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Hgn tillfrågas orr'* il** minns em h*tcllrumnrct hadc någ*n dcn till ett ennet hotellrunr n'ren det

tånkte heln lnle på. H*n var dår ca l0 mrnuter. H*x trllfråg*s nilr detm var men hsn har srår"t att

sågadetmentrcligtvisefterli*ller[?*f]srsomdetintehitndesårn5'*ketpånattklnbbenfi:ir*

det H*n rilifiågas vilker qintum drt v*r men det l'et l':ol1 inte" Hon rnlnn§ inte heller vilken raår:ad

det var"

På fråg* hur mannen s*nr hon tråf'fud* var klädd så uppgav hon att hor: tnte k*mmer ihåg, åt*x

drar slutsahen att hsfi rxåste h* varit v*lkiedd och sett br* ut då h*n inte går ut med måcr som ser

i)å l'råså u[*ps*"I a$ elefta v*r c§*n enda gången s*m h** lxr på hCItellrumntet. Hon ntin*s

inte hans ruril§n*ftlt:t§t.

t-§on trllliågas on: hon ffililns nag*t speeiellt frän rumnlst, någ*i f'öre:xål sofil hon reageracie på så

§ppgilv h6n *tt det vara [:ara pizzak&rtsn$srsä som hcn reagerade på. På direkt fiåga cm han *ågl

några pengar, radioutruslnrng eller vepen så uppgav h** att det glord* hon inte men det lar lite

röngt *ch såg stäkrg: lrt. l-{*:: v*r eiitr i cn I*-15 min*ter *ch

når farbrodern kom in så tvckte lron att ds kandes lite n':ärkligt varpå ho* gick ned till

nafklubben igen. Farbroelern gr*k inte ned sarntidigt" Hon mlnns illt§ om han k*m ned senare.

Hrin minns inte vilka hcrt var tillsamn:ans merl denna kväli

uppg*v atl ttt&nn*tt so*t h*n ur*gieks tted v*r i:rtc lång

Fton tiliftågas r1m hE:n iån:nade ut sitt telefonnumme: till rnannt* *ch det g1*rde l'ii:n. De hade

sedsn k*n?akt via telefon och mannen r:n*ude henr:e. De trtffadx 3-4 gån*er. Fion minns att en

gång tog ffi&nnsn en Bxi hen: till herure och hon rninns att hoE pratade med en annan per$on §*m

pratade svenska H*n fick iörk}*ra för persone:: r,ilken ad:*ss l':l-',n hade clch f tror iltt

gt&.pneil kanske ri6gcie från faajtin på irotellet eftersorl i:an lä::::rade över ielef,onen till någcr:

iut'siga ut l* något så{t

Hon till{iågas ont :"träi"tt"tcns åidcr cch hon

CIch sfilel *ten uppler des sot't: stcr

: 
Vid d*lgivninge* *[*n 1fi/S 2§1S upirf;ä! I ätt ,nä:jnerl *toiligtvis var klårJc i *v;.i.



snnan Det yar en svensktalande nian som hon pratade rned. Horr 3ir d*ek intc såkcr på att

rn&ilnen rrngde liån hotellet.

t*6n rninns inte *är hi*n konr hern till henne Hcn ringr{e aldrig h*nnm Hrrn fic.k inga

kantaktuppgiåler, såsour visitk*r{, äv il}al}**tt^ H*n mirxrs ir:t* h*ns r&illtl

Ilan var aldng a:ed ocl: åt nrat. l1',1öjli*t att han var mtd i sal:ma bil och att de

*agt hej då men hon är inte säker på det',a. Hon såg hono:vt vid två tiilfålte,n.

Niir hon träffade männe:i sa rar det alltid icentrala §teiekh*ln'r

»e1 var alltid manner: sonl betalade når de var uts och å: *sh hon kan i*te reiin*as &tt niann§cr

betalade med något ksr1. Det var kontantei som gåilde på den tiden.

Få lråga så uppgau f åt ?jiannen inie beråftade vad h*n *rh*ånde m*d H*n kanske

berdtt-rdc el€t :nclt lti.rn kottttltcr rr;tc r:tåg

Hon mrnns inga t'crrdon §ont kan kopplas ttll miinaen. H*n vet irxe heller §åke* att det var en taxi

sam körde nl&n*en till henne

f h*r i*t* trii{Tat r:ågra andra personer når hr:n har trä{§at *"liinnen fr&n }r*gellrulnnr§{.

f tinfr§ess mn h*n åir siikrr ya att han ints åkt b,il nisd r**nnex q:{:h det åir h*n xåiker på att

hon inte gy*rt

net uar lrett natr:rligf f*r henr,e aft hitn åkte hern. H*r iitllrågns on: de trade eti

-"-k-d*r6t-, uii *u tog furviil till varandra, nren det kommcr h*n intc ihåg, )c bytte ing*



k*ntaktuppgiftcr med varandra. Fl*n är denk intc selkcr till li)0 0Å nr** dct var insen kontnkt sorn

togs senare vare sig r.r,kcrt eller i:rev

Få fråge *m de *llrid åt $ samnna *tålle så uppsevla$ detrninns hcn inte rnen det var

näi'heten av hstne* i:c»tad.

|Irillfi"ågas **: hun rillsan:nmnc med mannen b*sr:kt nåui-tt; i:*k*ff*ir i Sti:ckhohrt ffierl det

har de inte.

inf*rmeras *m att der enlig telefonlistclrna f;:ån h*tellr*mmet framgår *tt någon har ri*gt

till henne den 15 februari i*S6.

de* tr6. 17, I8. 21 *r"h *len l? J'*bruari

-draren§lutsatSattmÖtetmed:r.:annen',iilrlrn}igtvi*bclrdehavaritdagarna
föredeni5februari.

:rillfrågas på r'iil,et såit ho* fick red* på alr Si*i Pnlnte h*a*le nr*relatr oclt hut: uppgav att

det år sådant n"ran aldng glörnmer. l{on r,'ar ;m Cafd Op*r*, på *perakållaren, fi:r att cis h*de en

fr*nsk giistkock. l*on v*r dar på cn sjurrittcrsnriddag. Hun st*d inne vid Cafd Opcra när dc

:}":ar trdrgare vänt r kontakt n'red P*Imeutred*rna. På:nordd*gi:n besökte hon er: klädaffiir

Ib1tn köpe en klålning Butiken iåg rnitt emot tunnelh*rutn på f}}*f Palmqs Setå H*n gick d*ir

på dag*r den 28 lebruali 1986 oci: då såg hon en nrän sorfi str:iJ vid hr:*tet vid tu**elban*t:. I{arl

var kliidd i en grön overall på sig och e* röd skarf' runt halsen. Hon gick hetr: och serian tillbake

{br *tt provä. en klånning. Hon var säkert inne i butiken i *ver en timme. Iltlannen i overal}en hilr*

rapade ut i högtalanta vad som skeE

3 vid delgivninge* den 1018 3e16 uppgav
{Vid 

delgivninger: den 101& 2S1S uppgäv
5 Viri ci*lgivningen derr 1*1s ;CIls kglpgav



I

stad i hörn*,n hela tidcn, kerrsks upp tiil l1r) - ? tinirnsr. F"{on tyckte att dct var trårkligt vcrfhr hc:l

sedan rrngde *sn dette" Overallen vs.r rnset camoufiage ut*n heit gro*. f år 1fi{] yo sliker på

att detta var d*n !8 febmxri l*8&" Hon var kvar tills affitren stiing*e oeh mnnen st*d kvar när

:iämnade butiker:. Set rnåsre ha varit efrer hI^ l8 på kvallen.

Mannen hade ingen huvr:db**etl *ch htde mörkt hår. Hon vet inte oft1 $iafinen v*r svensk"

f sppsrt\'att m*.nnen inte var star och inte heller liten ur** *åg sp&n*tig *t. Hon mi*n* i*te
nåmnet på butik*n :nen det vsr et: damkl*desaf*ir llon glorde int* perso*alen i butiken

upprnärksnnr på ma*nen

Hon trcr att h*n ringde in pm detf* drrekt oftcr n'rord*t o*h hon ringd* fiån sin butik.

f tillfiåges §iI: h** nu r ef?*rha*d glort *ågon $eappling mella:r *t$in**n* nstrvarc r

StockhCIlm och m*rdet på 0!*f P:rhnc mc,l det har h*n *ldrig g1*rt. Hon kpps{lv aft man kan ju i
ek*rhand *p*k*lera *nr att den yngre m*!r*en v*r liwakt åt iien ärdre,

Itillfråg*s on: hon har någon uppfettning CIm hur låinge nrånnen varit i svmige innan hon

tråffside dcm mcn dct vct hon intc Henncs sluts{rts år aä mä*nen n\,§s kon:r*it

-:nf*rmeras 

om att men dsn h*r hei* aldriu seft eller

åkr i.

H*n tillfrågas **: hon vet r."rf*r *c.h ho* *ppgav att h*n för*t
tiinkte att de k**ske hacle goft stiillt. H*n risste inte var cl* ver ifrån

visst* ntt h*teller v*r
ganska dyi-t att b* på *th h*n ryckt* detfor ätt dst v'ar s* I*o*s?igr nred alla clessa pizmkä*sllger

som fanns på rummet

inf*rmeras 0m

-



H*n tillfrågns offl inft*ncn någ*n gång bcrättade frrr I'lenn*

f n.ren det Eorde å*n ak*rig" De hade problem att fbra någ*n rllupare e{lsk*lsion

p.g.a. språkprobleme*"

Hon upplevde nlnnsecr s*::r rrevlig *ch l:r:n:uristisk. Delta k*nvrter h** ihåg l*r de skratt*de

nry*ket tillsamm*ns.

I rycker afi det år mårkligt *tt han var kvsr *å i*inge effer*cim hein oft* gick på Ålexsndras

Han br:rd* hanshe hx varir **:lig över att §'åflh henne dår. MLrjli$ år *tt hl:n re§t §t$Hllalrds. titl

Frankrike.

Förhöret avslutas kl. I l.i*

F*rhöret delgavs den 1*/8 2016 kl. i l) lti per teiefcn av krinsp §ver:-Åke §lar:rtrergsscn

F*rhörer är gedkänt efter *ppläxning nch år":dringar" s*:* finns s*m f*tnoter"
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