
Skriftligt yttrande i mal T3798 vid Attunda Tingsriitt 

Jag har arbetat som brottsplatsundersokare vid Tekniska Roteln i Stockholm 
under tiden 1968 till 1994. Under de sista fern aren var jag kriminalkommissarie 
och chef for faltgruppen vid roteln. Fran 1994 forflyttades jag till 
Rikskriminalpolisen och blev dar chef for G1irningsmannaprofilgruppen fram till 
min pensionering 200 I. 
Jag har under min tjanstgoringstid vid flera tilWillen Mrts som sakkunnig i 
domstol. I huvudsak har dessa forhor handlat om brottsplatsanalys. 

1978-79 arbetade jag tillsammans med docentJovan Raj s och Teet Hiiarm. Vi 
var engagerade ienmredning omtre mord LStQl;kboltn J.'111-72.cDar )ardejag~_~~_ 

kanna Teet Haarm som en mycket engagerad och kunnig rattsliikare. 

Nagon gang under 80-talet blev jag informerad om att Teet Hiiarm var misstankt 
for att ha mordad och styckat en kvinna. Jag tick informationen om detta strax 
innanjag och Teet Hiiarm skulle Mras i ett mill som rorde ett mord pa en 
prostituerad kvinna i Stockholms City. En Ytterst obehaglig upplevelse att 
sammantraffa med Hiiarm och med vetskapen om att han var misstiinkt fOr ett 
mord. 

Medvetet MIl jag mig undan fOr att inte bli inblandad i utredningen mot Teet 
Hiiarm men nar utredningen aterupptogs blev jag ombedd att ta ett oversiktligt 
ansvar for delar av den kriminaltekniska utredningen i arendet. 

Jag gick in i utredningen med fOrutsiittningen att i det kriminaltekniska 
materialet kunna hitta avgorande bevisning som skulle styrka att de misstiinkta 
gjort sig skyldiga till brottet. 
Ett normalt fOrhallande vid misstanke mot person ar att om misstanken ar 
befogad forstarks ocksa den kriminalteknisk bevisning allteftersom utredningen 
fortskrider. Denna effekt uteblev. 
Jag kommer viiI ihag att jag kande frustration till att det inte fanns nagot i det 
material jag tog del av som ~rkte misstanken mot Hiiarm eller Allgen. 



Jag medverkade i husrannsakningar i bostader tillhoriga Thomas AUgen och vid 
den rekonstruktion som genomfOrdes pa Krukmakargatan. 

Jag tog bara del av det kriminaltekniska materialet och hade ingen kunskap om 
de brister som uppenbart fanns i ovrigt utredningsmaterial. 
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