart med rött handtag. David 
hade även kniven som de tidigare huggit Anton med

 Dialog
F1: Vad gör ni med det här?

AV: Han ber mig håll i gasolbrännaren. Jag sätter på den och han tar kniven och …eller gör 
kniven varm och han försöker pressa på såret men han missar…åsså…åsså värmer han upp 
den igen, åsså gör han sådär några gånger, sen vet jag inte han han gör det på andra ställen, 
och sen tog han gasolbrännaren och började bränna med bara den.

F1: På såret?

AV: Nä på andra ställen

F1: Okej…slutade det blöda av det här?

AV: Nää han brände aldrig på såret tror jag, det slutade att blöda av sig själv efter ett litet tag.

F1: Kommer du ihåg var han brände?

AV: Nää inte exakt, jag kommer ihåg att han brände typ mot bröstet nånting och typ armen.

F1: Kniven är det något som används över hela…

AV: Nää det användes i början av bränningen och när vi knivhögg han.

F2: Hur pass varmt var knivbladet?

AV: Det blev orange

Förhör med Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander; 2018-07-05 13:08   diarienr: 5000-K528192-18

 316



F1: alldeles riktigt glöd…

AV: Nää bara toppen blev orange andra gången. Första gången blev det inte orange

F1: Luktade det något när ni höll på med det här?

AV: Jag kände ingen doft men David sa att de andra kände doften där uppe så jag antar att det 
luktade. Jag vet inte om David kände någon doft, för jag va som alltså…David sprang upp 
och ner hela tiden

F1: Var du kvar hela tiden nere..

AV: Nää inte hela tiden men jag var som kvar ganska mycket.

F1: Lämnade ni honom någon gång själv i källaren?

AV: Joo, och då stannade han där och jag vet inte vad han gjorde. En gång städade han 
upp…och torkade och sånt, ååå jag vet inte vad han gjorde där nere.
 Slut dialog

Alexander säger att de lämnade Anton ensam nere i källaren vid några tillfällen. Anton var 
inte fastbunden vid dessa tillfällen. Alexander vet inte vad Anton gjorde nere i källaren då 
han var där själv. Alexander uppskattar att han allt som allt kanske var nere i källaren själv i 
någon timme. Alexander berättar även att Anton vid något tillfälle fick komma upp i huset. 
Där bjöds han på alkohol och fick röka.

Alexander uppger efter fråga att de inte sa till honom att städa utan det var något som han 
bara gjorde.

Alexander frågas var Anton befinner sig då David bränner honom med gasolbrännaren. 
Alexander svarar att Anton satt ner på en stol då det skedde. Han har för sig att Anton var 
fastsatt med silvertejp i stolen då han blev bränd. Anton bad dem spänna fast honom så att 
han inte skulle rycka till när David skulle bränna igen såret.

Alexander kan inte direkt precisera var på Antons kropp David brände med gasolbrännaren. 
Han kommer ihåg att David pratade om att bränna Anton mellan tårna med den glödgade 
kniven men vet inte om han gjorde det.

Alexander säger att de tejpade fast honom med silvertejp över fotlederna och stolsbenen. 
Armarna tejpades fast bakom Antons rygg. Stolen hade inga karmar.

Alexander har inte bränt Anton, varken med kniv eller gasolbrännare. Han uppger att han 
endast höll i brännaren då David värmde kniven.

Han uppger efter fråga att David öppnade ett fönster nere i källarutrymmet i samband med att 
han brände Anton. Detta på grund av att det luktade så mycket. Alexander vet inte om man 
öppnade något fönster i övriga huset.

Efter det att David bränt Anton kommer Alexander ihåg att Davids storebror kom till huset. 
David blev orolig och ville ha iväg Anton så att hans bror inte skulle märka det. Anton var 
vid detta tillfälle kvar i källaren. Alexander hörde att David sade till Anton att "hålla käften."

Alexander ställs mot uppgifterna att även hans bror Tomas kommer till adressen. Alexander 
svarar att detta sker när allting är slut. Han kommer inte ihåg var Anton befinner sig då hans 
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bror kommer.

Han frågas vilka personer som befinner sig i huset under denna händelse. Alexander säger att 
de gick upp och ner vid jämna mellanrum och att det var ganska mycket folk i huset. Han 
kommer inte ihåg vilka dessa personer är. Han har dock för sig att tjejerna var kvar hela tiden.

Alexander frågas hur det gick till när Anton tog sig från huset:

 Dialog

AV: När Anton tog sig därifrån?

F1: Ja

AV: Innan han åkte så…jag kommer inte ihåg men jag tror att ja asså jag vred på hans 
finger…jag glömde säga det nu…att jag typ knäckte eller bröt drog hans finger ur led nånting.

F1: När gjorde du det?

AV: innan…jag kommer inte ihåg…efter bränningen i…alltså det de sista som gjordes hos 
David

F1: vilken hand var det du…

AV: De det kommer jag inte ihåg, jag tror det var ett ringfinger, men jag kommer inte ihåg

F1: Du knäckte fingret ur led sa du?

AV: Jaa eller bröt, jag vet inte om det bröts eller knäcktes ur led eller vad det var som hände.

F2: Visa hur du gjorde ungefär

AV: Jag tog en tång och vred

F2: Vad var det för tång? Kan du beskriva den?

AV: Jag kommer inte ihåg…ganska stor
 Slut dialog

Alexander kommer inte ihåg vilken typ av tång men nämner att det kanske var en polygrip

Alexander berättar när han knäckt fingret frågade Anton om Alexander kunde vrida fingret 
tillbaka. Alexander sa då till Anton att han fick göra det själv. Han säger att Anton var 
fastbunden vid detta tillfälle samt att de tog loss honom strax efter att han bröt fingret. Han 
tror att Anton var själv ca 1-2 timmar i källaren efter denna händelse.

När de kom ner till källaren igen var det städat. Alexander vet inte vem som städat men antog 
att det var Anton.

 Alexander frågas om hans bror Tomas var nere i källaren vid något tillfälle. 

Han svarar att han inte tror det.

 Alexander frågas hur det gick till när de tog honom från huset. 
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Han svarar: "Han kom upp på övervåningen, eller vi tog upp honom på övervåningen. Vi bad 
han ta på sig. Han fick låna min jacka, jag lånade nån tröja åsså gick jag och han tillsammans 
till Joel."

Alexander känner Joel och vet ungefär var han bor. Dock virrade de runt ett tag innan de kom 
fram till Joel. Det var han och Anton som gick till Joel. De andra var kvar i huset.

På väg mot Joel frågade Alexander hur det var med honom om han hade ont samt sa att han 
skulle sträcka på fingrarna för att se hur hans finger mådde. Han frågade även om han 
behövde åka till sjukhus. 

 Dialog
F1: Åsså kommer ni till Joel? Berätta vidare vad som händer där.

AV: Hos Joel så, jag vet inte, jag blev sur på han  åsså slog jag honom några gånger med 
knytnävarna

F1: Anton?

AV: Ja Anton

F1: Varför blev du sur på honom?

AV: Jag kommer inte ihåg han skulle tvätta av sig i Joels badrum men han blodade ner hela 
badrummet.

F1: mm, Säger du att han ska ta av sig kläderna och tvätta sig eller gör han det själv?

AV: Jag har sagt åt honom tvätta dig och då tog han av sig kläderna. Jag försökte be honom 
att ta på sig dom. Han försökte ta på sig byxorna som tröja ååå han var väl förvirrad eller 
nånting

F1: ja ja

AV: Åsså tvättade han väl av sig lite och tog på sig kläderna…jag vet inte

F1: Du säger att du slog honom några gånger?

AV: Ja

F1: …kommer du ihåg var du träffade?

AV: Nån örfil gav jag honom

F1: med knuten näve?

AV: Nä öppen näve. Åsså nåt knytnävsslag mot typ armen
 Slut dialog

Han kommer inte ihåg hur många gånger han slog Anton hos Joel men säger att det var ett 
par gånger bara, ett fåtal gånger
Alexander frågas hur länge de var hos Joel. Alexander kommer inte ihåg men uppskattar 
tiden till ca 30 min till en timma. Det var inte han som gick från lägenheten med Joel.
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Alexander frågas vem som kommer till Joels lägenhet. Han säger att han inte kommer ihåg 
men det kom några stycken dit. Han säger att David och tjejerna kom efter ett tag. Han 
kommer inte ihåg om det var alla tjejer. Han tror dock att My var där. När David och tjejerna 
kom till Joels lägenhet befann sig Anton i badrummet där han höll på att göra sig i ordning.

Alexander frågas om han kommer ihåg att Alexander Fors kom till lägenheten. Han svarar att 
han kommer ihåg det och att han har för sig att Anton vid detta tillfälle satt vid köksbordet.

Alexander nämner även att Anton tog droger i Joels lägenhet. Han kommer inte ihåg vem 
som gav Anton drogerna.

När David och tjejerna lämnade lägenheten väntade Alexander ett tag för att sedan gå efter 
dem till Davids adress. Anton var kvar i Joels lägenhet. Han frågas vem som mer var kvar i 
Joels lägenhet. Han svarar att han inte kommer ihåg det. Han frågas om hans bror Tomas var 
kvar i Joels lägenhet. Joel svarar att han inte kommer ihåg det.

När Alexander kom till Davids adress hade David lagt ett antal soppåsar och någon väska vid 
en bod utanför huset. David var "stirrig" och han kommer ihåg att David sa: "Det här ska 
brinna, det här ska brinna." Han vet inte vad som fanns i dessa påsar men antar att det var 
bevis från misshandeln de tidigare utsatt Anton för. Han tittade inte vad som var i påsarna
Han berättar att han satt någon av påsarna i sin väska och uppger även efter fråga att alla bar 
saker, "David…Ida tror jag bar nåt, My bar nåt…Jonna bar mina grejer"
Han kommer inte ihåg exakt vem som bar vad.

Han uppger att alla gick tillsammans till ett närbeläget fågeltorn. De gick inte utspridda i små 
grupper. Alexander frågas om alla var medvetna om vad de gjorde vid detta tillfälle det vill 
säga undanröja bevis så svarar Alexander "ja jag antar det"

Han säger att de först gick till en grillplats intill David men det var folk där så de gick vidare 
mot fågeltornet som låg ytterligare en bit bort.

Alexander frågas om det fanns något annat syfte med denna promenad än att bränna upp 
påsarna. Alexander svarar "Nej."

Alexander uppger vidare efter fråga att de lämnade det som de bar bakom fågeltornet. Efter 
detta cyklade David iväg och de övriga gick. Efter detta kom Anton gåendes till platsen. Han 
kommer inte ihåg om han gick själv eller om han hade med sig någon. Anton var i samma 
skick som när han lämnade honom i Joels lägenhet. Alexander frågas i vilket skick han var. 
Alexander svarar "Förvirrad typ, men han verkade annars va OK"
Han frågade Anton "hur är det"
Anton svarade "Det är bra"
Alexander säger även, efter fråga, att Anton kunde gå långsamt. Han behövde inte hjälp att gå.

De som var kvar på platsen var han, Jonna och sedan kom Anton och sedan kom hans bror. 
Han kommer inte ihåg om hans bror kom tillsammans med Anton.

Alexander skulle försöka fixa skjuts till Luleå och uppskattar att de var där ute ungefär en 
halv till en timma. Anton stod med dem hela tiden.

Efter detta gick Tomas och Jonna till Willys som ligger i närheten. Alexander var nu själv 
med Anton och han lämnade honom vid strandpromenaden. Han frågade Anton om han 
kunde lämna honom och fick svaret att det var okej.
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Alexander uppger efter fråga att det var en hel del folk i rörelse denna kväll. Det gick förbi 
massa folk, han uppskattar at det gick förbi ca 10-15 personer allt som allt. Han lämnade 
Anton en bit från fågeltornet, ca 300-400 meter bort.

Efter detta försökte Alexander få sovplats hos sin mamma eller hos sin mormor och morfar. 
Tomas åkte iväg och han och Jonna gick till Coop och köpte chokladmjölk, därefter gick de 
till hans mormor och morfar och sov.

Joel uppger efter fråga att det var han som tände eld på grejerna som de tidigare lagt vid 
fågeltornet. Han uppger att detta skedde då han och Jonna gick till mormor och morfar.

 Han ombeds beskriva hur det gick till 

 Dialog
F1: Vad använde du för…

AV: Tändvätska och en tändare som David hade lämnat.

F1: Hade David lämnat det samtidigt som ni lämnade grejerna där?

AV: Nä han åkte hem och hämtade det.

F1: Han åkte hem på Fågelsångsvägen och hämtade?

AV: Ja ja

F1: Var det något ni pratade om innan? Att han skulle göra det? Var det bestämt att du skulle 
göra det eller?

AV: Jag sa ju till honom att jag inte är villig…att han skulle göra det men han han hade redan 
hunnit fara till My, så han sa att jag måste göra det, att han hade lämnat tändvätskan där.

F1: Ringde han till dig eller?

AV: Jag kommer inte ihåg om han ringde eller om vi skrev.

F1: och var låg den här tändvätskan?

AV: I en påse bland grejerna

F1: Okej, hur gjorde du?

AV: Jag tände…jag hällde det på det sen tände jag eld på det sen gick jag

F1: Du stod inte och kollade om det brann upp eller?

AV: Nä jag gick

F1: Vet du om tornet brann ner eller?

AV: Ja jag läste ju i tidningen dagen efter att det hade gjort det såå..jo, men jag såg inte det.
 Slut dialog

Alexander frågas om han kan berätta vad anledningen till allt detta är.
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Han säger att det var David som var förbannad på Anton och han vet inte varför.
Alexander säger:  "och som sagt jag trodde att det var…jag vet inte…jag tror David asså 
David bara ville slå honom. Att nånstans, innan knivhuggen så blev han triggad eller nånting, 
jag vet inte."
David har inte sagt någon anledning och han har inte pratat närmare med David om detta 
efter händelsen. Han säger att han ringde David strax innan han greps av polisen. 

Han säger att han endast träffat Anton en gång i Luleå tidigare och vid detta tillfälle försökte 
Anton pepparspraya en kille på stan. Han har för sig att det var David som sa till Anton att 
göra det. Alexander säger att han inte brydde sig någonting över detta. Han vet vem killen är 
som höll på att bli sprayad av Anton men denne är ingen av Alexanders vänner. Han vet inte 
om denna händelse kan ha varit något motiv till att misshandla Anton.

Alexander frågas varför han hängde med på det här. Han svarar att han inte vet det. Han 
säger: "jag hängde väl med David så…. "Alexander uppger efter fråga att han och David är 
vänner och ingen av dem står över den andre.

Alexander uppger att han inte tagit några droger och han hade bara druckit några groggar med 
sprite och vodka. Han uppger att han inte var speciellt berusad.

Alexander frågas om någon urinerade på Anton vid något tillfälle. Alexander svarar: "Jaa 
David kissa pissade honom i ansiktet efter skendränkningen". Handuken var inte över Antons 
ansikte vid detta tillfälle. Han kommer inte ihåg om David sade något när han urinerade på 
Anton.

Alexander frågas om Anton skrek något under misshandeln. Att det måste ha gjort vansinnigt 
ont av behandlingen han utsattes för.
Alexander svarar att Anton satt relativt still hela tiden. Han skrek ingenting. Alexander frågas 
om hur Anton reagerade. Alexander svarar: "Jag vet inte…han typ accepterade det eller 
nånting Ja men han försökte inte göra nånting, han sa ingenting, han gjorde ingenting"

Alexander frågas om Anton blir skuren/ristad med kniven över kroppen vid något tillfälle. 
Alexander svarar att han inte tror det. Han säger att han kan ha råkat rispa Anton med kniven 
då han skar bort silvertejpen från hans händer men det var endast en liten rispa på någon av 
hans handleder.

Alexander informeras om att det pratats om handsprit som använts vid något tillfälle. Han 
säger: "Jag kommer ihåg att David hade handsprit men jag kommer inte ihåg asså om Anton 
drack det eller om David tvingade i honom". Han kommer i alla fall ihåg att David sa "Du 
spyr fan inte här inne."
Detta sker i Davids rum. Han har för sig att det rörde sig om en eller två småflaskor med 
handsprit. Han kommer inte ihåg vad det stod på flaskorna eller vilken färg de hade.

 Alexander ombeds berätta om hur man skyddade golvet i källaren. 

Han säger att alla tre, han David och Anton gick vid något tillfälle runt och letade efter något 
att skydda golvet med. De hittade lite papper samt genomskinlig byggplast som de lade ut på 
golvet. Han kommer inte ihåg om detta skedde före eller efter skendränkningen. Han tror att 
detta var vid tidpunkten då de kollade om vattenrören skulle hålla Antons vikt då David ville 
hänga upp honom och använda honom som en boxningssäck. Han kommer inte ihåg vem 
som lade ut pappret och plasten på golvet.
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Alexander tillfrågas om han vet något om ett nitbälte som använts uppe i Davids rum vid 
misshandelns inledning. Han svarar att han nu kommer ihåg att David vid något tillfälle slog 
Anton med ett bälte. Han har ingen aning om hur bältet såg ut.
Själv kommer han ihåg att han slog Anton med ett långt skohorn i plast. Han säger att han 
slog Anton med detta, det första han gjorde. Innan han slog Anton med knytnävarna.

Alexander frågas om han vill säga något mer om händelsen. Alexander säger att han tror att 
detta var alllt.

 Advokat Wulkan bereds tillfälle att ställa frågor
Wulkan frågar om det finns någon tanke eller avsikt med att misshandla Anton då han 
kommer till Kalix. Alexander svarar "Nej". Alexander säger att han fick reda på att Anton var 
hos David samt att David var sur på Anton då han kom till Kalix.
Anton säger efter fråga av Wulkan att efter det att de slagit Anton trodde Alexander att det 
hela var över.

Alexander frågas av förhörsledaren om han kan uppskatta tiden då Anton blir slagen. 
Alexander säger att de kom till David vid 12:00-13:00 tiden och att han går med Anton till 
Joel vid 17:00 tiden. Han uppskattar att de befinner sig hos David i ca 5 timmar.

Wulkan frågar om Alexander haft något med packningen av påsarna att göra. Alexander 
svarar "Nej"

Wulkan frågar om han ville tända eld. Alexander svarar "Nej, det ville jag inte men David 
hade redan åkt iväg då så"

Wulkan frågar: "När du använt kniv då har du inte riktat in dig mot huvud, hals eller hjärta?"

Alexander svarar att han riktade in sig på de nämnda ställena på kroppen för att han vet att 
dessa ställen är relativt ofarliga ställen att bli knivhuggen på.

Wulkan har inga fler frågor.

Förhöret genomläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök i Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Martin Wulkan
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-07-12
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:11
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Mikael O Nilsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Alexander frågas om Anton haft en plastpåse över huvudet vid något eller några tillfällen 
under aktuell händelse.

Alexander uppger att han inte vet något om detta. Han säger att han inte sett eller kommer 
ihåg att något sådant skett

 Alexander frågas om Anton vid något tillfälle tvingades svälja plastfickor, sk. 
Frimärkspåsar i plast.

Alexander känner inte igen det direkt. Han säger att han något svagt minne om några 
redlinepåsar men han kommer inte ihåg något mer.

 Alexander frågas om Anton blivit slagen med en skiftnyckel vid något tillfälle?

Alexander kommer inte ihåg det.

 Alexander ombeds beskriva stolen som Anton satt på.

Alexander tror att stolen var blå. Han säger att det var plast på golvet under stolen. Han säger 
att stolen inte var inslagen i plast.

 Alexander frågas om det märktes att lungan punkterades när han stack kniven i bröstet på 
Anton.



Han uppger att detta inte märktes men däremot så blödde det ganska mycket ett tag. Han 
säger att det slutade blöda av sig själv efter ett tag. Han kommer inte ihåg om de sade till 
Anton att han skulle andas efter knivsticket. Han säger att det var först under 
häktningsförhandlingen som han fick reda på att lungan var punkterad.

 Alexander frågas om denna händelse var planerad sedan tidigare på grund av att vi hittat 
sms i Alexanders mobiltelefon där han frågar om "mobboffret" var med. Frågan ställs till 
David innan han möter dem vid busstationen i Kalix.

Alexander kommer inte ihåg det. Han säger att han kallar många för "mobboffer" han 
kommer dock inte ihåg på vad han syftade på med detta meddelande.

 Alexander informeras om att David sagt i förhör att Alexander ska ha sagt till honom 
"Kalla mig John eller Johan". Detta ska ha skett då David hämtat Jonna och Alexander 
vid busstationen och de går mot Davids hus på Fågelsångsvägen i Kalix.

Alexander uppger att han inte kommer ihåg att han ska ha sagt det. Han brukar inte kallas för 
John eller Johan.

 Alexander informeras om att det i utredningen framkommit att han ska ha filmat 
händelsen i sin mobiltelefon.

Alexander uppger att han inte kommer ihåg det

 Alexander informeras om dessa filmer kan finnas i någon av två sk. "dropbox" som han 
knutit två av sina mailadresser till. Droppbox n s.k "molntjänst" där man kan lagra bl.a 
filmer och bilder i.

Alexander uppger att han inte har någon eller några sk "dropbox". Han vet inte vad det är och 
han kommer inte ihåg lösenorden på sina mailadresser

Genomläst och godkänt på häktet i Luleå 2018-07-13

Alexander uppger i samband med detta att han önskar ett nytt förhör med närvaro av sin 
försvarare då vissa minnesbilder angående detta har klarnat.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledarna

Finnberg och Wiklund

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör som påkallats av den misstänkte
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Martin Wulkan
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-07-16
Förhör påbörjat

10:14
Förhör avslutat

10:23
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Alexander berättade att han inte kommer ihåg det där med plastpåsen över huvudet, men han 
kommer ihåg det där med skiftnyckeln, videorna kommer han ihåg och vad som var på 
filmerna, däremot kommer han inte ihåg lösenordet till dropboxen.

Alexander kommer inte ihåg att Anton tvingades svälja frimärkspåsar i plast.

Alexander berättade att han släppte en skiftnyckel i bröstkorgen på Anton när han låg ner på 
rygg, det var i samband med skendränkningen. Anton låg på rygg i duschen och hade en 
handduk över ansiktet. Alexander kommer inte ihåg varför han gjorde det.

 Alexander tillfrågades vad han menade i smset som han skickade till David, där han 
frågade om "mobboffret" var med. Smset skickades innan han kom hem till David. 
Alexander kommer inte ihåg det. Han vet inte vem han syftade på.

 Alexander tillfrågades om det stämmer att han ville bli kallad John eller Johan. 
Alexander sa att det stämmer, han kommer inte ihåg om det var just de namnen, men han 
ville inte att Anton skulle veta hans riktiga namn. Alexander tänkte att Anton kanske inte 
visste vem han var men det visste Anton.

Alexander och David kom på att de skulle ge Anton stryk i samband med att Alexander kom 
hem till David den aktuella dagen. 



 På frågan om vad anledningen var till att Anton skulle få stryk, svarade Alexander att 
det var för att David var sur på Anton. Alexander vet inte varför David var sur på Anton.

 Alexander ombads att berätta om mobilfilmerna. Alexander berättade att de filmade när 
de skendränkte Anton, det är filmat när David slog Anton med knivvässaren i ansiktet efter 
det att Alexander uppmanat David att göra det, det är även filmat när Alexander släppte 
skiftnyckeln på Antons bröstkorg samt när David pissade Anton i ansiktet. Alexander tror att 
det syns på filmen att det var David som pissade.

Inget ytterligare filmas efter skendränkningen. Det togs ett kort på Anton och två filmer 
spelades in.

Alexander uppgav att de tog ett fotografi på Anton. Det var en helkroppsbild som togs före 
skendränkningen, för att se knivhuggen. Anton stod upp. Fotografiet togs i källaren.

Alexander uppgav att han inte kommer ihåg lösenordet till dropboxen där materialet ligger, 
han kommer i håg att han flyttade filmerna och bilden till en hemlig mapp. Alexander vet inte 
om hemliga mappen är kopplad till dropboxen eller vad det är. Han använde ett lösenord som 
han inte längre kommer ihåg, det var både bokstäver och siffror.

 Advokat Wulkan erbjöds ställa frågor.

Advokaten ville att Alexander skulle förtydliga lite gällande filmerna. Vad det är som 
framkommer vid filmningarna. Alexander uppgav att det framkommer att Anton blev 
skendränkt, att David slog Anton efter att Alexander uppmanat honom att göra det, det där 
med skiftnyckeln och att David pissade i Anton ansikte.

 Alexander tillfrågades om händelsen när David slog Anton med knivvässaren. 
Alexander uppgav att det skedde nere i källaren, slagen med knivvässaren tog i Antons 
ansikte, över munnen/ tänderna och näsan. Alexander kommer ihåg att Anton spottade ganska 
mycket blod efter det. 

Alexander berättade att David hade sagt innan att han ville slå Anton med knivvässaren, då sa 
Alexander till David att han kunde göra det när han filmade det.

 Alexander tillfrågades om David slog med knivvässaren som den är eller om den var 
påverkad på något sätt. Alexander uppgav att han inte kommer ihåg det 

Alexander sa att när David pissar Anton i ansiktet finns på en av filmerna och de andra 
händelserna finns på den andra filmen.

Alexander tillfrågades om det stämmer att han inte bränt Anton vid något tillfälle. Alexander 
uppgav att han inte bränt Alexander.

Alexander tillfrågades om vad han tror är anledningen är till att David lägger den största 
skulden av det som hände Anton på honom. Alexander uppgav att han inte vet men kanske 
gör David det för att få lindrigare straff.

Alexanders uppfattning är att både han och David har varit lika delaktig i det som hände.

På frågan om Alexander vet vad anledningen var till att David var sur på Anton, svarade 
Alexander att han inte vet det.
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Förhör
Misstankeförhör med David Bjuhr

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Bjur, Carl David Joakim Manop
Personnummer

19970210-1974
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord i Kalix 20180505 mellan klockan 11.00-20.30
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

Förhörsledare

Christer Åström
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

13:46
Förhörsplats

Kalix polisstation arrestavdelningen
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

CÅ

Förhörssätt

Förhörsvittne

Söderholm, Amanda

Berättelse

David är informerad om att han har rätt till en försvarare och att han har rätt att vara tyst under 
förhöret.

Förhöret hålls utan försvarare.

David Bjuhr delges misstanke till mordförsök i Kalix 20180505 någon gång mellan kl. 
11.00-20.30 i Kalix kommun.

David FÖRNEKAR brott.

David vill inte säga något mer i förhör.

David önska r Jens Arnhoff som försvarare i 1:a hand och Marko Tuhkanen i 2:a hand

Uppläst och godkänts
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Bjur, Carl David Joakim Manop
Personnummer

19970210-1974
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Slagning RES, av pa

A.Nilsson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med

andra gärningsmän tillfogat omfattande skador på målsägande. Detta har skett i Kalix lördag 180505.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Offentlig försvarare Lennart

Wiklund

Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Anton Nilsson
Förhörsdatum

2018-05-08
Förhör påbörjat

15:07
Förhör avslutat

16:29
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhör med David Bjur.
Pa A.Nilsson är förhörsledare och insp J.Gunnelbrand är biträdande förhörsledare. 

Försvarare Lennart Wiklund, Bjur godtar denne som offentlig försvarare. 

Delges rätten att inte yttra sig i ärendet eller om misstanken.

Delges; Försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att tillsammans och i 
samförstånd med andra gärningsmän tillfogat omfattande skador på målsägande. Detta har 
skett i Kalix lördag 180505.

Förnekar brott.

Jag hade kompisar hemma hos mig och drack. 

Vaknar upp hemma, vid 09:20. Då var en kompis hos mig som skulle iväg, det var Anton 
Olsson. Sov i mitt rum, Fågelsångsvägen 6 Kalix. Ingen annan än oss där. Mina föräldrar 
hade farit tidigt på morgonen. Jag for hemifrån före klockan 10:00. Jag gick och mötte en 
kompis på busstationen, Alexander Vuolikainen, eller liknande efternamn. Jag träffade 
honom vid tio, det vet jag eftersom bolaget hade öppnat. Det var någon tjej med också, Jonna 
men jag vet inte efternamn. Det var inte någon mer än Jonna med. Sen for jag på bolaget och 
köpte alkohol. Och sen for jag hem och de följde med mig. Då var vi ganska många, Ida 



Ojane, oklart stavning efternamn, min före detta flickvän My Lundberg och Anton Olsson var 
där. Direkt när jag kom hem så sa han " Är det något problem" och jag fattade inte vad han 
menade med det. Då hade han varit själv i huset. Min före detta var redan där och Ida, de kom 
dit medans jag var på stan så jag vet inte riktigt när de kom dit. De jag mötte på busstationen 
var också där, de kom med mig.

Jag kommer hem, oklart exakt när, cirka 11. Sen kom väl min brorsa förbi med sin tjej, 
Alexander Bjur heter min bror och hon heter Emmeli men jag vet inte mer än så. 

Sen for jag ner på stan igen för att hämta pengar jag cyklade den här gången. Jag gick första 
gången när jag mötte dom vid busstationen. Jag har inget kort så jag skulle hämta pengar av 
en kompis Daniel Isaksson. När vi tog ut pengar så var också den som Anton bor hos med 
och det var så jag bjöd hem honom, jag vet inte vad han heter. Då var resterande personer 
kvar hemma hos mig medans. Jag minns inte riktigt när jag åkte iväg, 1-2 någon gång. Jag 
tror jag var borta 20 min ungefär. Sen cyklade jag hem igen. Då hade vi börjat dricka alkohol. 

Då hade också min brorsa tagit dit några kompisar men de hängde inte med oss, jag vet inte 
riktigt vilka de är. Jag vet inte vad de heter, de kom aldrig in utan var bara utanför på gården, 
Det var bara Alexander och Emmeli som var i huset någon gång. De var bara en kompis som 
han hade med sig vad jag såg, jag vet inte vad han hette.

Då när jag kom hem hade Anton dragit. Annars var det samma personer kvar i huset. My 
Lundberg, Ida Ojane, Alexander Vuolikainen, min brorsa, Emmeli och jag själv. Jag 
uppskattar att klockan var 14:30 när jag kom hem. Efter typ 30 minuter ville min brorsa att vi 
skulle iväg. Då hade jag ringt in en till kompis Sakari Mäkitali som hade bil för vi skulle iväg 
och köpa sigg för pengarna som jag hämtat ut. Det var bara han i bilen då han kom. 

Då var kanske klockan vid 16-17 tiden. Jag tror att han kom vid 16 tiden och sedan var han 
iväg och testade en motorcykel i cirka 20 minuter. Sackari kommer in och vi är i huset ett tag. 
Då for vi på Ica hjärtat i stan och jag köpte sigg. Klockan var 16-17 när vi gick iväg. 

Sakari åkte hem istället för att vi rymdes inte i bilen. 

Alexander Vuolikainen hade då redan åkt. Jag tror att han åkte iväg lite före 10-20 minuter, 
jag antar att han gick. Han skulle träffa någon annan kompis som hade varit förbi hem hos 
mig, Joel Valikainen. Joel kom bara förbi en snabbis, cirka 20 minuter. Det var efter att jag 
hämtat pengarna så efter det någon gång. Det var före jag var iväg och köpte sigg. 

Vi gick ner till stan och sen for vi hem till mig efter det. Det var jag och tjejerna som gick ner 
på stan, My, Ida, Jonna. Då var det tomt i huset för jag hade larmat. Jag köpte sigg på Ica 
hjärtat. Och sen for vi hem till mig. Då var klockan 18 ungefär när vi kom hem. Sen hände 
det inte så mycket mer, vi väntade på skjuts från Mys pappa för vi skulle hem till henne. 

Jonna for vid 19 och träffade Kalle, Det är Alexander Voulikainen som kallas Kalle, han 
kallas både Kalle och Alex. 

Sen åkte vi jag Ida, My och Mys pappa in till Ica Näsby utanför stan och handlade åt Mys 
pappa. Vi åkte med Mys pappa i bil. Klockan var då ca 20:20 när vi åkte.  

Vi släppte av Ida efter att vi handlat, i Innanbäcken. Jag tror det var något familjehem eller 
något där hon bodde. 
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Sen åkte vi hem till My i Bonders, en by utanför Kalix. Då Var klockan ungefär 21 någonting 
när vi kom fram, kan inte säga exakt men då någon gång. 

Efter det gjorde vi ingenting särskilt, badade badkar och såg TV. Förutom jag och My var 
hennes pappa och hans nya tjej/kvinna där Benita, oklart efternamn. 

Vi gick och la oss vid 23 någon gång. 

Förutom de namngivna så var killen som Anton bor hos förbi hos mig, han heter Peter 
någonting men jag vet inte vad han heter i efternamn. Han kommer från Göteborg så vi kallar 
honom från Göteborgarn. Han var där samtidigt som Joel. De kom inte tillsammans, utan med 
lite mellanrum men sedan for de ungefär samtidigt.

Jag drack inte nå mycket under kvällen en halv kvarting ungefär, starksprit. 

Allihop drack under kvällen, inte Sackari han kom ju senare och körde bil. 

Tog ni några droger? Nej, det var ingen som tog några droger. 

Har du varit någon annanstans än det du berättat om? Nej inte vad jag kommer ihåg. 

När du hämtade pengar, gjorde du något annat då? Nej, hämtade bara pengar. 

När ni handlade sigg köpte ni något annat då? Nej, köpte bara sigg. 

Vad har du för relation till de olika personerna?

Alexander Vuolikainen, känt ett bra tag. Vi är kompisar.

Jonna, känt henne ett tag också, inte så jättelänge, vet inte riktigt vem det är. 

Anton Olsson, sisådär känt honom länge men börjat umgås nu på senare tid. 

My Lundberg före detta flickvän, vänner idag.

Ida Ojane vi har umgåtts lite hit och dit men mest genom My idag.

Sakari Mäkitalo honom har jag känt hela mitt liv. 

Joel Valikainen umgicks mycket förr i tiden, inte så mycket längre. 

Peter har känt honom i kanske ett år, vi är kompisar.

När kom Anton till dig?

Han kom på fredag, vid 21 och sedan såg vi film och sådär men jag gick och la mig ganska 
på direkten. Då var också mina föräldrar där. 

När åkte dina föräldrar?

Jag vet inte, jag sov till 09:20 ungefär men jag tror att deras flyg gick vid 6-7 någon gång på 
morgonen. 

Förhörsledare Johan frågar,
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När Jonna lämnade vid 19:00 vart var Kalle då? Han kom från Joel Valikainen då och de 
möttes på vägen. 

Vart bor Joel?
Han bor nära, man kan gå på typ fem minuter.

Vet du vilka fler som var hemma hos Joel då?

Nej.

Försvararen några frågor?

Nej. 

Bjur är det någoting du vill tillägga?

Nej det är bra så. 

Uppläst och godkänt i sin helhet av försvarare och Bjur.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Bjur, Carl David Joakim Manop
Personnummer

19970210-1974
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord alt synnerligen grov misshandel. Se gärningsbeskrivning nedan.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Lennart Wiklund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-05-30
Förhör påbörjat

13:34
Förhör avslutat

14:31
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Per Finnberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret spelades in på ljudband.

David delgavs misstanke enligt nedan:

 Försök till mord i Kalix på olika adresser 2018-05-05 genom att tillsammans och i 
samförstånd tillfogat målsägande omfattande livshotande skador under tortyrliknade former. 
Händelsen har varit utdragen och pågått under flera timmar. Gärningen har varit uppsåtlig i 
syfte att beröva målsägande livet.

Alternativt

 Synnerligen grov misshandel i Kalix på olika adresser 2018-05-05 genom att tillsammans 
och i samförstånd tillfogat målsägande omfattande och livshotande skador. Detta genom att 
med tortyrliknade metoder, under flera timmar, visat synnerlig grymhet och hänsynslöshet 
mot målsägande. Gärningen har skett med uppsåt.

 David informerades om rätten att inte uttala sig om misstanken.

David har samma inställning som tidigare, han  FÖRNEKAR brott.

Till det tidigare förhöret vill David tillägga följande: När de kom hem och han hade handlat 
på Willys, packade David och Jonna upp varor i köket.

Under tiden gick Alexander upp till övervåningen där Anton var. De andra tjejerna var och 



sminkade sig på toan. 

När David och Jonna kom upp mötte David Anton som sa: "Vad är det som händer? Är något 
på tok?". David visste inte om det hänt något, han svarade nej.

David sa till Anton: - Vi går in till mitt rum och lyssnar på musik.

På fråga svarade David att Anton inte var skadad. Anton var lite upprörd bara. Ingen var 
hotfull.

David informerades om att polisen har pratat med flera personer i utredningen och på det 
sättet fått en bra bild av vad som hänt med Anton och vilka som varit med. Med anledning av 
den informationen så påstår förhörsledarna att det David berättar inte är sanningen. 

 Förhöret avbröts kl.13.41 på Davids begäran. David vill prata med sin advokat i enrum.
Förhöret återupptogs kl.13.51

Advokat Lennart Wiklund uppgav att Davids inställning är densamma som tidigare, han 
förnekar brott.

David uppgav att som han sagt tidigare så var det något tjorv mellan Kalle och Anton men 
David vet inget mer än det.

På frågan vem Kalle är, svarade David att det är Alexander, han kallas för Kalle.

David berättade att det är slut mellan honom och hans ex-brud My. Några dagar innan 
händelsen hemma hos David hade Anton tagit på My, hon sa nej och knuffade iväg honom 
men Anton fortsatte ändå. 

David slog till Anton uppe på sitt rum på grund av detta, han sa till Anton att sluta med det 
han gjort några dagar innan. Då kom den andra killen och sparkade till Anton. "Alla såg". 

David sa till Anton: "ta självförsvar om du vill". David slog Anton med öppen hand på 
halsen, lite lätt. David sa att han inte tänkt och mörda honom eller grovt misshandla Anton.

David tillfrågades om vilka som var inne på hans rum när Anton blev misshandlad. David 
uppgav att förutom han själv var det Alexander, Jonna, My och Ida.

David sa till dem att sluta, han vill inte vara inblandad i det här, han sa om de ska hålla på får 
de gå ner i källaren. David sa att han inte vill att de ska hålla på när hans föräldrar är borta, 
han ska ta hand om huset och katten. 

Efter det gick de ner i källaren och mer än det vet inte David. På fråga vilka de är, svarade 
David att han inte kan säga mer. De måste ha ringt dit fler personer.

David sa att han och Anton skakade hand med varandra, det var utrett mellan dem. De var 
vänner.

David berättade att han gick ner i källaren och sa till dem att sluta. Då höll de på att skära 
Anton med kniv och skit. David uppgav att det var så äckligt att han höll på att spy. David 
sprang upp till tjejerna och sa: "fy fan, jag kan inte vara där nere" Sedan spydde David. "Det 
gick över styr"

Det måste vara Anton som är så rädd att han inte vågar säga sanningen till polisen. David 
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menar att det han berättar är sanningen.

David uppgav att nu har han redan sagt för mycket, de kommer att komma efter honom. "Det 
här är kända brottslingar". David sa att han fick veta under dagen att en av dem, hade tagit 
droger. Det var egentligen meningen att personen skulle sova över hos David men han 
skickade hem dem. David åkte och sov hos exet i stället.

På frågan om David tog droger den aktuella dagen, svarade han nej.

David tillfrågades om vad anledningen var till att han inte såg till att tortyren på Anton 
upphörde. David uppgav att han gick ner och sa till dem, och så slutade de faktiskt och kom 
upp ett tag, men sedan drog de ner Anton i källaren igen.

David uppgav att han inte vill säga för mycket eftersom då kommer de att komma efter 
honom.

David tillfrågades om vilka han menar när han säger dem. David uppgav att han inte vågar 
säga, men det kom flera personer till källaren. De var maskerade, de hade luvor på sig.

David öppnade ett fönster när han var nere i källaren. David sa även till Anton att klä på sig, 
det fick Anton göra. Anledningen till att han öppnade fönster var att det stank. "Det luktade 
mycket, det luktade jäkligt äckligt".

På frågan om någon i huset kan ha undgått att känna lukten som David pratar om, svarade 
David nej. Davids bror Alexander borde också ha känt lukten när han var där, kanske var det 
därför brodern sprang runt i huset.

David sa till de som gjorde detta mot Anton att de skulle sluta, det gjorde han vid flera 
tillfällen. Vid ett tillfälle sa en personerna att Anton borde tacka David eftersom han räddat 
livet på honom.

Vidare berättade David att de tog med Anton från huset, han vet inte vart.

David tillfrågades om vad det var för kniv som användes på Anton. Det var en plastkniv som 
hans mamma vunnit på lotto. Kniven togs från knivblocket i köket.

När de tog ner Anton för andra gången till källaren sa David till dem: "ni får fan städa upp".

När David gick ner i källaren efter ett tag höll Anton på att städa. "Vad fan gör du? Sa David 
till Anton" Anton svarade då att han blivit tvingad att städa. David sa till Anton att dra.

David tillfrågades om vad anledningen är till att Anton blev torterad. David sa: "Anton är 
ganska känd för att hamna i problem med folk. Har jag hört". David vet inte.

På frågan om Anton gjort David något förutom att han tagit på My några dagar innan. David 
uppgav att Anton inte gjort något. David sa att han inte tror att detta handlar om honom.

David tillfrågades om när de andra personerna kom till huset. David uppgav att de kom efter 
någon timme. David vet inte vad som hänt när han varit borta, de kanske kom när David var 
borta.

David tillfrågades om vad tjejerna sa till David om det som hände med Anton i huset. David 
sa: "Jag tror att de var skiträdda". David vet inte om någon sagt åt dem att hålla käften och 
inte säga något till David. 

Förhör med Bjur, Carl David Joakim Manop; 2018-05-30 13:34   diarienr: 5000-K528192-18

 336



David tillfrågades om Alexander Vuolikainens bror var hemma hos honom den aktuella 
dagen. David uppgav att Thomas var där en snabbis.

På frågan vad Thomas gjorde, svarade David: "han umgicks och sånt, snackade i telefon. Jag 
vet inte vad han höll på med" 

Det var Kalle (Alexander) som hade ringt dit honom, David sa till Alexander att det var en 
dålig idé, det kommer att sluta med problem. Med det menar David "att Thomas alltid brukar 
hålla på och bråka och skit".

David tillfrågades om Thomas var ner i källaren. David svarade: "Det vet jag inte. ( tystnad, 
förhörsledarens ant.) Ja, det var han, men.."

David tillfrågades om det stämmer, det han sagt i det tidigare förhöret, att han for iväg från 
huset ett antal gånger. David uppgav att det stämmer. Vid ett tillfälle när han var inne i Kalix 
träffade han killen som Anton bor hos, Peter. Killen köpte en kvarting till David.

David tillfrågades om han var någon annanstans den aktuella kvällen. David uppgav att 
senare på kvällen var han på ICA. 

Vidare berättade David att på kvällen gick de iväg för att grilla hamburgare, det var upptaget 
där de skulle grilla, då skulle de gå till Vassholmen. David cyklade i förväg för att kolla om 
det fanns någon bro över dit. 

På fråga svarade David att de förvarade det som skulle grillas i hans gymväska. Men de 
grillade aldrig hamburgare.

David tillfrågades om de gick till fågeltornet. David sa att det var några långa killar vid 
fågeltornet, Alexander pratade med dem. David och My gick i förväg, han vet inte vem 
killarna var som Alexander pratade med.

 Förhörsledarna sa till David att vi inte tror att han berättar hela sanningen. David fick 
återigen förklarat för sig vilket allvarligt brott det är som han är misstänkt för.

 Advokat Lennart Wiklund fick ställa frågor till David.

David ombads att berätta hur det gick till när Anton städade och sedan flyttades. David 
uppgav att han inte vet, Anton var klar när David kom ner, det var blött på golvet. Anton 
hade klätt på sig. Anton hade blött ner golvet och höll på att torka med en handduk när David 
kom ner.

På frågan om vad Anton kunde göra, svarade David att Anton kunde gå och prata. Därefter 
fördes Anton iväg av de som misshandlat honom.

Senare gick David till Joel, det var efter att han, Thomas och tjejerna hade köpt cig, men då 
var inte Anton där så de måste ha tagit honom någon annanstans. De skulle bara lämna cig 
hos Joel.

David tillfrågades om vilka som var hos Joel. David uppgav: "Anton, eller.. jag vet inte om 
det var Anton, det var Joel och Kalle". (Med Kalle menas Alexander enligt David)

På fråga sa David att han bara var vid ingången hemma hos Joel. David sa att "han inte ville 
ha med dem att göra något mer".
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Förhörsledare Lena, frågade David om det kan vara så att Anton var inne hos Joel trots att 
inte han såg honom. David uppgav att han i alla fall inte hörde Anton, "Det lät ingenting. 
Anton kunde ju prata, han hade pratat tidigare".

David tillfrågades om han vet vart de flyttade Anton. David uppgav att han inte vet det. Han 
hittade Antons nyckel, den åkte han och lämnade hemma i Peters brevinkast. Peter hade varit 
hemma hos David tidigare under dagen.

David tillfrågades om han kände sig påverkad av den alkohol han drack. David sa att han 
kände sig påverkad men inte full, han kommer ihåg vad som hände under dagen.

David tillfrågades om vad anledningen är till att han inte tog upp missnöjet med att Anton 
tafsat på My när de var ensamma, när Anton sov över hos honom fredag till lördag. David 
uppgav att han kom på det på lördagen när han hade druckit. David bad Anton om ursäkt 
efteråt för att ha slagit honom, det var överdrivet.

David berättade att klockan var runt 11.30 när han slog Anton, då kände han sig lite berusad. 
David började dricka direkt han kom hem efter att ha hämtat Alexander och Jonna.

David berättade att kl.9.20 blev han väckt av Alexander som ringde honom och berättade att 
bussen var försenad. Bussen från Luleå anlände kl.10.45 till Kalix

David åkte hemifrån kl.10.30 för att hämta Alexander och Jonna på busstationen.

De åkte sedan till Systemet och köpte sprit samt till Willys för att handla, det var strax innan 
kl.11.00. David uppgav att de köpte panpizza med mera.

Vidare berättade David att klockan var 11.00 när han, Alexander och Jonna kom hem till 
honom på Fågelsångsvägen. Det går fort att ta sig hem till honom. På fråga vilka som var 
hemma hos David när de kom till honom, svarade David att de var Anton, My och Ida. 
Tjejerna höll på att sminka sig.

David och Jonna packade upp det som hade inhandlats, när David kom upp någon minut 
senare stod Anton uppe i trappan och frågade David vad det är som händer, är det något 
problem? David sa till Anton att han inte vet, sedan gick de in på Davids rum. Inne på 
rummet frågade David Anton vad det var som hände häromdagen när Anton tafsade på My. 

När David slog Anton var det Alexander, Ida, My och Jonna som befann sig där.  

Det var på torsdagen det hände, i samband med att de höll på att grilla hos David som Anton 
tog på My. Sakari Mäkitalo var med när Anton tafsade på My, även Ida var med.

David tillfrågades om Anton drack någon alkohol. David uppgav att Anton fick en shot 
Bacardi, men det var när de tog upp Anton från källaren lite senare på dagen, han fick bara 
komma upp från källaren en snabbis.

David tillfrågades om Alexander var arg på Anton. David uppgav att han måste väl ha varit 
det med tanke på det som hände. David uppgav Alexander sparkade Anton, först viskade 
Alexander något i Antons öra, David vet inte vad.

David uppgav att han inte ville se, han sa till dem att de skulle gå till källaren. Då var klockan 
cirka 12.30. David gick inte ner i källaren, han satt och drack med tjejerna i vardagsrummet 
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ungefär till kl.13.00

Vid 13 tiden cyklade David iväg till Daniel Isaksson för att hämta pengar, Daniel hade ringt 
honom. De andra var kvar i huset. David var hos Daniel cirka 10-15 minuter.

David ringde upp Alexander och sa till honom att han kommer snart tillbaka, att han vill att 
han ska ta det lugnt. Alexander kan dricka för mycket enligt David.

Efter David varit hos Daniel träffade han Peter som Anton bor hos. Peter köpte en kvarting 
till David på systemet. David väntade utanför.

Därefter cyklade David hem, då var klockan cirka 13.45. Peter kom och hälsade på en sväng i 
huset.

När David kom hem satt tjejerna i vardagsrummet och Alexander åt panpizza i köket. Anton 
måste ha varit kvar i källaren. David frågade Alexander: "Vad fan håller du på med?" Men 
David ville egentligen inte veta.

Alexander hade ringt och bett sin bror komma. David pratade med Thomas i telefon, han sa 
till honom att han inte vill att det ska bli något problem.

Thomas kom till huset vid kl.15.00. Även Peter och Joel kom och hälsade på.

Det var vid 14-tiden David gick ner i källaren, då såg han folk med kniv där nere. David bad 
dem att sluta, de var maskerade. David sa till dem att ta det lugnt, de hade handskar och luva 
på sig. Det var i samband med det som David behövde öppna fönstret och vädra. 

David sa till Anton att klä på sig och att de skulle städa.

Vid 19-tiden for de iväg för att grilla, då var inte Anton kvar i huset.

David tillfrågades om det finns någon annan som han tycker att polisen ska prata med. David 
sa att polisen kan prata med Daniel Isaksson i Kalix.

Advokaten hade inget ytterligare.
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Förhöret upptaget på ljudfil

David berättar att han blev lite irriterad under det förra förhöret och vill ändra sin historia i 
vissa delar.

Han berättar att när han var nere i källaren så såg han inga skador på Anton. Däremot såg det 
ut som att de slagits med varandra. Kläder och tvättmedel låg utspritt på golvet. Han menar 
att det var Alexander Vuolikainen och Anton som hade slagits.

Gällande kniven så säger David att den var svart av sot och han tog upp denna kniv och 
diskade den i diskmaskinen. Kniven var lite "plastig" och han antar att det var den som luktat 
bränt.

När kniven var diskad såg han att den fortfarande var bränd och då satte han den i en handduk 
och sedan, när han skulle slänga kniven, var den borta.

 David ombeds gå igenom hela händelseförloppet lördag den 5 maj.

David säger att han vaknade ca 09:20 aktuell dag. Han fick ett samtal från Alexander 
Vuolikainen. Han fick reda på att Alexander och Jonna åkt från Luleå mot Kalix men att 
bussen gått sönder. De hade funderat på att ta taxi men att bussen till slut börjat gå igen.

Han säger att Anton Olsson hade sovit över hos honom men var inte i rummet då Alexander 
ringde. När David pratat klart med Alexander gick han och letade Anton och hittade honom 



nere i källaren där han duschade. Han sade till Anton att klä på sig då det snart skulle komma 
folk.

Han fick reda på att bussen skulle komma till Kalix 10:45 så han cyklade hemifrån vid 
10:20-10:30 och träffade Jonna och Alexander vid busstationen i Kalix. My och Ida hade 
inte kommit till Fågelsångsvägen då han lämnade adressen men uppskattar att de måste ha 
kommit ca 10:50.

David, Jonna och Alexander gick och handlade mat på Willys samt alkohol på systembolaget. 
Man betalade med Alexanders kort då Davids kort hade blivit "uppslukat" av bankomaten 
tidigare. Därefter började de gå tillbaka till David och klockan kan då ha varit runt 11:00. 
Han uppskattar att det kanske tar 5-10 minuter att gå till Fågelsångsvägen från stan. Han 
säger att de handlade kebab, pan-pizza, chips och ett flak Powerking på Willys.

 David frågas om Alexander var medveten om att Anton befann sig hos David vid denna 
tidpunkt.

David svarar att han hade berättat att Anton var hos honom då han mötte Alexander och 
Jonna vid bussen. Han berättade även att My och Ida skulle komma till honom. Han uppger 
att han inte märkte något konstigt med Alexander då han berättat att Anton var hos honom.

När de kom fram sprang Alexander direkt upp till Davids rum. David och Jonna stannade 
kvar på nedervåningen och packade upp varorna. Han uppskattar att detta tog ca 3-4 minuter.
Efter detta gick David och Jonna upp och mötte Anton vid trappen på övervåningen. Anton 
sade till David: "Vad fan är det som händer, är det nåt problem." David svarade att det inte 
var något problem. Han medger dock att han hade en liten baktanke att det kunde ha varit 
något problem mellan Anton och Alexander.

Han berättar, efter fråga, att det varit något strul mellan Anton och Alexander tidigare då de 
träffades första gången. Han har för sig att det skedde någon gång mellan den 18-20 april i år 
och det var i Luleå. Han kommer ihåg datumet då han brukar få pengar då.

 David ombeds berätta om den händelsen

David säger att Alexander kan han fått skit för en händelse som Anton var inblandad i. 
Han säger att Anton jagade en kille i centrala Luleå och försökte spraya denna kille med 
pepparspray. Både David och Alexander var med vid detta tillfälle men hade inget med saken 
att göra.
En vakt avstyrde det hela och samma vakt brukar även jobba på boendet där Alexander bor. 
David vet att vakten heter Lotta.

David berättar att de stod utanför MAX i centrala Luleå och de var ca 10-20 personer. Helt 
plötsligt tog Anton fram en burk pepparspray och började springa efter Davids kompis, 
Gustav Brännare, samtidigt som han försökte träffa Gustav med pepparspray. De sprang in i 
shopping och vidare in i en butik som heter "Ur och penn" där vakten avstyrde det hela. 
David uppger att han inte vet varför Anton gjorde detta mot Gustav. Anton lyckades springa 
ifrån vakterna och David mötte honom senare vid busstationen i Luleå. David vet inte om 
Anton träffade Gustav med pepparsprayen.

David säger att Alexander och Gustav är kompisar sedan tidigare.

 David fortsätter att berätta om händelsen på Fågelsångsvägen
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Efter det att Anton frågat om det var något problem svarade David Nää det är inget problem 
Därefter gick de in i Davids rum. Inne i rummet befinner sig Anton, Alexander, Jonna, Ida 
och My

David berättar att han druckit lite alkohol på vägen till Fågelsångsvägen och var lite berusad.
Han sade till Anton: Nu kommer jag att slå dig lite lätt, två gånger Därefter slog han Anton 
lätt, med öppen hand på Antons hals. Han säger att det inte var hårda slag. När han gjort detta 
sade han till Anton: Det där var för att du tagit på min tjej tidigare

David berättar att några dagar innan denna händelse hade han grillat hamburgare hos honom. 
Anton, My, Ida Ojane och Sakari Mäkitalo var också där. Anton hade tafsat på My och tagit 
med sina händer under My’s tröja. My hade skrikit "Nej, sluta" Hon hade tyckt att det var 
obehaglig och David säger även att My är minderårig vilket gjorde det hela allvarligare enligt 
David. David säger att alla som var där måste ha sett detta.

David uppger att Anton tog detta bra och sade att allt var okej samt att han förstod varför han 
blev slagen av David. Anton bad även My om ursäkt.

Efter detta gav Alexander en spark åt Anton. David sade då till Anton: "Ta självförsvar, 
annars kommer han att fortsätta hålla på." David vet inte varför Alexander gav sig på Anton.
Efter detta började Alexander och Anton slåss. Anton försökte ge tillbaka efter det att han 
blivit sparkad av Alexander. David sade till dem att sluta slåss, eller gå ner och göra upp 
någon annanstans. Tjejerna som var i rummet lämnade rummet i samband med att slagsmålet 
startade. Han uppskattar att de befann sig i hans rum till ca 30-40 minuter. Slagsmålet slutade 
direkt han sa åt dem.

David uppger efter fråga om tillhyggen användes i slagsmålet. David säger att Alexander 
piskade Anton på stjärten med ett skohorn av plast vid något tillfälle. Han såg inte om något 
annat tillhygge användes.

Efter detta gick de ner och åt. Han har för sig att han gav kebab åt Alexander. Anton var 
också på nedervåningen och drack Bacardi Razz. De övriga fick Pan-pizza.

Efter detta begav sig David iväg för att hämta pengar hos en kompis som heter Daniel 
Isaksson. Han hade, som han tidigare berättat, blivit av med sitt bankomatkort och Daniel 
Isaksson var skyldig honom pengar. Han kände även att han var tvungen att gå ut o röra på 
sig. Han tror att klockan var ca 13:00.

David uppger efter fråga att Anton befann sig i vardagsrummet då han begav sig till Daniel. 
Alexander och Anton var fortfarande ovänner då han gick iväg.

Han uppger att han satt ca 10-20 minuter hos Daniel och sedan ringde han till Alexander och 
sade att han var på väg tillbaka till Fågelsångsvägen. Han säger att Alexander hade börjat 
dricka sprit då han var hos Daniel. David var även lite orolig då Alexander kan bli aggressiv 
då han dricker sprit. Han misstänkte även att Alexander hade tagit droger, vilket han senare 
på kvällen fick bekräftat att han gjort.

Hos Daniel befann sig även Peter från Göteborg. David säger att Anton vid detta tillfälle 
bodde hos Peter. Han sade till Peter att denne kunde komma förbi honomsenare då Anton var 
hos honom på Fågelsångsvägen.

Innan David gick hem stannade han och Peter till vid systembolaget där Peter köpte en 
kvarting Explorer åt honom. Peter gick sedan vidare och David cyklade hem.
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När David kom hem så var Anton och Alexander borta. Ida, my och Jonna satt i 
vardagsrummet. Han frågade tjejerna var Anton och Alexander var. Han fick inget svar och 
gick då ner i källaren. Nere i källaren befann sig Alexander och Anton. Det låg fullt med 
smutskläder och tvättmedel utspritt på golvet. David säger att det inte sett ut så tidigare. 
Anton stod närmast trappen och Alexander stod längre in mot duschen.  När han kom ner 
stod de bara still. De slogs inte. Anton hade kläder på sig. Anton var klädd i en skjorta och 
bar svarta pösiga mjukisbyxor. David såg inga skador på Anton.

David säger att det luktade lite skumt och det var vid detta tillfälle han såg den sotiga kniven 
ligga på en bänk intill tvättmaskinen. Han antar att det var kniven som luktade eller att något 
hade hällts ut.

David ombeds beskriva kniven och säger att den är helt i metall, men att det känns som om 
den är gjord i plast. Kniven är helt silverfärgad men den var helt svart av sot. Det var inget 
blod på den. David säger att han inte vid något tillfälle sett att någon använt en kniv genom 
att skära eller på annat sätt skada Anton. Han antar dock att det har använts en kniv att skada 
Anton med men kan inte säga varför han antar det. Han har för sig att Peter (Göteborgaren) 
sade till honom på söndagen eller måndagen, att Anton blivit skuren med en kniv.

David sade till Alexander att han skulle städa upp efter sig. Han antog att det var Alexander 
som stökat ner då han vet att han brukar bli stökig då han dricker. Alexander sade ingenting.

David uppger efter fråga att Anton inte verkade rädd men det är ändå svårt att säga. Han säger 
att Anton kan nog kanske ha var lite rädd.

Dialogförhör:
F1: Lena Wiklund
F2: Per Finnberg
DB: David Bjur

DB:  Den ena personen sa…inga namn kommer jag att säga, men att jag hade räddat livet på 
ena personen…och att den andra personen borde tacka mig…och sådär

F1: Vem sa det?

DB: Ja det säger jag inget namn på.

F1: Men vid det här tillfället är det bara du och två andra personer där nere!

DB: Ja

F2: Du Anton och…

F1: Alexander! Så den som du inte vill namnge säger åt Anton att nu har du räddat…som till 
dig…Nu har du räddat livet på…

DB: Jaa, på den andra!

F1: Hur tolkar du det? Vad menar han med det?

DB: Asså det förstod inte jag, jag trodde ju bara det var som ett skämt asså för att jag sa ju 
som första början asså det ska inte hända nåt mer…jag kan inte…mina föräldrar är bortresta 

Förhör med Bjur, Carl David Joakim Manop; 2018-06-20 12:33   diarienr: 5000-K528192-18

 344



och det kan inte hända nånting asså jag skulle ta hand om huset och allting.

F1: Sa han det när ni fortfarande var nere i källaren?

DB: jaa…och sen gick jag upp med kniven och diskade den och plockade undan. Satte alla 
pantflaskor i en sen satte jag spriten i en…påse också.

F1: Satte du kniven i diskmaskinen eller diskade du för hand?

DB: I diskmaskinen…och sen när det var klart så såg jag fortfarande att den var som bränd så 
satte jag den i en handduk och tänkte slänga den.

F1: När du städade, var dom fortfarande kvar i källaren?

DB: Joo, sen for Anton efter ett tag…och jag vet inte vad klockan kan ha varit.

F1: Men förstod My, Jonna och Ida vad som hände nere i källaren?

DB: Det vet jag inte. Jag sa att det luktade jävligt konstigt och sådär…men jag vet inte om det 
luktade upp asså…men det luktade jävligt illa asså, men jag vet ju inte vad det var, för att sen 
när jag gick ner då då satte jag igång tvätten också…asså det som låg där nere utspritt men 
dom hade ju plockat ihop det då

F1: Vad tror du det var som luktade?

DB: Jag vet faktiskt inte jag…öhh…tvättmaskinen sluta fungera efter ett tag så då fick jag typ 
hålla på å trycka…sen till slut så slet jag ut kontakten och satte in den igen och då funkade 
den igen.

F1: Om du skulle beskriva den lukten. Har du känt den lukten någon gång tidigare?

DB: Njaa, asså det var ju som bränt, surt. Så jag vet inte riktigt..jag e inte så…assåå okej, typ 
om man sätter öl typ på en bastu då kan det typ lukta typ så…alltså skunket

F1: Ungefär som när man slänger öl på bastuaggregat?

DB: Jaa…och jag hade upp fönsterna också och allting

F1: Så tjejerna dom borde också ha känt…

DB: Ja det vet…det vet jag inte…jag blev ju som van när jag slängde in tvätten och sådär 
men det slutade ju till slut att lukta så…

F1: Men undrade tjejerna vad ni höll på med?

DB: Nää, jag sa ju bara att de hade slagits lite, för jag vet ju inte nå mera än så.

F1: När du hade diskat undan och du säger att du gick och slog på en tvättmaskin…var var 
Anton då?

DB: Han hade farit då. Då hade han farit!

F1: Var det ganska direkt efter det har som Anton for därifrån?
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DB: Jaa för jag sa, jag vill inte ha mera bråk och sånt där hemma hos mig.

F1: Vad tror du klockan var då?

DB: Den måste ha varit just innan tre. För att…min brorsa kom vid tre, tror jag…och Peter å, 
Peter kom också ungefär vid den tiden.

F1: När Peter och din brorsa kommer, hade Anton lämnat huset då?

DB: Jo joo för Peter han…Anton bor ju hos Peter. Han skulle ju vilja träffa han så…och då sa 
jag att han hade farit.

F2: Alexander. Var var han?

DB: Han var i vardagsrummet…han bara satt där.

F1: Så Anton gick iväg ensam?

DB: Joo…och jag vet inte vart han tog vägen sen

F1: Såg du Anton då han gick iväg?

DB: Jo jag såg det

F1: hur…hade han svårt att gå eller?

DB: Nää asså jag tyckte inte att han hade svårt att gå. Han kunde prata och allting…allt sånt 
där.

F1: I det förra förhöret säger du att du kommer ner och då är det två tre personer…

DB: Ja jag vet…Jag vet det! Men det var int..jag ville, det var bara därför jag ville nämna nå 
namn och sånt där…ja

F1: Vilka är det som har varit i källaren?

DB: Asså det var en till också men jaaa, den personen tror jag int har det saken och göra och 
det vet jag int heller han han var bara ner en snabbis och det var faktiskt en maskerad person 
också. Den personen vet jag inte vem det var…men han for lika fort också

F2: Du sa i förra förhöret…

DB: …att det var tre stycken…

F2: citat //David gick ner till källaren och sa till dem att sluta, då höll de på att skära Anton 
med kniv och skit. David uppger att det var så äckligt att han höll på att spy. David sprang till 
tjejerna och sa, fyfan jag kan inte vara där nere. Sedan spydde David. Det gick överstyr //Slut 
citat

DB: Asså..

F2: Vi spelade ju in det på band också…förhöret…så vi har ju direkt återgivit vad du har sagt.

DB: asså okej men ja jag har int sett de asså de höll int på å skära han men jag de de jag har 
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antagit…att dom har gjort. Men det luktade illa så jag spydde jaa

F2: Vilka var det som var i källaren?

DB: dee det var då var det faktiskt en till också men jag tror inte att han gjorde nånting

F2: Vem var det då?

DB: Men det vet jag faktiskt inte. Det är faktiskt helt ärligt. De de borde också Anton kunna 
medge också att det var en annan men det var en maskerad, jag vet inte vem den maskerade 
var.

F1: Verkade den personen känna Alexander?

DB: Dee asså eh båda var som mot Anton och det var därför jag inte heller vågade göra 
nånting asså för att, liksom, eh jag visst jag ville inte heller få skit på mig för att..jaa, för det 
blir mycket konsekvenser mot mig också om jag typ skulle ringa snuten och sånt, men och 
jag kunde inte heller gör tyst larmet.

 Slut dialog

David medger återigen att den tredje personen som befann sig i källaren var där då han kom 
från Daniel. Han säger återigen att denna person mest troligt inte har gjort något.
Han var maskerad med en s.k bandana över ansiktet. Han hade även handskar på sig. Han 
kommer inte ihåg vilken längd personen hade. 
David frågas om denna person är Alexanders bror Tomas. Han svarar att han inte tror det men 
är dock inte säker.

David uppger efter fråga att Tomas kom strax innan hans bror, Alexander Bjur, kom till 
platsen. Anton hade gått iväg vid denna tidpunkt. Han har för sig att Alexande Vuolikainen 
ringde efter Tomas strax innan klockan tre. David hörde samtalet och pratade även själv med 
Tomas. Han sade till Tomas att han inte villa ha något strul när han kom. David säger att 
Tomas kan bli bråkig ibland. David vet inte varför Alexander ville ha dit sin bror.

David ställs mot uppgifterna som han lämnat i tidigare förhör där han frågas om Tomas var 
nere i källaren. David svarade i detta förhör "jag vet inte…ja det var han."

David komenterar detta: Jaa asså han var nere men det var ju när jag skulle ha hjälp med 
tvättmaskinen, för han hjälpte mig med det där…och då gav han mig tipset med att slita ur 
kontakten
Anton var inte kvar i källaren då och detta var enda gången han är säker på att Tomas varit 
nere i källaren.

Anledningen till att han sagt helt andra saker i sitt tidigare förhör är att han blev sur på 
förhörsledaren och bara sa "nånting." Han säger att tankarna bara for runt i hans huvud.

David berättar vidare att Joel Valkainen kom till huset ca 20 minuter efter det att hans bror 
och Peter kommit till huset. Joel kom ensam.

David säger efter fråga att han inte var glad på Alexander Vuolikainen efter det som hänt men 
tänkte samtidigt att det inte var bra om han lade sig i det där. Han säger att han skulle hamnat 
i skiten om han lade sig i. Han visste inte heller vad som riktigt hade hänt. 

När klockan var runt tre kom hans bror Alexander Bjur och hans flickvän Emelie till 

Förhör med Bjur, Carl David Joakim Manop; 2018-06-20 12:33   diarienr: 5000-K528192-18

 347



adressen. Han säger att de först var utanför huset men kom in då David sade att han ville att 
de skulle komma in.
Hans bror satt först vid köksbordet och efter ett tag började han springa runt i huset och titta. 
David fick senare veta att hans bror sa att han hittat narkotika i huset och han antar att det var 
därför han sprang runt.

David säger att de som befann sig i huset, förutom han, hans bror och Emelie vid denna 
tidpunkt var: Alexander Vuolikainen, hans bror Tomas, Joel Valikainen, Peter från 
Göterborg, My, Jonna och Ida.
Emelie och hans bror var i och omkring huset i ca en timma och vid ca 16:20 kom även 
Sakari Mäkitalo till adressen. Sakari provkörde Alexander Bjurs motorcykel.
Efter ett tag kom Sakari in i huset och sade att Davids bror hittat narkotika i huset samt att 
han ville att de skulle gå. David säger att de gick då och han även slog på larmet till huset när 
de lämnade adressen.

David säger att Alexander Vuolikainen hade gått i förväg, ca 10-20 minuter innan de övriga 
gick. Vid närmare eftertanke uppger David att han inte mins om Alexander Vuolikainen gick 
innan hans bror kom eller om han gick när hans bror var där. David säger att Alexander 
Vuolikainen gick till Joel Vallikainen och han vet inte om han gick dit själv eller om han 
hade med sig någon.

De som gick från huset var han, Tomas, Jonna, My och Ida.

David tillfrågas återigen vem den okända mannen i källaren var.

 Dialogförhör

F1: Vem var den där som hade maskering?

DB: De vet jag inte

F1: Det är ju jätteviktigt att få fram vem den personen är. Vet du inte eller vågar du inte säga 
vem det är?

DB: Det vet jag inte

F1: Ja men det är ju skillnad om du inte vet vem han är, eller du vet men du vågar inte säga 
det till oss.

DB: ää jag kan inte säga det okej.

F1: Ja det är det som är svaret? Du vet vem det är?

DB: Ja

F1: Är du rädd för den personen?

DB: jaa asså man kan ju va rädd för typ allihopa. Asså det spelar inte nå mycket roll men 
asså…när det hänt en sån här stor sak så jaa.

F1: Ja…men är det en kompis till dig? Var det det innan?

DB: Jaa sådär…inte så mycket kontakt men asså jag vet ju vem det är
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F1: Så då kan jag alltså tolka att det kan vara så att Kalle (AlexanderV) kan ha gått iväg med 
den personen till Joel?

DB: Asså vem?

F1: Den här personen som du inte vill namnge till oss. Kan han ha gått tillsammans med 
Kalle till Joel?

DB: Asså det vet jag faktiskt inte

F1: Det vet du inte?

DB: Nää

F1: Du är osäker om han gick iväg själv eller om han hade sällskap?

DB: Jaa

F1: Men det stämmer det du säger att det var Du, Tomas, Jonna, My och Sakari vid huset när 
ni ska larma på.

DB: Ja yes

F1: Vart går all de här personerna sen då?

DB: Alla följer med mig. Sakari tänkte skjutsa in oss till stan o köpa cigg men vi var för 
många.

F1: Är det nån som åker med Sakari?

DB: My for upp så här, men sen for de tillbaka då Sakari sa jag ska fa hem o äta istället. Så 
då går vi.

F1: Så my hoppade av eller?

DB: Jaa

Slut dialog

David berättar vidare att han ringt Sakari och bett honom skjutsa dem. Han säger att Sakari 
brukar köra honom ibland.

Efter detta gick de till Ica-hjärtat för att köpa cigaretter. Han gick in och handlade och de 
övriga stannade vid Willys där de väntade på honom. Han säger att alla i sällskapet röker. 
Han köpte cigaretter åt sig själv men bjöd åt alla.

När han kom ut från Ica fick han höra att Kalle (Alexander V) hade tagit droger men han vill 
inte berätta vem som sade det till honom.

Efter detta gick de till Joel för att Tomas ville dit och träffa sin bror. Tomas visste inte vägen 
dit varför David och de övriga gick med för att visa var Joel bodde.

David uppger efter fråga att Tomas blev jättearg då han fått veta att hans bror Alexander tagit 
droger. David uppger att Tomas var nykter denna eftermiddag/kväll.
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David berättar att de kom till Joel och där var det lugnt Det var bara Alexander och Joel i 
lägenheten. Det var Alexander som öppnade dörren. David lämnade lite cigaretter och sen 
gick han och tjejerna hem till sig. Tomas stannade kvar hos Joel.

David säger att det blev lite bråk mellan Alexander och Tomas när de var i lägenheten. Han 
säger att de argumenterade och skrek lite grann åt varandra. Alexander nekade att han tagit 
droger.

David säger att han bara var inne i vardagsrummet. Han såg dock in i köket och där befann 
sig ingen. Toalettdörren var stängd. Han uppskattar att de befann sig i lägenheten i ca 3 
minuter. Han tyckte att det var en dålig ide att vara där med småtjejer då det bor många 
missbrukare i huset.
Han tror att klockan kan ha varit runt 18:30 när de kom till Joel.

Ingen pratar något om Anton och han får heller ingen känsla att Anton var där. Han uppger 
att Joel var som vanligt och Joel försökte inte på något sätt få ut dem från lägenheten.

När han och tjejerna kom tillbaka till huset på Fågelsångsvägen var tanken att de skulle gå 
och grilla. Han har en grill hemma men de beslöt att gå till en grillkåta intill där de var större 
och där det fanns sittplatser. Han säger att han inte var ner i källaren efter han kom från Joel.

Han uppger att han inte kände någon oro på grund av det som tidigare hänt hos honom. David 
säger att han har ganska lätt att "stänga av." Det var ju inte hans sak, säger han.

Han berättar vidare att han plockade ihop lite hamburgare och bröd. Han hade även med sig 
en tändare för att kunna tända eld på ved. Han hade inget övrigt med sig. Han satte detta i en 
påse. Tjejerna satte sig i rummet och väntade på honom. 
Efter detta gick de till en grillhydda som ligger en bit från honom efter strandpromenaden. 
Det var upptaget vid grillhyddan så han cyklade vidare mot Vassholmen för att titta om det 
fanns någonstans att grilla där. Han cyklade lite i förväg och tjejerna kom efter.

När han kom mot Vassholmen såg han att bron över var borta så han cyklade tillbaka till 
tjejerna.

 David frågas om han har någon kontakt med Alexander under den här tiden

Dialogförhör

DB: Då var han med oss

F1: Hur gick det till?

DB: Jag hade ju ringt till han vid 19 och sagt ska vi fa o grilla

F1: Jaha du ringde honom?

DB: Ja

F1: Var det under tiden ni var hemma och tjejerna var i vardagsrummet

DB: ja jaa

F1: Så då ringde du till Kalle?
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DB: Ja…och jag sa ju åt dom sen att jag har ringt Kalle så här å…sen sa jag åt dom också att 
jag orkar inte ha nå mera med det här å göra å då..Jonna och Kalle skulle egentligen ha sovt 
hos mig

F1: Ja

DB: …så då sa jag åt dem, nää jag orkar int nå mer asså , nu får ni fan fara iväg å sova hos 
dig eller fara till Luleå…asså

F2: Kommer han till Fågelsångsvägen när ni är där…Kalle?

DB: Jaa, men då gick vi ju direkt

F2: …och då går ni direkt?

DB: Jaa

F1: så han är inte inne i huset eller?

DB: Nää för jag hade redan packat upp hans grejer

F2: Hans bror…var är han nu?

DB: Han är hos Joel fortfarande.

F1: Var tanken också att Tomas skulle vara med och grilla?

DB: Nää det vet jag inte han kom sen jag for aldrig fram och träffade han precis.
Jag tänkte jag håller mig avstånd från allt sånt här skit men jag behövde ju ha med Kalle för 
att ge lämna hans saker och sen tänkte jag vi grillar väl snart och sen far vi men vi hittade ju 
inget ställe.

F1: Sa du i telefon när du pratade med honom eller var det sen när ni träffades…

DB: ja då sa jag vi kan fara och grilla.

F1:…ja men jag menar när är det du säger att ni inte får sova…

DB: Jamen det var asså såhär när vi träffas. Jag hade redan packat ihop…eller så sa jag det i 
telefonen, jag mins inte.

F1: Du hade packat ihop hans grejer för du ville inte att han skulle vara kvar?

DB: Nää, jag tyckte att det varit nog mycket.

 Slut dialog

David tillfrågas vad som hände efter det att han konstaterat att det inte var någon bro ut till 
Vassholmen. Han säger att Kalle gick med sin bror och tjejerna gick med honom.
Han berättar att de befann sig någonstans mellan grillkåtan och fågeltornet då Tomas kom ner 
mot dem.

 Dialogförhör
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F2: Var det någon mer person där?

DB: Ja det var nån mer jag vet inte vem det var.

F2: Hur såg han ut?

DB: Typ ganska lång

F2: Kommer du ihåg hans klädsel?

DB: eh joo, typ en ljusblå jacka så jag antog att det var Joel. Han brukar använda en sån där.

F2: Har Joel en sån jacka?

DB: Jaa

F1: Hur långt ifrån var du den här killen med blå jacka?

DB: Asså det var ju såhär jag vet inte hur många meter men typ 30-40 meter Max.

F1: antog du att det var Joel?

DB: Jaa och jag orkade inte snurra runt när alla fått i sig alkohol och dom var ju som 
minderåriga och sådär

F2: Var det mer personer runt denna plats?

DB: Asså vilken plats?

F2: Vid det här tillfället. Du säger att det var en kille med blå jacka och Tomas. Kom de 
tillsammans?

DB: Ja

F1: Så de som är där är Tomas plus en i blå jacka, och det är du, och det är Kalle och Jonna 
och My och Ida?

DB: Ja och Kalle gick till sin bror men jag sa vi far i förväg, jag och tjejerna.

F1: Så Kalle gick till brorsan som stod med han i blå jacka?

DB: Ja…och killen med blå jacka hade huva på sig så man kunde inte heller se vem det var.

F1: Följde Jonna med er också?

DB: Ja då gick hon med oss. För jag sa skit i det här om dom har nånting att lösa, dom stod 
som still och pratade i en trekant

F2: Gick ni hem till dig?

DB: Nä det var ju då när vi var på väg mot Vassholmen och kolade och då var dom kanske 
vid fågeltornet jag cyklade då fram.
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F2: Var det tjejerna som var vid fågeltornet?

DB: Ja typ…ungefär och jag cyklade mot Vassholmen jag cyklade typ ända hit *ohörbart* 
och sen cyklade jag tillbaka, jag såg ingen där det brukar va typ sådär gång i veckan och sånt 
där. Sen for vi tillbaka hem till mig

F2: Vilka?

DB: Det var bara jag och tjejerna

F2: Du och Jonna oc…

DB: Nä just det Jonna stannade ju med dom, jag ville ju inte att hon skulle komma med. Hon 
skulle ju sova hos Kalle.

F2: Så då var det bara du och…

DB: Ida och My.

F2: Var tog de där vägen?

DB: Ja det vet jag inte

F2: Såg du dem mer under kvällen?

DB: Nää

F1: Vet du vad klockan var då ni skiljdes åt?

DB: 20 nångång…kanske tidigare.

 Slut dialog

När de kom tillbaka till Fågelsångsvägen ringde de till My’s pappa som kom och hämtade 
honom, Ida och My. My’s pappas fru Benita satt i framsätet.
Han pratade inte om kvällens händelser med My på väg hem till hans pappa.
De släppte av Ida hemma och sedan åkte de till Bondersbyn där My’s pappa bor.

David Bjur berättar spontant flera gånger under förhöret att han tidigare hållit på mycket med 
knivar samt att han ätit bensodiazepiner vilket gjorde honom helt dum i huvudet. Han säger 
dock att han aldrig gjort någon illa med knivar däremot så har han hotat folk och även blivit 
dömd för detta. Han har dock aldrig fullföljt hoten och skadat folk. 

 Advokat Wiklund bereds tillfälle att ställa frågor.

Wiklund säger: "Du såg när Anton gick vid 15:00 tiden och han hade inga skador. Han kunde 
prata och hade inte svårt att gå. Vad sa ni till varandra, du och Anton?"

David svarar att han sa: "nu ska det inte bli nå mer strul efter det här asså, du får komma 
tillbaka senare om dom är borta."

Anton svarade inget på detta utan bara gick iväg. Han tror inte att tjejerna såg när Anton gav 
sig iväg.
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Wiklund frågar om skadorna som Anton påstås ha haft kan ha kommit efter det att Anton 
lämnat huset. David svarar att dessa skador måste ha uppkommit efteråt.
David säger även att Anton var drogpåverkad att han varit med Anton i flera dagar och att 
han vet att Anton håller på med droger. Han säger att "när man är drogpåverkad så klarar man 
ju mycket mer."
Han såg inga skador i Antons ansikte för då skulle han ha blivit "skitförbannad på Alexander."

David frågas var han tror att Anton kan ha gått. David svarar att han kan ha gått till Joel men 
vet inte säkert.

Förhör med Bjur, Carl David Joakim Manop; 2018-06-20 12:33   diarienr: 5000-K528192-18

 354



355

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Bjur, Carl David Joakim Manop
Personnummer

19970210-1974
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord i Kalix 2018-05-05
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Lennart Wiklund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-07-10
Förhör påbörjat

10:08
Förhör avslutat

11:49
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Mikael O Nilsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret inspelat på ljudfil
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 David informeras inledningsvis att vittnen samt hans medgärningsman Alexander 
Vuolikainen berättat samstämmiga uppgifter om tortyren mot Anton Olsson som 
skedde i Kalix 2018-05-05. Davids ombeds berätta fritt vad som verkligen hände det 
aktuella datumet.

David säger spontant "Har han berättat om nå videos å sånt, för det vet jag att han har filmat."
  

David berättar att Anton sov över hos honom mellan fredag och lördag. Han säger att Anton 
inte sov denna natt på grund av att han tagit droger, s.k "RC-drog", en internetdrog.

Vid 09:00-tiden på morgonen ringde Alexander Vuolikainen till honom och sade att han var 
på väg till Kalix. Anton befann sig vid detta tillfälle nere i källaren och duschade. David 
frågade Anton om han ville följa med och hämta Alexander och Jonna. Anton avböjde detta.

David gick därefter till stan och hämtade dem. De gick förbi systemet och köpte alkohol samt 
gick till Willys och köpte mat, som han berättat i tidigare förhör.

På väg mot Fågelsångsvägen sade Alexander till David: "Kalla mig John, eller Johan." I 
samband med detta ringde My till honom och sade att hon snart var hos honom. Han sade till 



My att det bara var att gå in för att Anton var hemma hos honom.

När de kom fram till Davids adress började han och Jonna packa upp varorna de köpt. Detta 
skedde i köket. Han säger att Alexander "bara sprang upp till hans rum", direkt de kom in i 
huset. David antar att Alexander slog Anton där uppe. Alexander tog med sig ett skohorn av 
plast från hallen innan han sprang upp för trappen. Skohornet var av en längre modell.

När David och Jonna packat upp varorna gick även de upp till Davids rum. Han uppskattar att 
det tog 4-5 minuter för dem att packa upp.

När de kom upp i trappen stod Anton där och frågade David "Vad är det här för nånting, är 
det något på tok?"

Efter detta gick de in i Davids rum och där inne började Alexander slå Anton. David sade till 
Anton att "ta självförsvar, bli inte förnedrad såhär." David slog därefter till Anton lite lätt mot 
halsen och han gjorde detta på grund av att Anton tidigare tagit på My (se tidigare förhör). 

Efter det så uppger David att det började gå lite överstyr. Alexander började sparka Anton i 
ansiktet. David berättar att han därefter tog ett jiujitsugrepp på Anton bakifrån (David visar 
förhörsledarna samt advokat Wiklund hur han med sin högra arm håller Antons hals i mellan 
sin över och underarm samtidigt som han klämmer åt armen med sin vänstra hand). 
I samband med detta säger han till Anton: "Ta självförsvar och visa att du inte ska bli kränkt." 
Anton gjorde detta och i samband med detta började det vältas grejer i hans rum på grund av 
slagsmålet mellan Anton och Alexander. David sade då "Nu får ni sluta."
David mins inte om tjejerna var i rummet då eller om de hade gått och sminkat sig vid detta 
tillfälle.

Vid något tillfälle slog även Alexander Anton med skohornet. David säger dock att det inte 
var hårda slag

David frågas om han vid något tillfälle slog Anton med ett nitbälte. Han svarar att: "Det var 
ju bara som på skoj" Han säger att han bara "snärtade" lite mot Anton med bältet och detta 
skedde strax innan han sparkade honom "lite lätt" i ansiktet då Anton tvingades kyssa hans 
fot.  Det var Alexander som sade att Anton skulle kyssa Davids fot på grund av att Anton 
stökat så mycket i Davids rum. 

David säger att det var hans bälte och han hade det på rummet. David säger att detta skedde 
strax efter det att Alexander sparkat ner Anton på golvet. Snärtarna träffade Anton på ryggen 
och David uppskattar antalet till tre. 
David uppger, efter fråga, att han under denna händelse åt en kebab.

Han säger att Alexander skrek hela tiden och att det måste ha hörts utanför rummet också. 
Alexander skrek bland annat: "Om det händer något mer så blir jag utslängd."

Efter detta hittade David handsprit och silvertejp och han sade till Alexander skämtsamt: "Jag 
har silvertejp här också"

 Dialog
F1: Per Finnberg
F2: Mikael Nilsson
DB: David Bjur

DB: Jag gav han då silvertejpen och då började dom leka lite, men men det var inte så 
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våldsamt då, i mitt rum då, då var det mest sådär…och då tryckte jag i han handsprit

F1: Alltså Anton?

DB: Ja

F1: Tvingade du i honom eller?

DB: ja joo…isch då men…

F1: Hur gjorde du?

DB: eeh jaa, han han hade uppe käften och då då tryckte jag bara ut så här på handspriten

F1: Vad var det för handsprit?

DB: ehh..etanol 64..asså det var såhär, utan sådär kräkmedel tror jag som man kan köpa på 
Ica sånna här småburkar 50…500 milliliter tror jag.

F1: Hur många flaskor var det?

DB: Två stycken

F1: Han fick i sig allt?

DB: Jaa, men jag vet inte om han spottade ut heller för sen…

F2: Satt han upp eller låg han ner då?

DB: Satt upp…han satt såhär, som vanligt, 90 grader på sängen…ehh vafan sen tjejerna var 
och sminkade sig sen sa jag också åt han att han hade tagit på min tjej då också och jag var 
jävligt arg på han på grund av det. Sen gick vi ner…Alexander och…

F1: Vänta nu…om vi stoppar där. Hände det nånting med nå knivar uppe på ditt rum?

DB: jag måst tänka….eeeh, Jo just det joo…det var en kniv då och…Alexander hade då bett 
mig hämta en kniv, och då hämtade jag en kniv och då tog Alexander den och började hugga 
han här upp…jag vet int, nånstans vid bröstkorgen

F1: Du visar..på höger eller vänster sida?

DB: Jag måst tänka…det måst va på den här sidan

F1: På vänstra sidan? Du visar ungefär mellan nyckelbenet och bröstet.

DB:  ja, jaa…och då började han blöda skitmycket…eeh och jag blev ju orolig jag hämtade 
bandage åsså frågade jag tjejerna, vet ni vet nån hur man stoppar blödningar? Och då tänkte 
jag såhär, man kan ju, du vet såhär, som…asså det här var int för å skada han. Så då hämtade 
jag en sån där, vad heter det? En flamberare och och då brände jag såhär lite lätt, långtifrån 
och in i såret. Då slutade det blöda och…

F1: Hände det här uppe på ditt rum?

DB: ja det var på mitt rum
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F1: Använde du kniven nånting?

DB: Nä jag höll bara i kniven

F2: Det har framkommit att du ska ha använt den här kniven också.

F1: …att du ska ha stuckit Anton på ett antal ställen på kroppen.

DB: Det va…eh, de var nere i källaren tror jag…då var det på låret, två gånger, men det var 
inte…asså det var…men vi kommer ju dit

F1: Okej vi kommer dit.
 Slut dialog

David frågas om Anton påverkas av handspriten som han drack. David svarar att han inte 
påverkades annat än att han fick spyreflexer.

David berättar vidare att han var på väg ner när Alexander började sticka Anton i bröstet. Han 
säger att Alexander var "skitaggressiv" och han fick senare veta att Alexander tagit "benso". 
Han säger att Alexander skrek och att tjejerna var rädda. Han sade till tjejerna att gå ner till 
vardagsrummet. Han säger även att han började tveka och frågade sig själv vad han skulle ta 
sig till.

David uppger, efter fråga, att han brände igen såret på Antons bröst med en liten blåslampa 
som man använder till matlagning. Han säger att han var försiktig då han brände igen såret. 
Han brände lite lätt och såg att det blev lite mörkare runt sårkanterna. Han uppger att det 
slutade blöda.
Anton ville att de skulle ringa ambulans. David gjorde dock inte det för att han "ville inte ha 
nåt skit för det här."

Han, Alexander och Anton gick efter detta ner i källaren. Alexander tog med sig kniven, 
silvertejp och flamberaren. David säger att han gick upp på en gång och lämnade Anton och 
Alexander i källaren. Han kommer ihåg att han bad Anton duscha av sig innan han gick upp. 

 David ombeds berätta om när han sparkade Anton i ansiktet.

Denna händelse sker innan incidenten med handspriten.

 Dialog

DB: Ja det vaa, men det var ba en gång…det var när han försökte kyssa min fot.

F2: jaha

DB: jo Alexander hade skrikit jamen fan du kan, du kan ju inte hålla på och riva ner saker 
här, Kyss Davids fot! och jag tänkte vad i helvete håller du på med och jag sa åt han Nej jaa, 
jag kommer sparka dig och då sparkade jag han rakt i ansiktet asså så här lite…int så här 
våldsamt(Visar att han stampar mot golvet) det var mera typ…vad heter det här? Sulan nää 
(visar en uppåtgående rörelse med underbenet där fotvalvet träffar)

F2: Fotvalvet

DB: Jaa *ohörbart* mot ansiktet
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F1: Låg han ner då eller?

DB: nä han satt såhär typ på alla fyra

F1. Okej

DB: Yes…och jag sa ju åt han också att sluta och sen till slut så gick vi då ner, då var vi då i 
källaren och tjejerna var i vardagsrummet. Jag ville ju inte att de skulle veta så mycket.

F1: Men tjejerna såg dom det här?

DB: Det var osäkert, jag tror inte att dom såg det, men dom vet ju vad som hände…isch öh 
för sen till slut fick jag ju asså fan det här har gått för långt, asså det hade ju redan gått för 
långt, jag hade ju ändå sagt att de skulle som sluta å sådär…och då var dom ju där nere och 
Alexander var ju vild alltså. Han skrek åt honom att jävla döda dig och allting…och då 
började han skendränka han och till slut bad Alexander mig att hämta hans telefon och då tog, 
då tog jag ner hans telefon och då började han filma när han skendränkte honom och allt
 Slut dialog

David kommer ihåg att han bad Anton duscha sig och då bad Alexander honom att lägga sig 
ner och sen började Alexander skendränka honom.

David ombeds berätta hur skendränkningen gick till. Han svarar att Alexander satt en 
grönrutig handduk över ansiktet och resten av kroppen på Anton. Anton hade inga kläder på 
sig. Han har för sig att Anton hade kalsonger på sig men säger att det borde synas på filmen. 
Han säger att Anton låg med huvudet uppåt mot golvbrunnen. Alexander sprutade vatten mot 
Antons mun med duschmunstycket.

David uppger efter fråga att Anton var lugn när Alexander gjorde detta. Han säger att han 
sade åt Alexander att sluta ett flertal gånger men att Alexander inte lyssnade på detta. Han 
säger dock att han var tyst då Alexander filmade skendränkningen på grund av att David inte 
ville bli inblandad i detta.

David säger att han inte visste vad anledningen till detta var. Han vet inte varför Alexander 
gjorde detta mot Anton. Han säger att han själv var lite rädd för vad som skulle hända om han 
försökte stoppa det här.

 David frågas om han vid detta tillfälle slog Anton på något sätt, när Anton ligger ner i 
duschen.

 Dialog
DB: Inte då, jag hade slagit till han nångång och sagt åt han att resa sig upp…för att jag vet 
inte…jag misstänkte om han var död men..han var ju, så här bara *harklar sig*, typ skakade 
men  men det kan ju också nån abstinens.

F1: Är detta första gången han skendränks?

DB: Jaa

F1: Ligger han och skakar då eller?

DB: ja, isch, asså men det kan ju också va för att för att han fick vatten i lungorna.
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F1: vad slog du honom med?

DB: eeh, det var med, jag vet inte det var typ nån pinneaktig grej, och sen satte jag den åt 
sidan

F1: En pinne?

DB: Ja det var typ en inplastad pinne typ med silvertejp

F1: Vad var det ursprungligen, den här pinnen?

DB: asså jag tror att det var en sån här, vad heter det, duschborste eller nåt…Yes…eeh

F1: I plast?

DB: Nää av trä

F1: Okej

DB: sen var den inlindad i, vad heter det, silvertejp

F1: är det när han ligger ner?

DB: Ja jag slog han typ mot magen så att han skulle hosta ut det sen när han slutade filma och 
allt skit. Jag vet inte om han om det det här hamnade på film heller
 Slut dialog

David informeras om att det pratas i utredningen om en pinne som man vässar knivar på. Ett 
brynstål. David svarar att det kan ha varit ett sånt också. Han är dock inte säker.
David ändrar sig senare i förhöret och säger att när Anton harklar och gurglar, samt när han 
slår med pinnen, måste ha varit vid den  andra skendränkningen.

David berättar att han ville få ut vattnet från Antons lungor så han tog även bort handuken 
från Antons ansikte. Alexander skrek samtidigt "Jag ska fan döda dig" åt Anton. David sade 
flera gånger till Alexander att han skulle sluta.
Han säger att han inte slog Anton i ansiktet vid detta tillfälle. 

Han säger att de skendränkte Anton vid två tillfällen och att Alexander filmade det sista 
tillfället. Alexander bad David hämta Alexanders telefon så att han kunde filma den andra 
skendränkningen. Det var Alexander som både filmade och skendränkte. David stod bredvid.

David uppger att han efter detta sa att det var nog och då slutade Alexander. David uppger att 
han inte ville att Anton skulle dö. Alexander däremot var helt på att "Nu ska jag döda den där 
jäveln."
David uppger efter fråga att Anton låg kvar i duschen och kunde prata efter 
skendränkningarna. 

 David tillfrågas om någon urinerat på Anton vid något tillfälle
 Dialog

DB: jamen det kan…det var…vad heter det, första…jo första gången…Yes

F2: Berätta om det
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DB: eeh, jag och Alexander då pissade på…vad heter det, Anton. För jag k..jag ja va ju som 
livrädd och sådär att…fan, jag måst som va delaktig med nånting, så då tänkte jag det skadar 
inte så mycket å pissa på han också, så då tänker jag såhär..vi vi har ju såhär med att, man 
snackar ju heller inte så mycket eller att, ja ni förstår vad jag menar?
För att undvika att jag ska hålla på å snacka eller säga nånting så pissade jag då på handuken 
när han hade den över sig…och han kan ha filmat då också, det vet jag int…men, ja vi 
pissade på honom båda två men Alexander han han njöt ju av det där, han gillade varenda 
sekund…å jag hade ju sagt åt honom…
 Slut dialog

David uppger att de "pissade" på Anton vid det andra tillfället de skendränkte honom. Detta 
kan även finnas på Alexanders film.

David berättar att han efter detta begav sig till hans kompis Daniel Isaksson, som han berättat 
om i tidigare förhör. Alexander och Anton befann sig i källaren då David lämnade huset. Hos 
Daniel befann sig även Peter (Göteborgaren).

David frågas varför han vid detta tillfälle gick från huset till Daniel Isaksson. Han svarar att 
han tyckte att det var så "mycket" och att han inte ville ha med det där att göra. Han säger 
även att han var rädd. Han gav inga instruktioner till Alexander innan han gick iväg.

Han uppger att han ringde till Alexander då han var hos Daniel och frågade om det var lugnt 
Alexander frågade då David: "Får jag leka med stolen." David undrade då vad Alexander 
egentligen höll på med vid detta tillfälle. Han visste inte vad Alexander menade med detta.

Peter (Göteborgaren) hade frågade David om han visste var Anton var då han inte kommit 
hem till honom dagen innan. Anton bodde tillfälligt hos Peter

David uppger därefter följande: Jag fick ju som då lite panik och sa åt mina kompisar då som 
jag var hos, Daniel och Peter, dom frågade vart han var…jag sa eeh han har blivit ivägförd 
med nå jävla snubbar…det har blivit helt jävla groteskt Med han menade David Anton.

Efter detta gick David och Peter till systembolaget där Peter köpte kvarting alkohol åt David.

När David kom hem upptäckte han att Alexander inte var i vardagsrummet. Där satt endast 
Jonna, My och Ida. Han sprang då ner i källaren och fick se Anton sitta fasttejpad med 
silvertejp i en pinnstol. Han var tejpad bakom med armarna bakom ryggen. Benen var 
fasttejpade runt stolsbenen. Anton har för sig att Anton även hade silvertejp över munnen. 
Han kommer inte ihåg om Anton hade något som täckte hans ögon. Han säger att det var 
även plast utlagd runt stolen.

Alexander hade bränt Anton över hela kroppen och David utbrast "Vad fan håller du på 
med?" David säger att Alexander höll på att bränna Anton när han sade detta. Alexander höll 
flamberaren i ena handen och kniven i sin andra hand.

Alexander kom med iden att han vill hänga upp Anton i taket och slå honom när han hängde. 
David sade att vattenrören kommer att gå av, så det blev inget av detta.

Anton ombeds beskriva hur Anton såg ut. Han berättar att Anton hade brännmärken överallt 
och skrapsår över hela kroppen. Anton var vaken och mumlade någon om att de skulle sluta. 
David sa åt Alexander att sluta men Alexander sade bara att han ville döda Anton, gång på 
gång.
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Han kommer ihåg att Antons högra öra var bränt

 Dialog
F1: Såg du något annat ställe som han var bränd på?

DB: Ja..nää jag såg inte det men han började skratta och sa åt tjejerna jag har bränt bort hans 
eeh nipp…asså bröstvårta o allting.

F1: Sa han bröstvårta eller sa han nåt annat ord eller?

DB: Nää jag tror bröstvårta.

F1: Du sa nippel

DB: ja ni…nippel men det är det jag brukar säga

F1: Brukar du använda dig av ett sånt uttryck?

DB: jaa, nipp…asså men det är för att ja för att jag hade bröstvårtepiercing

F1: Jaha

DB: …och det låter bättre att säga nipplepiercing
 Slut dialog

Han kommer inte ihåg om han såg den skadan vid detta tillfälle eller om det var Peter som 
sade det till honom två dagar senare. Han tror att det var den vänstra bröstvårtan. Han 
kommer inte ihåg om den var bränd då han kom ner till källaren. Han säger att han sett bilder 
på den brända bröstvårtan. Det brända örat kommer han dock ihåg att han sett nere i källaren.

David berättar vidare att Alexander sade till Anton: "Du måste duscha, du luktar skit" sen 
vände han sig till David och sade: "David hur kan du acceptera det här när han luktar så illa 
hos dig du borde ju spöa han eller nånting"
David sade då "Lägg av nu" till Alexander. Alexander tog då fram kniven och skar en lång 
rispa över Antons axel och arm. David säger: "det var då han gjorde det där sista risp, rispet 
på armen jag vet inte…det måste ha varit på höger sida, för det…jag hade ju sagt åt han att 
sluta flera gånger, då sa han också det där om att, nu har du räddat livet å"

Han säger att rispan sträckte sig från axeln till höger armbåge och att Alexander använde sig 
av en kniv. David säger att det inte blödde så mycket pga att han tror att Alexander inte skar 
så djupt.

David observerade också vid detta tillfälle att Alexander använt tänger och brutit av ett finger 
på Anton, han kommer inte ihåg vilket finger det var. ( David kan inte namnge vad tängerna 
heter men förevisas ett antal tänger på internet och kommer fram till att de två tängerna var 
en polygrip och en skiftnyckel)
Han såg aldrig när Alexander gjorde detta. Han såg att dessa tänger låg på ett bord intill 
Anton samt att Antons finger var knäckt. 

David gick efter detta upp till tjejerna och sade: "Fan vad det luktar. Känner ni det här"
David uppger att det luktade bränt. Anton och Alexander var kvar nere i källaren och Anton 
satt fortfarande fasttejpad i stolen. David säger: "Jag klarade inte göra nånting mera, jag bara 
sprang upp sen tog jag en plastpåse och började spy i den" han säger även: "fan vad det luktar 
äckligt"
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David har för sig att han gick ner igen och fick slut på allt. Han tog en kartongkniv som han 
skar lös Anton med. Alexander och Anton gick upp och Alexander sade att de skulle diska 
alla verktygen plus kniven i diskmaskinen, vilket han också gjorde.

David uppger att Alexander tagit bilder när han bränt Anton och som han även visade till 
tjejerna som satt i vardagsrummet. David uppger att Alexander satt och flinade i soffan i 
vardagsrummet när han visade filmerna. Han tror att alla tjejerna sett filmerna och han hörde 
hur Alexander spelade om filmerna flera gånger. David säger att han själv tyckte att det var 
"groteskt". Alexander hade även sagt till tjejerna att "David är inte så tuff som han verkar"

David har för sig att de hade tagit upp Anton från källaren vid detta tillfälle och att David 
bjöd honom på Baccardi. Anton hade kläder på sig vid detta tillfälle.

Han säger att Alexanders bror Tomas kom till adressen vid tretiden eller strax före klockan 
tre. De satt i köket och pratade och han säger att Alexander hela tiden ville gå ner i källaren 
igen med Anton. Han säger att Tomas skrek till Alexander att han skulle lugna sig.
David sade till Tomas att de var tvungna att få bort Anton samt att det skulle bli problem om 
någon hittade honom här. 

David sade till Tomas: "Vi måste ju få bort det här…eller honom, Anton. För jag…tänk dig 
om nån jävel hittar honom, då får jag skiten, för det är hemma hos mig å"

David säger: "Tomas förstod ju det och det är därför jag tror han tog på sig den där masken å 
gick ner å…för då försökte han faktiskt att han försökte få ut han också tror jag."

David är osäker på hur Anton tog sig ner i källaren igen men han tror att det var Alexander 
som tog ner honom och anledningen varför Alexander tog ner honom i källaren igen var att 
Tomas sagt till dem att Davids bror var utanför huset.

Efter ett tag gick även Tomas ner till källaren där Anton och Alexander befann sig. Tomas 
maskerade sig med en svart bandana över sitt ansikte då han gick ner. Han tror att han även 
kan ha haft en mössa på sig. 

Efter ytterligare ett tag gick David ner i källaren han såg att Alexander slitit av Anton 
kläderna igen. Han säger att Anton och de övriga var i bastun då han kom ner. David uppger 
att han tror att Tomas, som befann sig där nere, förstod att det här hade gått överstyr. 
David menar att de maskerade männen, som han berättat om i tidigare förhör, är Tomas. 

David säger att han inte tror att Tomas gjort något men han är inte säker. Han uppger dock att 
han vet att Tomas visste vad som hänt då både han och Alexander pratat om händelsen med 
honom innan han gick ner i källaren.

Han kommer ihåg att han sa till Anton att klä på sig och städa. Han tror att Tomas hjälpte 
honom på med kläderna. Han sa även till Alexander att han skulle städa. Men Alexander 
gjorde inte detta utan gick upp tillsammans med David.

De satte sig i vardagsrummet och efter ett tag kom de andra till huset. Med dem menar David, 
Joel, Peter, hans bror och hans flickvän samt Sakari Mäkitalo. De kommer dock inte 
samtidigt.

När det började komma folk gick David ner till Anton och sade: "Peter och dom är här, jag 
vill inte få mycket skit eller nånting så jag bryr mig om dig" Han sade även: "sitt du kvar här 
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sen skickar jag ut dig" Han sade även till Anton att vara tyst, annars kanske Alexander skulle 
döda Anton.
Han säger att Anton verkade helt vimsig och vet inte om han förstod vad David sa. Han såg 
att Anton svettades. Han säger även att fönster var upp i källaren på grund av att det luktade 
bränt. 

David säger spontant att fönstren i källaren var nog stora bara att kliva ut från. Anton kunde 
rymma och han kunde även ropa på hjälp. Han tycker att Anton borde haft någon reflex att 
försöka komma ut efter allt han utsatts för.

Han berättar vidare att hans bror och flickvän var hos honom ett litet tag. De satt i köket. 
Strax efter att de hade gått kom Sakari Mäkitalo och sade att Davids bror hittat narkotika i 
huset samt att han ville att alla skulle gå därifrån. Vilket de sedan gjorde.

David berättar vidare att vid något tillfälle åkte hans bror iväg någonstans. Under tiden han 
var borta sade David till Alexander att ta Anton till Joel vilket Alexander gjorde. Han sade till 
Anton "Du kan inte sova här mera", som de tidigare planerat.

Han säger att Anton var livrädd men kunde gå själv utan hjälp. David säger att han inte visste 
vad han skulle ta sig till och tyckte då att detta var det bästa alternativet. Detta skedde ca 30 
minuter innan alla gick från huset.

Efter detta gick alla till affären där David köpte cigaretter och efter det gick alla till Joel.
Han uppger att han inte såg Anton hos Joel men säger att han nog måste ha varit där. Han 
berättar vidare att de var hos Joel ett kort tag, han bjöd alla på cigaretter och efter det sade 
han till tjejerna att de skulle gå hem till David igen. Tomas stannade kvar i lägenheten 
tillsammans med Alexander och Joel.

David hörde tidigare att Tomas fick ett samtal av Alexander att en Alexander Fors var på väg 
till Joel. David såg inte Alexander Fors då de var där.

När de kom tillbaka till Fågelsångsvägen städade de ihop. Han säger att Anton redan städat 
undan det mesta i påsar. Han säger att han, Jonna, My och Ida plockade ihop allt och slängde 
påsarna bakom ett skjul på gårdsplanen på aktuell adress. Han säger att påsarna innehöll plast 
som legat runt stolen samt handdukar och kniven. Han säger att det kan ha vanliga sopor 
också i påsarna. David säger att han var skitorolig vid detta tillfälle då han inte ville ha något 
med saken att göra. Han tror att det tog ca 20 minuter att städa.

Efter ett tag kom Alexander till Fågelsångsvägen ensam. David antog att Anton var kvar hos 
Joel tillsammans med Tomas. Han sade till Alexander nu går vi och grillar och han antar att 
Alexander förstod vad han menade med det dvs. elda upp påsarna. 
Han sade även att Alexander inte kunde sova över hos honom på grund av det som hänt.

Han berättar vidare att Alexander bad David tvätta hans blodiga kläder samt väska som också 
var blodig. Han tvättade först sina kläder trots att de inte var blodiga, sedan Alexanders 
kläder. Han tror att Alexanders kläder blev kvarlämnade i tvättmaskinen.

När allt var hoppackat gick de mot först till en intilliggande grillkåta men då den var 
upptagen gick de vidare till fågeltornet. Alexander sade i samband med detta att hans bror 
skulle komma vilket han också gjorde. David säger att Anton kom tillsammans med Tomas. 
David säger att Alexander gick till Tomas och Anton. David sade då till tjejerna "Fortsätt gå 
till fågeltornet". David cyklade därefter fram till Tomas, Anton och Alexander och sade att 
han inte ville ha något med detta att göra. Han såg att det var Anton som följde med Tomas.
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Han såg att Anton hade ett sönderslaget och svullet ansikte. Han tror att det svullnat upp efter 
det att han sist såg Anton i källaren. Han säger att det såg ungefär ut som när någon varit hos 
en plastikkirurg. Han såg mer svullen ut nu än när han gick tillsammans med Alexander från 
Davids hus.
Anton kunde stå själv och han tänkte: "så farligt kan det ju inte vara nå mer."

Efter detta gick de till fågeltornet. Tomas och Anton gick inte ända fram. 
Han uppger att han hörde Alexander fråga Tomas vad de skulle göra. Han frågade råd av 
Tomas. David vet inte vem som kom med iden men Alexander sade till slut att de skulle 
slänga sakerna bakom fågeltornet. Han säger att alla bar något. Han, Jonna, My, Ida och 
Alexander.

När de gjort detta gick tjejerna tillbaka till Fågelsångsvägen medan han cyklade en annan väg 
hem. När han kom hem ringde Alexander och ville ha tändvätska. David uppger att han 
cyklade till fågeltornet och lämnade en flaska med tändvätska bland sakerna de tidigare 
lämnat där. Alexander var inte där vid detta tillfälle.

Han vet inte vem som tände på men antar att det var Alexander som gjorde det. Då Alexander 
strax därefter ringde till David som sa att det nu fanns tändvätska på platsen. Alexander ville 
att han skulle elda upp sakerna men det ville inte David.

David berättar att efter detta kom Mys pappa och flickvän och hämtade dem. De åkte och 
handlade och därefter lämnade de av Ida vid hennes adress och därefter åkte de till Mys 
pappa i Bondersbyn

Senare på kvällen ringde Alexander till David och sade att han skulle läsa NSD där det stod 
att någon eldat upp nämnda fågeltorn. Han sade detta till My och sade även att hon inte fick 
säga detta till någon.
Senare, vid 02-03:00 tiden ringde Alexander och skrek att hans bror blivit gripen av polisen. 
Han sade även att han skulle vara tyst om polisen kom. David uppger även efter fråga att han 
sagt detta till My. Att vara tyst om polisen frågar något. Hon tror att My är rädd, främst om 
det skulle hända David något.

 David frågas vilka skador Anton hade på kroppen åsamkade av kniv

 Dialog

F2: Vilka skador hade Anton av kniv, varifrån blödde han?

DB: Det var mest här från bröstkorgen isch plus bröstkorgen, asså jag vet ju inte så mycket, 
han hade ju blivit skendränkt och allt, det är ju som svårt å säga

F1: Du sade inledningsvis att du också hade tillfogat honom skador med kniv.

DB: Ja det var i låret.

F1: Vid vilket tillfälle var det?

DB: Det var  det var uppe i mitt rum, tror jag…eller så var det där nere, jag kommer inte ihåg 
riktigt.

F1: Hur gick det till..hur gjorde du?
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DB: Då höll jag den som såhär

F1: Du visar att bladet går ner från lingfingret.

DB: Jaa, och sen hugger jag han i låret, för jag tänkte också att det det som svårare ändå i 
låret att som förblöda tänkte jag.

F1: Hur många hugg

DB: Två stycken, och det var inte sådär att jag tryckte ner hårt asså de va bara som lätt och 
sen när han blev skendränkt å sådär…

F1: Hade han kläder på sig då?

DB: jo då hade han kläder också så och jag vet ju inte om det nuddade heller

F1: Han hade ju fler hugg i låret. Kan det vara fler hugg än två?

DB: Nää, det var två.

F1: Det var två? Och var sitter han i ditt rum då?

DB: Då var jag på sängen.

F1: Sitter han på sängen i ditt rum?

DB: Jaa

F2: Vilket lår var det?

DB: Höger måste det ha varit tror jag.

F1: Satt du på hans sida eller stod du framför?

DB: Jag stod framför.

F1: Var var Kalle vid det här tillfället?

DB: Han stod tro jag...jag minns inte om han höll fast han eller nånting eller så stod han bara 
bredvid.

F1: Sen…vad händer efter de här två knivhuggen?

DB: Då är det när han tog kniven och började hugga han i bröstet.

F1: Gav du kniven till Kalle eller tog han kniven av dig?

DB: Han tog kniven…jag jag var liksom på väg ut också då. Så men då hade han huggt han. 
Det måst ju va han.

F1: När han har blivit huggen i bröstet, går du tillbaka då?

DB: Nä då sprang jag ner å frågade hur man stoppade blödningar, för jag såg att det kom 
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mycket blod, och försökte komma med bandage å sånt.

F1: Var det vid det här tillfället du försökte bränna igen såret?

DB: Ja det var då

F1: Det var uppe på ditt rum alltså?

DB: Jaa
 Slut dialog

David frågas om han vet hur det gick till när Tomas skadade sin hand. Han uppger att detta 
kan ha skett då Tomas slog Alexander hos Joel.

David frågas vilka droger han tagit. Han svarar att han kan ha haft amfetamin och alkohol i 
sig.
Alexander hade tagit stora mängder alkohol och eventuellt benso.

 Lennart Wiklund bereds ställa frågor.

Varför slog du Anton med bältet och stack honom med en kniv i benet?

David säger att han kände sig hotad och underlägsen och fick snabba och konstiga idéer i 
huvudet. Han säger att han även slutat med sin medicin.

Han säger att de tidigare sprungit runt och hotat med kniv, men det har aldrig blivit något. 
Han säger att när Alexander blev så aggressiv sprang han ner och tänkte att han på något sätt 
måste visa sig medgörlig i det här. Han säger att han inte gjorde detta medvetet. Han kände 
sig tvingad att göra det.

David berättar att gällande urineringen på Anton så var det på grund av att han ville visa till 
Alexander att han inte skulle skvallra. Detsamma gäller de övriga han gjort mot Anton.

Pinnen som han slog i samband med skendränkningen var endast att få ut vattnet ur Antons 
lungor.

Anton säger även att Alexander känner en kille som gjort liknande saker som denna mot en 
annan. Alexander sade till David, efter allt var klart mot Anton, "Nu har vi gjort en Leon"
Alexander har visat bilder från en tortyr som denna Leon gjort till David. Dessa bilder har 
han fått ut på internet från någon rättegång.

David säger att han vet vem Leon är och han känner en tjej som varit ihop med honom. David 
säger att det som han sett på bilder från den händelsen är exakt det som hände denna dag. 
Leon hade bränt en kille med kniv och stuckit honom.

David tror att detta kan grunda sig på grund av pepparsprayshistorien han tidigare berättat om.

Han har en "skitbra" relation med Alexander och han vet vad han är kapabel till. Och med 
detta menar han att han vet att Alexander "kan göra sånna här saker."

Han har sagt att han punkterat bilar hos folk och hotat poliser. Han tror att det var "benso" 
och alkohol som påverkar honom.

Genomläst och godkänt på häktet i Luleå 2018-07-12

Förhör med Bjur, Carl David Joakim Manop; 2018-07-10 10:08   diarienr: 5000-K528192-18

 367



368

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Bjur, Carl David Joakim Manop
Personnummer

19970210-1974
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande frågor gällande försök till Mord 2018-05-05 i kalix
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Lennart Wiklund
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-07-12
Förhör påbörjat

10:02
Förhör avslutat

10:16
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Mikael O Nilsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret intalat på ljudfil

Bjur FÖRNEKAR brott

I förhöret som hölls senast säger David att när han Jonna och Alexander går från Bussen 
till Fågelsångsvägen så säger Alexander: "Kalla mig John eller Johan" David frågas vad 
Alexander menade med det

David vet inte varför Alexander sade så eller vad han menade med det. David frågade vad 
han menade med det men fick inget svar. Han kallade honom inte för John eller Johan senare 
heller. David tror att Alexander hade planerat att göra något med Anton men han sade inte det 
till David. David säger efter fråga att "John eller Johan" är ett smeknamn som Alexander 
brukar använda till folk som inte känner honom.
David uppger,  efter påståendet från förhörsledaren om Alexander sade detta för att eventuellt 
dölja sin egen identitet, att det mycket väl kan vara så. 

 David ombeds komentera påståendet att det framkommit att de satt en plastpåse över 
huvudet på Anton vid ett antal tillfällen.

David säger att det var Alexander som gjorde det. Han säger att detta hände när han kom ner i 
källaren efter han tidigare besökt Daniel Isaksson. David säger att Anton hade silvertejp över 
munnen och sade till Alexander att ta bort silvertejpen. När Alexander gjort det så rann det 
"jättemycket blod när han hade tagit bort det"
Han satte en plastpåse över Antons huvud och slog 3-5 kraftiga slag med knytnäven mot 



Antons ansikte. David säger att Alexander var "jättevåldsam". David säger att han blev rädd 
av detta.
Plastpåsen var över Antons huvud i 10-20 sekunder. David säger att Alexander gjorde detta 
flera gånger. David sade till Alexander att sluta flera gånger. Då Alexander till slut slutade 
sade Alexander till Anton att David räddat Antons liv. Han sade även till Anton: "säg tack". 
David sade till Anton att han inte ville att Anton skulle tacka honom för att det kändes fel.

 David ombeds beskriva hur "inplastningen" av stolen och rummet såg ut.

David säger att stolen var inslagen i en stor genomskinlig säck. Han tros att denna säck 
tidigare använts till hans extramadrass som fanns i hans rum. På golvet låg det papper som 
Alexander fått Anton att lägga ut.

 Har Anton tvingats att svälja små plastfickor, typ frimärkspåsar?

David uppger att han inte kommer ihåg något annat än att han tagit droger.

 Har du eller Alexander slagit Anton med en skiftnyckel?

David uppger att han inte sett något sådant.

 David frågas om punkteringen av Antons lunga var en medveten handling från 
Alexander. Att man viljat se vad som hände när man gjorde en sådan sak.

David vet ingenting om detta. Han har inte hört Alexander säga något innan hugget. Däremot 
kommer han ihåg att både han och Alexander sade till Anton att andas efter knivhugget för att 
lugna honom. David säger att det kom mycket blod men inte luft, vad han såg. Han hörde inte 
att det bubblade ur såret. Anledningen varför han sade till Anton att andas var för att han såg 
att Anton höll på att få panik.
Alexander skrek dock hotfullt till Anton: "Andas för helvete"

 Varför kallas Tomas till adressen

David säger att han inte vet. "Det var Alexander som gjorde det"

Han säger att det var mest Alexander som pratade med Tomas. Han kommer bara ihåg att 
Alexander tjatade om att få gå ner med Anton i källaren igen och då skrek Tomas: "sluta nu 
lägg av, att han är dum i huvet och det"

Han kommer ihåg att Tomas vid något tillfälle sade till Alexander att gå o städa upp efter sig. 
Alexander gick o satte saker i påsar efter det.

 David frågas om han visste vad som skulle hände redan innan Alexander kom till Kalix då 
han då fått ett sms av Alexander där han skrev någor i stil med "Är mobboffret med?"

David säger nej och säger därefter "Han hade stavat fel på mobboffer" men att han förstod 
vad Alexander menade. David förklarar detta med att säga att Alexander vet att David och 
Anton tidigare tränat kampsort. Anton har varit som en "sparringkompis"
Han har även en video där en kompis till honom "stryper ut" Anton på Instagram. Han säger 
att det inte var något farligt.
Han säger att det var därför han sade till Anton på hans rum: "ta självförsvar". Detta på grund 
av att han lärt Anton självförsvar.
Alexander började kalla Anton för "mobboffer" på grund av detta. David brukar dock inte 
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kalla Anton för "mobboffer".

Genomläst och godkänt på häktet i Luleå 201807-13
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Utredning 3 LPO Luleå/Boden
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Valikainen, Joel
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang händelse i Kalix 180505
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Jenny Lindmark
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

19:40
Förhör avslutat

20:10
Förhörsplats

Parkbältesgatan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Förhörsvittne

Högström, Erik

Berättelse

Joel berättar att han igår var hos David Bjur, där var också Alexander Bjur, Alexander 
Vuolikainen och hans bror samt några yngre tjejer. Han var inte där länge för att Alexander 
ville att han skulle gå därifrån för att Joel brukar prata med sig själv och gjorde det även igår. 
Han kom inte riktigt ihåg vilken tid han var där men tror att det var vid 17:tiden. Det blev lite 
tjafs då Alexander Vuolikainen ville ha pengar av Joel, han gav inga pengar till honom. 

Joel gick sedan hem till honom. Ungefär vid 18-tiden ringde Alexander Vuolikainen till 
honom och ville komma till honom. Joel gick ut och mötte honom. Med Alexander var även 
hans bror och Anton Olsson. Anton var i dåligt skick. Han var skadad och klarade knappt gå 
av sig själv. Anton hade fått stryk. Joel hjälpte Anton upp i lägenheten. 
David Bjur och Alle Fors kom också till lägenheten.

Anton fick stryk i lägenheten. Han blev slagen över hela kroppen. Det var Alexander 
Vuolikainen och hans bror som var drivande. Anton blev "förhörd". Misshandeln skedde både 
i vardagsrummet och på toaletten. Anton var tvungen att ta av sig kläderna. Joel vet inte 
varför. Alexander Voulikainens bror bad Joel ta fram en kniv vilket Joel gjorde. Han hade en 
fällkniv i en låda, kniven tillhör egentligen David Bjur. Joel vet inte om kniven användes. Joel 
ville inte titta. Misshandeln skedde i ca en timme. Joel försökte lugna ned dem och ville att de 
skulle gå från lägenheten. Vid 19:tiden lämnade alla lägenheten. Innan de gick gav Joel sin 
jacka till Anton. Det var en blå Helly Hansen jacka.

Joel vet inte vart de tog vägen sedan. han vet inte heller varför Anton blev misshandlad. Joel 
tror att det kan vara för att hjälpa honom. På fråga vad han menar med det svarar Joel att han 
inte vet.

Joel uppger först att David har varit med att misshandla Anton men senare säger han att han 
inte har varit det. 

På fråga om Anton blödde något svarar han att han blödde mycket och att han och Alexander 



Vuolikainen torkade bort blodet med en skurmopp.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Valikainen, Joel
Personnummer

19931119-5870
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försökt till mord, alternativt medhjälp till försök till 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

Erik Högström
Förhörsdatum

2018-05-06
Förhör påbörjat

22:39
Förhör avslutat

22:40
Förhörsplats

Polisstationen Kalix
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Lindmark, Jenny

Berättelse

Joel delges misstanke om försök till mord alternativt medhjälp till försök till mord.
Joel informeras om rätten till att ha en försvarare närvarande samt rätten att inte uttala sig.

På frågan om han vill uttala sig om brottsmisstanken, svarar Joel att han vet att han gjorde 
dåligt.

Förhöret är uppläst och godkänt från anteckningar, därefter nerskrivet. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Valikainen, Joel
Personnummer

19931119-5870
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med

andra gärningsmän tillfogat omfattande skador på målsägande. Detta har skett i Kalix lördag 180505.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Magnus Söderlind
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Camilla Sjöberg
Förhörsdatum

2018-05-08
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Luleå Polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

CamS

Förhörssätt

Förhörsvittne

Högström, Erik

Berättelse

Joel delges misstanke om försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att 
tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän tillfogat omfattande skador på 
målsägande. Detta har skett i Kalix lördagen den 5 maj 2018.

Närvarande vid förhöret är försvarare Magnus Söderlind.

Förhöret spelas in på video och sammanfattas nedan.

Joel ber att få brottsmisstanken nedskriven på papper, Joel säger att han har svårt att förstå. 
Förhörsledaren skriver ner brottsmisstanken på ett papper och ber Joel läsa det. Joel förstår 
inte innebörden av brottsmisstanken.

Joel säger att han är oskyldig. 

Joel förstår inte brottsmisstanken.

Förhörsledaren ber Joel berätta om lördagen.
Ja, jag kan berätta om lördagen säger Joel.

Förhörsledaren frågar Joel var han var i lördags?
Joel säger att det är svårt att berätta, att han önskar att skriva ner det.

Förhörsledaren frågar om Joel minns var han var och med vilka Joel var med?
Joel säger att han måste få skriva ner det.Förhörsledaren ger honom penna och papper.



Förhörsledaren ber Joel återigen att berätta om lördagen.
Det började med att jag träffade Alexander på väg till David. Sen gick jag till David, han bor 
på Fågelsångsvägen. Och sen gick jag in till David.
 
Joel skriver på papper vilka personer som var hos David.

Förhörsledaren frågar vad som hände hemma hos David?
David var där, en som heter Peter, Davids bror, Davids brors tjej.

Förhörsledaren frågar Joel om han har några sjukdomar och om han äter några mediciner?
Joel svarar att han äter medicin mot att han hört röster, men han har inga sjukdomar.

Förhörvittnet ber Joel att återigen berätta om vad som hände i Joels lägenhet.
Joel säger att han har svårt att förstå. 

Joel berättar att först så ringde en tjock snubbe, Joel vet inte vad han heter.

Förhörsledaren frågar vad han ville när han ringde?
Han ville komma med en snubbe säger Joel.

Förhörsledaren frågar vad de skulle göra hemma hos Joel?Joel kommer inte ihåg, Joel 
väntande utanför på snubben sen kom de med en snubbe som var väldigt misshandlad.

Förhörsledaren ber Joel att berätta mer om det?
Joel säger att han helst skulle vilja sätta sig i sin cell igen och skriva ett kärleksbrev.

Förhörvittnet frågar vilka som kom hem till Joel?
Joel säger att det var en tjock snubbe. Han hade med en snubbe som heter Anton. Anton är en 
skön snubbe.

Vad hände?
Joel berättar att Anton var riktigt sönderslagen. Känner honom lite sen tidigare. En tjock kille 
kom med Anton.

Förhörsvittnet frågar Joel vad som hände när Anton kom in i lägenheten?
Joel berättar att den tjocka snubben. Joel säger att det är som att datorer styr honom.
Det värsta som Joel gjorde var att han skulle gått på den där tjockisen, att han skulle gå 
framåt men ville klara sig från att få stryk. Jag försökte få honom att sluta. Jag ville inte att 
dem skulle slå honom.

Vem var det dem slog?
Joel säger att det var Anton.
Vilka var det som slog Anton?Det var den tjocka snubben säger Joel. Joel säger att han har 
svårt att förklara sig.

Förhörsvittnet frågar Joel vilka som var i lägenheten?
Joel säger att han gav en fällkniv till den tjocka killens brorsa. Inte Davids brorsa.

Förhörsvittnet frågar vad den tjocka killens brorsa heter?
Joel säger att han egentligen skulle vilja träffa Anton och prata med honom. Joel säger att han 
egentligen ville slå ner den där tjocka snubben. Alexander.

Förhörsvittnet frågar Joel igen om han minns vilka som var i lägenheten?
Joel säger att det var Alexander, Alexanders bror, Anton, Joel.
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Förhörsvittnet frågar Joel vad som hände inne i lägenheten?
Joel säger att han borde ha slagit till den tjocka snubben, de gick på Anton fast än han redan 
var nerslagen. Joel trodde att de skulle sluta.

Försökte du stoppa det?
Jag försökte stoppa det. Jag sa åt honom flera gånger. Jag hjälpte till lite men jag slog honom 
inte. 

Hur hjälpte du till?Jag sa åt honom flera gånger och sen gav jag kniven till honom.

Vad hände efter det att du gav kniven till honom?
Joel säger att det är svårt att berätta att få fram historien.

Förhörsvittnet ber Joel berätta igen vad som hände i lägenheten?
Vilka var det som var på Anton?
Joel säger att det var jag, Alexander och jag vet inte om Alexanders brorsa gjorde så mycket 
men jag gav kniven till honom.

På fråga vilken Alexander Joel menar så är det inte Alexander Fors.

Joel säger att han hjälpte till med lite prat. Joel kommer inte ihåg vad han sa.

Förhörsvittnet frågar om Joel minns att han berättat att de tagit av kläderna från Anton?
Joel säger fy fan vilket fusk.

Förhörsvittnet ber Joel ännu en gång berätta om vad som hände i lägenheten?
Joel frågar med vilka bokstäver? Det blir alltid så här säger Joel. Egentligen är jag oskyldig 
säger Joel. Joel säger att han hade magrutor och allt.

Jag tror inte att Alexander slog honom så hårt säger Joel.

Det här kommer att ta länge säger Joel.

Förhörsvittnet frågar Joel om han minns att han berättat att det var som ett förhör med Anton 
i din lägenhet?

Joel säger att han inte har gjort något dåligt.

Joel säger att han vill säga förlåt till Anton. Joel säger att han borde ha spöat han som gick på 
Anton. 

Joel säger att han bara kommer av och på hela tiden.

Förhöret avslutas 11:50
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Valikainen, Joel
Personnummer

19931119-5870
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök 2018-05-05 Kalix
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Marko Tuhkanen
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-05-21
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Rättspsyk öjebyn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret inspelat på ljudfil

Joel Valikainen  FÖRNEKAR brott.
Han uppger att han ser sig som oskyldig då han försökte stoppa det som hände.

 Joel ombeds berätta om den aktuella händelsen.

Joel berättar att han gick till David Bjur aktuell dag. Han har för sig att han mötte en kompis 
efter vägen till David. Denna kompis heter Alexander men har ingenting med denna händelse 
att göra. Kompisen hade varit hos sin tjej som bor några hus från David Bjur. Det var inte 
Alexander Voulikainen.

När han kom till David var det ca 5-6 personer inne i huset. Han tror att klockan kan ha varit 
ca 14-15:00.

 Joel frågas om han kan namnge personerna.

Joel uppger: David Bjur, Peter som är en kille från Göteborg som Joel inte kan efternamnet 
på, David Bjurs bror som han beskriver som lång smal och med mörkt skägg samt Alexander 
Voulikainen. Han säger att det även var några brudar där också men han vet inte vad de heter. 
Han såg inte Anton Olsson i huset då han var där. Han är dock inte säker men han tror att 
Anton inte var där.

Joel berättar vidare att han tog en cigarett då han var där och de pratade inte om något 



speciellt. De fanns droger i huset och Joel uppger att han blev bjuden på lite amfetamin då 
han befann sig i huset. 

 Joel frågas hur stämningen i huset var då han befann sig där.

Joel svarar att David var lite irriterad av någon okänd anledning och skickade hem Joel efter 
ett tag. Han vet inte varför David var irriterad. Joel uppskattar att han var hos David omkring 
40 minuter. Han kan i övrigt inte säga om det var någon konstig stämning utöver det vanliga 
vid detta tillfälle.

Joel gick hem och efter ett tag ringde Alexander Voulikainen till honom frågade om de kunde 
komma förbi med en snubbe. 

Efter ett tag kom Alexander Voulikanen till Joel. Han hade Anton Olsson med sig.

Joel säger: Asså, han ringde först sen kom han utanför mig, ja så såg jag Anton han var helt 
sådär knivskuren överallt

Joel kommer inte ihåg hur Anton var klädd.

Dialogform

FL: Per Finnberg
FL2: Lena Wiklund
J: Joel

FL: Kan du beskriva skadorna som han hade?

J: Ja asså, över hela kroppen.

FL: Sa Anton något?

J: nää, nä han sa…litegrann sa han men man kunde knappt förstå vad han sa.

FL2: Känner du Anton sedan förut?

J: nja inte så bra.

FL2 Känner du igen honom så att du vet vem…

J: Ja asså jag kände inte igen honom då direkt…

FL2: nää

J: Jag trodde först det var nån annan.

FL2: Vad tror du anledningen var att du inte kände igen honom?

J: jamen det var ju för att han var så knivskuren överallt

FL2: Ja
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FL: Du visar på dina armar, hade han skador på armarna

J: Jaa, över hela kroppen. Överallt.

FL: I ansiktet?

J: Jaa

FL: Vad säger Alexander?

J: nää han sa, han sa att han hade gjort nåt tror jag.

FL: Vem?

J: Anton.

FL: Kommer du ihåg vad han sa att han hade gjort?

J: Nä det kommer jag inte ihåg men jag vet inte om han sa att han sa det. Jag kommer inte 
ihåg så bra, men jag tror det var det, eller så var det bara det jag tänkte.

 Slut dialog

Joel uppger vidare, efter fråga att han är lite rädd för Alexander. Han säger Han är ju större 
och sådär. Dom slåss litegrann, jag brukar inte slåss

Han berättar att han är lite rädd för dem.  Han säger  De var ju hos mig veckan före och då 
spöade de en till
Han säger Jag är en sån som aldrig slåss Han uppger att han var riktigt rädd då det hände. 
Han säger att det var Backe och David som slog ner Mats och att det skedde i hans lägenhet.
Han säger De gjorde det på ett sånt sätt så jag blev rädd av det.
Joel säger att han är rädd att de ska göra likadant mot honom. Han säger att David och Backe 
slog ner Mats med en hammare i hans lägenhet. Han säger att han inte vill flytta tillbaka till 
Kalix.

 Joel frågas om vad som händer när Anton och Alexander kommer in i Joels lägenhet.

Joel säger: Alexander slog väl lite på Anton sen kollade han så här på mig hela tiden. Slog, 
kolla på mig, slog
Joel såg att han slog med knytnäven och att detta skedde i vardagsrummet. Han säger dock att 
Alexander och Anton mest var på toan. Han tror att Anton även blev misshandlad på toaletten 
för det fanns blod där. Han säger även att Anton fick ta av sig alla kläder när de gick in på 
toaletten.

Joel uppger efter fråga att allt våld mot Anton som han sett detta datum utövades av 
Alexander Voulikainen.

Han säger att Alexander och Anton var ca 40 minuter i lägenheten innan det började dyka 
upp mer folk. Joel säger att Alexander slog Anton i stort sett hela tiden innan det börja 
komma mer folk till lägenheten.
De som kom till lägenheten var Alexanders bror och eventuellt David Bjur en snabb sväng 
men Joel är inte säker på det. Efter ett tag kom även Alexander Fors till lägenheten. 
Alexander Fors kom själv och var där kanske i en halvtimma. Han var inte på något sätt 
delaktig i misshandeln mot Anton. Han säger att tjejerna som tidigare befunnit sig hos David 
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Bjur inte kom till lägenheten.

När Alexanders bror kom till lägenheten tog denne fram amfetamin som han sålde till Joel. 
Joel tog lite amfetamin och därefter frågade Alexanders bror om Joel kunde hämta en kniv. 
Joel säger att han tog fram Davids kniv, en fällkniv som David lämnat hos honom en tid 
innan denna händelse. Han gav kniven till Alexanders bror. Han visste inte vad Alexanders 
bror skulle göra med kniven och såg inte heller vad kniven användes till.

 Joel frågas om han såg om Alexanders bror gjorde något mot Anton.

Joel svarar: Det enda jag såg var att Alexanders bror slog till Alexander några gånger
Joel kommer inte ihåg om Alexanders bror slog Anton. Han kommer inte ihåg om Alexanders 
bror var drivande eller på något sätt med på misshandeln mot Anton. Han säger att det var en 
så obehaglig situation att han inte kommer ihåg detaljerna. Han uppger att Alexanders bror 
kan ha gett amfetamin till Anton vid något tillfälle.

 Joel har i tidigare förhör uppgett att Anton blev förhörd. Han ombeds beskriva detta.
Han säger att det var Alexander som förhörde Anton hela tiden. Han säger att Alexanders 
bror också kan ha förhört Anton. Han säger att allt gick så snabbt fast det tog tid. Han säger 
att hela händelsen var helt obeskrivlig.
Han uppger att han inte kommer ihåg vad Anton förhördes om eller vilka frågor som ställdes 
till Anton. 

 Hur länge var de i lägenheten innan de gick

Joel vet inte detta men säger att de gick strax före klockan 19:00. Alla lämnar lägenheten 
samtidigt.

Joel försökte få dem att lämna lägenheten vid ett flertal tillfällen genom att säga att de skulle 
gå men då de till slut lämnade lägenheten var när Joel sade att det skulle komma vårdare 
klockan 19:00 och ge honom medicin.

Innan de gick frågade Alexander om Joel hade någon jacka att ge till Anton. Joel uppger att 
han hade det och gav en jacka till Anton. Han tror att Anton hade kläder på sig när de 
lämnade lägenheten.

I samband med att de skulle gå torkade han upp blod från golvet med en skurmopp. Han 
skurade upp blod från toaletten. Alexander torkade också upp blod från golvet.

 Joel frågas om han gjorde något mot Anton eller om någon försökte förmå honom att 
göra något mot Anton.

Joel säger att ingen försökte tvinga honom och han gjorde heller inget mot Anton. Han säger 
bara att det bara var den där kniven han var tvungen att ge.

 Joel frågas hur väl han känner Alexander Voulikainen, dennes bror samt David Bjur.

Han uppger att han inte känner Alexander Voulikainen så bra. Han har kanske träffat honom 
10 gånger före denna händelse.
David Bjur känner han dock väl. 

Joel frågas om de är snälla mot honom. 

Joel svarar: Ja, asså ibland. Dom är ändå som inte snälla mot mig. Jag vet inte hur det går till 
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men ja, men det är ändå som att dom hatar mig.

Han säger att de är de enda kompisarna han har. Han har inga andra kompisar.

 Joel har i sitt första förhör beskrivit Anton som i dåligt skick. Han ombeds beskriva detta 
närmare.

Joel säger att Anton var skuren över hela kroppen och hade konstiga märken överallt. 
Märkena såg ut som brännsår. Han såg ett sådant märke på som han tror, höger axel. Han satt 
i köket när han såg detta och han tror att Anton inte hade några kläder på sig vid denna 
tidpunkt. Han säger att Anton pratade lite men kommer inte ihåg vad han sa.

 Dialogform

J: Det var som att han var med på det. Han sa ingenting. Han sa nånting nångång men jag 
hörde inte vad han sa riktigt.

FL2: Tror du att han kan ha varit rädd?

J: Nää, han såg int rädd…jag tror han var med på det hela grejen egentligen

FL2: Att han ville att de skulle plåga honom?

J: jaa, det är det jag tyckte var sjukt egentligen…för jag hade ju träffat honom nån dag 
tidigare och då…det verkar ju så…det var ju därför de spöade Mats först.

FL2: Varför?

J: För att, för att Anton hade, jag vet inte, det var nåt Anton hade gjort eller, jag vet inte hur 
de gick till…Anton ville att de skulle spöa Mats verkade det som.

FL: …Och det var helgen innan?

J: Ja

 Slut dialog

Han säger att det var Backe och David Bjur som gjorde det. Alexander Voulikainen var inte 
med på denna misshandel. Han tror att Mats heter Jakobsson i efternamn.
Mats blev spöad med en hammare.

 Advokat Thukanen ges tillfälle att ställa frågor

Ser du om Anton har fler skador när de lämnar Joels lägenhet i jämförelse när Anton kom 
till lägenheten?

Joel svarar att han inte tror det. Han säger att det inte såg ut som att Alexander slog så hårt på 
Anton när de var i Joels lägenhet.

Han säger att han inte ville att detta skulle ske och att han hela tiden sade till Alexander: Ta 
det lugnt nu. Alexander lydde dock inte Joel utan fortsatte att slå Anton.

Joel uppger att han inte blev hotad men det var en konstig händelse.
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Avslutat 14:35
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Valikainen, Joel
Personnummer

19931119-5870
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mordförsök Kalix 2018-05-31
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Marko Tuhkanen via telefon
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Finnberg
Förhörsdatum

2018-05-30
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

09:40
Förhörsplats

Rättspsyk Öjebyn
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lena Wiklund Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhöret inspelat på ljudfil

Joel FÖRNEKAR brott

Joel informeras om att det kommit till polisens kännedom att Joel skickat meddelanden via 
facebook till målsägande veckan innan.

Meddelandena läses upp för Joel och han ombeds komentera innehållet. (Meddelandena 
bifogas som bilaga till förhöret)

Joel uppger att det inte är han som skrivit dessa meddelanden. Han säger att det kan vara 
Alexander Fors eller Mats Jakobsson som skrivit detta. Han säger att dessa två haft hans 
telefon vid olika tillfällen och installerat appar på den. Han säger att Alexander installerade 
något på hans telefon för ca 2-3 månader sedan och Mats Jakobsson gjorde något med hans 
telefon för ca en månad sedan.

Han vet inte vad det var för appar men säger att "det kan vara sånt man kommer in på 
facebook med."

Han uppger att han inte vet vad det pratas om i meddelanden. Han vet ingenting om "en 
utpressning mot en gemensam bekant", som det står i ett meddelande.

Joel frågas vad Mats Jakobsson har emot Anton Olsson. Han säger att han inte vet men 
uppger att veckan innan händelsen i hans lägenhet bråkade Mats Jakobsson och Anton Olsson 



i hans lägenhet. Det slutade med att Mats senare fick stryk av David Bjur och Sebastian 
Backe, som han berättat om i tidigare förhör. Han vet inte varför de bråkade och varför Mats 
Jakobsson fick stryk. De som var i lägenheten var Mats, David, Jonas Fors och Anton. 

Joel frågas varför någon skriver från hans facebook. Han svarar att han inte vet samt att det 
kan vara att få honom skyldig till något.

Han uppger att han aldrig varit osams med Anton. Han brukar aldrig bli arg på någon och 
säger att han "är den där lugna som aldrig gör något".

Joel säger att han träffade Anton på Gallerian i Kalix efter att detta skrevs från hans telefon. 
Anton frågade honom om det var han som skrivit det. Joel sa nej och Anton sade då att han 
anade att det inte var han.

Han var inte med när det skrevs.

Joel har inget ytterligare att tilläga varvid förhöret avslutas.

Förhör med Valikainen, Joel; 2018-05-30 09:30   diarienr: 5000-K528192-18

 384



385

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen Johansson, Thomas Erik
Personnummer

19930508-1698
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till 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

Jenny Lindmark
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

01:38
Förhör avslutat

01:40
Förhörsplats

Polisstation Kalix
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Förhörsvittne

Högström, Erik

Berättelse

Thomas informeras om sin rätt att inte svara på frågor eller uttala sig om brottsmisstanken.

Thomas delges misstanke om försök till mord 180505 mellan klockan 11:00 och 20:30 i Kalix 
kommun.

Thomas förnekar brott.

Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen Johansson, Thomas Erik
Personnummer

19930508-1698
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med

andra gärningsmän tillfogat omfattande skador på målsägande. Detta har skett i Kalix lördag 180505.
Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Jens Arnhof
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Erik Högström
Förhörsdatum

2018-05-08
Förhör påbörjat

09:24
Förhör avslutat

09:28
Förhörsplats

Polisstationen Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Sjöberg, Camilla

Berättelse

Förhöret inleds med att Thomas informeras om att förhöret kommer att spelas in.
Därefter delges han följande gärningsbeskrivning.

Försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att tillsammans och i 
samförstånd med andra gärningsmän tillfogat omfattande skador på målsägande. Detta har 
skett i Kalix lördag 180505.

 Berätta vad du gjorde under lördagen?

Jag har inga kommentarer till lördagen.

 Vad gjorde du under lördagen?

Ingen kommentar.

 Vem träffade du under lördagen?

Ingen kommentar

 Finns det något som du kan berätta om vad som inträffat?

Nej.

Kommer du att svara på några frågor?



Nej.

Vad är det som gör att du inte vill svara på några frågor?

Jag har ingenting att kommentera.

 Kan du säga något kring vem du träffat på lördagen?

Jag har ingenting att säga.

Förhöret är uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen Johansson, Thomas Erik
Personnummer

19930508-1698
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom insp Finnberg
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delges misstanke om försök till mord alternativt medhjälp till försök till mord genom att tillsammans

och i samförstånd med andra gärningsmän, tillfogat omfattande skador på målsäganden Anton Olsson,

vilket inneburit risk för målsägandens liv. Brottstiden är den 5 maj 2018 i Kalix.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Förordnad adv J Arnhof
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mikael O Nilsson
Förhörsdatum

2018-05-29
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

12:17
Förhörsplats

Häktet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MN

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Involverad personal Funktion

Per Finnberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Det antecknas att försvararen närvarar via telefon. Förhöret är inspelat på band och skrivs ut 
som en sammanfattning.

Thomas delges inledningsvis sin rätt att inte behöva uttala sig i förhör. 

Thomas FÖRNEKAR brott och har inget att säga i övrigt förutom att han är oskyldig.

Vet du vem Anton Olsson är ?

Nej

Vet du vem David Bjuhr är ?

Ingen kommentar

Kan du berätta om dina förehavanden den 5 maj ?

Ingen kommentar

Det har framkommit i utredningen att du det aktuella datumet skulle ha befunnit dig hos David 
Bjuhr på adressen Fågelsångsvägen 6 i Kalix .

Ingen kommentar. 

Om du nu är oskyldig som du säger, vore det inte bättre att du berättar om dina förehavanden 



den 5 maj ?

Ingen kommentar. Jag har inget att säga. 

Försvararen har inga frågor i sak.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Vuolikainen Johansson, Thomas Erik
Personnummer

19930508-1698
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom insp Wiklund
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Medhjälp till försök till mord, målsägande är Anton Olsson. Händelsen har skett i Kalix den 5 maj 2018
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Jens Arnhof
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lena Wiklund
Förhörsdatum

2018-07-30
Förhör påbörjat

10:20
Förhör avslutat

10:33
Förhörsplats

Häktet Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LW

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Per-Anders Heikkilä Biträdande förhörsledare
Berättelse

Advokat Arnhof närvarade via telefon. Förhöret spelades in på band och skrivs som en 
sammanfattning.

Thomas informerades om rätten att inte uttala sig om misstanken.
 
 På frågan hur Thomas ställer sig till misstanken gällande medhjälp till försök till mord,
 uppgav Thomas att han förnekar brott, han har inte begått någon brottslig gärning.

Thomas informerades om att i samband med förhör med hans bror Alexander och David Bjur 
så har de medgett att de skadat målsägande Anton Olsson den aktuella dagen.

Thomas uppgav att om det är så att hans bror Alexander och David sagt något under förhör är 
det inget som han kommer att stå till svars för. Thomas uppgav vidare att om Alexander och 
David sagt något så kan det vara för att polisen pressat dem i förhör. Eller för att de trott att 
de ska få lindrigare restriktioner eller för att de trott att det ska bli släppta.

Thomas informerades även om att Alexander och David berättat i förhör att Thomas har varit 
på plats där brottet skett. 

 Thomas informerades om att David under förhör berättat att Thomas kommit till 
Fågelsångsvägen 6, strax innan kl.15.00 den aktuella dagen. Samt att Thomas varit 
införstådd med vad som hände Anton inne i huset. 

Thomas uppgav att han inte har någon kommentar till det.



 Thomas informerades om att David sagt följande i förhör: 

Utdrag från David Bjurs förhör den 10 juli

David sade till Thomas: "Vi måste ju få bort det här…eller honom, Anton. För jag…tänk 
dig om nån jävel hittar honom, då får jag skiten, för det är hemma hos mig å"

David sa: "Thomas förstod ju det och det är därför jag tror han tog på sig den där masken 
och gick ner å… för då försökte han faktiskt att han försökte få ut han också tror jag"

Thomas tillfrågades om det är så att han maskerade sig och gick ner till Anton när han 
befann sig i källaren hemma hos David Bjur.

Thomas uppgav att han inte har någon kommentar till det. Men han sa att det inte låter som 
något brottsligt.

 Thomas tillfrågades vidare om det stämmer att han hjälpt Anton att klä på sig i 
samband med att han var i källaren. Thomas har ingen kommentar till det.

 Thomas informerades om att David berättat i förhör att Thomas även var hemma hos 
Joel Valikainen på Parkbältesgatan i samband med att Anton var hos Joel. Thomas 
tillfrågades om det stämmer. Thomas uppgav att han inte vet vilka adresser han varit på. 
Den aktuella dagen var han i ett hus och i en lägenhet, han var även på Gallerian. 

Thomas vet inte vem Anton är. Han minns inte namnen på personerna som var i den lägenhet 
som han besökte.

 Thomas informerades om att det finns uppgifter om att det var han som tog med 
målsägande Anton till Fågeltornet som finns i närheten av David Bjurs hus. Thomas 
uppgav att han inte har någon kommentar till det.

 Thomas informerades om att polisen speglat av hans bror Alexanders mobiltelefon. På 
telefonen har polisen säkrat konversationer mellan brodern Alexanders telefon och 
Thomas telefon. Meddelandena har skickats via WhatsApp.

Thomas fick delar av konversationen uppläst för sig.

 Kl.14:28:45 skickade Alexander ett meddelande till Brort, som polisen påstår är Thomas 
(0736522931):  Kom innan vi gjort allt de roliga

Kl.14:30:54 skickas svar från Brort:  Jag kommer nu

Kl.17:37:26 skickade Alexander ett meddelande till Brort:  Muppen duschar nu och städar 
badrummet

Kl.17:40:49 skickade Alexander till Brort:  Vad ska vi göra. Dra ut han i skog o lämna elr

Kl.17:41:18 skickades svar från Brort:  Nej bror vi ska facka fors

Kl.17:41:33 skrev Alexander till Brort:  Okej bror var e bög horan

Kl.17:42:07 skrev Alexander till Brort:  Jag vill oxå ha maskeunf om vi ska köra mot fors

Förhör med Vuolikainen Johansson, Thomas Erik; 2018-07-30 10:20   diarienr: 5000-K528192-18
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Kl.17:42:24 skrev Brort till Alexander:  Ingen ska ha mask

Kl.17:42:34 skrev Alexander tillbaka till Brort:  Okej då kör vi ba

 Thomas tillfrågades om han kommer ihåg den här konversationen samt ombads att 
kommentera den. Thomas uppgav att han inte har någon kommentar.

Thomas uppgav att det inte ens är säkert att det är han som skickat meddelande till 
Alexander, han kan ha lånat ut telefonen till någon, det brukar han göra. Thomas känner inte 
igen konversationen.

 Thomas informerades om att det i konversationen pratas om en skadad hand och 
misshandel av sin egen bror. Thomas tillfrågades om han slagit sin bror Alexander den 
aktuella dagen. Thomas uppgav att han och Alexander sparrades bara.

 Thomas informerades om att i konversation finns det meddelanden skickade från 
Thomas telefon till Alexander gällande eldandet av fågeltornet 

 Kl.23:36:19 skickas ett meddelande från Brort till Alexanders telefon:  Du e ju pantad som 
eldar upp hela jävla fågeltornet…

Kl.23:36:55 skickas ytterligare meddelande från Brort till Alexanders telefon:  Tanken är att 
de inte ska dra onödig uppmärksamhet

Thomas uppgav att han inte har någon kommentar gällande detta.

Thomas uppgav att även om han skulle ha skickat dessa meddelanden så är det inte brottsligt.

 Thomas informerades om att David uppgett i förhör att Thomas gick med målsägande 
Anton till fågeltornet. Samt att David hörde att Alexander frågade Thomas vad de 
skulle göra. 

Det vill säga att Alexander frågade dig om råd i samband med brottet. 

Thomas uppgav att han inte har någon kommentar till detta.

På frågan om Thomas har något annat som han vill tillägga, uppgav han att han inte har det.

Advokat Jens Anhof erbjöds att ställa frågor. Advokaten hade inga frågor i sak.

Genomläst och godkänt.

Förhör med Vuolikainen Johansson, Thomas Erik; 2018-07-30 10:20   diarienr: 5000-K528192-18
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Fors, Alexander Marcus Peter
Personnummer

19950730-9095
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Nationellt id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Medhjälp till mordförsök
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

Pär Sandstén
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

03:20
Förhör avslutat

03:22
Förhörsplats

Arresten Kalix polisstation
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hålls utan försvarare närvarande.

Fors delges misstanke om medhjälp till mordförsök den 5/5-18 mellan klockan 11-20.30 i 
Kalix kommun.

Fors FÖRNEKAR brott

Fors godtar den försvarare som rätten utser vid kommande förhör.

Fors har inget mer att säga.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Hörd person

Fors, Alexander Marcus Peter
Personnummer

19950730-9095
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försök till mord alt. synnerligen grov misshandel
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Bo Forsberg
Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karin Ågren
Förhörsdatum

2018-05-07
Förhör påbörjat

13:18
Förhör avslutat

14:03
Förhörsplats

Polistationen Luleå
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K.Å

Förhörssätt

Videobandsförhör  
Förhörsvittne

Nilsson, Josefin

Berättelse

Delges rätten till försvarare, Bo Forsberg närvarande.
Delges rätten att under förhör inte uttala sig.
Delges misstanke om försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel genom att 
tillsammans och i samförstånd med andra medgärningsmän tillfogat omfattande skador på 
målsägaren. Detta har skett i Kalix under lördagen 180505.
Nedan är en sammanfattning av förhör som finns.
Alexander FÖRNEKAR brott.
Alexander bor på ett familjehem i Kalix som drivs av Lotta och Henrik Jarl. Han har bott där 
sedan i onsdags innan det har han varit LVM placerad i 9 månader på Renforsen.
På lördagen hade Alexanders tjej Saga Ölund sovit över hemma hos honom. På morgonen 
åkte Alexander tillsammans med Henrik och Saga och tränade på Nova, sen åkte Alexander 
tillbaka hem för att äta lunch och Saga åkte hem till sig.
Vid 14-tiden åkte Alexander till Saga, hon bor på Stenbäcksplatsen 4 i Kalix. Där var även 
Sagas mamma och hennes styvpappa. Vid 16- tiden cyklade Alexander via ICA hem till 
familjehemmet igen. 
Efter att han kom hem pratade han med Joel, Joel är en gammal kompis till honom. De 
bestämde att Alexander skulle fara hem till honom. Alexander bestämde även träff med Saga 
hemma hos Joel.
Alexander vet inte adressen hem till Joel men han vet att han bor i närheten av där Saga bor, 
någonstans bakom brandstationen.
Alexander cyklade hem till Joel klockan var då vid 18-tiden. När han kom dit var Joel i 
lägenheten, han var påtänd och psykotisk. I lägenheten fanns även 3 andra killar som 
Alexander inte vet vilka dom är. Alexander säger att alla snortade amfetamin och det kändes 
inte kul att komma dit.
En kille var lång, han var över 180 cm lång, han hade bandana för ansiktet, han var inte tjock, 
jag känner till honom sen tidigare men vit inte vad han heter.



Sen sitter en kille vid bordet i köket han hade sår i ansiktet, han låg och sov på bordet, jag 
tänkte att han hade åkt på stryk, han var påverkad. Alexander vet inte vem den killen var, han 
pratade inte med honom.
Den tredje killen Kallade Joel för Kalle, han var lite rundare än den långa killen, även han var 
påverkad, Alexander kände inte igen Kalle sedan tidigare.
Alexander säger att han bara var där i ca 15 minuter, sen kom Saga. Alexander säger att 
stämningen var tyst, den långa killen kom och försökte prata med Alexander om någon 
gammal grej.
När Alexander var på väg ut kom Saga, Saga kom in och stängde dörren, Alexander sa till 
henne bestämt att de skulle gå därifrån. När de kom ut förklarade han för henne att de var 
påverkade och att en kille som var där inne hade åkt på stryk. Alexander tror inte att Saga 
kände någon annan än Joel av de som var i lägenheten.
Saga och Alexander for sen till repan en gammal butik och satt där och pratade, sen när det 
blev kallt for de till Sun Tan och satt där och pratade, när klockan var kring 20-tiden cyklade 
Alexander hem till familjehemmet. Vid 20.30 träffade han Lotta Jarl, hon gav honom medicin 
och de småpratade en stund. Sen ringde han till Saga och de pratade i telefon tills han 
somnade.
Alexander känner inte målsägaren Anton Olsson.
På söndagen väckte Henrik honom vid 9-tiden, då fick han sin medicin, sen var Alexander 
med Saga hela dagen, de var på stan, där träffade de Henrik, de och fikade vid 14-tiden.
Sen träffade de Joel och följde med hem till honom, då var klockan typ 16, de var inte där så 
länge, åkte hem vid 16.30 tiden, de var där max en timme. Efter att han och Saga varit hos 
Joel gick de hem till familjehemmet, de lagade mat och mös.
Alexander säger att de inte träffade någon annan under dagen förutom Sabi, han bor också på 
familjehemmet. Alexander säger att han inte heller pratar med någon annan i telefonen 
förutom eventuellt sin mamma.

Förhör med Fors, Alexander Marcus Peter; 2018-05-07 13:18   diarienr: 5000-K528192-18

 395



Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG47384

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Plats för verkställan

POLISEN HAPARANDA ,  POLISEN HAPA-
RANDA, STRANDGATAN 10 ,  HAPARANDA

Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-06 13:02

Beslutat av

Edin, Peter
Verkställt av

Nordsvan, Peter
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Luleå tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-5000-BG47384-1
Kniv ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kniven hittades av patrull vid
Vassholmsvägen i Kalix, se K528284
och bilder finns. Kniven blev senare ett
beslag i ärende K528192-18

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG47777

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Bjur, Carl David Joakim Manop, 19970210-1974
Plats för verkställan

Polisen Kalix
POLISARRESTEN ,  POLISARRESTEN, KÖP-
MANNAGATAN 1 A ,  KALIX

Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-07 12:55

Beslutat av

Åström, Christer
Verkställt av

Åström, Christer
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Haparanda tingsrätt
Beslag taget från

Bjur, Carl David Joakim Manop

Föremålspunkter

2018-5000-BG47777-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Den misstänkte Bjur hade
mobiltelefonen i sin jackficka i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Samsung Färg : Svart

2018-5000-BG47777-2
Pekdator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Den misstänkte Bjur hade Ipad:en i sin
väska som han bar med sig i samband
med gripandet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Apple
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 2
LPO Ö Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll
BESLAG KLÄDER MM

2018-5000-BG47265

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Plats för verkställan

Sunderbysjukhus ,  Sunderbysjukhus, Sjukhus-
vägen 10 ,  Luleå

Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-06 01:45

Beslutat av

Andersson, Dan
Verkställt av

Lundgren, Crister
Andersson, Dan

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Haparanda tingsrätt
Beslag taget från

Olsson, John Anton

Föremålspunkter

2018-5000-BG47265-1
Plånbok ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse där sjukvården samlat
alla målsägandens saker i.

Förvaras i de långa plåtskåpen på
tekniska roteln, skåp 3

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Material : SKINN Färg : SVART

2018-5000-BG47265-2
Skor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse där sjukvården samlat
alla målsägandens saker i.

Förvaras i de långa plåtskåpen på
tekniska roteln, skåp 3

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : DC Typ : Sneakers
Material : Tyg/mocca Färg : Svart
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 2
LPO Ö Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll
BESLAG KLÄDER MM

2018-5000-BG47265

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Föremålspunkter

2018-5000-BG47265-3
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse där sjukvården samlat
alla målsägandens saker i.

Förvaras i de långa plåtskåpen på
tekniska roteln, skåp 2

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : H H Färg : Blå

2018-5000-BG47265-4
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse där sjukvården samlat
alla målsägandens saker i.

Förvaras i de långa plåtskåpen på
tekniska roteln, skåp 3

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Material : Tyg Färg : Svart/orange

2018-5000-BG47265-5
Sockor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse där sjukvården samlat
alla målsägandens saker i.

Förvaras i de långa plåtskåpen på
tekniska roteln, skåp 3

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Typ : Tubsocka Material : Bomull
Färg : Svart

2018-5000-BG47265-6
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse där sjukvården samlat
alla målsägandens saker i.

Förvaras i de långa plåtskåpen på
tekniska roteln, skåp 3

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Modell : Collegebyxa Material : Bomull

Färg : Svart

 399



Verkställande enhet

Polisregion Nord, BF-IGV 2
LPO Ö Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll
BESLAG KLÄDER MM

2018-5000-BG47265

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Föremålspunkter

2018-5000-BG47265-7
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse där sjukvården samlat
alla målsägandens saker i.

Förvaras i de långa plåtskåpen på
tekniska roteln, skåp 2

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.
Färg : ljus

Anteckningar: sönderklippt

 400



Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG48103

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Bjur, Carl David Joakim Manop, 19970210-1974
Plats för verkställan

Bjur, Carl David Joakim Manop
I bostadshuset. ,  FÅGELSÅNGSVÄGEN 6 ,  KA-
LIX

Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-07 13:00

Beslutat av

Heikkilä, Per-Anders
Verkställt av

Mickelsson, Carola
Lindblom, David

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Haparanda tingsrätt
Beslag taget från

Bjur, Carl David Joakim Manop

Föremålspunkter

2018-5000-BG48103-1
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

I sovrum på övervåningen, verkade vara
David Bjurs rum.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Dell Typ : Laptop
Modell : Latitude 3340

2018-5000-BG48103-2
Stol ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på golvet i tvättstugan.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Typ : Pinnstol Färg : Vit

2018-5000-BG48103-3
Målarskyddspapper ( 2 st)

Platsbeskrivning

Stod lutade mot öppenspisen i
gillestugan i källaren

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Brun

2018-5000-BG48103-4
Duschmunstycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

I tvättstugan i källaren.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Var kopplat till blandaren i tvätthon.
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG48103

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Föremålspunkter

2018-5000-BG48103-5
Brännare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod i överskåp ovanför arbetsbänk i
köket.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Microtorch Typ : Gasolbrännare
Modell : Köksmodell
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Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jenny Lindmark
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Bjur, Carl David Joakim Manop

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

FÅGELSÅNGSVÄGEN 6 ,  KALIX
Datum och tid för verkställighet

2018-05-07 03:01
Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Stål, Anna
Verkställt av

Lindmark, Jenny
Sandstén, Pär
Berglund, Nicklas
Johansson, Jörgen
Belting, Thomas
Ekersund, John
Andersson, Dan
Högström, Erik

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

• Eftersökande av person

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål underkastat beslag samt eftersöka person
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-5000-BG47579

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jenny Lindmark
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Anna Stål. Jenny Lindmark 2018-05-06 22:26

Signerat Jenny Lindmark 2018-05-07 03:07

Verkställd av Erik Högström, Jenny Lindmark, Pär Sand-
stén, John Ekersund, Dan Andersson, Nicklas Berglund, Jör-
gen Johansson och Thomas Belting den 2018-05-07 03:01.

Jenny Lindmark 2018-05-07 03:07

Signerad Jenny Lindmark 2018-05-07 03:07

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG47579. Jenny Lindmark 2018-05-07 03:09
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG47579

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Bjur, Carl David Joakim Manop, 19970210-1974
Plats för verkställan

FÅGELSÅNGSVÄGEN 6 ,  KALIX
Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-07 03:01
Beslutat av

Lindmark, Jenny
Verkställt av

Lindmark, Jenny
Sandstén, Pär
Berglund, Nicklas
Johansson, Jörgen
Belting, Thomas
Ekersund, John
Andersson, Dan
Högström, Erik

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Luleå tingsrätt
Beslag taget från

Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-5000-BG47579-1
Silvertape ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i soporna i köket
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG47579-2
Kalsonger ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläderna låg i tvättmaskinen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG47579-3
Sockor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläderna låg i tvättmaskinen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG47579-4
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläderna låg i tvättmaskinen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.

 405



Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG47579

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Föremålspunkter

2018-5000-BG47579-5
Jeans ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläderna låg i tvättmaskinen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG47579-6
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Kläderna låg i tvättmaskinen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll
Beslag från Parkbältesgatan 7D

2018-5000-BG47510

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Valikainen, Joel, 19931119-5870
Plats för verkställan

Lägenhet tillhörande Joel Valikainen ,  PARK-
BÄLTESGATAN 7 D ,  KALIX

Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-06 20:10

Beslutat av

Mattila, Sara
Verkställt av

Lindmark, Jenny
Högström, Erik

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Haparanda tingsrätt
Beslag taget från

Valikainen, Joel

Föremålspunkter

2018-5000-BG47510-1
Kniv ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffas i en byrålåda i
vardagsrummet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2018-5000-BG47510-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Gavs till polispersonal av den
misstänkte.

Upplåsningskod 208G

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Samsung
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG50653

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Valikainen, Joel, 19931119-5870
Plats för verkställan

Valikainen, Joel
Andra våningen, lägenhet 16 ,  PARKBÄLTES-
GATAN 7 D ,  KALIX

Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-09 09:55

Beslutat av

Finnberg, Rickard
Verkställt av

Lindblom, David
Lundberg, Anders

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Haparanda tingsrätt
Beslag taget från

Valikainen, Joel

Föremålspunkter

2018-5000-BG50653-1
Plasthandske ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i toalettstolen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG50653-2
Golvmopp ( 1 st)

Platsbeskrivning

I toaletten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG50653-3
Golvmopp ( 1 st)

Platsbeskrivning

I toaletten
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG50653-4
Duschmunstycke ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på blandaren i toaletten.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2018-5000-BG50653-5
Sockor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i sopkorg i rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Vit
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG50653

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Föremålspunkter

2018-5000-BG50653-6
Sockor ( 2 st)

Platsbeskrivning

Låg i sopkorg i rummet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : svarta
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG47592

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Johansson, Thomas Erik, 19930508-1698
Plats för verkställan

SNICKARVÄGEN 3 ,  KALIX-NYBORG
Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-07 00:50
Beslutat av

Lindmark, Jenny
Verkställt av

Lindmark, Jenny
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Luleå tingsrätt
Beslag taget från

Johansson, Thomas Erik

Föremålspunkter

2018-5000-BG47592-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i sängen i bostaden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Apple Färg : Svart

2018-5000-BG47592-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i sängen i bostaden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Svart

2018-5000-BG47592-3
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i sängen i bostaden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Vit

2018-5000-BG47592-4
Sim-kort ( 4 st)

Platsbeskrivning

Låg i sängen i bostaden
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
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Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jenny Lindmark
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

SNICKARVÄGEN 3 ,  KALIX-NYBORG
Datum och tid för verkställighet

2018-05-07 00:45
Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Stål, Anna
Verkställt av

Lindmark, Jenny
Sandstén, Pär
Berglund, Nicklas
Johansson, Jörgen
Belting, Thomas
Andersson, Dan
Högström, Erik

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

• Eftersökande av person

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål underkastat beslag samt eftersöka person
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Jenny Lindmark
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Anna Stål. Erik Högström 2018-05-06 22:30

Signerat Jenny Lindmark 2018-05-07 02:23

Verkställd av Jenny Lindmark, Erik Högström, Thomas Bel-
ting, Pär Sandstén, Nicklas Berglund, Jörgen Johansson och
Dan Andersson den 2018-05-07 00:45.

Jenny Lindmark 2018-05-07 02:23

Signerad Jenny Lindmark 2018-05-07 02:23

Resulterade i Gripande: 199903196773 Svante Ludwig
Alexander Vuolikainen, Verkställt 2018-05-07 00:57.

Jenny Lindmark 2018-05-07 02:27
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Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Thomas Johansson
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

STÖDBOENDE ,  STÖDBOENDE, HANT-
VERKSVÄGEN 27 ,  GAMMELSTAD

Datum och tid för verkställighet

2018-05-07 03:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja
Beslutat av

Stål, Anna
Verkställt av

Johansson, Thomas
Olovsson, Jennifer
Malo, Anders
Säfström, Annika

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

• Eftersökande av person

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Omfattning/direktiv

eftersöka föremål underkastad beslag samt eftersöka person
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Alexander kom och öppnade dörren innan vi knackat på. Lugn och nykter. Ensam i lägenheten.

Beslag

2018-5000-BG47594

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Thomas Johansson
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Anna Stål. Jenny Lindmark 2018-05-07 03:45

Signerat Thomas Johansson 2018-05-07 03:51

Verkställd av Thomas Johansson, Annika Säfström, Jennifer
Olovsson och Anders Malo den 2018-05-07 03:00.

Thomas Johansson 2018-05-07 03:51

Signerad Thomas Johansson 2018-05-07 03:51

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG47594. Anders Malo 2018-05-07 04:10
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG47594

Signerat av

Anders Malo
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18

Misstänkt person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander, 19990319-6773
Plats för verkställan

STÖDBOENDE ,  STÖDBOENDE, HANT-
VERKSVÄGEN 27 ,  GAMMELSTAD

Datum och klockslag för verkställighet

2018-05-07 03:00

Beslutat av

Säfström, Annika
Verkställt av

Johansson, Thomas
Olovsson, Jennifer
Malo, Anders
Säfström, Annika

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0304  -  Mordförsök (utan användning av skjutva-
pen mot man)

Domstol för överklagan

Luleå tingsrätt
Beslag taget från

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander

Föremålspunkter

2018-5000-BG47594-1
Handduk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på en krok i badrummet intill
dörren.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Material : Bomull Färg : Vit

2018-5000-BG47594-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Gömd i ett örngott i sängen
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Samsung Färg : Svart

Anteckningar: Svart med ett skal för både fram- och baksida.
2018-5000-BG47594-3
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Gömd i ett örngott i sängen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Samsung Färg : Svart

Anteckningar: Svart med ett skal för baksidan.
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Verkställande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten
Handläggande enhet

Polisregion Nord, Grova brott
1 PO Norrbotten

Beslagsprotokoll

2018-5000-BG47594

Signerat av

Anders Malo
Signerat datum

2018-05-07

Diarienummer

5000-K528192-18

Föremålspunkter

2018-5000-BG47594-4
Kniv ( 1 st)

Platsbeskrivning

Vid sidan av sängen. Fasttryckt mot
väggen invid elementet under fönstret.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Hultafors Typ : Kniv

Skaftmaterial : Plast Slidmaterial : Plast
Anteckningar: Gult skaft med tillhörande svart slida.
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Skäligen misstänkt person

Bjur, Carl David Joakim Manop
Personnr

19970210-1974

Misstankeuppgift

Rubricering

Mordförsök
Händelse inträffad
    -  -     :   - 2018-05-06   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

KALIX,
Områdeskod

04421A0014251400
Brottsmisstankenr

POD50-BM2018-480982587-3B
Diarienr

5000-K528192-18
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0304
Brottsbeskrivning

Mordförsök (utan användning av skjutvapen mot man)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2018-05-06
Beslutsfattare misstankebeslut

Selberg, Fredrik



418

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2018-08-10
Namn

Bjur, Carl David Joakim Manop
Personnummer

19970210-1974
Tilltalsnamn

David
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Chiang Rai
Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0721846530: Mobiltelefon

Adress

Fågelsångsvägen 6

952 35  Kalix

Folkbokföringsort

Kalix
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2018-06-18
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

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



419

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Skäligen misstänkt person

Vuolikainen Johansson, Thomas Erik
Personnr

19930508-1698

Misstankeuppgift

Rubricering

Medhjälp till försök till mord
Händelse inträffad
    -  -     :   - 2018-05-06   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

KALIX,
Områdeskod

04421A0014251400
Brottsmisstankenr

POD50-BM2018-524190590-3U
Diarienr

5000-K528192-18
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0304
Brottsbeskrivning

Försök till mord
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2018-07-31
Beslutsfattare misstankebeslut

Westerstrand, Erika



420

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2018-08-10
Namn

Vuolikainen Johansson, Thomas Erik
Personnummer

19930508-1698
Tilltalsnamn

Thomas
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling

Nederkalix
Födelselän

Norrbottens län
Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0760952205: Mobiltelefon

Adress

Lönnvägen 12

141 41  Huddinge

Folkbokföringsort

Västra Frölunda
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2018-06-21
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

0
Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Nej
Förmögenhet

0

Bidrag

0
Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

0
Skulder

0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

202400
Taxeringsår

2017
Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Björn Nagander
Datum

2018-04-06
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Diarienr

5000-K528192-18
Skäligen misstänkt person

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnr

19990319-6773

Misstankeuppgift

Rubricering

Mordförsök
Händelse inträffad
    -  -     :   - 2018-05-06   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

KALIX,
Områdeskod

04421A0014251400
Brottsmisstankenr

POD50-BM2018-480982437-34
Diarienr

5000-K528192-18
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0304
Brottsbeskrivning

Mordförsök (utan användning av skjutvapen mot man)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2018-05-06
Beslutsfattare misstankebeslut

Selberg, Fredrik



422

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2018-08-10
Namn

Vuolikainen, Svante Ludwig Alexander
Personnummer

19990319-6773
Tilltalsnamn

Alexander
Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling

G Uppsala
Födelselän

Uppsala län
Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0767713782: Mobiltelefon Vuolikainen ringer in 3/9-17,

uppger detta nummerAdress

Hantverksvägen 27

954 33  Gammelstad

Folkbokföringsort

Kalix-Nyborg
Senast kontrollerad mot folkbokföring

2018-06-21
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Yvonne Lundbäck
Utbildning

Furuhedsskolan åk 1 Fordonsutbildningen. 

Har hoppat av gymnasieutbildningen i våras och ska få en praktikplats via skolan.
Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppger att han jobbat med sin pappa, Kurt Vuolikainen, i hans firma "Stålblästring i Uppland AB"

under ca 10 veckor under sommaren 2016.
Uppgiven inkomst

0
Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

0

Bidrag

0
Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst

0
Taxeringsår

2016
Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Pa Erik Lampinen
Datum

2017-11-10



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Ärende

Diarienr

5000-K528192-18
Handläggare

Olofsson, Magdalena
Gärning

Mordförsök

Berörd person

Personnr

19990319-6773
Efternamn

Vuolikainen
Förnamn

Svante Ludwig Alexander
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2018-08-10
Underrättelse slutförd

2018-08-07
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Slutunderrättad, överlämnad Fup

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Martin Wulkan
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2018-08-10
Underrättselse slutförd

2018-08-07
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Överlämnad Fup

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Ärende

Diarienr

5000-K528192-18
Handläggare

Olofsson, Magdalena
Gärning

Mordförsök

Berörd person

Personnr

19970210-1974
Efternamn

Bjur
Förnamn

Carl David Joakim Manop
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2018-08-10
Underrättelse slutförd

2018-08-07
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Slutunderrättad på häktet, överlämnad Fup

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Lennart Wiklund
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2018-08-10
Underrättselse slutförd

2018-08-07
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Överlämnad Fup

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Norrbotten
Ärende

Diarienr

5000-K528192-18
Handläggare

Olofsson, Magdalena
Gärning

Medhjälp till Mordförsök

Berörd person

Personnr

19930508-1698
Efternamn

Johansson
Förnamn

Thomas Erik
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2018-08-10
Underrättelse slutförd

2018-08-07
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Slutunderrättad på häktet, Fup överlämnad

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Jens Arnhof
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2018-08-10
Underrättselse slutförd

2018-08-07
Underrättelsesätt

Muntlig
Notering

Utlämnad FUP

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran


