
16:23 

 Wilma Andersson  
 

Ingen Internet-anslutning 

41 % 

Kan du ringa när du har tid? 

Inshallah 

r 

Är du sur på mig? 

Nej, vrf jag är sur på dig 

Är lite ledsen bara därför jag vill 
prata, tänkte du inte vill prata med 
mig 

Nej nej jag är i skolan nu 

Jag slutar 16 

Darför kan inte prata just nu 
1 

Jag förstår det är bra om du kan o 
vill ring mig när du slutat 

4

0 
2. Bild tagen från Peshtiuan Babans mobil,
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16:23 41 

• • 
• • 

Wilma Andersson . 
Messenger 

Ingen Internet-anslutning 

Darför kan inte prata just nu 

Jag förstår det är bra om du kan o 
vill ring mig när du slutat 

Tack bästa! 

1 missat samtal Visa 

Missat samtal 

Wilma har missat ditt samtal. 

Ring tillbaka 

Hej 
Jag är på kör skola 

0 
4

Abslout 

1 nov. 13:44 

e 

3. Bild tagen från Peshtiuan Babans mobil,
konversation mellan honom och Wilma på Messenger.
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16:23 41 % • 

Wilma Andersson  
Messenger 

Ingen Internet-anslutning 

1 missat samtal Visa 

• • 
• • 

Missat samtal 

Wilma har missat ditt samtal. 

Ring tillbaka 

Hej 
Jag är på kör skola 

12 NOV. 16:20 

Hej kan du ringa 

Missat samtal 

Wilma har missat ditt samtal. 

Ring tillbaka 

0 

1 nov. 13:44 

mån 22:46 

• 
4. Bild tagen från Peshtiuan Babans mobil,

konversation mellan honom och Wilma på Messenger.

Uddevalla Polishus 191123

Sida 5 (5)
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Polisen 

661

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Kurdo, Robin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Personfråga
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Kusin till Tishko
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontakt med Tishko
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

Joakim Beillon
Förhörsdatum

2019-11-21
Förhör påbörjat

10:41
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Via telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs med kursivstil.

Vilken relation har du till Tishko?
Han är min kusin, hans pappa är min morbror.

 När träffade du Tishko senast?
Det var i måndags 2019-11-18 som jag träffade  Tishko senast. Jag träffade dina kollegor i 
tisdags 2019-11-19 hemma hos  Tishko pappa.

 Hur kom det sig att du träffade Tishko i måndags?
Jag lämnade min bil hos min morbror i Uddevalla han är mekaniker och han skulle laga min 
bil, jag brukar inte träffa  Tishko så ofta men.

 Hur kom du i kontakt med Tishko?
Jag ringde honom och så träffade jag han.

 Vart träffades ni?
Det var utanför han lägenhet.

 Vad hände sedan?
Vi åkte till Mc Donald för att han var hungrig sade han. Det var den vid Torp.  Sedan efter att 
vi hade ätit åkte vi hem till hans föräldrar.

 Var åt ni maten från Mc Donalds?
Vi åt inne i lokalen.
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 Var det någon mer med?
Det var Baban som var med, han är vår kusin också.

 Vad hände sedan?
Vi satt och pratade, han hade inte träffat sin mamma sedan hon hade kommit hem igen från 
hemlandet Iran. 

 Hände sedan?
Hans pappa kom hem sedan, han frågade om det var Tishko eller så.

 Kan du utveckal vad hans pappa menade?
Hans pappa frågade om Tishko om hade gjort det. Han svor på att han inte hade gjort något.

 Vad svor han på att han inte hade gjort?
Att han inte hade gjort något mot tjejen eller så. De hade bråkat den dagen hon försvann men 
att han inte hade något med hennes försvinnande att göra eller så.

 Hur var han när han berättade detta?
Han var ledsen också upplevde jag. Han sade att de hade gjort slut och att hon hade lämnat 
hans lägenhet. Ni får ta det med hennes föräldrar jag har inte med det att göra sa han. Han 
berättade att hon en gång tidigare har försökt att strypa sig men att han har stoppat henne då.

 När hände det?
Det vet jag inte, jag fråga de inte om det. Det var det enda han sa till mig.

 Hände sedan?
Sedan åkte vi hem efter vi hade pratat. Vi lämnade av han vid hans lägenhet och åkte hem till 
Alingsås jag och Baban.

 Var ni uppe i Tishkos  bostad?
Nej det var vi inte, han väntade på oss nere när vi kom och när vi släppte av han utanför hans 
bostad när vi körde hem han. 

 Vet du om Tishko  brukar någon bil?
Nej han har ingen bil, när han behöver bil lånar han sina föräldrars bil.

 Vart jobbar han?
Hemtjänsten i Uddevalla kommun. Det är gångavstånd från hans bostad.

 Har han körkort?
Ja det har han.

 Kör han bil i jobbet?
Det vågar jag inte svara på, men jag skulle tro det jag är inte helt säker.

 Har han lånat bil av dig någon gång?
Nej det har han inte gjort. Min morbror lagar bilar det är i så fall om han har lånat min bil när 
den har varit på reparation hos morbror.

 Har du haft bilen på reparation nyligen hos morbror?
Det var i måndags 191118 och jag hämtade hem den i tisdag 191119.

 Hur var bilen när du hämtade den?
Den var lagad men upplevde inte att någon hade brukat den under tiden.
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 Hur kom du till Alingsås? 
Jag lånade en röd Ford utav min morbror i måndags 191118 och lämnade den åter i tisdags 
191119.

 När ni åkte till Mc Donalds i måndags vilken bil brukade ni då?
Jag använde min Audi då, jag lämnade den sedan på kvällen i måndags.

 Vilken bil körde ni Tishko  hem i?
Det var i Forden.

 När ni var ute o körde, körde ni till något särskild väg?
Nej faktiskt inte, raka vägen till Mc Donalds sedan till hans föräldrar och sedan körde vi han 
raka vägen hem.

 När ni släppte av han såg ni vart han tog vägen?
Han gick upp i trapphuset där han bor. Vi släppte av Tishko på baksidan vid parkeringarna.

 Kunde ni se han gå in i trapphuset?
Vi såg bara att han gick in.

 Hur var han i sinnesstämning under tiden ni sågs?
Han var som vanligt, han var ledsen över det som hade hänt. Annars så var det inga 
konstigheter.

 Nämnde han något om det som hade hänt själv?
Nej faktiskt inte, det gjorde han inte. Det enda han sade var att de bråkade och att hon hade 
lämnat bostaden. Och att hon skulle gå till andra killar och hålla på.

 Hur verkade han ta det att hon skulle träffa andra killar?
Jag vet inte hur han tog det, det han sade till mig var att det vara bara att gå och att han inte 
tog det på något särskilt sätt. Han hade bestämt att det skulle vara slut mellan dem.

 Hur kom det sig att det tog slut, har han berättat det?
Det funkade inte, de gjorde slut flera gånger, de bråkade. Jag vet inte vad som hände efter det, 
de var inte lyckliga tillsammans vad jag tror i alla fall.

 Träffade du henne någon gång?
Ja det gjorde jag, jag har träffat henne några gånger. Baban har ett förhållande Wilmas syster 
Emelie. Emelie hade en lägenhet i Uddevalla tidigare och Wilma bodde hos Emelie på den 
tiden. Så det var jag träffade henne och lärde känna henne.

 Har Emelie kvar bostaden i Uddevalla?
Nej hon bor i Vårgårda.

 Innan i måndags när träffade du Tishko före det?
Det var när jag skulle skjutsa han till flygplatsen, det var den 191030.

 Var skulle han åka?
Han skulle åka till USA men det blev inte av.

 Varför?
Det var nämligen så att han hade varit i Iran inom 5år så han får inte besöka USA. Han blev 
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stoppad i Stockholm, han hade inget visum.

 Fick du köra hem han sedan?
Nej. Jag lämnade han på Landvetter och sedan åkte jag hem.

 Vet du när han och Wilma gjorde slut?
Jag skulle tro i onsdags eller torsdags 2019-11-13 – 2019-11-14.

 Har han sagt om hur det gick till?
De bråkade och hon lämnade hans bostad.

 Uppläst och godkänt
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Polisen 

665

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Kurdo, Robin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Kusin till den misstänkte
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande omständigheter kring Tishko.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Liza Engström
Förhörsdatum

2019-12-04
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

 Hur nära stod du Tishko, hur väl kan du säga att du känner honom?
Riktigt nära. Redan i Kurdistan väldigt nära. Och när han kom till Sverige då var vi 8-9 år då 
var vi med varandra hela tiden. 

 Kan du beskriva Tishko som person?
Han är snäll och så och var lite aggressiv när han var ung, han var en liten bråkstake han 
gillade och bråka och så. Men annars riktigt snäll jag tycker om honom och sånt. 

 Hur ofta har du träffat Wilma? 
Inte mer än 10 gånger.

 Har du träffat dem tillsammans någon gång?
Alltid. 

 Hur har du upplevt relationen mellan dem?
Upp och ned gångar. När jag såg dem så var det alltid någonting de bråkade om.
Han har frågat flera gånger om råd och så om han ska göra slut eller vad. 

 Vad har bråken handlat om?
Avundsjuka från hennes sida.
Till exempel vi var på en kurdisk fest, han hälsade på en kusin någon bekant, annan kvinna så 
blev hon sur och så. Han ville inte gå till sådana ställen för han ville inte att det skulle uppstå 
bråk. 
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 Avundsjuka är ju mer att man vill ha något som annan har, svartsjuka beskrivs mer 
som du berättar. Kan man kalla det du beskrivit för svartsjuka?
Ja, det kan man göra absolut.

 Finns det någon avundsjuka/svartsjuka från Tishkos håll gentemot Wilma som du vet 
om?
Det finns det säkert. Den sista tiden jag träffade inte han så mycket så jag vill inte säga för 
mycket heller. 

 Hur väl tycker du att du kände Wilma?
Inte så bra faktiskt. Vi pratade inte så mycket när vi träffades. 

 Du sa i tidigare förhör att du inte trodde deras relation var lycklig, har det att göra 
med den här svartsjukan som du nyss berättade om?
Mmm.

 Märkte du det på något annat sätt också?
Alltså när jag var hemma hos dom, i morbrors hus, de bodde där ett tag. Då brukade hon bara 
sitta i Tishkos rum. Hon kom aldrig ut.

 Vet du varför det var så, att hon satt där?
Nej, ingen aning.

 Du sa också att de bråkade mycket, vet du varför de bråkade?
Små saker typ. Hon ville gå till vattenpip ställe en gång och han ville inte det och det blev det 
tjafs över, sådana grejer.
Så var han lite hård mot henne också. 
Om han förväntade sig någonting av henne att hon skulle göra något så skulle hon göra det. 
Han blev sur om hon inte gjorde det hon skulle göra. 

 Vet du om han fysiskt/handgripligen gjort något mot Wilma?
Nej, inte vad jag vet. 

 Det här med avundsjukan/svartsjukan, är det något du sett eller något du fått berättat 
för dig?
Jag har sett någon enstaka gång själv att hon varit svartsjuk och något jag fått berättat för mig, 
hans familj har berättat det.
Wilma har sagt till Tishkos mamma att han inte får gå till de kurdiska festerna och så på 
grund av de här grejerna då. 

 Hade du sett någon svartsjuka från Tishkos håll?
Det har jag säkert gjort. Ingenting jag kommer ihåg men det har jag säkert gjort garanterat. 

Är det för att du vet att han är svartsjuk?
Robin nickar.

Är det någonting du kan säga om hur han är då när han blir svartsjuk?
Han höjer rösten och så mot henne, jag vet inte vad hon gjort. Han skriker mot henne.

 Hotar han henne?
Nej inte vad jag hört. 

 Du berättade också i tidigare förhör att du skjutsade Tishko till Landvetter den 30 
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oktober. Du är säker på datumet?
Ja.

 Kommer du ihåg vilken veckodag det var?
Faktiskt inte. 

 Kommer du ihåg vilken tidpunkt på dygnet det var?
När han ringde? 

 Ja.
Han ringde vid 22-23 tiden, han berättade han behövde skjuts till Landvetter, planet skulle gå 
vid 07 och jag lämnade Alingsås 01-tiden och åkte till Uddevalla och hämtade honom.

 Vi vet att han flög från Landvetter 31 oktober kl. 07.00. Kan det vara så att det var 
natten till den morgonen som du körde ned honom?
Ja.

 När, vilken tidpunkt och vart på Landvetter lämnade du av honom?
Klockan var 4-5 på morgonen, jag var riktigt trött då faktiskt. Jag sa till han att jag lämnar 
bara av dig och åker hem. Det gjorde jag för att jag var trött. 
Första parkeringen vänstra sidan när man kommer in på Landvetter, där lämnade jag av 
honom. Stora parkeringen där. 

 Under resan till Landvetter, vad pratade ni om?
Vi pratade om allt möjligt, vad han skulle göra där och vad han hade för planer med 
lägenheten och så. 

 När du säger göra där vad menar du då?
USA, för han skulle åka dit och jobba. 

 Vad skulle han jobba med där?
Det var något företag, jag vet inte vad. Han skulle bo där ett år, han skulle fixa lägenhet och 
så själv. Han skulle åka till Miami så var det.

 Innan Tishko ringer dig där på natten och vill ha skjuts visste du om hans planer om 
att åka till USA?
Nej.

 Vad sa Tishko om lägenheten då?
Han skulle ge den till Wilma så länge tills hon hittade eget.

 Vet du hur Tishko hade råd att åka till USA och flytta dit?
Han jobbar ju inom hemtjänsten, biljetterna var inte så dyra, de kostade mellan 5-6 000. 

 Vilken bil hade du när du körde ner honom?
Audi min pappas bil. Men det är jag som har den. Han bor i Alingsås med mig. 

 Vart skulle Tishko resa från Landvetter, direkt USA eller?
Han skulle åka från Göteborg till Stockholm sedan till Lissabon och sen Miami.
 
 Vet du vad som senare hände när Tishko kom till Arlanda?
Jag fick höra det att han inte fick åka. 
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 När fick du höra det?
En eller två dagar efteråt. Jag tror det var min mamma som sa det att han var tillbaka i 
Uddevalla.

Vet du varför han inte fick åka?
Det var ju det här med att han varit i Iran och sen det här med Visumet. 

 Vet du vad Tishko gjorde i Iran, och när var han där?
Träffa på släktingar, när kan det varit? Tre år sen ungefär.

 När du fick veta att Tishko var hemma igen, tog du kontakt med honom då?
Ja. Jag frågade honom om han var framme och då sa han bara näe. Han sa det där att han inte 
fick åka på grund av att han varit i Iran och det var något med Visumet. Man får inte var i 
Iran inom de närmsta 5 åren, det var någonting med det.  

Vet du hur han tog sig hem från Arlanda?
Vet inte. När jag ringde honom var han hemma redan.

 Vi går tillbaka till när du skjutsar ned Tishko till Landvetter, hade han med sig någon 
väska, bagage inför sin resa till USA? 
Ja, en sådan här liten. Robin måttar med händerna, en sådan här liten väska. Som ett 
handbagage. Jag tyckte det var konstigt faktiskt.

 Varför tyckte du det var konstigt med den väskan?
Han skulle vara där ett år och jag frågade han om varför han tog en sådan liten väska och han 
sa jag har ingen annan. Då sa jag att varför fråga du inte mig, han sa att han glömde fråga. 

Kan du beskriva färg, modell på den väskan som var som ett handbagage?
Svart och lite silvrig också runt omkring. 

 Var det mjuk väska eller hård väska?
Det var en lite hårdare väska. Märke vet jag inte.

 Hade han något annat med sig än den väskan?
Innan vi åker till Landvetter lämnar han nycklar och dator till sin pappa, min morbror. 
Sedan satt vi där 10 minuter sedan åkte vi direkt.

 Kan du komma ihåg vilka kläder Tishko hade på sig under resan då du körde honom 
till Landvetter? Jacka, byxa, skor? Färger, modell, märke?
Det var svår fråga. Faktiskt inte. 

 Kan du beskriva någon jacka som du vet Tishko äger?
En svart dunjacka med huva. 

 Någon annan färg på den?
Hel svart tror jag.  
Sen har han haft en rock eller kappa också. Svart skulle jag tro den var. 

 Kan du komma ihåg om Tishko har en jacka med annan färg på fodret än resten av 
jackan?
Nej, jag vet faktiskt inte.

 Har du några nytagna foton på Tishko? 
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Nej. 

 Vet du om Tishko har någon FB eller Instagram, Snap?
Snapchattar gör han, Tishko.shabaz heter han.
Kolla med min kusin, Phstewan. Jag tog bort snap för ett tag sedan och har det inte kvar.
Han hade en FB den är borta. Tishko Ahmed tror jag han hette där. 
Han hade delat konto med Wilma. Någonting med Wilma punkt andersson eller någonting 
tror. 

Du har ingenting av de här, FB, Instagram eller snap nu?
Nej, faktiskt inte. 

 Finns det något du kan berätta om Tishkos mående, hälsa de gånger du träffat honom 
de senaste månaderna?
Det har varit bra. Men han har varit lite tillbakadragen.

 På vilket sätt har du sett det att han blivit tillbakadragen?
Han har inte varit som innan. Jag ringde honom, han svarade inte. Jag tänkte att han ringer 
snart, men sen tog det några dagar då skickade han ett sms. Då bad han om ursäkt och skrev 
att han haft mycket att göra och så. 

 När var detta?
Det var typ en och en halv vecka efter att vi åkt till Landvetter. 

Vad var förändringen mot tidigare då menar du?
Han brukade alltid svara, han ringde och skrev.

Den dagen när jag träffade honom i måndags när jag lämnade bilen. Han kändes inte som 
vanligt faktiskt som han brukar göra.

 Kan du försöka beskriva honom hur han var denna måndag.
När jag var på väg till Uddevalla ringde jag honom. Han sa att han inte kunde ses. Sen ringde 
min pappa upp honom och kolla vad han gör och så. Då sa han att han var stressad till jobbet. 
Och det sa han även till mig också i det andra samtalet.
Sedan mötte jag honom utanför hans lägenhet på baksidan. Då var han ju inte på jobbet.

 Frågade du honom om någonting då?
Det var den dagen jag fick veta att Wilma var försvunnen, så jag frågade vad som hänt och 
så. 

 Vad sa Tishko om det då?
Han sa att dom bråkat, att hon skulle gå till andra killar och att hon gick ut från lägenheten 
efter det. 

 Hur upplevde du Tishko när han berättade?
Det kändes som att han ville undvika frågorna. 

 Sa han något om deras relation annars?
Nej faktiskt inte. 

 Vet du om de var tillsammans och gjorde slut just vid det här bråket?
De hade gjort slut när tänkte åka till USA, och sedan när han kom tillbaka någonstans där 
blev de tillsammans igen. Och så gjorde dom slut, han sa det till mig. I onsdags eller 
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torsdagen gjorde de slut, de bråkade och hon lämnade lägenheten.

 Då menar du att det här berättade han vid senaste tillfället du träffade honom?
Ja exakt. 

 Finns det något du vet om Tishko som jag inte frågat om eller annat som kan vara av 
betydelse för utredningen om mordet på Wilma, 17 år.
Det han berättat för mig är att hon försökt ta självmord en gång innan efter att han försökt 
göra slut med henne.  
Det här med sista tiden bara, han var annorlunda kan man säga. 

 När du säger sista tiden, när började det?
1-2 månader. Det började redan innan han skulle resa till USA.

Vi pratades vid nästan varje dag och träffades nästan typ varje helg tills för ett år sedan 
ungefär. 

 Har det blivit mindre och mindre kontakt succesivt?
Ja. Ett tag hade vi inte ens kontakt. 

 Varför hade ni inte det?
Båda jobbade, och sen har jag frågat om att träffas sedan har han skyllt på jobb hit och dit och 
jag tänkte skitsamma, han får väl höra av sig då. 

 Så har det varit under senast året då?
Ja.

 Har det något att göra med att han haft flickvän kanske?
Har det säkert gjort. 

 Men han har skyllt på jobb?
Ja. 

 Genomläst och godkänt 191204 kl. 10.55
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Polisen 

671

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Saed, Shabaz
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

via data.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Söka information med anledning av försvunnen person.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anders Berheim
Förhörsdatum

2019-11-19
Förhör påbörjat

17:55
Förhör avslutat

18:14
Förhörsplats

Den hördes bostad.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Hansson, Håkan

Berättelse

Frågor och kommentarer från förhörsledaren skrives med kursiv stil.

Shabas som är pappa till Tishko uppger att han träffade sin son den 18:e november vid 17 
tiden. Tishko berättar då att han och Wilma hade bråkat men att han inte hade "rört" henne. 
De hade bara tjatat. 
Tishko åker från sina föräldrars bostad vid 19 tiden. Han åkte då med sina två kusiner Robin 
Kurdo och Peshtiuan Baban. De skulle lämna av Tishko vid dennes bostad.

Anledningen till att Robin och Peshtiuan var hos Shabas var att han skulle laga deras bil, en 
Audi, som hade ett trasigt avgasrör. Shabas arbetar som bilmekaniker på Trestads center 
(Brandts bil). Under tiden som bilen repareras fick Robin och Peshtiuan låna Shabas bil, en 
röd Ford Focus kombi (BZS030).

Under söndagen (17/11) fick Shabas besök av Wilmas mamma som pratade om sin dotters 
försvinnande. Shabas tycker mycket om Wilma och hoppas att man snart finner henne och att 
allt är bra.

 När hade du kontakt med Tishko innan den 18:e november:
Tishko var inte här i helgen eller under den gångna veckan. Tror att det var 2 veckor sedan.

 Du har 3 bilar registrerade på dig var finns dom:
Två finns här. En Ford Kuga och en Ford Focus. Den tredje är en Audi som används av en 
kusin som bor i Tuve, Göteborg. Han heter Plman Aziz.

 Shabas öppnar garaget och visar oss sin Ford Kuga. Han hämtar även bilnycklarna till sin 
röda Focus så att vi kan göra en okulär besiktning av bilarna.
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Tishkos kusiner, Robin och Peshtiuan fanns i Shabas bostad när vi kom dit.

Vidtalat och godkänt.
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Polisen 

673

Förhör
Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Saed, Shabaz
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Skyddande av brottsling, grovt brott. Se nedan.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2019-11-24
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:10
Förhörsplats

Polishuset, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Shabaz(S) delges Skyddande av brottsling, grovt brott, genom att han har hjälpt Tishko 
Ahmed att undanröja bevis vad gäller misstanke om mord. 2019-11-14 – 2019-11-19, 
Uddevalla kommun.

Shabaz uppger att han vill ha med sig advokat vid fortsättningen av förhöret.

 Uppläst och godkänt.
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Polisen 

674

Förhör
Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Saed, Shabaz
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Skyddande av brottsling, grovt brott
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2019-11-24
Förhör påbörjat

17:15
Förhör avslutat

18:30
Förhörsplats

Polishuset, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil. Eventuella citat 
markeras med citationstecken.

Shabaz är delgiven misstanke sedan tidigare men delges den återigen i närvaro av advokat.

Shabaz(S) delges Skyddande av brottsling, grovt brott, genom att han har hjälpt Tishko 
Ahmed att undanröja bevis vad gäller misstanke om mord. 2019-11-14 – 2019-11-19, 
Uddevalla kommun.

Kommentera misstanken.
S hjälper inte någon människa som har dödat någon annan. S har fram till i dag inte dödat 
någon, inte ens en kyckling

Det har gjorts fynd i din bil, Ford Kuga, som är grunden till den här misstanken. 
Wilma har suttit många gånger i den bilen. Wilma har kanske suttit i den hundra gånger. 
Tishko brukar låna den också. 

S skjutsade henne till stan i Kugan flera gånger. När Wilma har varit där på middag och 
bussarna slutat gå så har S skjutsat hem henne. S har ofta haft med sig sin lille son, Aroz, 
samtidigt. Aroz är tre år.

 Vart har Wilma suttit i bilen när du kört henne?
Alltid i framsätet. Aroz har suttit i baksätet.

När åkte hon i Kugan senast?
S kommer inte ihåg.
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 Har hon åkt i den senaste två veckorna?
S tror inte det.

Känner du till några fläckar i din bil?
Nej.

Känner du till om någon har blodat ner din bil?
Nej. S har aldrig kollat hur mycket Tishko kört med bilen efter att han lånat den. S har aldrig 
kollat bensinmätaren eller trippmätaren.

Det har anträffats blod i bilen. Vad är förklaringen till det?
S vet inte. S såg inget i bilen då han körde den till polisstationen och polisen tog den. 

 Har någon som du vet lämnat/kladdat blod i bilen?
Nej.

Använder någon i din familj eller bland vänner lösnaglar?
Nej.

Använder din fru lösnaglar?
S vet inte. Kanske.

 Har du sett henne med lösnaglar?
S vet inte. Kanske, kanske inte. S tror att kanske alla tjejer använder det. S fru använder också 
Kugan.

Det har anträffats en lösnagel i din Ford Kuga. Vart kommer den ifrån?
S vet inte.

Färgar din fru sitt hår?
Ja. 

 I vilken färg?
Olika. Lite som röd kanske.

Brukar hon ha olika färger?
Lite svart också kanske. S tänker inte på det.

Det har anträffats ett långt färgat hårstrå i din Ford Kuga. Vart kommer det ifrån?
S vet inte hur det hamnat där. Någon kanske har tappat ett hår där någon gång.

Har du hittat några saker i din Ford Kuga från och med 14/11 fram tills idag som du inte 
känner igen som dina?
S vet inte. Förra måndagen körde S den till jobbet och bytte två fjädrar på den.

S har inte hittat något. Han har inte letat heller eftersom det är hans egen bil. Han kollar till 
exempel inte i handskfacket.

Hur många nycklar finns det till Ford Kugan du har?
Två.

Vart brukar du förvara dom?
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En är alltid med S fru. Den andra brukar vara hemma i ett skåp bredvid dörren. S lägger 
nycklarna i en låda som egentligen är för skor.

Har du så att du kopplar upp din mobil mot bilen med Bluetooth?
Bilen har den funktionen.

Är din mobil uppkopplad mot den?
Nej.

Är Tishkos mobil uppkopplad mot den?
S vet inte.

Det finns både AUX och USB också i den. USB-kontakten är trasig just nu.

Har du GPS i bilen?
Ja. Det är original.

Har den någon funktion där du kan styra exempelvis motorvärmare på distans?
Det finns dieselvärmare men man kan inte aktivera den på distans. Bilen är inte så ny det är 
en 2009 eller 2010 kanske.

Kan du se via mobiltelefon vart bilen befinner sig?
Nej.

Beskriv hur din Ford Kuga rörde sig torsdag den 14 /11.
S vet inte. S kommer inte ihåg. Om Tishko lånat eller ej.

 Vart stod den parkerad under natten 14-15/11?
Hemma i garaget hos S.

 Vart är garaget?
Det sitter ihop med huset. Man öppnar garaget med fjärrkontroll.

 Hör du om garaget öppnas när du är i huset?
Ja.

 Har du hört om garaget har öppnats på natten?
S tror inte det. S kanske inte hör om han sover. S tror dock att han skulle höra om motorn 
startades. Det är en 2.0 diesel motor som låter ganska mycket.

Vart stod den på morgonen efter?
Hemma i garaget. S såg den där.

 Jobbade du den 14/11?
Ja. Jag hade den röda bilen till jobbet.

Beskriv hur Kugan rörde sig den 15/11.
Kanske S fru om hon körde ut.

Vart stod den parkerad under natten 15-16/11?
Hemma i garaget.
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Vart stod den på morgonen efter?
Hemma i garaget.

 Jobbade du den här dagen?
Ja.

 Vilken bil hade du då?
Den röda.

Beskriv hur den rörde sig 16/11.
Kanske S fru. S vet inte exakt.

S använde den inte på lördagen heller.

Vart stod den parkerad under natten 16-17/11?
I garaget.

Vart stod den morgonen efter?
I garaget.

 Jobbade du den här dagen?
Nej.

Beskriv hur den rörde sig 17/11.
Den var bara hemma. Kanske att S fru körde något, men den var mest hemma.

Vart stod den parkerad under natten 17-18/11?
Garaget.

Vart stod den morgonen efter?
På måndagen körde S med den till jobbet.

Hade du den på jobbet hela dagen?
Ja. S kom hem klockan 15:00.

S fick inte tag i sin son den här dagen. Han åkte därför hem.

På söndagen var första gången S fick höra att Wilma var borta. Wilmas mamma frågade om 
Wilma var hos dom, Det var första gången S pratade med Wilmas mamma. Wilmas mamma 
tackade S och hans fru för att de hjälpt Wilma mycket tidigare.

På måndagen när S kom hem var Tishko hemma hos honom. Även S systerson och hans 
kusin var hemma hos S när han kom hem den dagen. 

S uppger att han kommer ihåg fel. Han åkte hem tidigare i tisdags och inte i måndags. Det var 
också den här dagen som S inte fick tag i Tishko. S tänkte därför att det var något som hänt.

Beskriv hur den rörde sig 18/11.
På måndagen körde S Kugan till jobbet.

Vart stod den parkerad under natten 18-19/11?
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Hemma i garaget.

Vart stod den morgonen efter?
Kugan var i garaget och S körde sin systersons Audi till jobbet.

Har ni larm i din bostad?
Nej.

När lånade Tishko bilen senast?
S vet inte.

Är det längre än en vecka sedan?
Ja.

 Längre än två veckor?
Ja.

Ställer Tishko om stolen mm i bilen då han lånar den?
S vet inte. S har inte kört den så ofta. S har inte kört den efter Tishko någon gång.

Har du märkt att bilens inställningar varit justerade sista veckorna?
Nej.

När städade du bilen invändigt senast?
S uppger att det var längesedan. Inte den här månaden i alla fall.

Beskriv hur ni är släkt du och Tishko?
Tishko är hans son.

 Vart föddes Tishko?
Sulejmania i Kurdistan.

 Vart är hans mamma?
I Kurdistan.

Vad var anledningen till att hon inte kom hit till Sverige?
S har skilt sig från henne för längesedan.

När kom du till Sverige?
S minns inte riktigt.

 Hur gammal var Tishko när han kom till Sverige?
Kommer inte ihåg. 

 Ungefär?
Kanske åtta år.

 Kom du och Tishko samtidigt till Sverige?
Nej. Tishko kom efter S.

Vad tyckte du om Wilmas och Tishkos förhållande?
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Dom hade lite bråk. S tror aldrig att Tishko slog henne. Tishko har aldrig haft problem förrän 
till idag när detta hänt.

Har Wilma varit gravid någon gång?
Nej. S tror inte det.

 Har Tishko pratat om att Wilma är gravid?
Nej.

Vad har Tishko för relation till din yngre son Diako som är 12 år?
Dom har en bra relation.

Brukar de umgås?
Ja. De åkte på bio ihop för kanske fyra veckor sedan. Diako somnade då även hos Tishko och 
Wilma och sov över där.

 Brukar Tishko passa Diako?
Nej, men de har bra kontakt.

 Har Diako berättat något speciellt om Tishko sista veckorna?
Nej.

Vart jobbar du?
Trestad center. Brandt bil. 

Har du fler jobb?
Nej.

Jobbar du på däcklagret i Uddevalla?
S är mycket hos dom. S är kompis med dom som jobbar där och brukar dricka kaffe ihop med 
dom rätt ofta.

S är också mycket på Tvätthallen i stan. Den heter Mr Carwash.

S är också mycket på Uddevalla billackering.

Det är dom som S umgås mest med efter sitt jobb. Detta är S kompisar.

 Har du något du vill säga som jag inte frågat om?
Nej. S vill bara säga att han inte har något med detta att göra. Han har aldrig gjort något 
sådant i sitt liv.

Dessutom blir det väldigt svårt för hans familj när han sitter här.

 Har advokaten någon fråga?
Nej

Känner du till något om vad som hänt Wilma?
Nej. S hoppas dom hittar henne.

 Vad skulle du göra om du fått information att Tishko hade något med Wilmas försvinnande 

Förhör med Saed, Shabaz; 2019-11-24 17:15   diarienr: 5000-K1449768-19

 679HEMLIG



att göra?
S skulle då inte vilja se sin son igen om han hade något med detta att göra. S vill inte ha med 
honom att göra igen i såna fall. S tror dock inte han gjort något. 

S vill bara hem. Diako mår jätte dåligt över detta. S är orolig för sin son. 

Yppandeförbud meddelas vad gäller information från förhöret.

Inställning
Shabaz FÖRNEKAR Skyddande av brottsling, grovt brott.

 Genomläst och godkänt.
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Polisen 

681

Förhör
Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Saed, Shabaz
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt skyddande av brottsling och brott mot griftefriden mellan den 14 till 19 november 2019 i

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

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

Förhörsledare

Göran Fredriksson
Förhörsdatum

2019-12-05
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:10
Förhörsplats

Arresten Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckning. Saed är informerad om information till misstänkt. Han får 
blanketten. Saed informeras om att jag nu bara ska delge Saed misstanke om vilka brott han 
är misstänkt för och vad hans inställning är till brotten. Om han erkänner eller förnekar. Vi 
ska inte hålla något längre förhör nu med anledning av att Saed ska ha sin försvarare med vid 
förhör.

Saed delges misstanke. 

 Förhörsledarens anteckning: Jag förklarar vad de båda brottsmisstankarna betyder. Att han 
hjälpt gärningsmannen och att han har handskats med kroppen. 

Saed förnekar brottsmisstankarna.

Saed anser att han inte behöver ha med någon advokat, för han har inte gjort någonting. Saed 
behöver tolk på kurdiska Sorani i fortsatt utredning. 

Uppläst och godkänt. 
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Polisen 

682

Förhör
Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Saed, Shabaz
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

3883, Språkservice
Språk

Sorani

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgivning av misstankar samt kompletterande förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2019-12-05
Förhör påbörjat

16:50
Förhör avslutat

18:30
Förhörsplats

Arresten, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar markeras med kursiv stil.

Förhöret skrivs ut i sammanfattande form. Eventuella citat markeras med citationstecken.

Shabaz(S) är sedan tidigare delgiven Skyddande av brottsling, grovt brott, genom att han har 
hjälpt Tishko Ahmed att undanröja bevis vad gäller misstanke om mord. 2019-11-14 – 
2019-11-19, Uddevalla kommun.

S delges Brott mot griftefriden genom att obehörigen flyttat, skadat eller skymfligen 
behandlat Wilmas lik. 2019-11-14 – 2019-11-19. Uddevalla kommun.

S har läst igenom tidigare förhör och godkänt det. S tillfrågas om han vill att föregående 
förhör läses upp i och med att han vid det tillfället inte önskade tolk. 
S anser att det inte behövs läsas igenom igen. Det var inget han inte förstod vid tidigare 
förhör.

 S uppger att det går bra att genomföra förhör på svenska och att tolken kan bistå vid behov. 
S ombeds säga till om han vill utnyttja tolken under förhörets gång.

Har du någon kommentar till misstankarna?
Nej.

Hur har det varit för dig den senaste tiden?
S uppger att det inte varit bra. Han har inte kunnat vara hemma. Folk skriver mycket skit. S 
har inte kunnat jobba och har ingen bil. S skulle önska att få tillbaks sina bilar om det inte är 
några problem med dom. S skulle vilja börja om med sitt liv.
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Hur har du mått?
Inte bra. S har svårt att sova. Det är inte roligt. S bara tänker och tänker.

Har du något från tidigare förhör som du vill kommentera eller förtydliga?
Nej.

Beskriv vad du gjorde torsdag, 14/11
S visste inget då. Det var på söndagen som Wilmas mamma kom till dom. Det var första 
gången som S pratade med henne. Wilmas mamma kom in och pratade med S. Linda sa att 
Wilma varit borta i ungefär två dagar. Linda hade kommit dit för att kolla så inte Wilma var 
där. Linda sa sedan att hon skulle åka ut för att leta efter Wilma.

S tror att han jobbade den här dagen. S jobbar på Brandt, Trestad center.

 Vad är dina arbetstider?
07:00 – 16:00
S vaknar 06:00 varje dag och kommer hem från jobbet 16:30.

 Vet du om du gjorde något annat den här dagen efter jobbet?
Nej. S kommer inte ihåg.

S tror att han inte jobbade 12/11 då hans fru kom tillbaks, annars har han jobbat hela tiden..

Fredag, 15/11
S jobbade samma tider.

S vet inte vad han gjorde. Är han inte hemma så är han hos sina kompisar och dricker kaffe.

 Träffade du Tishko någon av dagarna, 14 eller 15/11?
Nej.

 Hade ni någon annan kontakt?
S minns inte. Han tror inte han pratade med Tishko den dagen.

Lördag, 16/11
S kanske bara var hemma.

 Har du träffat några personer utanför jobbet torsdag till lördag?
Nej. Kanske att han träffade sina kompisar.

Söndag, 17/11
Det var den här dagen som Wilmas mamma kom. Det var första gången som S såg henne.

 Hur länge var Linda hos er?
Kanske 5-10 minuter.

Linda sa också att hon hoppades på att få komma tillbaks och dricka kaffe. S uppger att ingen 
var ledsen. S trodde att Wilma skulle komma tillbaks och att hon kanske var hos några 
kompisar bara.

Måndag, 18/11
S jobbade.
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Den här dagen kom Lanko och Peshtiwan till S jobb. S hade inte med sig bilen som dom 
skulle låna. Dom åkte då hem till S för att få tag i den bilen.

S åkte sedan hem och träffade då på Tishko. S pratade med Tishko och frågade vart Wilma 
var. Tishko svor på att han inte gjort något mot henne. Tishko sa att de bråkat och att hon 
sedan hade "åkt ut".

 Trodde du på Tishko? Att han talade sanning?
S tänkte inte på det. Tishko sa att han svor på att han inte hade något med att hon var borta att 
göra. S vet fortfarande inte vad som hänt.

 Hur uppfattade du Tishko vid detta tillfälle? Hur var han?
Normalt. Dom drack te och åt lite nötter.

 Hur länge var dom hos er?
S vet inte. Kanske en halvtimme eller något sådant. Lanko lämnade sin bil hos S för att han 
skulle laga den. Istället tog de den röda forden. De körde hem Tishko med den röda forden.

På måndagen hade S Kugan till jobbet. S ville inte låna ut Kugan och därför sa han att de fick 
åka hem till honom och ta den röda bilen istället.

 Varför hade du Kugan till jobbet den här dagen?
Det var två fjädrar som gått sönder i bak. S bytte dom på sin lunchrast.

 Gjorde du något annat med Kugan på jobbet?
Nej. Han bytte bara dom två fjädrarna.

 Tvättade eller städade du bilen?
Nej.

Hade du någon mer kontakt med Tishko den här dagen?
Nej. 

S såg på tisdagen att det hittats glasögon eller något. S ringde då till Tishko men han svarade 
inte. S sökte även sin fru och sin andra son, Diako, men ingen svarade. S pratade då med sin 
chef och sa att han behövde åka hem då han var orolig. S förklarade för sin chef att Tishko 
var Wilmas pojkvän.

Tisdag, 19/11
Vart åkte du när du åkte från jobbet?
Direkt hem med Lankos bil.

 Vilka var hemma hos dig då?
Det var bara S fru och hans barn, Diako och Aroz.
Lite senare kom Lanko, hans pappa och Peshtiwan med S röda bil.

 Fick du tag i Tishko den här dagen?
Nej.

 När fick du reda på vart Tishko var?
S uppger att det var S systers man, Kurdo Huner, som ringde S på hans jobb. Kurdo berättade 
att man hade hittat glasögon eller något. Det var då S sökte Tishko och de andra i familjen.
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 Vet du när du fick reda på att polisen tagit Tishko?
S vet inte, men det var på tisdagen.

 Vem berättade det?
Kanske via nyheter. Han vet inte.  

Beskriv Tishko som person.
Han är en lugn kille. Han var snäll. Han har inte bråkat eller så. Han har bott med S i nästan 
21 år.

 Har Tishko förändrats sista tiden innan detta?
S vet inte hur Tishko har haft det hemma men när han varit hos S har han varit som vanligt.

 Besökte du Tishko ofta i hans lägenhet?
En gång med Aroz för längesedan. De följde med Wilma upp när de skjutsade hem Wilma en 
gång. S har varit där totalt två gånger och hälsat på.

 När var du där senast?
Det är längesedan. Kanske två-tre månader. S kan inte säga.

Beskriv eran relation. Din och Tishkos.
S uppger att det var bra.

 Bråkade ni någon gång?
Nej

Har ni nyckel till Tishkos lägenhet?
Nej. Tishko har nyckel till S däremot.

Wilma hade också nyckel till S tidigare men hon lämnade tillbaks den för kanske två månader 
sen.

Varför lämnade hon tillbaks nyckeln då?
Det var bara så, ingen speciell anledning. Wilma var som en dotter för S.

 Hade dom gjort slut då Tishko och Wilma? Var det anledningen?
S vet inte. Han tror inte det.

När Wilma och Tishko bråkade så kom Wilma upp till S och pratade med S fru. S uppger att 
han skjutsade tillbaks Wilma eller så tog hon bussen hem igen efter dessa gånger.

Har du några fotografier från Tishkos lägenhet?
Nej.

 Vet du någon annan som har det?
Nej. Kanske han själv.

Hur har du haft kontakt med Tishko? Via telefon, appar eller annat.
S pratar inte så mycket med honom via telefon. Det är oftast så att de ses hemma hos S när 
Tishko hälsar på.

Beskriv Wilma som person.

Förhör med Saed, Shabaz; 2019-12-05 16:50   diarienr: 5000-K1449768-19

 685HEMLIG



Snäll. När dom bråkade så kunde hon tjata mycket. Hon var svartsjuk på Tishko tror S.

S hörde att Wilma pratade med S fru om att Tishko kanske skulle lämna henne för en annan 
tjej och sånt.

 Vilket språk pratade Wilma och din fru på?
Svenska. Lite kurdiska också.

 Kan din fru svenska?
Ja, men inte så bra.

Hur var din och Wilmas relation?
Normalt.

Ofta tittade dom på filmer och sånt. Hon bodde kanske två månader hos S. Wilma frågade 
alltid om hon kunde ta mat. S sa åt henne att hon alltid kunde ta vad hon ville och aldrig 
behövde fråga om lov.

 När var det hon bodde hos er?
Före dom flyttade till lägenheten.

 Varför bodde Wilma hos er?
Wilma hade inte någon bra familj verkade det som. Wilmas mamma hade pojkvän och 
pappan hade flickvän. Wilma pratade inte med sin syster och hon hade ingen. Hon hade bara 
Tishko just då tror S och även Tishkos familj då.

När det går upp för dig att Wilma är försvunnen. Har du försökt komma i kontakt med henne?
Nej. S tror inte det.

 Varför?
Kanske S ringde. Han vet inte.

S tänkte att hon kommer hem igen. 
S tänkte bara att dom hittade skor och glasögon. 

S tänkte bara att hon skulle komma hem. S tänkte att hon kanske gömt sig och att hon sedan 
skulle komma fram när det lugnat sig.

Shahwnam har mått extremt dåligt den sista tiden vad jag förstår. Beskriv detta.
S uppger att hon såg något på flashback igår. S har försökt få henne att inte titta på sånt men 
hon har gjort det ändå.

Shahwnam såg att deras adress låg på Flashback. Hon var orolig för vad som skulle hända 
med deras andra barn, Diako och Aroz.

Shahwnam gick ut och mådde dåligt. S gick efter men kunde inte hitta henne. S blev orolig då 
han inte hittade henne. Polisen såg henne sedan och hon fick åka med polisen till sjukhuset i 
Borås för kontroll. Efter detta fick de lämna sjukhuset igen.

S har sagt att polisen får göra vad dom vill med Tishko om han gjort något mot henne. S vill 
komma hem och börja jobba igen. Annars får S flytta och börja om sitt liv någon annanstans.
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Shahwnam fick sedan komma hem igen. Hon behövde bara gråta och vara ifred en stund 
egentligen, det var ett missförstånd mellan S och Shahwnam.

Är det så att Shahwnam bär på något som är jobbigt att hantera?
Nej, hon tänker bara på de andra barnen. Vad barnen kommer att säga till Diako i skolan och 
såna saker. Även att folk kommer att kolla konstigt på dom efter detta.

 Har Shahwnam information om vad som hänt Wilma?
Nej. Shahwnam älskade Wilma mycket. S tror ingen vet vad som hänt.

Shahwnam har varit på en resa. Stämmer det?
Ja

Mellan vilka tider var hon bortrest?
En månad och fyra dagar i Iran/Kurdistan med Aroz, den lille sonen. Diako var hemma. Hon 
kom tillbaks den 12/11.

Har Shahwnam berättat om att Tishko använt bilen, Kugan, sedan hon kom hem från Iran?
Nej.

Tishko har inte varit hos dom från det att Shahwnam kom hem den 12/11. Första gången 
Tishko kom var på måndagen, 18/11. Shahwnam hade köpt en present till Wilma men hon 
hämtade aldrig den heller.

Har Shahwnam skjutsat Tishko i bilen efter hon kom hem från Iran?
Nej. Shahwnam har inte sett Tishko från det att hon kom hem fram till måndagen efter.

Berätta vad du och Shahwnam har talat om när det gäller Wilma och Tishko.
S vet inte vilken del av Wilma som hittats. S hoppas att hon lever.

 Det som polisen gått ut med är att det är uteslutet att Wilma lever efter det fyndet.
Ok. Inte roligt.

Det blod som vi tidigare pratat om i din bil, Ford Kuga, är nu konstaterat att det kommer 
från Wilma. Varför har Wilmas blod hamnat i din bil?
S vet inget.

S tror inte Tishko lånade bilen dom dagarna då Wilma försvann till dess han hamnade i 
fängelse.

Är du säker på det?
S är 100% säker.

Tishko har nyckel hem till Shabaz och bilnyckeln finns där.

 Har du kört Tishko i den bilen under den här perioden?
Nej.

 Har du kört någon annan person i Kugan den perioden, 14-19/11?
Nej. Bara Aroz kanske.

Jag ber dig att berätta allt du vet om Wilmas öde för att vi ska ha möjlighet att lämna besked 
till hennes föräldrar som är förtvivlade.
S lovar att han hade kommit och sagt något om han visste något. Om Tishko har gjort något 
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sådant så är han inte S son längre. S vill att polisen ska göra samma sak med Tishko som han 
gjort mot Wilma. Om det är Tishko som gjort något, dödat henne eller något annat.

Igår var det totalt kaos för S och hans familj. S har en son i fängelse och han fru försvann och 
mådde dåligt.

S vill bara börja om sitt liv. Han vill ha sina bilar så han kan börja jobba igen.

S vill även ha tillbaks sin mobil om polisen inte behöver den längre.

Beskriv vilken kontakt Tishko och Diako har.
När dom pratar är det bra. Dom var på bio och bowling tillsammans för kanske en månad sen. 
Wilma var med på bowlingen också. Diako sov även över hos Wilma och Tishko den natten.

Om polisen skulle vilja tala med din son Diako Shabaz får vi ditt medgivande till det?
Ja, det är ok.

 Känner din fru eller du någon som bor i Stockholm?
Nej.

 Känner du till en kille som heter Hersh och som bor i Jordbro?
Kanske.

 Han heter Hersh Hassan. Vem är det?
Han var med S fru tidigare.

 Hur menar du då? Var dom ett par?
Ja.

 Hur längesedan är detta?
Hersh och Shahwnam var ett par i två år men det var längesen. Efter detta gifte sig S med 
Shahwnam.

Har advokaten någon fråga? 
Nej.

Är det något du vill lägga till nu S?
S hoppas att det blir färdigt med detta. Han vill ha sitt vanliga liv tillbaks. Han vill kunna åka 
till jobbet.

Vad är din inställning till misstankarna?
S FÖRNEKAR skyddande av brottsling, grovt brott.

S FÖRNEKAR brott mot griftefriden.

Yppandeförbud meddelas vad gäller innehållet i förhöret.
 
Genomläst och godkänt.
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Förhör
Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Saed, Shabaz
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

7343, Språkservice
Språk

Sorani

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2019-12-06
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

14:00
Förhörsplats

Arresten, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor markeras med kursiv stil. 
Förhöret skrivs ut i sammanfattande form och eventuella citat markeras med citationstecken.

Shabaz uppger att förhöret ska genomföras på svenska och tolken ska endast vara ett stöd i 
fall att det uppkommer saker som Shabaz inte förstår eller behöver hjälp med att förklara.

Shabaz är sedan tidigare delgiven skyddande av brottsling, grovt brott, samt brott mot 
griftefriden.

Shabaz tillfrågas om det är något från tidigare förhör som han nu vill kommentera.
Nej. Shabaz(S) har inget att säga. Han vet inget om skiten. S vill bara åka hem och vakta sina 
två andra barn. Han vill leva sitt liv som han levt innan. S har inte hjälpt Tishko med detta 
och ingen annan heller. Han har aldrig gjort det.

Har du idag något du vill säga om att Wilmas blod anträffats i den Ford Kuga som du äger?
S tror inte på det. Wilma har inte suttit i den bilen under dom dagarna, 14 – 19/11. Wilma har 
suttit i bilen kanske hundra gånger innan det men inte under just dom här dagarna.

 Har du någon teori om hur blodet har kunnat hamna i bilen, Kugan?
S vet inte.

Har du sett något blod i Kugan?
Nej.

 Har du sett någon lösnagel liggande i bilen?
S har inte kört bilen så mycket. Oftast är det hans fru som kör den och använder den. S åker 
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bara i den om hela familjen ska någonstans annars använder han inte den.

Har du något du vill säga om Wilmas försvinnande? Något som kan ge klarhet i vad som 
hänt för anhöriga.
S visste inget om detta när Wilmas mamma kom och pratade med S och hans fru. S trodde då 
att hon bara skulle vara borta några dagar och sedan komma tillbaks.

Har du fått någon information av Tishko om vad som hänt? Är det något som du nu i 
efterhand kan koppla till detta. 
Nej. När S träffade honom på måndagen så var Tishko helt normal. Om Tishko skulle ha 
gjort något sånt här så skulle han nog inte varit så. Han var helt normal och satt ner och drack 
te med dom andra. Tishko lovade att han inte gjort något mot Wilma.

 Vad är anledningen till att ni konfronterar honom och frågar om han gjort något mot Wilma?
S frågade varför Wilma inte åkte till sin familj. S frågade Tishko om han slagit henne eller 
bråkat med henne eller gjort något mot Wilma.

 Har Tishko slagit Wilma innan?
Nej.

 Trodde du att Tishko gjort något mot Wilma?
S tror inte det. Han har aldrig gjort något sådant i hela sitt liv. Tishko var en snäll och trevlig 
kille

Har Tishko någon dator eller surfplatta?
Han hade dator förut. Han hade en dator som han lånat av S som han sedan lämnade tillbaks. 
Han har också Playstation eller Xbox hemma.

 När fick du tillbaks datorn?
Kanske för en månad sen. Det är före detta som hände.

Vart är den datorn nu?
S kompis har lånat den. S ringde Tishko och frågade om Tishko behövde datorn fortfarande. 
Tishko sa att det var ok att Azad, kompisen, tog datorn. 

 Vad heter Azad mer?
S vet inte. Han driver en billackering i Uddevalla, den heter Uddevalla billackering.

 Hur längesedan var det som Azad fick datorn tror du?
Kanske en månad sen.

Har du använt Kugan under söndagen, 17/11?
S kommer inte ihåg men tror inte det.

Du ska ha kört Aroz i bilen under söndagen. Vart åkte ni då?
Om S körde bilen så kanske han körde till centrum och köpte godis. Bredvid tvätthallen 
ligger en affär som är nästan som "Orienthallen", där kan man köpa godis. Tvätthallen heter 
Mister Carwash och ligger i närheten av Lidl. S använder alltid Kugan om hans son ska med 
eftersom bilbarnstolen sitter i den.

 Minns du att ni gjorde en sådan resa?
S kommer inte ihåg men om han åkte ut med Aroz så använde han Kugan.
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I den röda Forden som polisen har i beslag finns en bensindunk. Varför ligger den där?
Det är för hans "gräsmaskin". Det var lite bensin kvar i den dunken.

 Varför ligger den i bilen?
S fyllde gräsmaskinen och det blev lite kvar. S ville inte ha det hemma det som blev kvar. Det 
är lite farligt att ha hemma.

Är det inte farligare att ha det i bilen?
Det var så lite kvar. Den brukar ligga i bilen också.

 Vart har du gräsklipparen?
Hemma på altanen eller balkongen.

Hur länge har den legat i bilen?
Länge. S vet inte hur länge. Sen sista gången han klippte gräset och det är längesedan.

När och vart köpte du den?
S vet inte om han köpte den eller fick den. Han kommer inte ihåg.

När fyllde du den senast med bränsle och vart?
Det är för längesedan. Han köpte två eller tre liter för "gräsmaskinen". Han har inte använt 
den sedan dess.

Har du bensinkort?
Ja. Det är på Brandt.

Är han runt Trestad center så tankar han på kortet men är han i Uddevalla så tankar han oftast 
med kontant betalning.

När använde Tishko den röda Forden senast?
Aldrig. Bara den här måndagen när Peshtiwan och Lanko körde honom.

Vart står den röda Forden parkerad när du inte använder den?
Ute. Utanför garaget men inte framför garageporten. Det är alltså hemma hos S.

Hur många nycklar finns till den?
Två nycklar. En med fjärrkontroll och en utan. Den med fjärrkontroll är alltid med S. Den 
andra utan fjärrkontroll ligger hemma, i en låda innanför ytterdörren. Samma ställe där 
nyckeln till Kugan brukar ligga.  Ibland ligger den i garderoben också där S har sina kläder.

Är det något problem med den bilen? Jag tänker på funktionen på den.
Ja. ABS-aggregaten fungerar inte. Även bromsarna bak är lite si så där. AC funkar inte 
heller. Det är lite jobb med den bilen.

Fungerar batteriet som det ska?
Batteriet är dåligt. S har monterat ett stort batteri istället för ett litet som ska vara där 
egentligen. S har lagt en handske på batteriet och dragit fast det med en strips så att det inte 
ska komma åt motorhuven då det är för stort för den bilen egentligen.

 Har advokaten någon fråga?
Nej.
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Har du något annat du vill säga nu S?
Nej.

S vill bara hem. Han vill hem och ta hand om sina barn. Om polisen ringer och vill att S ska 
komma så kommer han direkt. 

 Genomläst och godkänt.
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Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av
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Enhet
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Hörd person

Saed, Shabaz
Personnummer
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Annan
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Ja
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Känd av förhörsledaren
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760, Språkservice
Språk
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Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Claes Brovall
Förhörsdatum

2019-12-30
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats
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Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor markeras med kursiv stil.
Shabaz svar markeras med normal text.

 Förhöret skrivs ut i sammanfattande form och eventuella citat markeras med citationstecken.

Shabaz uppger att det går bra att genomföra förhöret på svenska och att tolken endast 
behöver vara med som stöd i fall det är ord som Shabaz inte förstår.

Är det något från tidigare förhör som du tänker på nu? 
Nej. Det är bara det som vi pratat om tidigare. Jag vet vad jag sagt.

 Hur har du haft det sen senast?
Det har varit svårt. Jag bor inte hemma. Min son går inte till skolan och den andra sonen går 
inte till dagis. Vi har varit hos min syster och det har varit svårt. Treåringen har svårt att vara 
stilla och dom har hund. Treåringen äter hundens mat och dricker vattnet och sånt. Det var en 
jätte svår månad.

Är ni tillbaks hemma nu?
Ja. Jag har pratat med dig om det tidigare.

 Det har gått bra?
Ja. Det är lugnt.

 Ingen som tagit kontakt eller skickat något nytt?
Nej. Det var sista gången som jag gjorde polisanmälan. Efter det har det inte kommit något.
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 Svarar man inte så brukar det dö ut.

Är det något annat du funderar på kring förhöret?
Nej. Jag tänker bara på mina bilar och min mobil. Blir det kvar hos dig eller? Jag tänker ställa 
av bilarna om de ska vara kvar hos polisen och kanske köpa en annan bil också. Jag behöver 
veta.

Åklagaren fattar beslut om detta och jag har inte hört att det är på gång att häva beslagen.

Jag tänkte om du kan prata med åklagaren så jag vet i alla fall. Eventuellt ligger det papper 
som jag behöver i bilarna för att kunna ställa av dom.

Jag är tillbaks på jobbet och allt är ok. De är jätte nöjda. Jag har jobbat där i nästan fyra år 
och dom tror på mig, dom känner mig. Innan det har jag jobbat på Nilsson bil i sex år. 

 Då var du på Nilssons bil innan du började på Brandt? Var det i Alingsås?
Ja, i Strömstad.

 I ett tidigare förhör(22/11) har du pratat om att ni hade mycket besök under den här 
perioden, du pratade om 2-300 stycken.
Ja, det var många. Du vet jag känner många. Dom kommer och hälsar på mig. 

Jag tror det är så att ingen skulle hälsa på om jag inte var en bra människa.

Är anledningen till att dom kommer att det som hänt kommit ut?
Ja, du vet vi är så. Kurderna besöker varandra om det händer något som olyckor eller 
sjukdomar eller sånt. Om man är en bra människa.

Alla kom och satte sig lugnt och hoppades att allt skulle gå bra och ordna sig. Alla trodde på 
mig.

Är det släkt eller vänner?
Det är kompisar.

 När kom dom?
Första gången som du häktade mig i åtta timmar eller något sådant. Före det kom dom och 
frågade hur det gick med Tishko och de tror inte att han gjort något. 

Om man är tjugo år är det en jätte stor grej som man inte kan göra då. Sånt säger dom. Dom 
tror inte att en tjugoåring kan döda en människa och gömma den eller sånt. Jag vet inte, 
försvunnit eller så.

Jag hade många samtal och besök. Det var inte bara kurder utan andra jag känner också.

Är det någon av dom som är hos dig eller som ringer som du uppfattar att dom vet saker om 
vad som hänt? Att dom haft kontakt med Tishko eller så?
Nej. Dom vet bara att Tishko är min son. Du vet, han är inte så. Han bara åker till jobbet och 
hem. Det är vad jag vet.

Det är nästan ett och ett halvt år. När han fick lägenheten. Han har inte bott hos mig sedan 
dess och har inte sovit en natt hos mig sen dess.

Han var lugn och snäll i skolan och jobbade på Max när han slutade skolan. Efter det jobbar 
han på Hemtjänsten. Han är en vanlig människa. Dom säger bara till mig att min son inte kan 
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göra sånt. Det är svårt för en 20-22-årig man att döda någon annan människa. Om man 
bråkar så skiljer man sig, men jag tror inte han slår. Det är svårt att säga något eftersom han 
inte bor med mig.  ( 08:10)

 Har Tishko haft problem tidigare? Har han haft kontakt med psykvård/sjukvård?
Nej. Jag tro inte det.

Han var duktig i skolan också. 

 Vi har uppgifter om att han ska ha haft kontakt med BUP. Barnpsykiatrin. Att det var något 
bekymmer?
Vad är BUP?

 Tolken går in och tolkar ordet Barnpsykiatrin.

Nej, men när dom är tolv, tretton. Kanske att han åkte till något sånt, men bara till dom som 
pratar. Jag kommer inte ihåg riktigt, men han var en helt normal kille.

 Vet du varför han var på psykiatrin/BUP?
Nej. Jag kommer inte ihåg exakt. Han bråkade i skolan någon gång i alla fall. Något sånt var 
det.

Dom andra har inga problem heller, Diako till exempel. I förra veckan var vi på 
socialkontoret och pratade lite om Diakos skolgång. Jag vill också att han ska till skolan men 
det har varit svårt sista tiden.

Jag hoppas att de kan komma tillbaks till skola och dagis efter jul.

 Vi har pratat mycket om Ford Kugan. Är det några andra personer som brukar låna den?
Nej. Det är bara Shahwnam som har den.

Jag tycker mycket om den bilen. Jag fixar alla skador som uppkommer. Jag använder den inte 
så mycket. Bara om vi ska till Göteborg eller sånt. Det är ingen annan som använder Kugan.

 Gäller det även datumen 12/11 och fram till dess att Tishko grips?
12 körde jag till Landvetter och hämtade Shahwnam. Efter det har bara hon använt den.

 Ingen annan?
Nej. Aldrig.

Samma med den röda bilen. Det är bara jag som använder den. Bara en dag när systersonen 
lånade den och jag fixade hans bil.

 Känner du någon kille som heter Haris Mujanovic?
Haris. Vänta lite… Ja.
Han körde taxi förr.
Jag vet vem han är.

 Har han lånat bilen någon gång?
Nej.

 När träffade du han senast?
Jag? För längesedan. Det var Tishkos kompis också.
Men det var mest Tek och en kille som heter Mohammed. Men jag vet att det var Haris också.
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 Var dom kompisar fortfarande?
Jag vet inte. Ingen aning. När han flyttade och var med Wilma så var Wilma mer än Tishko 
hos mig.

Wilma kom och åt mat med mig och Shahwnam.

 Vart klev Wilma av bussen när hon åkte till er?
Jag vet inte. Från centrum till Hovhult.

 Vi har pratat om datum innan, 14-19. Den 17/11, söndagen, minns du vad du gjorde då?
Jag var hemma och ute och något sådant. Nej, bara hemma och Wilmas mamma kom också.

 Vet du när mamman kom?
Nej. Jag kan inte tiden. Kanske fem på eftermiddagen.
Hon kom in och satt kanske tio minuter. Vi pratade lite och hon sa att hon hoppades på att 
komma tillbaks en annan gång och dricka kaffe.

Hon sa att Wilma inte svarade och att hon hade gjort en polisanmälan. Hon sa också att hon 
varit hos Tishko och pratat med honom. Hon frågade om jag visste något om Wilma och jag 
sa att Wilma inte kommit hem till mig.
Hon tackade oss också för att vi varit snälla mot Wilma. Kanske Wilma hade pratat om oss 
med sin mamma.

Wilma bodde hos mig en period också innan de fick sin lägenhet. Jag vet inte hur länge.

 Vad tyckte ni om att Tishko var tillsammans med Wilma? Vad tyckte du om deras relation?
Jag tycker man ska vara tillsammans om man vill det. Dom hade lite tjaffs och bråk. Wilma 
kom hem till oss om de hade bråkat, hon fick lite mat och så och sedan skjutsade vi tillbaks 
henne och pratade med Tishko. För mig är det helt normalt. 

Om de älskar varandra så spelar det ingen roll vad det är för människa, kurd, svensk eller arab 
osv. 

Tishko var med en annan också innan. Jag minns inte namnet, hon var kurd. Jag sa inget om 
detta.

Wilma frågade ibland om hon fick äta hos oss och jag sa alltid att hon kunde ta vad hon ville. 
Du är som min dotter, det är ditt hus också. Ta vad du vill.

 När Tishko var hos dig med kusinerna, på måndagen. Såg du några skador på Tishko då?
Nej. Dom drack te och åt nötter. Det var helt normalt.

 Inga skador? Blåmärken eller sår?
Nej. Jag tror inte det. Nej.

Jag frågade honom varför han inte kommit hem dit om Wilma försvunnit?
Han sa bara att de bråkat och att hon gått ut. De kanske skulle göra slut. 

Jag tänkte att han säkert inte menade allvar med det. Dom har sagt att det skulle vara slut 
tidigare och så har dom blivit ihop igen.

Som jag har hört bara så har Wilma till exempel sagt att hon vill göra slut innan och åkt iväg 
till sina kompisar eller föräldrar. När hon sedan ska hämta saker i lägenheten så har de istället 
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blivit tillsammans igen.

 På söndagen den 17/11. Träffade du en kille som heter Azad?
Azad är min bästa kompis. Jag vet inte hans efternamn. Jag har lånat hans bil nu också. 

 Vad är det för bil?
En touran.

 Det är en vän?
Ja.

Är det Azad som du tidigare pratat om som har en billackering?
Ja. I lillesjö. Jag dricker mycket kaffe där och även med Jim Lejon och Kadri och dom i 
Hovhult. Även på den biltvätten i centrum.

 Kadri eller vad sa du?
Ja, han har däcklagret.

 Och Jim?
Ja, Jim Lejon som hade Västkustgarage innan. Det har bytt namn.

 Söndagen 17/11 så tankar du en bil 16:52. En Audi.
Det kanske är min systersons bil kanske.

 Du tankar inte utan fyller på något.
Just det. Det är Azads bil. Det är på Q8. Det är AdBlue som jag fyller på. Azad hade köpt ny 
bil och AdBlue-lampan lyste. Jag köpte tio liter och fyllde på i bilen.

 Vart hade du varit innan?
Däcklagret. Jag fick bilen och kollade lite på den.

Jag hämtade bilen hos Azad. Sen åkte jag till Kadri och kollade på bilen lite, sen åkte jag till 
Q8 och fyllde på AdBlue.

 Förstod jag dig rätt. Du hämtade bilen hos Azad, åkte till Däcklagret efter det.
Ja. Efter det till Q8.

 Var Azad med i bilen?
Nej.

 Var han hemma?
Kommer inte ihåg riktigt. Hemma eller på jobbet. Jag tänkte inte på det.

 Varför åkte du till Däcklagret med Azads bil?
Om jag inte har något hemma, till exempel fotbollsträning med Diako, så åker jag till Azad, 
Kadri eller Jim Lejon eller centrum, till biltvätten där. Det är bara dom ställena jag åker till.

 När du varit på OK/Q8…
Jag kommer inte ihåg vilken tid.

 Jag vet att det var 16:52. Exakt.
Ok.

Efter det åkte jag hem och efter det kom Wilmas mamma. 17:00 – 17:30 kom Wilmas 
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mamma. Det är första gången jag ser henne. 

 Hade du Audin hemma då?
Ja.

 Hur länge hade du den?
Vet inte. Kommer inte ihåg exakt. Man tänker inte på det. Det har gått lång tid.

 Försökte du få tag i Tishko efter att du pratat med Wilmas mamma?
Nej. Dagen efter kom han hem till mig med Lanko och Peshtiuan. När jag åkte hem från 
jobbet satt dom och drack te och sånt. Jag frågade vad som hänt och han sa att de slutat och 
att det var lite tjaffs/bråk och att hon åkte ut. Jag frågade om han gjort något mot henne men 
han sa att han inte gjort något. Bara att de bråkade och att jag vill sluta till exempel. Jag 
tänkte att han ljuger och det var bara det.

 Vad menar du med att du tänkte att han ljuger?
De har gjort slut förut och blivit ihop igen. Jag tänkte att hon skulle komma tillbaks.

 Det har skrivits saker i tidningar och på nätet om ärendet. Vad har du läst av det? 
Jag läser och kollar på allt.

 Då har du läst att det hittats en kroppsdel?
Ja.
Det är jätte svårt. Man hittar inte en hel människa, man hittar en del. Var är de andra delarna 
till exempel. Nej, det var inte så. Jag tror inte det är så. Jag vet inte.

 Det är så som det står i tidningen att det har hittats en kroppsdel och den har hittats i 
Tishkos och Wilmas lägenhet på Göteborgsvägen 23C.
Har dom hittat den i lägenheten?

 Ja. I lägenheten.
Det betyder att det är han som gjort.

 Det är din slutsats men givetvis är det mycket som pekar på det. Så är det. Kroppsdelen som 
är från Wilma hittas i lägenheten som Tishko har tillgång till. Sen är det också så att det i 
lägenheten är mycket blod i samma lägenhet. Stora mängder blod som man försökt städa 
bort, dölja. I Tishkos lägenhet. Det är viktigt att du får veta. Man vill givetvis inte tro att det 
är så men det är viktigt att du får veta hur läget ser ut just nu. Att du får höra det från oss. Så 
är läget som det är nu. 
Det betyder det är han som gjort. 

 Jag kan inte säga att det är så nu eftersom inte allt är klart men med det som jag beskrivit så 
är det klart att mycket tyder på att Tishko haft del i Wilmas död. Det som jag nämnt nu då, 
sen fortsätter ju utredningen och det kommer komma fram fler saker. Det finns också saker 
som vi väljer att inte lämna ut nu också.
Ja, vad ska jag säga. Jag hoppas om han gjort, han blir samma. Ni gör samma som han gjort, 
om han gjort.

Från början har jag sagt att han inte är min son om han gjort det. Jag lovar. Om jag inte bor 
här i Sverige, eller någonstans, är han inte min son.

 När du fått den här informationen. Tishko är ju din son och det är starka band mellan er. Är 
det så att du har någon information som du tidigare inte tänkt att det har betydelse och 
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därför inte har nämnt det. Du kanske har kommit på saker som du inte nämnt tidigare. Saker 
som har betydelse nu.
Jag vet ingenting men om han gjort är han inte min son. Bara det som jag kan säga. Aldrig att 
jag vill se honom igen. Aldrig i mitt liv. Jag tänker att han också dog.

Jag har sagt till dig förut att om han inte har gjort något och han blir fri så ska jag tatuera in 
hans namn här på mitt hjärta. Men har han gjort det är han inte min son. Aldrig, jag vill inte 
se honom. Sitter han i fängelse hela livet så kommer jag inte besöka honom.

 Blodet i Forden som kommer från Wilma.
Ja, du har pratat om nagelfil eller…

 Jag pratade om en lösnagel och den vet vi inte om den kommer från Wilma. Det får vi ju se. 
Sen har vi också pratat om ett färgat hårstrå tidigare.
Till exempel jag jobbar idag. Jag kör fyra eller fem bilar, kanske jag får ett hårstrå på mig och 
sedan sätter mig i en annan bil, eller min bil, och jag tappar det där. Jag vet inte. Wilma satt 
också tvåhundra gånger i den bilen.

 Men blodet. Lösnageln och håret kan jag ju köpa, men inte blodet i bilen. Det har hamnat 
där på något sätt.
Nej. Jag tror inte det. Därför att han körde inte bilen dom dagarna. Aldrig att jag tror det.

 Har han lånat bilen 12-19/11?
Nej. Inte dom dagarna.

 Har någon annan lånat den?
Nej. Bara jag som kört Kugan.  På måndagen bytte jag bakfjädrarna som var trasiga.

 När var Shahwnam senast i Tishkos lägenhet?
Vet inte men för längesedan.

 Hur längesedan?
Jag vet inte.

Är det längre än en månad sedan från…
Två månader kan du säga. Två månader före allt detta hände kanske. Jag vet inte, jag är inte 
hemma. Jag åker till jobbet sex och slutar fyra. Hon åker ut och handlar och åker till olika 
ställen, jag vet inte exakt vart hon åkt.

 Hur var Tishkos och Shahwnams relation?
Den är bra. Vi är snälla människor.

Samma med Wilma. Jag sa till henne att hon är som min dotter. Vi är så.

 Har ni hjälpt Tishko i lägenheten du och Shahwnam. Jag tänker tidigare?
När dom flyttade så hjälpte jag dom med att lämna saker där. Vi har också bytt soffa med 
varandra. Det är bara den dagen som jag hjälpte dom lite.

 Var ni där ibland och hjälpte till med tvätt eller att städa eller så?
Inte jag. Jag tror inte att Shahwnam var det heller. Dom hade egen tvättmaskin eller något. 
Han kom aldrig och tvättade kläder hos oss heller så de måste ha haft tvättmaskin.

Är det något du funderar på, som du håller på?
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Nu tänker jag bara. Vad ska jag göra om det är han som gjort sånt. Om han gjort det har han 
skadat hela familjen. Hoppas att han inte gjort något. Hoppas.

 Du förstår att det inte ser bra ut när det hittas en kroppsdel i lägenheten och mängder med 
blod som någon försökt städa bort. Det ser inte bra ut.
Nej. Det var inte roligt. Jag bara hoppas att han inte gjort något. Annars vill jag inte se honom 
igen.

Är det någon annan person som du haft kontakt med som kan ha information om ärendet?
Dom jag pratar med tror inte att Tishko kan ha gjort något sånt. Jag vet inte. Han har aldrig 
tidigare bråkat, slagits eller använt kniv mot någon. Han har aldrig gjort något.

Är det så att du har någon mer information som du valt att inte berätta så är det bättre att det 
kommer fram nu. Med bilen till exempel. Om Tishko lånat eller kommit över bilen på något 
sätt.
Claes. Jag lovar. Om jag visste något den dagen han kom till oss hade jag ringt polisen. Om 
jag visste någonting lite om vad som hänt skulle jag ringa polisen och han lånade inte bilen 
dom dagarna.

 Om Tishko skulle behöva ta hjälp av någon. Vem hade han vänt sig till?
Vet inte. Men han vet att jag inte skulle hjälpa honom med något sånt. Inte med bråk och sånt 
heller. Jag kan komma och prata men jag kan inte slå någon. Skulle jag få veta något så skulle 
jag ringa polisen samma dag som jag fick reda på det.

Jag har sagt som det var när Tishko kom hem till oss. Han sa att han inte gjort något och att 
de hade gjort slut. De satt och tittade på tv, skrattade och drack te och åt nötter. Det är sista 
gången som jag såg honom.

 Vad vet du om Tishko vad gäller narkotika? Hasch, cannabis.
Jag vet att han röker men inte framför mig. Jag blir jätte arg om han röker.

 Vad röker han då?
När han slutade skolan sa han att han ville dricka. Jag sa att han kan göra det med kompisar 
men drick inte för mycket, bli inte full eller bakfull. Jag dricker också, jag har mycket whisky 
och öl hemma. Jag röker men tycker inte om att någon röker.

 Vad röker han då?
Cigaretter.

 Vet du något om hasch, cannabis?
Jag tror inte det. Jag har inte någon kompis som röker hasch och sånt. Jag har bara sett sånt på 
filmer. Jag har inte använt och inte sett sånt. Jag vill inte ha kontakt med någon som röker 
sånt.

 Det finns personer som uppfattat det som att Tishko har förändrats det sista. Har du märkt 
det?
Om man röker sånt och blir fri fort. Men om han röker sånt så har jag inte kontakt med 
honom. Om han gjort något mot Wilma vill jag aldrig mer prata med honom eller se honom 
och om han röker hasch och såna grejer vill jag inte prata med honom.

 Har du upplevt att han förändrats?
Nej. Jag visste att han rökte och jag sa åt honom att sluta men han rökte aldrig framför mig.
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 Vet du om Tishko använde bilar när han jobbade inom hemtjänsten?
Jag vet inte. Kanske om dom har det. Jag vet inte.

Är det något annat du tänker på Shabaz?
Nej. Jag bara tänker på det du sa till mig. Jag hoppas bara han inte gjort något.

 Nu när vi pratat om detta så kan det ju hända att du kommer på saker när du tänker på detta 
och backar tillbaks i tiden. Då är det viktigt att du kontaktar mig eller din advokat för att 
berätta om detta.
Nej. Bara om mina bilar. När jag kan få dom.

 Har advokaten någon fråga?
Nej.  ( 40:40)

 Förhöret återupptas efter en paus.

Har du varit ute med Aroz i din Ford Kuga 17/11?
Har jag varit ute med Kugan så åkte jag till Sefin och biltvätten.

 Minns du att du varit ute med Aroz i Kugan på söndagen?
Vi åkte till Sefin med Kugan.

Jag vet inte om jag hade Audin innan eller efter. Jag minns inte exakt.

Om jag åker ut med Aroz så använder jag Kugan.

 Minns du om det var innan eller efter OK/Q8 och Azads bil?
Nej. Jag kan inte säga någonting. Är det samma dag..? Jag vet inte vilken dag jag var med 
Aroz. Var det söndag så åkte vi till Sefin och köpte lite godis och sånt. Vilken dag hade jag 
Azads bil?

 Söndag.
Ok, söndag. Jag minns inte exakt.
Åker jag ut med Aroz är det 100% i Kugan.

 Om vi backar till lördagen. Vad gjorde du på lördagen?
Jag vet inte. Det är så många frågor och det är lätt att blanda ihop. 

Jag har varit hemma eller ute med barnen. Jag vet inte.

 Du ska inte ha varit hemma på lördagen uppger Shahwnam. 
Kanske åkte jag till Kadri eller Sefin. Biltvätten eller däcklagret. Jag vet inte.

 Har du träffat någon på lördagen som vi hade kunnat prata med? Kadri eller den andra 
killen.
Ja, Kadri och Jim Lejon men Jim jobbar inte så mycket där, han har flyttat till en annan lokal. 
Vi pratar bara i telefon och träffas inte så mycket. Jag såg nog inte Jim då.

Jag har varit hos Kadri eller Sefin. På lördagar så åker jag till dom och dricker kaffe och så.

Det är på Söndagen som jag träffade Wilmas mamma. 

 Shabaz kollar på sin mobil för att se om han kan hänga upp datum och tid på något.
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Nej, jag har inget. Jag tror kanske jag var hos Kadri eller Sefin.

 Brukar du ringa dom innan du åker dit?
Nej. Ofta fixar han ägg och tomat och sånt på lördagar och jag åker dit vid 09:00 och äter 
med dom, hos Sefin. Jag åker ofta till honom när jag vaknar på lördagar och mina barn och 
Shahwnam sover. Jag åker direkt till tvätthallen och 09:00 äter vi mat.

 Vilken bil tog du då?
Då är det min bil.

 Den röda?
Ja.

Shahwnam kör den andra bilen. Är inte Aroz med så kör jag inte den.

 Vad gjorde du efter att du åt frukost där?
Om vi inte har någon plan så åker jag till Kadri eller Azad och bara röker och dricker och 
sånt. Eller så åker jag och äter mat på någon pizzeria. Jag är ofta på Torp också och dricker 
kaffe med kompisar.

 Minns du vad du gjorde den här lördagen 16/11?
Nej, jag vet inte exakt. Om jag visste att något skulle hända så hade jag filmat hela veckan.

 Du ska ha varit borta hela lördagen.
Jag åkte kanske till Kadri, Sefin eller Azad. Jag jobbar alltid i veckan och därför träffar jag 
mycket folk på helgen.

Är det vanligt att du är borta så?
Det är jätte vanligt för mig. Jag åker till alla kompisar. 

Om de andra sover på lördagar så åker jag till tvätthallen och sitter där några timmar och 
dricker kaffe. Efter det åker jag till Azad om han jobbar och efter det åker jag ofta till någon 
pizzeria. Azad har en billackering. 

 Hade ni något besök under helgen?
När jag kom hem med Audin så kom Wilmas mamma, men det var på söndagen. På lördagen 
kanske vi åkte någonstans eller om någon kom hem till oss. Jag vet inte.

Shahwnam har ju kommit från Kurdistan den 12/11. När man kommer tillbaks från utlandet 
så är vi så att folk hälsar på oss eller så blir vi bortbjudna.

 Tvätthallen, Mister Carwash, vart ligger den?
Vid Lidl. Nära Däckhallen och en livsmedel. 

Jag minns inte om vi hade besök… Kommer jag på något så kan jag ringa och berätta för dig.

 Minns du fredagen och fredagkväll?
Vilken dag kom Shahwnam nu..? 

 Shabaz kollar på sin mobil för att se om han kan minnas något.

Kanske kom någon till oss eller så åkte vi till någon och åt mat. Jag vet inte.

 Sov du hemma natten mellan fredag och lördag?

Förhör med Saed, Shabaz; 2019-12-30 10:05   diarienr: 5000-K1449768-19

 702HEMLIG



Ja. Jag var hemma. 100%.  Vi har sovit hemma på nätterna. Vi har inte sovit borta.

 Inget annat Shabaz?
Jag lovar att du skulle få veta om jag visste något. Jag är en fri människa och åker runt 
mycket om vi inte har några planer i familjen. Jag har svårt att vara hemma bara.

 Vad heter Kadri mer?
Jag vet inte. Jag säger bara Kadri.

 Driver han Däcklagret?
Ja.

 Och Sefin?
Jag vet inte vad han heter mer. Han driver Mr Carwash. Jag kan mest förnamn på folk, 
samma gäller arbetskamrater.

 Har advokaten någon fråga?
Nej.

Adv Nilsson och Shabaz delges att förhöret omfattas av yppandeförbud.
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Vilka kontakter hade du med Tishko mellan den 14 november till den 19 november i år?

Vad tänker du på för kontakter, telefon eller träffats?

 Jag tänker på båda, oavsett hur ni kontaktats.

Det var fram tills Wilmas mamma kontaktade oss, hon kom hem till oss och berättade att 
Wilma var borta, då kontaktade jag Tishko och pratade med honom då. Jag träffade honom 
ett par dagar senare, på måndagen men vet inte klockslaget. Då kom han hem till oss. 

 Vilken dag kontaktade Wilmas mamma dig?

Det var på kvällen utan förvarning, hon hade inte ringt och sagt att hon ska komma. Då var 
det Wilmas mamma. 

 Vilken dag?

Jag kanske tänker fel men jag tror det var på söndag kväll som Wilmas mamma kom. Och då 
sa hon att hon varit borta sedan i torsdags och att de kontaktat Polisen på lördagen. Wilmas 
mamma var väldigt stressat och jag kan ha missuppfattat något kanske, hon pratade med 
Tishkos pappa. 

 Vad sades när du kontaktade Tishko efter att Wilmas mamma kom till er?
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Jag frågade honom vad som hade hänt och att Wilmas mamma säger att Wilma är borta, jag 
frågade om det. Då svara han att de hade grälat och att hon hade gått därifrån. 

På vilket sätt hade ni kontakt då?

Jag var ju bortrest och var borta en månad ungefär, det var den måndagen som han kom för 
han ville träffa oss och då hade händelsen redan hänt. 

 När du pratade med honom efter att Wilmas mamma kom till er, pratade ni på telefon då?

Jo jag ringde honom direkt efter att Wilmas mamma kommit till oss. Jag tänkte inte mer på 
det för de har nog grälat lite grann, hon dyker nog upp. Efteråt när han kom till oss så sa han 
samma sak att de hade grälat. Hans lillebror har pratat med Tishko två gånger, han har pratat 
med både Wilma och Tishko. Jag har bara varit i kontakt med Tishko en gång. Vi kom hem 
den 12 november och då pratade lillebror med Tishko och även med Wilma. Sedan har 
lillebror pratat med Tishko ytterligare en gång. 

På vilket mobilnummer hade du kontakt med Tishko?

Samma nummer som jag har. 076-0 60 60 18.

Lillebror ringde från sin brors telefonnummer. Den 12e ringde vi till Wilma och att vi hade 
köpt med presenter från resan men hon svarade inte, hon svarade på sms efteråt. 

 Vems telefonnummer angav du nyss?

Mitt. 

 Vilket nummer ringde du Tishko på?

Jag kan inte det numret utantill, jag har sparat alla nummer i mobilen. 

 Har du din telefon med dig?

Nej tyvärr för jag fick höra att jag inte skulle ta med mig telefonen. 

Ni hade varit på resa till och med den 12e november?

Ja, jag och Tishkos lillebror Aros kom hem den 12 november vid 16-tiden. 

 Hur länge hade du varit borta?

Vi åkte 8 oktober och kom hem 12 november, drygt en månad var vi borta. 

 Vart var ni?

Kurdistan, Iran.

 Har du någon kontakt med Tishko på t.ex. Snapshat, Messenger, Facebook eller annat sätt?

Jag har nog honom på Viber, vanlig telefon, Whats app och Eom. Men jag har aldrig 
kontaktat honom på något annat än Viber och vanlig telefon tror jag. 
 

Förhör med Aziz, Shahwnam; 2019-11-22 11:40   diarienr: 5000-K1449768-19

 705HEMLIG



 Vilka personer brukar Tishko umgås med?

Jag vet faktiskt inte vilka hans kompisar är eller vilka han umgås med, vi brukar inte träffas 
jätte ofta. De ända kompisar jag kan namnet på är barndomskompisar och det heter "Tekk" 
och Mohammed och så kusinerna "Robin Lanko" och "Pishtiwan".

 Vet du vilka han umgicks med under de här dagarna mellan den 14 till den 19 november?

Nej, jag kontaktade honom den dagen Wilmas mamma kom till oss, han berättade då att de 
hade grälat och att hon gått därifrån. Dagen efter ringde jag honom igen och frågade om han 
visste något nytt. Då kunde han inte prata så mycket för han var på jobbet. 

 Sa han något alls när du pratade med honom denna gång?

Nej jag frågade bara om det var något nytt med Wilma och han sa det är ingenting nytt. 

 Vet du var Tishko har varit under de här dagarna den 14 till den 19 november?

Nej. 

 Vet du vad han gjorde mellan den 14 till den 19 november?

Nej. Jag träffade inte honom förens han kom till oss den måndagen med sina kusiner. 

 Var det måndagen den 18 november du träffade honom först efter hemkomst från Iran?

Ja, precis och jag klandrade honom lite grann och frågade varför han inte kommer och hälsar 
på. Han sa att han varit på jobbet och inte haft tid. Han brukar komma hem sent från jobbet. 
Och jag vet att för det mesta slutar han vid 22-tiden. Det var väntat att han och Wilma skulle 
komma men ingen av dem dök upp.

 Hade ni bestämt någon dag för att träffas?

Nej. Men vi ringde ju till Wilma och hon svarade inte. Hon svarade på sms att hon var på väg 
att handla och att hon skulle höra av sig. Jag vet inte om hon var och handlade men hon 
skulle höra av sig till mig senare. 

 Hur var Tishko när du träffade honom den 18 november?

Han var väldigt normal, inga konstigheter. Jag frågade honom om de hade bråkat eller om det 
hänt något. Han svor att det inte hade hänt någonting. Han svor vid gud att det inte hade hänt 
något, han sa de hade grälat och jag vet att de brukar gräla ibland. 

 Han uppträdde som han brukade alltså?

Han var helt normal, man märkte ingenting, ingen nervositet eller något sånt. När vi frågade 
om de hade hänt något tänkte vi att han kanske hade slagit henne eller något, inte att det var 
så illa som mord. 

 Har Tishko slagit Wilma förut?

Inte vad jag har sett nej. 

 Vad tror du då?

Förhör med Aziz, Shahwnam; 2019-11-22 11:40   diarienr: 5000-K1449768-19

 706HEMLIG



Nej men däremot har Wilma berättat att de bråkat någon gång och att han gett henne en örfil 
men efteråt gråtit och bett henne om ursäkt. Hon berättade också att hon visste att Tishko 
älskade henne jätte mycket för när de bråkat så har han omfamnat henne efteråt och gråtit. 

 När var detta som hon sa detta om örfilen?

Det var nog för ett par månader sen, innan resan. Då jag träffade Wilma. Jag vet att Tishko 
tycker väldigt mycket om Wilma och älskar henne. Hon sa ofta att Tishko älskar mig väldigt 
mycket. Jag har sagt till Tishko att jag inte vill ha henne till oss för hon är under 18 år, vi kan 
inte ta det ansvaret men Tishko sa att hennes föräldrar inte ville veta av henne. Innan de 
flyttade in hos oss vet jag att Wilma var jätteledsen och då ringde Tishko mig och frågade om 
hon fick sova över hos oss. Då frågade jag varför hon ville komma till oss, det var för att hon 
ringt sin pappa och berättat att hon kommit till busstationen vid 22-tiden och pappa kunde 
inte hämta henne därifrån. Och då tyckte jag synd om henne och sa att hon fick komma hem 
till oss. 

 Vad har du för relation till Tishko?

Styvmamma. 

 Hur länge har du funnits i hans liv?

Tishkos lillebror är 12 år gammal, så från den tiden. Men jag har ofta åkt tillbaka till 
hemlandet och kommit tillbaka, så från och till. 

 Har ni haft en bra relation?

Ja, det jag har sett och upplevt. Han är en kille som har mycket empati, sjyst, jag tror absolut 
inte att han har med mord att göra. Han är väldigt snäll och har mycket empati. 
Jag vill inte ta honom i försvar men jag vet att han älskar Wilma väldigt mycket. 

 Vad har du för relation till Wilma?

Inget särskilt, jag känner henne genom Tishko. Hon brukade komma hem till oss och de har 
bott hos oss innan de fick egen lägenhet. Hon blev utkastad av sin syster och då fick de båda 
bo hos oss. Han kämpade verkligen för att hon skulle bo hos oss, jag och hans pappa var emot 
det från början. Jag gillade Wilma väldigt mycket, hon är snäll och lugn som person. Hon 
kom ofta till mig och vi åkte till stan tillsammans. Hon kom ofta hem till oss och vi grät 
tillsammans. 

 När träffade du Wilma första gången?

Första gången jag träffade Wilma var nog hemma hos oss, Tishko tog med sig henne dit. 

 Vet du när det var?

Jag kan inte komma ihåg, men de fick sin lägenhet för ett år sedan så man kan säga ett drygt 
år sedan. 

 Hur länge bodde dem hos er?

Jag kan inte med säkerhet säga, men kanske 2-3 veckor upp till en månad. 
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 Vilken typ av fordon har Tishko tillgång till?

När de skulle storhandla eller något på avstånd, när de skulle hälsa på Wilmas föräldrar i 
Lysekil så brukade han låna min bil. 

 Vad har du för bil?

Ford Kuga.

 Färg?

Svart. 

 Kan du registreringsnumret?

Bara bokstäverna, KBZ.

 Har du sett Tishko köra något annat fordon, någon annan bil eller motorcykel eller liknande?

Jag har aldrig sett honom på en motorcykel han har däremot kommit och ätit när han har haft 
rast på jobbet, då hade han någon arbetsbil. Det har bara hänt en gång, han brukar komma 
med buss. Sen vill jag tillägga att jag inte såg bilen men jag frågade hur han kom hit och då sa 
han arbetsbil. Det var längesedan.

 Han har ingen egen bil?

Nej. 

 Har han tillgång till husvagn eller andra släpfordon?

Nej. När de flyttade från oss fick han hjälp av sin pappa, och pappa ordnade med bil och så. 

 Har han tillgång till båt?

Nej. Inte vad jag har hört. 

 Har Tishko tillgång till garage eller förråd mer än det som hör till hans egen bostad?

Nej. Vad det gäller deras lägenhet, jag var i stan en gång och då följde jag med hem till dem 
och varit i deras tvättstuga. Och vad jag menar var att det var första gången jag såg deras 
tvättstuga, jag hjälpte till att bära upp tvätten. 

 Har du eller din man tillgång till garage, förråd eller andra lokaler på något sätt?

Vi har garage hemma hos oss. 

 Bor du i villa, radhus eller lägenhet?

Kedjehus. 

 Var är garaget någonstans?

Precis jämte vårt hus, det är bara garageväggen som skiljer oss med grannen. 
Garaget är vid vår ytterdörr. 
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 Inga andra lokaler någonstans?

Nej. 

 Har Tishko nyckel till er bostad och till garaget?

Han har nyckel till bostaden men inte till garaget. 

 Kan man komma in i garaget ändå?

Ja. 

 Vad har Tishko för fritidsintressen?

Playstation. 

 Vet du vilka spel han spelar?

Nej. 

Är han sportintresserad?

Jag tror inte det numera, när han var liten spelade han basket. 

 Vet du om han spelar skjutspel eller sportspel eller något annat på playstation?

Jag har sett ett par gånger när han spelar fotbollsspel. Men förövrigt så spelar väl alla 
ungdomar skjutspel så jag tänker att han kanske också gör det, men jag vet inte. 

 Vad gör han när han är ledig?

Det vet jag faktiskt inte. Han var ju hemma väldigt mycket, han kommer och hälsar på ibland 
men inte så ofta, kanske varannan eller var tredje vecka. 

 De kompisar som du nämnt innan, vet du hur ofta han träffar dem?

Jag vet att han träffar dem väldigt sällan. Oftast när de träffades så gjorde dom det hemma 
hos oss. 

Är Tishko med i någon förening eller klubb eller liknande?

Vad tänker du på?

 Om han träffar många människor i någon grupp och gör något tillsammans.

Det vet jag inte, han kanske träffar kompisar och så men jag vet inte. 

Utövar Tishko någon religion?

Nej. 

Är han aktiv i religiöst sammanhang?
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Nej, han trodde inte på sånt. 

Var har Tishko jobbat det senaste året?

Det ligger nära där han bor, jag vet det för jag har skjutsat dit honom någon gång. 

 Vad för yrke har han haft senast året?

Jag vet inte, men han har nämnt att de har åkt hem till sjuka människor och delat ut mediciner 
och sånt, vi har inte pratat så mycket om det. 

 Vad jobbade han med innan?

Han har jobbat på ett företag, kommer inte ihåg vad det heter men det var något på gatan med 
reklam. 

 Jobbar du?

Nej. 

 Har Tishko studerat?

Ja han har tagit studenten och därefter slutade han med studier. 

 Om vi backar tillbaka till den 18e november, sa han något mer än att de hade grälat?

Nej. 

 Hur länge var han hemma hos er den dagen?

En till en och en halv timma. Det kanske var lite mer för jag ordnade fram till te och snacks. 

 Hur kom han dit?

Kusinens bil hade gått sönder men Tishkos pappas bil var hos kusinen så de kom hem med 
den. 

 Hur tog de sig från er sedan?

Kusinen bor i Alingsås och när han åkte därifrån gav han Tishko skjuts hem till sig. 

 Så kusinen lånade Tishkos pappas bil efter att de varit hos er också?

Lankos bil hade gått sönder, han hade lämnat sin bil hos Tishkos pappa för att han skulle laga 
den. Och då fick Lanko låna Tishkos pappas bil. 

 Vilken bil åkte de därifrån i?

Samma lånebil som de kom med. 

 Så Lankos bil stod kvar hos er?

Ja. 
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Wilma har berättat att hon varit med om hemska saker som hennes familj utsatt henne för, 
men jag har inte berättat om det för någon. Sen vet jag inte om det är sant men det är vad hon 
har berättat i alla fall. Jag vill inte prata om det för Wilmas skull men det kanske har 
avgörande betydelse i det här ärendet. Många gånger när hon bråkade med Tishko så 
berättade hon saker och ting för mig, det var vi som hjälpte dem att bli sams. 

Uppläst och godkänt. 

 Förhöret tar en paus klockan 13:26 då tolktiden är slut. Förhörspersonen vill berätta mer 
om Wilmas relation till hennes familj.

Ny tolk beställs och är Suzan Salih, tolknummer 8496.

Förhöret återupptas klockan 13:38

Kan du berätta vad du ville säga om Wilmas relation med sin familj?

Jag sa att hon ska komma till oss, det är på grund av hennes problem med familjen. Och på 
sista tiden var det bråk mellan Wilma och Tishko. Wilma kom till mig för att berätta det. Det 
var längesedan nu. 

 Vad är längesedan?

Mer än 4-5 månader sedan. 
Jag var sjuk och låg i sängen, hon hjälpte mig hemma och det är därför vi fick bättre kontakt 
jag och Wilma. När hon var hos mig berättade hon för mig det hon hade i sitt hjärta. Jag sa 
till Wilma, när du har bråkat med Tishko, varför går du inte till din familj? Jag sa att om du 
bråkar med Tishko hela tiden, varför återvänder du inte till din familj. Hon sa att min familj 
vill inte ha med mig att göra. Hon sa att hennes mamma älskar henne men att hennes man inte 
vill ha hem henne. Jag frågade Wilma varför han inte gillade henne och det var för att han 
ville vara med sin familj.

 Den här mannen var det hennes riktiga pappa?

Nej. Mammans pojkvän.

Och den tiden som hon var hos oss var för att hennes syster sparkade ut henne. Det var 
Tishko som var medlare mellan Wilma och hennes syster. När Tishko och Wilma flyttade 
ihop blev hon vän med sin syster igen. 

 Du sa att familjen hade varit elaka mot Wilma, på vilket sätt?

Hon sa att min syster inte vill vara med mig, och mannen vill inte att jag bor där. Men Wilma 
vill inte flytta till sin pappa. Hon berättade något om sin pappa, hon sa att det var därför hon 
inte kunde flytta dit igen. Jag kan svära på att det var hon som sa detta, jag vet inte om det är 
sant eller inte. 

Hon grät mycket och sa att hennes pappa har begått övergrepp på henne. När jag hörde det 
blev jag ledsen också och kramade henne. Jag frågade inte mer om det för hon var så ledsen. 

 Sa hon på vilket sätt hon blivit utsatt?

Jag kunde inte fråga mer, eftersom hon grät så mycket. 
Varje gång hon pratade om sin familj grät hon. Ingen har tid för mig och ingen vill ha mig sa 
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hon. 

 Menade hon sin biologiska pappa när hon pratade med dig?

Ja, hennes biologiska pappa. Men jag har inte frågat mer. Jag sa till henne att jag har ett extra 
rum där hon kan bo. Hon skämdes, jag har sagt till henne att jag vill adoptera henne men hon 
skrattade. 

 Har Wilma försvunnit förut någon gång?

Nej, inte som jag vet. 

 Har jag glömt att fråga om något som du vill berätta?

Nej det är på grund av hennes problem som jag bad henne komma hem till mig. Jag kände att 
Tishko älskade henne, ibland när de bråkat så lämnade hon hemmet och gick ut. Men Tishko 
hämtade hem henne. Jag sa till honom att om hon inte vill ha dig, varför går du efter henne.

Han sa att hon har ingenstans att vara så därför tar jag hem henne. Det är så jag märker att 
han älskar henne, han vill inte att hon ska vara på gatan. 

 När berättade Wilma om händelsen med sin pappa för dig?

För 4-5 månader sen. 

Örfilen du nämnde förut, har hon sagt fler gånger att Tishko har varit våldsam mot henne?

Jag kommer inte ihåg vilket datum men samma tid som jag låg sjuk i sängen. 

 Har hon berättat om fler tillfällen frågade jag.

Dom bråkade mycket men inte att dom slagit varandra. Jag har sagt till henne att när han är 
arg så ska du vara tyst och sedan ber han om förlåt. Jag pratade allmänt, om en person är tyst 
när den ena bråkar så löser det sig. Jag menade inte bara Tishko. Wilma sa att det var bättre 
mellan dem efter att ha lyssnat på det jag sagt. 

 Något mer du vill säga?

Jag hoppas problemet löser sig så snabbt som möjligt, jag vill ge henne den present som jag 
köpt till henne. Jag vill att hon ska komma tillbaka till oss. 

Uppläst och godkänt. 
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Polisen 

713

Förhör
Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Aziz, Shahwnam
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

sv kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

8496
Språk

Sorani

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Skäligen misstänkt för brott mot griftefriden genom att obehörigen flytta, skada eller skymfligen

behandlar Wilmas lik och du är också skäligen misstänkt för skyddande av brottsling grovt brott. from

191114 Uddevalla
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2019-12-05
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

16:27
Förhörsplats

Polishuset i Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Shahwnam du är skäligen misstänkt för brott mot griftefriden genom att obehörigen 
flytta, skada eller skymfligen behandlar Wilmas lik.

Och du är skäligen misstänkt för skyddande av brottsling grovt brott. 

Vad säger du jag kan inte ens döda en myra.

 Jag ser att du mår dåligt.
Ja det är klart när du säger så.

 Du har rätt att ha med försvarare med under förhöret idag
Men jag behöver ingen advokat då jag inte har gjort någonting. 

 Det är i alla fall din rätt och det är något som staten betalar.
Men jag har inte gjort något så jag behöver inte det. 

 Men då gör vi så här att vi håller förhör idag och skulle du ändra dig och vilja ha en 
försvarare så pausar vi förhöret och ordnar en försvarare.

 Rätten att inte uttala sig gällande brottet alltså du får vara tyst om du vill.
Jag kommer berätta det som jag vet.

 Vad är din inställning till brottet, erkänner eller förnekar du?
Jag har inte gjort något, det ända som jag har skadat är en silverfisk.

HEMLIG



 Förstår du vad det gäller, det gäller Wilmas kropp och det som har hänt henne och vems 
som har gjort henne illa?
Ja jag vet.

 Hur har det varit för dig den senaste tiden?
Jag har mått jätte dåligt, de har sagt att vi inte får gå ut, att barnen inte får gå i förskola. Varje 
dag kommer det dåliga nyheter. Vi kan inte stanna kvar i vår lägenhet längre.

 Varför?
Det är polisen som har ringt och sagt att vi skall lämna vår lägenhet för vår egen säkerhet. 

 Vad är det som har gjort att du mått så dåligt?
Som jag sa så kan vi inte bo i vårt hem och om han har gjort detta så kommer det bli svårt för 
oss. Och jag är mycket rädd om mina barn går ut, jag är rädd att de skall göra något mot mina 
barn, det finns folk som är sjuka.

 Hur kommer det sig att ni bott i Allingsås det senaste?
Dom har ringt till min man och sagt att vi skulle flytta från vår lägenhet. Det var samma dag 
som vi sett och hört att de hittat en del av Wilmas kropp det har vi har sett på nyheterna. 

 Vilka är det som har ringt till din man?
Han sa att det var polisen men jag vet inte mer än så.

 Vad tänker du om det du hört på nyheterna om Wilma?
Det är inte bra, det blir dåligt då de misstänker att det är någon i min familj som gjort det. Det 
är en svår situation för vår familj. Jag älskade Wilma jätte mycket. Vi trodde inte att det hade 
hänt så här med Wilma, vi trodde bara att hon gömt sig någonstans. Sen hörde vi detta och 
det var jätte tråkigt att höra.

 Från det att du kom tillbaka till Sverige den 12/11 och framåt, vad hände, vad gjorde du, din 
man och Tishko?
Vi var hemma vid 16.00 den 12 november, det var jag och Aros och Shabaz och Diakos. Det 
var jag och Aros som hade rest och Shabaz kom och hämtade oss från flygplatsen och åkte 
hem. Allt var normal denna dagen och min unga son tycker mycket om telefonen så han tog 
min äldre sons telefon och ringde till Wilma och Tishko och han pratade med dem. Min lilla 
son älskade Wilma och ringde henne dagligen från min telefon. Till och med i förrgår ville 
han ringa till Wilma. Han ringde upp henne tre gånger i förrgår. Allt var normalt hos oss tills 
Wilmas mamma kom till oss och sa att Wilma hade försvunnit. Jag ringde direkt till Wilma 
och Tishko när Wilmas mamma hade gått. Jag ringde till Tishko och frågade vad Wilma var. 
Han sa jag vet inte vi har bråkat och hon lämnade hemmet. 
Sista gången jag träffade Wilma var dagen innan jag reste, sen har jag inte sett henne vid liv 
eller död efter det. Hon var hos oss den 7 oktober. Den dagen vi kom hem från Iran så ringde 
jag till Wilma från min telefon. Innan jag reste så frågade jag vad hon ville ha i present och 
hon sa att hon ville ha en väska. Jag ringde och sa att jag köpt en väska och ett par sandaler, 
tyvärr får jag aldrig ge henne presenterna.

 Vad är väskan och sandalerna nu?
Hemma. När jag ringde henne så svarade hon inte utan lämnad ett sms. Hon skrev att hon inte 
kunde prata nu för hon skulle köpa mat, sen dess har jag inte haft kontakt med henne. Efter 
att hennes mamma kom och sa att Wilma var borta så har jag ringt flera gånger till Wilma 
men hon svarade inte.
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 När du ringde Wilma gick det fram signaler?
Jag använder Wiber och då gick det fram signal. 

 Hur funkar det när du ringer på Wiber?
Om man har internet så funkar det som en vanlig telefon. Man ringer och väntar tills de 
svarar. 

 Den 12 är en tisdag…
Ja och jag talade med Wilma på telefon från Iran också när jag var i Iran.

 När ni kom hem på tisdagen vad gjorde ni då?
Jag kommer inte ihåg precis om vi åt hemma eller gick ut och åt. Våra kompisar bjöd hem oss 
både den 13/11 och den 14/11 hem till dem, tror jag.

 Det är viktigt att det blir rätt datum?
Jag är inte så duktig på datum och komma ihåg. Jag är säker på att vi var hos vänner på 
onsdagen och dagen efter det.

 Var ni hos vänner på torsdagen också?
Jag är inte så säker men vi var på utförsäljning i en affär där det hade brunnit. Detta var på 
onsdagen och de lät inte folk gå in för det var fullt. Jag gick sen till min vän för hon hade 
bjudit oss. Två dagar senare gick vi till samma affär igen. Denna dagen var det inte lika 
mycket folk. Jag tappade mitt sim kort i Iran, då jag inte hade sim kortet i telefonen, så fick 
jag låna min kompis telefon och ringde Tishko och frågade om de ville ha något från affären 
men han svarade inte. 

(vill ändra under uppläsning att det var på torsdagen det var full inte onsdagen och det var 
dagen efter vi gick till samma affär igen)

 Vilka vänner är ni hos på onsdag kväll?
Mannen heter Najmardin och kvinnan heter Garde tror de heter Garfor i efternamn de bor en 
bit bort från Dalaberg. Bort från centrum. 

 Vilka är det som är hos Najmardin och Garde?
Jag och Shabaz han kommer på kvällen och mina barn. Barnen var med mig. Det var två 
familjer till. Bland annat barnbarn till Najmardin och ytterligare en familj. 

 Under vilken tid var ni där?
Jag var där vid 17-18 tiden och Shabaz kom vid 18-19 tiden minns ej exakt. Vi åkte vid 
23.30 tiden, men jag vet inte exakt men runt där. 

 Berätta om torsdagen den 14/11, vad gör ni då?
Jag gick ut med mina vänner, vi åkte i min bil och vi var i den arabiska affären, fast jag vet 
inte exakt vilken dag jag gjorde allt. Jag vet att jag gjorde dessa sakerna efter jag kommit hem 
från resan. 

 Var är Shabaz under dagen den 14/11?
Han var på jobbet och han ringde till mig och sa att hans kompis hade ringt honom och sagt 
att vi kunde komma in i den arabiska affären nu.

 Var jobbade Shabaz den 14/11?
På Brandt ett bilföretag, han jobbar som bilmekaniker på Trestadcenter.

 När kom Shabaz hem den 14/11?
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Vi var bjudna denna kvällen också och han kom direkt till den familjen vi var hos. 

 Vilken familj var ni hos den 14/11?
Juana Taha efternamnet är jag osäker på. Hon bor på Romansvägen på Hovhult. 

 När kom din man dit?
Jag gick dit tidigare och så kom han under kvällen. Men han gick hem innan han kom till 
Juane, han var hemma och duschade. 

 När kom han då till Juane?
Vid 18-19 tiden.

 När gick du och Shabaz där ifrån?
Vid samma tid

 Vilken tid då?
Kanske 22-23 tiden, vet inte precis när. 

 Vart gick ni när ni varit hos Juane?
För barnen skull så gick vi hem direkt, vi promenerade hem. 

 När var ni hemma då?
Det tar kanske två minuter att gå från Juane, sen sov vi direkt.

 Gick ni och la er?
Ja vi borstade tänderna och gick till sängen.

 Var sover du?
I min lägenhet i mitt sovrum.

 Sover det någon mer i ditt rum?
Jag Aros och Shabaz.

 När gick Shabaz och la sig?
Ibland kommer han lite senare då han kollar på tv en stund.

 Hur var det denna kvällen, gick han och la sig eller kollade han på tv?
Som jag minns det så gick han till sängen och kollade inte på tv, det är om vi är hemma 
tidigare på kvällarna som han kollar på tv men som jag minns det gick han och la sig direkt.

 Sov han jämte dig?
Ibland sover han i ett annat rum när Aros sover jämte mig, annars sover han hos mig. 

 Och på torsdagen sov han jämte dig eller i ett annat rum?
Hos mig. 

 Men du sa att Aros sov hos dig?
Nu kommer jag ihåg att dagen vi kom från resan så tog jag en dusch i badrummet och Shabaz 
bestämde mat, jag somnade och sov från 19.00 till morgonen, eftersom jag var mycket trött så 
fick Shabaz ta hand om barnen.

 Fast nu pratar vi på den 14/11 alltså torsdagen?
Ja jag vet men jag kom på vad vi gjorde på tisdagen och därför berättar jag. 

Förhör med Aziz, Shahwnam; 2019-12-05 13:05   diarienr: 5000-K1449768-19

 716HEMLIG



 Sov ni alla tre i sovrummet den 14/11 eller?
Ja. 

 När gick Shabaz upp?
Som alla andra dagar så går han upp runt 06.30 då ringer hans klocka. 

 Var han uppe något under natten den 14 till den 15 november?
Nej han sover tungt. Det var alltid så fram till att Wilmas mamma kommer till oss och 
berättade, jag menar att vårt liv var helt normalt fram till dess.

 Var du uppe under natten den 14 till den15?
Nej 

 Kan Shabaz ha gått upp under kvällen natten utan att du märkt det?
Nej jag sover inte djupt, jag hör när grannarnas bil rullar.

 Berätta om fredagen den 15/11, vad gör du, vad gör Shabaz?
Jag vet inte, allt var normalt då. Jag lämnade barnen på förskolan och hämtade dem sen. 

 När lämnade du dem på morgonen?
Aros skulle vara på förkolan kl 9.00 och jag hämtar honom kl 14.00.

 När du lämnade Aros gick ni till förskolan eller tog ni bilen?
Jag promenerar oftast dit men vill jag handla samtidigt så tar jag bil.

 Vad gjorde Shabaz under fredagen?
Han var på jobbet.
Ibland hjälper han sina vänner om de vill ha hjälp med sina bilar.

 Jag vill veta hur mycket du använde din bil, Ford Kugar, från den 12/11 och framåt?
Två gånger var vi i den arabiska affären. 

 Hade du din bil Ford Kugar under fredagen?
Nej jag var med min kompis och vi åkte i hennes bil till Överby. Då jag precist hade rest så 
var jag mycket hemma de första dagarna. 
Sen efter att Wilmas mamma kom till oss så har vi inte varit ute mer än en gång då vi var på 
rusta.

 Var har du din bil stående när du inte använder den?
I garaget, som är hemma. Garaget ligger vägg i vägg med huset och sen kommer grannens 
hus. 

 Hur kommer man in i garaget?
Garaget har en dörr som går från tvättstugan. Det finns en dörr från garaget till altanen. 

 Om man vill ta bilen från garaget hur gör man då?
Vi har en stor dörr som är automatisk. 

 Hur får man upp den stora dörren?
Då behöver man en kontroll som hela tiden är i bilen. Det finns också en knapp i taket i 
garaget för att öppna dörren. 

 Hur många bilnycklar har ni till den svarta Ford Kugaren?
Två nycklar
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 Var har ni dom nycklarna?
En hos mig och den andra hos Shabaz. 

 Var har ni nyklarna någonstans?
Jag har nycklarna i min väska eller i min jacka. Vad Shabaz har sina nycklar vet jag inte men 
ibland lägger han dem i hyllan i garderoben som han har sina kläder i. 

 Var är den garderoben?
Vi har ett litet rum, det är Aros rum där har vi garderoberna med kläder i.

 Under torsdagen och fredagen var bilen ute och körde då någonting?
Jag tror att Shabaz körde Aros och sen till sin kompis och det var på söndagen.

 Har någon annan haft denna bilen under tiden från den 12/11 till…
Nej den senaste gången Tishko hade den bilen var när han och Wilma skulle åka och handla 
och då var jag i Iran. Det var Shabaz som sa att Tishko varit hos oss och lämnat bilen.

Tishko ville resa till USA och jobba där.
Jag har inte träffat Tishko mer än på måndagen den 18/11 då kom han och hans kusiner de 
kom vid 18 tiden. Det är första och sista gången jag träffade Tishko sen jag kom från Iran.
En av hans kusiner hade fel på sin bil och Shabaz skulle laga den. De hämtade Tishko på 
vägen när de skulle till oss. 

 Berätta om när du träffade Tishko senast, från början till slut.
Vi kramade varandra och jag sa varför har du inte kommit och hälsat på då jag varit hemma 
en vecka. 
Jag frågade vad som hänt med Wilma, vart är hon. Han sa att de bråkat och att hon lämnat 
honom. Och så sa han att han inte ringt henne och hon har inte ringt till honom. 

Jag har inte märkt något på Tishko, han var inte stressad, han var helt normal. Vi frågade 
varför Wilma lämnade honom, vi frågade om han slagit henne och han sa nej jag svär jag har 
inte gjort något mot henne.
Jag ville veta om han slagit henne men han sa att han inte gjort det. 

 Uppläst och godkänt

Fortsätter att läsa upp imorgon.

 Tishko kom tillsammans med kusinerna, vad gjorde de när de kom hem till dig?
Det var som vanligt, de satt och drack te och åt solrosfrö och tittade på tv. Jag frågade om de 
hade ätit och han sa att han ätit på Mc Donalds. 

 Vad gjorde ni mer?
De satt där till Shabaz kom hem och när han kom hem så frågade Shabaz också Tishko om 
han gjort något med Wilma men han sa att han inte gjort det.
Sen lånade kusinerna Shabaz bil och körde hem Tishko, de lämnade sin bil då Shabaz skulle 
laga den. 

 Vad var det för bil som Shabaz lånade ut?
Det är också en Ford en röd äldre modell. 

 Hur många bilar har ni?

Förhör med Aziz, Shahwnam; 2019-12-05 13:05   diarienr: 5000-K1449768-19

 718HEMLIG



Shabaz har tre bilar, en som kusinen Dilman har lånat det är en Audi A4, Dilman bor i 
Göteborg. Det är alltså Kugar, den röda och Audin. 

 Vem brukar använda Ford Kugaren?
Jag men Shabaz använder den ibland mest på lördagar då vi går ut tillsammans. Eller när han 
kör Aros då hans stol är i den bilen. 

 Beskriv Tishko som person.
Han är varm och snäll, han var bra med Wilma och ville hjälpa henne. Han är också snäll 
med sina bröder, han är ute med dem och går på bio ibland. Han köper presenter till alla oss 
när det är jul.

 Men ändå frågade du om han hade slagit henne?
Men jag menar om han gjorde det när de bråkade och att det var därför hon försvann och 
gjorde kanske något mot sig själv.

 Gjorde något mot sig själv?
Jag bara ställde frågan. Tishkos kusiner har sagt att Tischko sagt till dem att Wilma försökt 
att kväva sig själv tidigaren en gång. Vi har hört detta efter att Wilma hade försvunnit vi viste 
inte det tidigare. 

 Du säger att han är snäll och bra mot Wilma men frågar ändå om han slagit henne?
Jag frågade efter som de bråkade och hon sen försvunnit. 

 Beskriv Tishko mer?
Han har inga dåliga sidor, det ända som är att jag tycker han kommer hem till oss för sällan. 
Jag frågade honom varför han inte kommer och hälsar på oftare och han svarade att det var 
för att han jobbade mycket och sent.

 Hur många telefoner hade Tishko?
Jag vet bara en. 

 Har han någon dator eller Ipad eller så?
Han lånade vår laptop men lämnade tillbaka den innan han skulle åka till USA. 

 Vad var det för laptop?
Jag har inte sett den så mycket, kanske att den var svart, det var Shabaz som lånade ut den till 
Tishko. 

 Vem har datorn nu?
Det är Shabaz kompis, han gav den till honom. 

 Vad heter han?
Azad vet ej vad han heter i efternamn, han bor på Skogslyckan. 

 Berätta om Tishkos liv sen du kom in i bilden, var han gått i skola, jobbat, bott osv.
Han jobbade och var med sina kompisar och Wilma.

 Var bodde Tishko och vad gjorde han när du blev ett par med Shabaz?
Han bodde med oss och allt var normalt, han är snäll. han tittade mycket på data och Tv. Han 
gick i skolan och var som andra barn. 
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 Var gick han i skola någonstans?
Dalaberg och sen Ramneröd.

 Vad gjorde han efter skolan?
Han jobbade på Burger King och Viasat och på hemtjänsten. 

 Berätta om din relation till Shabaz Saed.
Vad skall jag berätta, vi har en relation som alla andra, man och kvinna. 

 När träffades ni?
2005 i Sverige, jag reste till Sverige för jag hade en kompis här men hon är nu i Kurdistan. 

 Var har ni bott här i Sverige?
Jag kommer inte ihåg när vi blev ett par eller när vi gifte oss. Vi har bott på Svedjestråket, 
Romansvägen och Fjärilsvägen. 

 Utflykter med familjen, med Tishko?
Vi var ofta på landbadet på Gustavsberg. Han gillade det stället och han var där med sina 
kompisar när han blev stor.   Vi har varit i Paris och Iran, Liseberg, Skara sommarland. Detta 
var innan han träffade Wilma som vi reste. 

 Var jobbar Shabaz?
Han har jobbat i en annan stad, kanske att det var Skövde, det är långt dit 1 timma och 10 
minuter tror det heter Nilssons bil och nu jobbar han här på Brandt. 

 Vad gör Shabaz på fritiden?
Träffar sina kompisar, en som har en affär och en som har en bilfirma med garage, alltså 
verkstad. Ibland när de behöver hjälp så hjälper Shabaz dem.

 Var ligger den verkstaden någonstans?
En ligger jämte Stellas lekland, en verkstad där vi bor. Och en lackeringsfirma och den ligger 
om man fortsätter på vägen istället för att svänga in på ställas lekland. 

 Hur känner du för Shabaz?
Alla tycker om honom, han är mycket bra för sin familj

Är du rädd för honom?
Nej. 

 Berätta vad du och Shabaz har talat om när det gäller Wilma och Tishko.
Vi tror inte att det är Tishko som har gjort henne något, vi tror att han har älskat henne.

 Hade du vaknat om din bil körde iväg på kvällen natten?
Ja jag hade vaknat jag sover inte djupt. 

 Du sa tidigare förhör att din son Diako hade haft kontakt med Tishko, stämmer det?
Det är Aros som vill ringa till Wilma och Tishko. 
När Tishko besökte oss så umgicks de och var på bio. De pratade en del med varandra. 

 Om polisen skulle vilja tala med din son Diako får vi ditt medgivande till det?
Ja det är helt okej. 

 När var du i Tishkos lägenhet senast?
Innan jag reste till Iran. jag talade med Wilma och hon sa att hon skulle komma hem till oss, 
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jag var i centrum. Jag åkte hem till dem för att hämta Wilma. 

 Så senaste gången du var i Tishkos lägenhet var innan du reste till Iran?
Ja det var innan jag reste. Wilma var i tvättstugan och tvättade kläder, jag hjälpte henne upp 
med kläderna i lägenheten sen körde vi hem.

 Sen den 14/11 hur mycket har du varit i Ford Kugan?
Som jag kommer ihåg var det två gånger då jag var till den arabiska affären. 

 Var ligger den arabiska affären?
Bakom Netto i Uddevalla, man kör förbi simhallen.

 Var i bilen är du då?
Det är jag som kör bilen.

Är det någon mer med i bilen?
Det var första gången var Juana med det kanske var torsdagen på dagen men jag vet inte. Vi 
var vid affären kl 10.00

 Var satt Juana?
Hon satt jämte mig på passagerare sätet fram.

 Var det någon mer med i bilen?
Nej det var bara vi, jag och Juana. Sen körde vi hem.

 Och andra gången du var i bilen…
Det var när Shabaz kompis ringde till Shabaz och sa att vi kunde komma och köpa i den 
arabiska affären. 

 Vilken dag var det?
Jag tror fredagen men jag vet inte. Vi hade ju inga barn med oss, de var på förskolan så det 
var på fredagen.

 Vilka var i bilen då?
Jag Juana och Lavan. Jag körde, Juana satt i baksätet och Lavan satt i framsätet då hon var 
gravid.

 Har du varit i bilen efter fredagen?
Sen körde vi hem efter det och sen använde vi Lavans bil.

 Var ställde du bilen, Kugan alltså efter första besöket i den arabiska affären på torsdagen?
I garaget. 

 Hur ställde du den?
Jag backar inte in den jag kör in den med fronten först.

 Och när du hämtar bilen på fredagen hur stod bilen då?
Så som jag lämnade den. Jag märker om Shabaz parkerar bilen då han ställer den så det finns 
mer utrymme där Aros har sin bilstol. 

 Och efter du hade bilen på fredagen, hur är bilen använd då?
Jag har inte använt den mer. På söndagen körde Shabaz Aros. Shabaz och Aros var ute och 
körde sen kom de hem och efter en stund kom Wilmas mamma. 
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 Var skulle Shabaz och Aros?
Jag frågade var de varit och han sa att de varit hos Shabaz kompis Safin. Jag tror de bor på 
Kopparmyntsgatan hans butik heter "Zam Zam" och ligger vid Lidel.

 Har Shabaz varit i Tishkos lägenhet sen den 14/11-19?
Nej det är jag säker på det hade han sagt till mig. 

 Så hur mycket hade Shabaz den svarta Kugan från den 14/11 och framåt?
Han använde den på söndagen som jag talade om. När Shabaz var hos polisen första gången 
åkte han med sin systers bil. jag körde den svarta Kugan till polisen. 

Sen var Shabaz med den svarta kugan till sitt jobb för att laga bilen och det har han gjort efter 
att jag kom hem från Iran. Men jag vet inte när.

 När du säger att han skall laga den på sitt jobb är det på Brandt?
Ja.

 Var ligger Brandt verkstaden?
Trestadcenter mellan Uddevalla och Trollhättan. 

 Nu har du pratat på att du varit i den svarta kugan vid två tillfällen då ni åkte till 
arabaffären. Men har du varit i bilen för att hämta något eller så?
Kanske har jag hämtat eller lämnat något så som telefon eller väska eller så. 

 När var det?
Jag vet inte men det har hänt.

 Hur många gånger har du varit i din bil från den 14/11 och framåt?
Jag har kört bilen två gånger och parkerat och tagit ut saker jag som jag hade med mig.

Jag har också kört bilen till min kompis på onsdagen den 13/11.

 Anser du att ni har en väl städad bil?
När Shabaz kom för att hämta mig på flygplatsen så var bilen välstädad, Shabaz sa att han 
hade städat den.

 När du tar bilen under torsdag och fredag hur är det med städning och fläckar och så då?
Bilen var ren då han hade städat den innan han hämtade mig?

 Nej men märkte du något i bilen på fredagen när du tog den, var det något som skilde sig 
från dagen innan?
Nej.

 Sen när du ta bilen till polisstationen hur är det i bilen då, fläckar eller ostädat eller något?
Nej jag har inte märkt någonting. 

 Uppläst och godkänt 2019-12-06
Med under uppläsningen är adv Michael Hansson
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Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Skäligen misstänkt för brott mot griftefriden genom att obehörigen flytta, skada eller skymfligen

behandlar Wilmas lik och du är också skäligen misstänkt för skyddande av brottsling grovt brott. from

191114 Uddevalla
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2019-12-06
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Förhörsplats

Polishuset i Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
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Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Misstanken är det samma som du blev delgiven igår. Alltså Skäligen misstänkt för brott mot 
griftefriden genom att obehörigen flytta, skada eller skymfligen behandlar Wilmas lik och du 
är också skäligen misstänkt för skyddande av brottsling grovt brott. from 191114 Uddevalla

Idag har du fått en försvarar utsedd. Adv. Michael Hansson som är med under förhöret. 
(Michael har fått läsa igenom tidigare förhör)

Det är fortfarande så att du inte behöver yttra dig gällande brottet som du är misstänkt för.

Är det något du vill tillägga från förra förhöret?
Nej jag vet bra det som jag har berättat.

Är det något annat du tänker på?
Nej jag har tänkt hela natten på vad jag har gjort sen jag kom från resan. 

Är det något speciellt du kommer ihåg som du vill berätta om?
Det är att dagen då jag lämnade Aros på förskolan så träffade jag min väninna Juana på 
förskolan och det var där jag frågade henne om hon ville följa med mig till den arabiska 
affären. Jag var jämte bilen, Ford kugan när jag var jämte henne, jag körde Aros till förskolan 
då jag tänkte åka till affären efteråt och då frågade jag min kompis. Hon sa att hon ville 
komma med men hon hade inte klätt på sig. Jag sa till henne att jag kunde vänta på henne, jag 
stannade på deras parkering tills Juana kom ut. Medan jag väntade på henne så träffade jag 
den andra kompisen Lavan med hennes man, dom skulle till sjukhuset. Sen steg jag av från 
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bilen för att jag ville träffa dem, då jag inte träffat dem på länge. Sen kom Juana och vi körde 
först till Lidl och sen till den arabiska affären. Sen när var vi den arabiska affären så var det 
så mycket folk där så vi kunde inte gå in. Vi parkerade vid den arabiskaaffären, och sen var 
polisen i affären och sa att de inte släppte in fler personer i affären. Sen på kvällen var jag hos 
henne och åt, annars var jag hemma. Andra gången vi var i arabiska affären körde jag sen har 
jag varit hemma. 

Är din inställning den samma, att du förnekar brott mot Griftefriden
Jag har inte gjort någon illa i hela mitt liv. Och jag har inte gjort något mot Wilma. Om jag 
visste något om detta så skulle jag anmäla det till polisen. Jag har aldrig tänkt att vår son 
skulle kunna mörda någon eller göra någon illa. 

 Och skyddande av brottsling, grovt brott är det samma som igår att du förnekar?
Det har aldrig hänt, jag kommer aldrig göra det. Jag kommer aldrig hjälpa någon brottsling. 

 Jag skall idag delge dig ytterligare information vad gällande brotten. I bilen som du 
använder den svarta Ford Kugan, finns Wilmas blod.
Jag svär på koranen att jag inte har någon aning, jag vet inget. Jag svär att jag älskade Wilma 
mer än Tishko, jag skulle aldrig göra något sådant. 

(gråter)

Jag vet inte när han tog min bil, jag svär.
 
 Vad menar du?
Jag menar jag har inte varit hos Tishko, han har inte varit hos mig. Han har inte bett mig om 
att få låna bilen.

 Hur kan Wilmas blod ha hamnat i bilen som du använder?
Jag har inte sett någonting, var finns blodet i bilen.

 Jag kommer inte tala om för dig i dag var blodet är någonstans?
Jag vet inget, jag har inget att säga.

Jag har inte sett det som du säger. 

 Du är nu anhållen för brott, och ett av brotten är skyddande av brottsling.
Men jag vet inte.

 Så vet du någonting om Wilma så tycker jag att du skall berätta det nu. 
Tänkt på dig själv och dina barn.
Jag har inget om henne, den sista gången jag träffade henne var innan jag reste. 

 Vi har ju pratat på hur du kört och parkerat…på något sätt har ju blodet hamnat där?
Jag vet inte jag har satt saker i bagaget men jag har inte sett något.

 När satte du saker i bagaget?
Den dagen jag var i den arabiska affären.

 Du var ju där två dagar?
Det är andra dagen jag tänker på. Som jag kommer ihåg så köpte min kompis något på Lidl 
och hon satte det i bagaget.
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 Det jag menar är att om du märkt om någon annan har haft bilen så säg det?
Jag vet inte mer, detta är allt jag vet.

 Var och en får ta ansvar för sina handlingar.

 Skyddande av brottsling menas bland annat att man inte säger allt man vet för att skydda 
någon.
Men jag vet inget, jag vet inte mer än det jag har berättat.

 Vet du någonting om hur Wilma dog?
Nej, vi förväntade oss inte att Wilma skulle vara död, det var först när de fick reda på att de 
hittat en kroppsdel.

 Hur fick ni reda på att de hittat en kroppsdel?
Från nyheterna.

 Vet du någonting om vad hennes kropp eller kroppsdelar är och hur den hamnade där så 
tala nu om det.
Som jag säger jag vet inget, jag har ingen aning. 

 Har du eller någon du vet extra nycklar till Tichkos lägenhet?
Nej det vet jag inte. 

 Har Tichko nycklar till din bostad?
Ja 

 Visste du något om Wilma och Tishko hade gjort slut?
Wilma var hos en kompis som heter Alba i två veckor och då ringde Wilma till mig och sa att 
Tishko gjort slut. Hon grät och sa vad skall jag göra.

 När var det?
Jag minns inte exakt men det var några månader sen. 
Det var länge sedan men jag minns inte datumet.
Sista gången Wilma ringde till mig så var jag i Iran och då sa hon att Tishko gjort slut och att 
han skulle resa till USA, jag frågade vad hon skulle göra då och hon sa att hon skulle bo i 
hans lägenhet en period, det är det jag vet.

 Berätta vilka jackor Tishko har.
Han har en tunn svart jacka och sen hade en till som det stod Puma på. 

 Vad var det för färg på Puma jackan?
Den var svart

 Den tunna svarta jackan beskriv den?
Jag vet inte vad jag skall säga?

 Vad var det för modell?
Den var kort (pekar strax under midjan)

Den dagen han kom till oss hade han den jackan på sig, alltså den sista gången jag träffade  
honom.
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 Jag har inte mer frågor till dig nu men det är besvärande för dig att Wilmas blod finns i en 
bil som du brukar.
Jag har inte sett något blod, jag skulle ha märkt det.

 Fundera på hur blodet har hamnat där och vem som skulle kunna lämnat det.
Jag vet inte.

 Försvaret tycker att med den begränsade information om blodet i bilen så blir det svårt 
att spekulera.

 Jag förstår men tänkt på om det finns någon möjlighet att någon har haft tillgång till bilen.
Jag har inte sett någon ta bilen och jag har inte hört den åka mer än när Shabaz körde och 
lagade bilen.

 Advokaten har inga frågor.

Jag har en fråga kan ni inte se på kameror hur bilen har kört. 

 Vilka kameror menar du?
Kameror på gatan.

 Vilken gata?
I staden.
Det är en fråga jag har, ni kan kolla kameror.

 Polisen gör vad vi kan i den delen

 Uppläst och godkänt

Förhör med Aziz, Shahwnam; 2019-12-06 13:15   diarienr: 5000-K1449768-19

 726HEMLIG



Polisen 

727

Förhör
Hörd som misstänkt, misstankar är avskrivna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Aziz, Shahwnam
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brott mot griftefriden och skyddande av brottsling, grovt brott.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2019-12-30
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats

Polishuset i Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Du är fortfarande misstänkt för brott, brott mot griftefriden och skyddande av brottsling, 
grovt brott.

Det är fortfarande så att du inte behöver uttala dig gällande brottet.

Hur har du haft det sen vi sågs sist?
Allt är som vanligt.

 Vad menar du då?
Vi är hemma sen två dagar tillbaka, men vi är rädda, på grund av hotet. Alltså det hotet sen 
tidigare att det smsat och skickat bild. 

 Som jag förstod det så mådde du dåligt när ni bodde i Allingsås, hur är det nu?
Just nu är det bra. 

Är det något du har tänkt på som du inte har sagt till polisen tidigare?
Det jag vet har jag redan berättat.

 Inget annat som du funderat på eller ni har pratat på?
Jag vet inte vad du menar.

 Alltså det som Tishko är misstänkt för?
Jag svär jag vet inget.

 Lördagen den 16/11 vad gjorde ni då?
Jag var hemma alla dagarna.

HEMLIG



 Men från det du vaknade till du gick och la dig under lördagen vad hände?
Jag vaknade och var hemma och lagade mat. På kvällen kom det hem gäster till oss. Vid 
17.00 tiden kom ett par hem till oss och sen kom en familj till vid 20.00, 20.30 tiden.

 Vad heter dom som kom till er under kvällen?
Paret som kom Sarah och hennes man Nawshirwan, de bor mellan Dalaberg och 
Kopparmyntsgatan. 
Familjen heter Farsana och hennes man Nachmadin.

 Hur länge stannade familjerna under lördagen?
De som kom tidigt gick tidigt och de andra gick vid runt 23.00, 24.00 tiden, jag vet inte.

 Vilka av din familj var med under kvällen?
Jag Shabaz och barnen. Paret som kom först har barn men de hade inte barnen med sig, den 
andra familjen hade med sin en son.

 Vad gjorde Shabaz under lördagen innan ni fick gäster?
Han har en kompis som har ett garage mitt emot där vi bor, han var hos den kompisen.

 När var han hos den kompisen?
När gästerna ringde runt 16.30 och sa att de skulle komma så ringde jag Shabaz och sa att 
gästerna var på väg. 

 När gick Shabaz hemifrån?
När jag vaknade så var han inte hemma, men vi gick upp väldigt sent, runt 9.30-10.00. 

 Hade du vaknat när han gick på morgonen?
Jag sov och när jag vaknade så var Shabaz inte där. 

 Du pratade i sist förhör att du var väldigt lättväckt så därför undrar jag om du vaknade när 
Shabaz gick upp?
Jag har inte vaknat av att han gick upp.

 Natten mellan fredag och lördag, var sov Shabaz då?
I vårta sovrum

 Och var sov du?
I vårt sovrum.

 Du har också sagt i tidigare förhör att Shabaz ibland sovit i pojkens rum?
Ja det är om Aros somnar inne i vårat sovrum så sover han i Aros rum eller om han snarkar 
mycket.

 När du märker att Shabaz är borta på morgonen, har han då gått eller har han tagit någon 
av bilarna?
Skall han inte handla så kan han gå dit.

 Denna morgonen hade han tagit någon av bilarna då?
Jag vet inte, jag var inne och jag tittade inte ut.

 Körde du någon bil under lördagen?
Nej jag har inte gått ut.
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 Så då vet du inte om din svarta Kugan var hemma eller inte?
Jag är övertygad om att den var hemma, för om han lånar bilen så frågar han alltid om jag 
behöver den eller inte. 

 Så du är övertygad om att den var hemma för att han inte frågat om han kan låna den?
Ja

 Men såg du om bilen var hemma under lördagen?
Den stod i garaget och han har ju inte frågat om han fick låna den.

 Men har du sett din svarta Kugan under lördagen?
Nej jag kanske inte har sett den men jag är övertygad om att det var i garaget.

 När Shabaz kom hem på lördag kväll, kom han då i bil eller gående eller…
Jag vet inte, jag såg bara när han kom in i hemmet. När han kommer hem så brukar han 
smyga in i badrummet och duscha för att inte Aros skall hindra honom, det är inte alltid han 
gör så men någon gång.

 Och den lördagen, smög han in i badrummet då?
Jag vet att han kom och sen gick han och duschade och sen till gästerna.

 Garaget som är mitt emot eran bostad, vem är det som har det?
Det är en från Albanien som heter Kadri, och sen kille till som heter Jim men jag vet inte vem 
av dem som var där då.

 Berättade Shabaz vad han gjort under dagen för dig?
Jag viste bara att de lagat någon bil det är allt.

 Vilka bilar använde Shabaz denna helgen?
Han brukar ta sin egna bil men på söndagen hade han min bil för att byta stötdämpare. 

 Var det på söndagen han bytte stötdämpare?
Nej inte på söndagen då var Shabaz med Aros. 

 Så på söndagen hade Shabaz den svarta Kugan när han var med Aros?
Ja

 Vilken tid var det?
Räkna mellan 12.00-13.00 också kom de hem vid 16.00-17.00

 Så Shabaz och Aros åker iväg på söndagen mellan 12.00-13.00 till 16.00-17.00 i den 
svarta Kugan?
Ja som jag kommer ihåg det.

 När är det Wilmas föräldrar kommer till er?
Det var precis när Shabaz kom hem runt 18.00-18.30 men jag kollade inte på klockan.

 Vad hade Shabaz och Aros varit?
De var hos en kompis som har butiken Zam Zam.

 Vad sa du kompisen hette?
Jag tror jag sa det i tidigare förhör men jag minns det inte nu, jo kompisen heter Safin.
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 Vet du om Shabaz körde i någon annan bil en den svarta Kugan under söndagen?
Nej det vet jag inte.

 Vet du om Shabaz har tillgång till någon audi?
Ja.
Det är kusinen som har den i Göteborg.

Är det den som Shabaz äger menar du?
Ja

 Har Shabaz tillgång till någon mer audi?
Nej det har han inte.

 Har Shabaz sålt några bilar det senaste?
Det vet jag inte.

 Vi kan ju se att han har sålt två bilar, den ena är en röd Klio.
Den tror jag han sålde innan jag åkte till Iran.

 Den andra bilen han sålde var en röd ford fokus?
Nej det vet jag inget om.

 När du frågar Tishko om han gjort Wilma något…
När alla saknade Wilma, över facebook och så. Vi funderade vad han hade med detta att göra, 
han har ju aldrig slagit henne eller så, men vi frågade en vanlig fråga.

 Berätta om hela det samtalet, hur är Tishko i sitt sätt, vad svarar han.
Han är som vanligt, han kramade oss och sen satte han sig hos oss, jag frågade honom vad 
som hänt med Wilma. Han berättade att de bråkat och att de skulle sluta ha kontakt. Jag 
frågade om han slagit henne och sådana grejer, det är ganska vanliga frågor.

 Vad svarar han och hur reagerar han?
Han svär att han inte rört henne eller gjort något. Han sa de bråkat och att hon sen gått 
därifrån gråtande. Han sa att han var en shysst kille och så log han. Han har sagt det tidigare 
att han är en shysst kille. Han säger det på ett skämtsamt sätt. 
Allt den dagen var som vanligt. 

 När Shabaz frågar Tishko om han gjort något mot Wilma…
Precis samma fråga som jag ställt, han frågade om han rört henne och om han slagit henne

 Och vad svarade Tishko då?
Precis på samma sätt som till mig.

 Var du med dem då när de pratade om det?
Ja.

 Har du städat i Tishkos lägenhet?
I början när de flyttade dit så har jag hjälpt dem med disken, det var en gång när jag var där 
och hälsade på. Wilma var i skolan och Tishko vaknade, samma dag köpte jag en micro och 
lämnade till dem.

 När var det?
Det var under den första månaden de bodde i lägenheten.
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 När flyttade de till den lägenheten?
Jag vet inte exakt men det är mer än ett år sedan.

 Vad använde du för städsaker, disksaker?
Diskskum alltså inte borste

 En disksvamp?
Ja 

 Använde du något rengöringsmedel hos Tishko?
Ja yes diskmedel. 

 Något annat?
Nej bara det

 Har du städat någon mer ställe?
Nej

 Eller vid något annat tillfälle?
Nej.

En gång hade Wilma en fläck på en tröja och då frågade hon mig hur hon skulle ta bort den. 
Jag visade att hon kunde använda klor. 

 Var är ni då någonstans?
Vi är hemma hos dom.

 Tar du i några rengöringsmedel när du är hos Tishko?
Bara en gång då jag diskade och den gången Wilma kom med tröjan.

 Tar du i några rengöringsburkar eller flaskor när du är hos Tishko?
Nej.

 Vad har Tishko för väskor?
Han hade inte någon särskild. När han jobbade på ett av företaget så hade han en portfölj. 
Den var svart, och jag tror i tyg. Han har fått den från företagen, företagsnamnet stod på.

 Inga resväskor eller sportväskor?
Nej det har jag inte sett.

 Hade Wilma några väskor?
Hon hade en axelväska men jag vet inte om hon hade några resväskor. Innan jag skulle resa 
till Iran så fick Wilma en axelremsväska rosa av mig. 

 Har någon annan lånat någon av era bilar från den 14/11 till den 19/11?
Inte av mig.

Är det för att ingen har frågat dig eller vet du att ingen har lånat bilen?
Förutom Shabaz så har ingen lånat bilen.

 När går ni och lägger er på fredagen den 15/11?
Den dagen var jag ju och handlade med mina kompisar i min bil och sen var vi iväg med 
kompisens bil. sen hämtade vi barnen på förskolan vid 13.30. 
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 På fredag kväll då?
Jag hämtade barnen och sen var vi hemma.

 Var Shabaz hemma på fredag kväll?
Ja på kvällen var han hemma han kom runt 18.00-19.00 tror jag. 

 Vad gjorde ni när han kommit hem?
Vi åt mat sen tog vi det lugnt och tittade på tv, fotboll eller tennis. Men jag minns inte om vi 
gått någonstans.

 Och när gick ni och la er på fredag kvällen?
Runt 01.00 då det var lördag dagen efter. 

 Gick ni och la er båda två då?
Ja.

 Vilka vänner hade Tishko?
Det var när han var barn som jag träffade hans kompisar och då var det  Teck och Mohamed.

 Vad heter de i efternamn?
Det vet jag inte.

 Vi har ju tidigare talat om att vad du tror om att Tishko gjort mot Wilma.
Du menar döda henne, det tror jag inte.

Jag ser ingen anledning till att han skulle döda.

 Du talade också sist på att du läst i tidningen och hört på tv att de hittat en del av Wilma.
Ja men vi förväntade oss inte dödandet.

 Vad menar du?
Alltså vi trodde hon gömde sig men vi trodde inte hon var död.

 Vad vet du om var kroppsdelen hittades någonstans?
Bara det jag hört på nyheterna, men jag tror fortfarande inte på det.

 Kroppsdel som hittats har gjort att vi kan säga med säkerhet att hon är död. Så det är hon.
Jag blir ledsen när jag hör det, det gör mig ont. Jag älskade Wilma mer än Tishko.

 Kroppsdelen som är hittad var i Tishkos lägenheten.
Jag tror inte det, jag tror inte han kan göra så. Jag har inget att säga, jag tror inte att en pojke 
som Tishko kan göra en sådan grej, jag tror inget. 

 Det är också mycket blod i lägenheten.
Vad skall jag göra, jag vet inget om saken. 

 Men nu vet du i alla fall?
Men jag tror inte det.

 Vad är det du inte tror?
Att Tishko var så, att han kan göra så. 

Om ni tror att det är Tishko varför frågar ni oss?
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 Det är fortfarande frågetecken som måste rätas ut.

Men varför får vi komma hit, vi har inte med det att göra.
 Jo men som jag sa sist vi sågs så fanns Wilmas blod i din bil. bil som du brukar.

Advokaten har inga frågor

 Uppläst och godkänt. 
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Polisen 

734

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredningsjour 2 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Shorab, Mohammed
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vän till misstänkt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser kring Tishko och Wilma.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Malin Norrman
Förhörsdatum

2019-11-20
Förhör påbörjat

19:09
Förhör avslutat

20:21
Förhörsplats

Polishuset, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar är markerade med fet stil. 

Mohammed underrättas om att det framkommit att han och Tishko är vänner med 
varandra och att det är anledningen till att han blev kallad till förhör. 

Berätta om din och Tishkos vänskap. 
Mohammed berättar att han och Tishko är barndomsvänner. De har en relation som är att det 
kan gå lång tid utan att de träffas men så ses dem och allt är som vanligt. De träffas ibland 
men inte lika ofta sedan Tishko träffade Wilma. De skriver mer till varandra än de träffar 
varandra. 

Hur skulle du beskriva Tishko?
Tishko är speciell och annorlunda än andra vänner till Mohammed. Den Tishko som 
Mohammed känner är godhjärtad, tar hand om sin familj och dem han tycker om, smart. 

Mohammed säger att han kan vara manipulativ men inte så att han menar det, utan att det är 
när han har bestämt sig för något så har han bestämt sig.  

 På vilket sätt är han speciell och annorlunda än andra vänner?
Mohammed berättar att i t.ex. en diskussion så skulle Tishko aldrig erkänna att han har fel. 
Om man diskuterar något så tar det över allt.
 
Mohammed beskriver att Tishko är instängd som person. Mohammed ger exempel på att 
Tishko har varit säker på sig själv, när andra kanske testar att dricka alkohol och lära sig hur 
det är. Mohammed förtydligar att det är som sagt bara ett exempel för att illustrera hur Tishko 
är. Exempelvis i tonåren när man ska hitta sig själv var Tishko alltid den som visste vem han 
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var och var säker på sin sak, seriös. 

Mohammed berättar att Tishko har använt droger och att det förändrat honom. Det är jobbigt 
för Mohamed att berätta om detta. Men han vill berätta eftersom det kan vara viktigt. 

Mohammed berättar att han själv var tillsammans med en tjej som heter Frida och de hade 
gjort slut. Detta var i början av sommaren och han mådde dåligt. Han pratade med Tishko om 
det, efter cirka en månad berättade Tishko att han gjort slut med Wilma. Detta berättade han 
ganska kallt. I samband med att Tishko berättade det så försökte Mohammed prata med 
Tishko om hans droganvändande. Mohammed var lite svajig när han pratade med Tishko 
eftersom Tishko är som han är. Mohammed sa något i stil med att det inte är bra att använda 
varje dag och speciellt inte när man mår dåligt. Tishko hade bara skrattat rakt i ansiktet på 
Mohamed. Sedan dess har de inte haft så mycket kontakt. 

Mohammed berättar att innan Tishko flyttade till lägenheten så flyttade Wilma till Tishkos 
familj. Han förstod det som att hon blivit utsparkad och inte hade någonstans att bo. Hon 
flyttade dit ett tag, sen hittade de en lägenhet och de flyttade in tillsammans. Detta är så som 
Mohammed har uppfattat det hela. Mohammed kan kan inte komma ihåg exakt vad Tishko 
har berättat, det är från de få gånger han och Tishko har träffats som Mohammed har fått den 
här uppfattningen. 

Vad berättade Tishko om Wilma och separationen i somras?
Det var sommar, ganska varmt och de satt på balkongen, det var nog juli eller augusti. De satt 
där och pratade och han berättade att det var slut. Han sa det inte som att han var ledsen, men 
man vet inte om han är ledsen eftersom han är så stark som person. Mohammed vet inte om 
han har sett Tishko ledsen någon gång. 

Mohammed kommer inte ihåg om det fanns någon anledning till att de gjorde slut, han vet 
inte hur de gjorde slut.  Den dagen var Mohammed ensam med Tishko, Mohammed tror att 
Wilma kanske var iväg med någon vän den dagen men han minns inte riktigt. 

 Hur länge var de isär då i somras?
Mohammed vet inte, han vet bara att de blev tillsammans igen sen. Han vet att Tishko 
arbetade mycket och betalade mycket för henne.. 

 Vad vet du om deras förhållande?
Uppfattat Tishko som bestämd och mer som alfa. Mohammed har bara träffat Wilma kanske 
4-6 ggr med honom och någon gång ute. Mohammed uppfattade det som att Wilma var 
väldigt kär i honom. 

 Och Tishko, var han kär i henne?
Mohammed antar det eftersom han gjorde så mycket för henne. Mohammed och Tishko 
pratar inte hur de känner på det sättet. 

Hur är din uppfattning om Wilma?
Hon var ganska ung när hon och Tishko blev tillsammans, ganska sminkad. Uppfattade henne 
som att hon gömmer sig bakom sminket och är osäker på sig själv. Att det inte gått så bra 
med hennes familj, att hon inte fått bo kvar hos sin syster. Med tiden förstått att hon mått 
dåligt. Ganska blyg och lite nervös som person.   

 Vad gör Tishko på sin fritid?
Att Tishko jobbar mycket, tänker på framtiden, att han gillar pengar, politik. Han kan oftast 
inte ses för att han ska jobba. Mohammed vet inte mer vad han gör på sin fritid. 
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 När du säger att han tänker på framtiden, vad är det då?
Han har alltid velat åka till USA. Mohammed berättar att han träffade Tishko dagen innan 
han skulle åka till USA. De åkte runt och pratade.

När skulle han åka till USA?
Fyra – två veckor sedan. 

Åkte han till USA?
Han skulle åka och frågade om Mohammed kunde köra honom till flygplatsen, men 
Mohammed visste inte om han kunde låna bilen  av sina föräldrar. Tishko sa att han skulle 
fråga sin kusin Blanco om skjuts istället, han hörde sen av sig och sa att han hade löst skjuts 
till flygplatsen. Men senare fick Mohammed höra av en annan kompis, vid namn Tek, då de 
träffades på Mårtens. Tek berättade att Tishko inte fick åka, att det blev något på flygplatsen. 
Mohammed skrev till Tishko och frågade om det men fick inte svar på anledningen till att det 
inte blev av.   

 Vart jobbar Tishko?
Inom vården har Tishko sagt. Mohammed tror att det går bra. När han och Tishko jobbade 
tillsammans så jobbade han bra, hade bra arbetsmoral. 

 Vad vet om du Tishkos och Wilmas förhållande?
Mohammed har bara hört om att det varit bråk två gånger. Tishko berättade en gång, det var 
något om att de gjort slut och att de bråkat, Wilma skrev mycket till honom då. Mohammed 
kommer inte ihåg vad det handlade om eftersom det var så länge sedan. 

En annan sak är en hörsägen från andra människor, att Tishko blivit påhoppad av några 
människor då han och Wilma bråkat utanför plusgymnasiet, det kan ha varit mellan 5-12 
månader tillbaka som bråket mellan dem ska ha skett. 

 När träffade du Tishko senast?
Mohammed träffade Tishko i lördags. Han skulle också ha träffat honom dagen innan Tishko 
blev inplockad av polisen. Mohammed var nyfiken på vad som hänt, han vill inte tro att hans 
vän inte är den som Mohammed trodde. 

Mohammed berättar att han såg att folk hade letat efter henne, Mohammed ville veta vad som 
hände och frågade Tishko vart han var, klockan var runt 20.30 eller 20.45 på lördagen men 
Tishko skrev att han var hemma. Mohammed tänkte att Tishko var med ute och letade men 
det var han inte. 

 Berätta om lördagen när du träffade Tishko.
Mohammed skulle träna på Nordic Wellnes vid badhuset. Han åkte dit och då fick han se att 
folk delat bilder på Wilma och att hon var försvunnen. Mohammed delade inlägget och skrev 
eller ringde Tishko. Han frågade om Tishko ville träffas och det ville han. Mohammed skrev 
att han hade en bil, han tänkte om Tishko ville ut och leta. Mohammed screenshotade bilden 
på efterlysningen och skickade den till sina vänner i gruppen "haie haie" på snapchat. 

En kompis Harris skrev till Mohammed, Harris arbetar som vakt på Torp. Någon hade 
berättat för Harris att Wilma varit på elgiganten, Mohammed trodde först att det var Biltema 
men det var fel. Mohammed åkte till baksidan av lägenheten och väntade på Tishko. Tishko 
kom ner till Mohammed som berättade att Harris hade uppgifter om att Wilma kanske varit 
på Biltema. 
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Tishko sa bara "vänta, vänta" och kastade sig ur bilen och så sa han "berätta det för dom". 
Med dom menade han Wilmas familj. 

Mohammed tänker att om det hade varit hans ex som hade försvunnit så hade han frågat om 
detaljer, det gjorde inte Tishko utan han bara gick ur bilen. Tishko ropade ner Wilmas familj 
och de kom, Mohammed berättade för dem om vad han visste. Han berättade att någon sett 
att Wilma varit på Biltema med en äldre gubbe. 

Mohammed uppgav sina kontaktuppgifter, namn och telefonnummer och han sa 
telefonnummer till Harris. Mohammed pratade med familjen runt klockan 22 eller 22.15 och 
sa att Harris kanske slutade om en kvart. 

Så skulle de kolla på vinden igen och kvinnan som var blond sa till Tishko "Kan vi upp på 
vinden igen?" Tishko svarade då "du måste förstå att det är obekvämt för mig", kvinnan 
svarade då "men det är min dotter", Tishko sa då "men vi har precis varit där".  

Mohammed frågade om han skulle vänta eller gå med. Tishko bad honom att vänta kvar. 
Harris ringde då, när familjen var inne, och Mohammed bad honom komma förbi. Harris kom 
och pratade då med familjen och då hade Harris fått reda på att den tjejen som var synlig hade 
rött eller brunt hår. 

Mohammed berättar att Tishko bara var helt tyst. Mohammed frågade Tishko hur han mådde, 
klappade han på axeln men han bara stod där. Sen åkte familjen. 

Mohammed berättar att Tishko då hade sagt att han bara sovit åtta tio timmar sedan torsdags, 
då hade det gått tre dagar. Mohammed kände att något inte stämde men skämdes över att han 
kände och tänkte det. Mohammed frågade Tishko om varför han inte kunde sova sedan 
torsdagen men han svarade aldrig på frågan. 

Mohammed hade frågat om något hänt efter att han skulle till USA, men han svarade inte, 
Mohammed beskriver att det kändes som att något åt upp Tishko inifrån och ut. Mohammed 
fick en dålig magkänsla. En främling skulle nog se det som att han var hög, men Mohammed 
såg att han var helt förstörd. 

Mohammed och Harris och Tishko pratade om att de skulle gå ut, men sen sa Tishko att han 
ångrade sig och skulle sova. Mohammed och Harris åkte hem till Harris istället, sen blev 
Harris hungrig och då åkte de till McDonalds Drive Thru och sen tillbaka till Harris.  

När du träffade Tishko i lördags, vart var du då?
Mohammed var aldrig i lägenheten. Han var utanför bilen och vid trapphuset. 

 Varför träffades ni inte dagen innan Tishko blev inplockad?
Mohammed vaknade ganska sent och sa att de kunde ses senare. Men så blev det inte av. Och 
dagen efter så var Tishko hos polisen istället. 

 Innan lördagen, när träffades ni senast?
Dagen innan han skulle till USA, när de satt i bilen. 2-4 veckor sedan. 

 Vart såg du efterlysningen på Wilma första gången? 
Han såg den i en grupp som är mellan Mohammed, Tek, Tishko och Aws.
  
Har Tishko bil?
Inte vad Mohammed vet, när han skulle till flygplatsen så hade han inte någon bil. 
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Någon bil han använder?
Han lånar sina föräldrars bilar ibland, speciellt den röda fordbilen. 

 Har han lånat bil av dig?
Nej aldrig lånat. Kanske kört någon gång. 

 Lånat bil av någon annan?
Mohammed vet inte, han vet inte vem Tishko umgås med eller vad han gör. Mohammed vet 
att han jobbar, Tishko är ganska instängd. 

Har du haft kontakt med Tishko mellan de två gångerna ni sågs senast?
Mohammed tror att han bara haft kontakt med Tishko när Mohammed fick veta att Tishko 
inte åkte till USA. 

 Har du skrivit mycket med Tishko efter att du fått veta att Wilma förvunnit?
Mohammed har läst mycket om det och även skickat med Tishko. 

 Någon annan du vet som träffat Tishko?
Rickard Gustafsson träffade Tishko på lördagen. Rickard kommit med i gänget genom Tek 
för några år sedan. Rickard bor vid Ica bakom skeppsviken, i gula lägenhetshus. Mohammed 
vet inte riktigt varför han kom till Tishko på lördagen, men han kom förbi precis när 
Mohammed skulle prata med Wilmas familj. Rickard lämnade nog ganska snabbt för han var 
inte kvar sen. 

Mohammed träffade Rickard igår igen, de träffades med vänner hemma hos Rickard och 
pratade om hur de känner. 

Mohammed tror inte att några andra vänner träffat Tishko. 

 Forum som du och Tishko pratat på?
Tidigare var det Facebook messenger. Nu för tiden är det mest snapchat, inte så mycket på 
SMS men det kan ha hänt någon gång. 

Vet du om Tishko har några planer framöver?
Han har alltid velat till Amsterdam men Mohammed vet inte några planer som han har 
bestämt att han ska göra. 

 Har du märkt någon förändring hos Tishko?
Tishko förändrades inte bara där i somras. Förr var Tishko Mohammeds riktiga vän. 
Mohammed träffade en tjej för kanske 3 år sedan, hon hade en kompis. Tishko och den 
kompisen blev en grej, då var Tishko inte samma längre. Mohammed och Tishko träffades 
inte så mycket. Det var då det förändrades, han var inte den där varma personen längre. Sedan 
gick tiden och han blev lite kallare. Senare träffade han Wilma.

När Mohammed pratade med Tishko i somras och han skrattade åt Mohammed så blev han 
sårad. Mohammed försökte prata med honom om vad han såg och Tishko bara skrattade. 
Mohammed kände att det hade gått för långt, att det bara handlade om rökat. 

 Hur har Tishko hanterat att Wilma är försvunnen?
Mohammed stod inte nära Wilma men känner sig upprörd, han kan inte föreställa sig hur 
Tishko känner.  
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 Har han gjort något för att hitta Wilma?
Han har delat inlägg men inget annat som Tishko vet om. 

 Vilken bil hade du i lördags?
Sina föräldrars vita Renault, en ganska ny bil. 
Han var där med den i lördags, men han har åkt förbi av nyfikenhet några gånger, inte stannat 
eller gått upp i lägenheten. 

 Har Tishko ringt någon gång till dig sedan i lördags?
Han ringde i lördags, det var runt tiden Mohammed skulle träna.  Mohammed visar missade 
samtal från Tishko och senaste datumet för missade samtal var den 9/11.

Telefonnummer som du har till Tishko?
 var det nummer han ringde från i lördags. Det gamla numret är   

 Något annat du vill berätta för mig?
Han frågade i onsdags eller torsdags, det var i vart fall förra veckan som han frågade på 
snapchat om han kunde låna pengar av Mohammed. Mohammed tror att det var då på onsdag 
eller torsdag. Det är den känslan han har men det kan ha varit veckan innan också som Tishko 
frågade. 

Mohammed svarade att han själv inte jobbade så mycket, Tishko bad Mohammed om att 
swisha den dagen och att han skulle skicka tillbaka dagen efter. Mohammed svarade att han 
hade det tajt själv och då skrev Tishko aight. Det är inget konstigt att få den frågan, de har 
lånat pengar av varandra.

Han ville låna 500 kronor tror Mohammed.  

Är det bara marijuana som han brukar?
Bara det och brunt. Inget annat än det som Mohammed vet.

 Uppläst och godkänt. 
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Polisen 

740

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Shorab, Mohammed
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-01-24
Förhör påbörjat

11:58
Förhör avslutat

12:10
Förhörsplats

Polisen Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Det har gått ett tag sedan du hördes i ärendet Wilma. Har du tänkt på något som du inte 
berättade vid senaste förhöret - nej, jag tror jag har lämnat alla detaljer

Du ska få se några bilder på ett klädesplagg och se om det är något du känner igen - jag 
känner inte igen jackan. Om det skulle vara Tishkos så känner inte jag att det är hans stil men 
jag kan ha fel.

Uppläst och godkänt
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Polisen Datum

2020-01-21

Diarienummer

5000-K1449768-19

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (4)
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Polisen 

745

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Gustafsson, Rikard
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försvunnen person, 191114, Uddevalla
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Sofie Schlyter
Förhörsdatum

2019-11-21
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:39
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Vad är din relation till Tishko?
Det är en god kompis till mig, vi har känt varandra alltid. Jag vet vem hans kusin är för han 
har bott på min gård. Vi har umgåtts mycket men jag har inte hängt med honom mycket 
sedan han blev ihop med Wilma för två år sedan. Bara enstaka gånger. Han har gått i min 
klass sedan 6an på Ramneröd. Vi var goda klasskamrater. Vi började hänga i början på 
gymnasiet lite mer. Jag känner Tek och Mohammed sedan länge. Jag känner Tishko ganska 
väl. 

 Hur du skulle du beskriva Tishko?
Som en väldigt bra kompis, han är väldigt mån om sina vänner, det är aldrig den vännen som 
inte ställer upp. Jag kommer ihåg att jag skulle till krogen en gång och glömt mitt pass. Jag 
kollade min telefonlista och tänkte "vem ska jag ringa" Jag ringde då Tishko, jag vet att han 
ställer upp om han kan, han gjorde det denna gång. Han körde mig hem, jag hämtade passet 
och fick skjuts tillbaka till krogen också. Han är en ärlig polare som ställer upp. 

 Hur är Tishko som person?
Han har väldigt starka åsikter. Vad ska man säga, han är liksom, vill han något så vill han det. 
Han är målmedveten och har stora drömmar. 

 Starka åsikter om något speciellt? 
Han gillar politik, bitcoin och så här. Han är intresserad, vi har snackat mycket om ekorrhjulet 
hur man kommer ur det ekonomiskt, alltså steget över Svensson, hur man tar sig längre 
ekonomiskt. Det är inge dum kille liksom. Intresserar något honom så läser han mycket om 
det. Som person är han ganska tystlåten och en tänkare. Men han skäms inte för att prata han 
hade tal på studenten och så där. 
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 Vi har fått veta att du var hos Tishko på lördagen 191116, hur kommer det sig att du var det?
Jag ringde honom när jag fått veta och sett bilden på Wilma, någon hade skickat bilden på 
henne på en chatgrupp vi har. Jag bara "fan shit vad har hänt" tänkte  jag. Tek ringde mig. 
"Har du pratat med Tishko?" frågade Tek. "Nej" sa jag. "Jag borde ringa honom" sade jag till 
Tek. Jag ringde Tishko. "Hur är det?" "Inte så bra som du förstår" sade Tishko. Tishko sade 
"är det ok om jag ringer senare". Mohammed Shorab skulle komma sade Tishko. Jag drog ut 
med en kompis då. Jag trodde bara detta var ett försvinnande då och att det inte var allvarligt. 
Sen när jag och kompisen hängt ett tag och varit ute och köpt burgare och snackat, lämnade 
jag av min polare vid myway på söder. Jag släppte av honom. Jag bor på Göteborgsvägen, 
och passerade där Tishko bor. Jag kollade in mot där han bor. Jag såg Mohammeds bil där. 
Jag kör in där på bakgården mot Mohammeds bil. Jag parkerade bilen bakom Mohammeds. 
Jag öppnade passagerdörren på Mohammeds bil, Mohammed satt där, jag hälsade på honom. 
Jag och Mohammed var där ute och lite senare kommer Tishko och Wilmas familj ut. 
Mohammed börjar berätta om att han hört att någon såg Wilma på Elgiganten eller Biltema. 
Jag märkte att det var familjestämning, det var väldigt allvarligt, jag kände att jag hade inget 
jag kunde hjälpa till med eller medverka med. Jag är bara en last, det var "familytime", jag är 
inte så pass nära, jag kom mest för att kolla läget. Det var ingen idé jag var där. Så jag stod 
där lite tyst först, jag kände att det ger inget jag kan inte hjälpa dem med något, jag åkte hem 
istället, jag tänkte inte mer på det just då. 

 Var du inne hos Tishko? 
Jag stannade utanför.

 Träffade du Tishko?
Jag såg honom men de var mitt uppe i en diskussion. 

 Hörde du vad de pratade om?
Det handlade om det med Biltema. 

 Hur upplevde du Tishko? 
Han var tagen av situationen tycker jag. Jag analyserade inte det så jättemycket. Men han var 
tagen av situationen. 

Sedan började det bli mer på nyheterna och jag förstod det var mer allvar. 
Vi samlades någon dag hemma hos mig, det var förmodligen på tisdagen. Inte helt hundra på 
att det var den dagen. Vi träffades hemma hos mig och snackade om det. Vi snackade om alla 
möjliga grejer, kan det verkligen vara vår polare sade vi. Vi försökte förstå händelsen. Ingen 
av oss förstod och ingen kan fatta att vår polare sitter misstänkt för detta, det känns sjukt. Jag 
minns inte exakt vad som sades, men mycket blandat. Alla hade svårt att ta in det. Vi 
babblade om det kunde vara sant. De som samlades var jag, Mohammed, Haris och Samuel. 

 Vad var klockan när du ringde Tishko på lördagen? 
21:37.

 Har du upptäckt något i Tishkos beteende på sistone som inte är som förut?
Jag har inte träffat honom så mycket på sistone. Men jag träffade honom cirka en månad 
innan det som nu har hänt. Då var han som vanligt. Vi åkte till McDonalds, vi hetsade han i 
"driven", allt var som vanligt, jag märkte inget alls konstigt. 

Sedan han började hänga med Wilma blev han mer tillbakadragen och jag har inte hängt med 
Tishko sedan dess. Men denna gången när vi drog ut till McDonalds var allt som vanligt. Vi 
är sådana vänner som inte måste träffas kontinuerligt för att vara goda vänner, det är alltid 
samma sak när vi träffas, på samma sätt som alltid. Där och då var han samma kille. Att 
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Tishko gått från att skoja helt som vanligt till att mörda någon känns helt sjukt. I så fall måste 
det gått väldigt snett. 

 Vet du har han haft det med droger?
Det har varit lite genom tiderna, lite cannabis, han har väl hållit på med det när han varit 
hemma eller efter jobbet. 

 Har du träffat honom när han tagit droger någon gång?
Jag har inte sett honom röka framför mig på länge, jag har inte umgåtts med honom på det 
sättet. 

Har du haft någon kontakt med honom sedan i lördagskväll?
Nej. Det var sista gången innan han blev gripen. 

Ingen kontakt på sms, telefonsamtal eller sociala medier? 
Jag ska kolla i telefonen så jag inte säger fel.  Rasmus kollar sin telefon. Nej inget. Vi har vår 
chat men han har inte svarat där. Sist jag kommer ihåg ringde jag honom det var då ha sade 
om han kunde ringa mig senare, för det var då han skulle snacka med Mohammed. 

 Du har träffat Wilma och Tishko ihop några gånger sade du, hur har de varit mot varandra 
då?
Vad ska man säg, de är ju, jag vet en gång har de blivit irriterade på varandra, men då var det 
att Wilma velat prata om en grej så hon frågade Tishko om de kunde prata om det nu "kan vi 
prata nu, kan vi prata nu" upprepade hon. Men då var jag där och då sade Tishko "kan vi ta 
det senare". Sen snackade de om det också grälade de lite i ett annat rum än där jag var, de 
gick iväg och tjafsade lite och sen kom de tillbaka ut. När jag annars träffat dem har det varit 
ganska lugnt, vi har kollat tv och så. Jag har inte hängt med dem, kanske bara två tre 
tillfällen. 

 Vem är Tishkos bästa vän, vet du det? 
Han har inte umgåtts med någon i större grad det senaste, han är lite så när han har flickvän. 
Han klarar sig själv. Han är ensam av sig. Han drar sig undan lite kan man säga. Mohammed 
eller Tek är väl den närmsta skulle jag tro. 

Uppläst och godkänt. 
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Polisen 

748

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Gustafsson, Rikard
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försvunnen person, 191114, Uddevalla
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Sofie Schlyter
Förhörsdatum

2019-11-22
Förhör påbörjat

12:21
Förhör avslutat

12:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rickard berättar att han kör sin mammas bil, en grå BMW 330E90, han vill inte uppge något 
registreringsnummer. Han tror, om han gör det, att polisen kommer ligga på honom och 
stoppa honom. Rickard säger att han gör rätt för sig. 

På fråga om vilken adress Rickard bor på säger han Göteborgsvägen 43. Han blir upplyst om 
att det inte är där han är skriven. Han säger att han flyttade dit i april, och att hans styvpappa 
ändrat adressen åt honom. Kantatvägen där han är skriven är hans mammas adress. 

HEMLIG



Polisen 

749

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Mustafic-Mujanovic, Haris
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försvunnen person, 191114, Uddevalla
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Sofie Schlyter
Förhörsdatum

2019-11-21
Förhör påbörjat

09:18
Förhör avslutat

09:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jag jobbar som väktare på Torp. Jag fick samtal och fick samtal från Elgiganten att Wilma 
hade setts i butiken. Med en äldre man. Eftersom det inte var brådskande i detta läge bad jag 
de på Elgiganten tipsa polisen på 11414, och det visade sig i efterhand att det inte var Wilma 
eftersom hon som var på Elgiganten, hade rosa hår. 

 Hur har du gått veta det?
Jag fick samtal från Elgiganten.

När? 
Ca 17:00 på lördagen. 

Är du säker att det var på lördagen? 
Ja helt säkert. 

Sen visade det sig inte vara hon. Den som ringde från Elgiganten berättade senare, när jag 
frågade personalen på Elgiganten "är det säkert du såg Wilma", att den som var på elgiganten 
hade rosa hår. 

 Vilken dag hade du samtalet med personal från Elgiganten?
Lördagen. Min kollega fick också samtalet. 

Tydligen var det väl någon annan person, kollegan berättade sedan att det var en tjej från 
Atenahemmet som man hade sett på Elgiganten. 

Allt det var i lördags. Jag jobbar på Torp. Jag hade ingen aning om att försvinnandet var så 
allvarligt. Jag har träffat Wilmas föräldrar efteråt. Jag skrev till Tishko, på lördagen, och 
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berättade om tjejen på Torp på Elgiganten, men fick inget svar från honom. En annan kompis, 
Mohammed, som också känner Tishko ringer jag sedan. Då säger han att han ska träffa 
Tishko. Jag såg man lagt ut efterlysningar på Wilma, jag visste inte då att det var Tishkos tjej. 
Senare såg jag fler efterlysningar på sociala medier om tjejen, jag förstod det var Wilma. 
Därför skrev jag till Tishko om detta. Jag är kompis med Tishko sedan fyra år tillbaka. Men 
vi har ingen jättebra kontakt. Det var när jag jobbade på lördagen, cirka 21.00 och såg att folk 
lagt ut på sociala medier. Då kontaktade jag Tishko.  

När jag slutade jobbet så var jag på väg in till Uddevalla, jag fick tag i Mohammed och han sa 
att han skulle till Tishko, Mohammed frågade om jag ville ses, jag sade okej. Då åkte jag till 
Tishko. Mohammed var på väg till Tishko. Mohammed sade att jag kunde komma dit för 
Tishko ville prata med mig om vad jag sett eller hört. När jag är på väg dit säger Mohammed 
att Wilmas föräldrar är där. Jag sa "okej jag kommer ändå". När jag kommer fram hoppar jag 
ur bilen, skakar hand med mamman och pappan. Och några andra av Wilmas anhöriga. Jag 
förklarar vem jag är och vad jag hört. Jag berättade för föräldrarna, vad jag först hört, att det 
var Wilma som synts till, men sedan sade jag att det var fel det var inte Wilma för den som 
synts hade rosa hår och det har inte Wilma ju.

När jag var på väg in till Uddevalla tipsade jag polisen på 11414 om att det kan ha varit 
Wilma. Då hade jag ännu inte fått veta att det inte var Wilma som synts där. 

Vi frågade Tishko när vi kom fram till honom när han sist var med Wilma. Han sade att det 
var på torsdagen, han hade bråkat med henne och slängt ut henne. Sedan dess hade han inte 
sett henne. 

 Umgicks ni på kvällen sen? 
Nej vi erbjöd honom om att åka till Mc Donalds och äta. Först sade han "ja" typ, när 
föräldrarna var där. Vi ställde frågor till Tishko om Wilma, om var hon kan vara vad som 
hänt, om hennes kompisar visste något. Han verkade ledsen, han tittade ned i backen när 
föräldrarna var där, man såg att han var ledsen. Det är klart man erbjuder honom att följa med 
och äta, eftersom man varit kompisar sedan en tid tillbaka. För att få honom att komma i 
bättre tankar. Men sedan ville han inte följa med och äta. När föräldrarna åkt frågade jag 
Tishko frågade jag vad som hänt. Jag frågade "varför är hon borta vad tror du har hänt?" Han 
svarar att han inte vet, att de bara bråkat sen är hon försvunnen när han slängt ut henne. 

 Sade han något annat? 
Det enda han sade var att han bråkat med sin tjej och sen att han slängde ut henne ur 
lägenheten. Då frågade jag Tishko "inget illa menat nu men gillade hon uppmärksamhet, om 
hon skulle uppskatta uppmärksamhet att hon är exempelvis är borta". Tishko svarade "ja hon 
gillade väl det". Det var även till Mohammed Tishko sade detta. 

 Vad heter Mohammed mer?
Shorab. 

Har du något att tilläga? 
Inget jag vet. Han har inte berättat något mer. Jag har bara träffat Tishko i lördags. Innan dess 
har vi inte haft så bra kontakt sedan en tid tillbaka, ca tre år tillbaka, vi har inte haft så bra 
kontakt på den tiden. Det är genom Mohammed jag varit med Tishko. Men Tishko är min 
kompis, man kan ringa och fråga exempelvis hur den andre mår. Eller om man ses på stan 
och så stannar man och pratar om hur man mår. 

 Vad har Mohammed för telefonnummer? 
Mohammed ringde mig igår och berättade att han skulle in på polisförhör igår.
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Uppläst och godkänt. 
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Polisen 

752

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Mustafic-Mujanovic, Haris
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Visar bild på jacka
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Anette Timm Preinfalk
Förhörsdatum

2020-01-20
Förhör påbörjat

14:15
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Polishuset Trollhättan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Det har nu gått ett tag sedan du hördes i utredningen. Finns det något som du så här i 
efterhand kommit på som kan vara till nytta i utredningen angående Wilmas 
försvinnande -  jag har följt flashback och läst de spekulationer som är där. Det jag gjorde 
var att jag skrev på Snap till Tishko att Wilma kanske har träffat någon möjligen via någon 
sexsida. Jag kommer inte ihåg nu om det var lördag eller söndag jag skrev det på Snap. Jag 
vet att jag skrev senare efter det att jag träffade honom då även Mohammed och Wilmas 
föräldrar var där. Jag skrev något som "hur det går". Tishko svarade då något i stilen med att 
han hört att hon vistades någonstans söderut åt Göteborgshållet men kommer inte ihåg vad 
han skrev. 

Det jag också kommer ihåg var att ca 3 veckor innan Wilmas försvinnande ringde Tishko mig 
och frågade om jag kunde köra honom till Landvetters flygplats. Jag ljög och sa att min 
sambo skulle ha bilen för jag ville inte köra honom. Jag gillar inte att folk plötsligt hör av sig 
om tjänster när man inte umgås eller hör av sig när man inte har en kompisrelation längre. Jag 
sa till honom att ringa Mohammed istället och fråga om han kunde köra om Tishko tankade 
hans bil. 

Innan vi la på samtalet frågade jag Tishko om hur det går med Wilma. Hon var ju lite yngre 
än honom. Han svarade då att de hade gjort slut. 

 Frågade du Tishko vart han skulle flyga - nej det gjorde jag inte. Så här i efterhand har 
jag fått höra att han skulle till USA. Det var Mohammed som berättade detta för mig som 
hade fått reda på detta via Tek. 

 Du kommer att visas en jacka som jag undrar över om du känner igen -  jag känner inte 
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igen den jackan på något sätt.

Uppläst och godkänt

Förhör med Mustafic-Mujanovic, Haris; 2020-01-20 14:15   diarienr: 5000-K1449768-19

 753HEMLIG



Polisen Datum

2020-01-21

Diarienummer

5000-K1449768-19

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (4)
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Jacka Ljungskile, 2020-01-20 14:15   diarienr: 5000-K1449768-19

 755HEMLIG



• 

Y.

• 

• 

P • 

2. 

Sida 3 (4)

Jacka Ljungskile, 2020-01-20 14:15   diarienr: 5000-K1449768-19

 756HEMLIG



• 

3. 

Sida 4 (4)

Jacka Ljungskile, 2020-01-20 14:15   diarienr: 5000-K1449768-19

 757HEMLIG



Polisen 

758

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Machar, Tek
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor / E Andersson
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Kompis med misstänkt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående Tishko samt övriga uppgifter kring relationen med Wilma osv.
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

Emma Andersson
Förhörsdatum

2019-11-21
Förhör påbörjat

13:46
Förhör avslutat

14:12
Förhörsplats

Polisen Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens text är kursiv och förhörspersonens text normal.

Vet du varför jag ringer?
Ja.

Du kanske har pratat med Aws?
Ja det har jag. 

Hur känner du Tishko?
Genom skolan och fritids. 

 Kan du beskriva Tishko som person?
Rolig, skön, hjälpsam, skötsam. Allt som en vän ska va. 

 Vem är Tishkos närmsta vän/vänner?
Det är typ jag och Mohammed Surab.

 När träffade du Tishko senast?
Jag har inte träffat honom sen jag flyttade till Stockholm. Det va ett tag innan Sthlm.

 När flyttade du?
2 veckor sen typ. 

 Och hur va han då?
Glad såg fram emot att han skulle till USA sa han. Så han såg ju fram emot att åka iväg. 
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 När skulle han åka dit?
Han skulle flyga. Han bad mig köra honom men det löste sig på annat sätt. Han hade fixat 
biljetter strax innan jag flyttade till Stockholm. Men det va nåt fiffel på flygplatsen att han 
inte fick flyga. 

 Fiffel på flygpalsen?
Ja eller något i den formen jag kommer inte ihåg. Han sa att han inte kom in i alla fall. 

 Menar du att han inte kom in i USA eller att han inte kom ifrån flygplatsen här. Va det 
Landvetter?
Ja precis att han inte kom ifrån Landvetter. 

 Känner du Wilma?
Nja känner och känner jag har bara träffat henne ett par gånger.

 Och när va det?
Ehh..när fan träffade jag Wilma. Kanske 2 månader sen senast.

 Hur är Wilma?
Juste, roligt. Rätt lik Tishko. Rolig, pratglad. 

 Berätta vad du vet om Tishkos och Wilmas relation?
De vart ihop. Jag kan inte så mkt om relationen. Jag har inte brytt mig så mkt. Jag har vart 
hemma hos dem och de var som ett vanligt par kan man säga. 

 Och när du säger som ett vanligt par hur tänker du då?
Justa och skojar med varandra. Jag kanske har vart med dem 5 ggr som ett par. 

 Har du träffat henne 5 gånger då?
Ja kanske på ett hum jag känner dem inte så bra.

 När du säger att du inte känner dem så bra?
Nej jag känner inte henne så bra eller dem ihop som ett par. 

 Så du har träffat henne ca 5 gånger?
Nåt i den formen. Mer eller mindre i dont know.

 Vet du om Tishko har något fordon?
Nej han har ingen bil. Han brukar låna sin pappas bil.

 Vad har pappan för bil?
Jag tror en röd ford focus och en ford SUW. Familjebil typ. Svart.

 Har du något fordon?
Nej. 

 Vad har Tishko för mobilnummer?
Har inte ni det redan?

 Vi vill ha alla nummer.
Okej  (ger nr)

 Har han flera nummer?
Nej.
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 Vad har du för nummer?
Har bara ett. 

Är det något annat som jag inte frågat om som du vill berätta om?
Nej inte som jag vet. 

 Allt som du har läst om i tidningarna och så. Vad tänker du om det?
Det är oroväckande. Det är kaos i min hjärna. Jag har tom svårt att sova ibland. Det är illa 
alltså. 

 Varken jag eller du har ju varit med och vet vad som har hänt. Finns det någon lokal eller 
plats eller liknande som du tycker att vi borde leta på? Någon plats som Tishko hade tillgång 
till eller tydde sig till? 
Nej. 

 Stämmer det jag läst upp med vad du har sagt?
Ja.

 Uppläst och godkänt
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Polisen 

761

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Razzak, Aws
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor / E Andersson
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Kompis med misstänkt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående hur han känner Tiscko samt vad han vet om relationen mellan Tishko och Wilma. samt

övriga omständigheter.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

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

Förhörsledare

Emma Andersson
Förhörsdatum

2019-11-21
Förhör påbörjat

10:02
Förhör avslutat

14:24
Förhörsplats

Polisen Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens text är kursiv och förhörspersonens text normal.

Jag ringer upp Aws för att boka tid för ett förhör. Aws berättar då att han flyttat till sin 
mormor i Stockholm för 2 veckor sedan. Vi bestämmer då att vi tar förhöret via telefon.

Förstår du vad jag vill prata med dig om?
Ja det handlar väl om Tishko. Det står ju om det överallt. 
 Ja det stämmer.

Hur känner du Tishko?
Jag har känt han hur länge som helst vi är barndomskompisar han flyttade till Hovhult för 
längesen vi har gått samma skola. Spelat basket ihop i samma lag, även spelat basket privat. 
Jag, Tek, Mohammed Surab, Tishko, Frank. Vi brukar va ca 30 pers så jag kan räkna upp fler.

 Vilka är Tishkos närmaste vänner från basketen?
Jag, Tek, Mohammed Surab, Rickard Gustafsson (Gurra). 

 Beskriv Tishko som person?
Hur han va när vi bruka hänga eller nu?

 Du kan börja berätta hur han var när ni brukade hänga:
När vi bruka hänga var han engagerad, hade stora ambitioner, ville göra sitt bästa. Vi brukade 
köra basket en mot en och han ger allt han vill vinna. Han är så sjukt snäll vi brukar alltid 
skratta. Han är sjukt ärlig. Om det är något man inte borde säga eller inte våga prata om så va 
han ärlig. Alltså jag och han har bråkat massa, det är sånt ungdomar gör. Det va så i våra 
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kretsar om man sa nåt om föräldrarna. Men vi blev alltid vänner igen. Jag vet inte vad jag ska 
säga mer..

 Du nämnde hur han är nu?
Sen han flyttade och skaffade tjej. Jag har själv haft en flickvän. Då får man lägga mycket tid 
på sin tjej. Det gjorde Tishko också och då var han mer med henne och de skaffade egen 
lägenhet. Vi träffades inte lika ofta längre. Det va kanske 1 gång var tredje månad då var det 
att hinka alkohol. Ibland hos Rickard. Ibland ut och käka. Jag var med och hjälpte dem och 
flytta. Jag och Rickard (Gurra). Då träffade jag hans flickvän första gången och det är enda 
gången jag träffat henne.

 När flyttade dem?
Ca 1-1,5 år sen. Jag kan säga de gångerna jag såg honom sen de flytta. Han har blivit sjukt 
smal. Alltså sjukt smal. Jag har sagt det till honom. Jag har sagt att jag bjuder honom på mat. 
Han jobbade hela tiden. Vi andra träffades ibland och ha jobbade. Vi spela basket han bara 
jag jobbar, vi tog promenad han jobba. Han jobbar ju inom hemtjänsten och nån gång jobba 
han på nån kanal.

 Kanal?
Ja typ Viasat eller nåt så han går runt och knackar dörr och säljer. Sen blev han nån slags chef 
där. Detta vet jag inte hundra procent men jag vet han både jobbat med det och hemtjänsten.

 Vad fick du för uppfattning första gången du träffa henne?
Man brukar ju le och säga hej. Min uppfattning var att hon var så ung och liten hon gick ut på 
balkongen och rökte. Hon sa tack så mycket för hjälpen med flytten jag sa det var så lite 
Tishko är som en bästa vän. Hon pratade i telefon. Vi satt i soffan och vilade lite efter flytten 
och Tishko tog fram vatten eller saft. Hon ville inte sitta med oss hon satt i köket o pratade 
och på balkongen lite. Sen dess har jag inte träffat henne. 

 När träffade du Tishko senast?
Jag träffade honom för typ 1-1,5 månad sen. Då var jag ute med Tek och vi letade jobb på 
datorn på biblan. Tek hade kontaktat Tishko innan och jag blev glad att Tischko skulle 
komma. Han skulle skriva ut biljetter. Han skulle flytta till USA. Han hade gjort slut med 
henne. Jag sa va ni bor ju ihop ni är ju kära. Han sa vi har gjort slut och jag ska flytta till 
USA. Jag bara va!? Han sa att han gillar USA. Vi har ju pratat innan om hur fint det är. Så 
han skrev ut biljetter och sen satt han och tittade på oss när vi sökte jobb.

 När skulle han flytta till USA?
Jag tror 31 oktober. Men jag är inte säker.

 Har du haft nån kontakt med honom?
Jag hade kontakt med honom på Snap för tre dar sen. Han skickade bilden på Wilma att hon 
var försvunnen. Jag frågade va är hon borta. Han sa ja hon är borta. Jag delade det typ till 
hela Uddevalla. Jag delade på Snap och Instagram. Jag delade tom till vänner i Stockholm 
och Umeå. Vissa vänner frågade efter bättre bilder. Jag frågade Tishko. Han skicka fler bilder.

Jag pratade med Tishko. Varför gör hon såhär. Han sa hon beter sig som en diva. Det är 
säkert bara för att vi gjort slut. Det var en specifik bild som han skickat. På sin mobil har han 
hennes ansikte. Han skrev mitt hjärta hoppar varje gång jag ser min hemskärm. Jag tänkte jag 
måste hjälpa honom att hitta sitt ex eller flickvän.

 Prata ni nåt om USA då?
Nej vi pratade…just det ja! När jag fick reda på att han inte fick åka. De nekade ju honom för 
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nånting. Han var på flygplatsen och allting men så fick han inte åka. Jag fråga varför fick du 
inte åka. 

Det börja med att jag skrev hur är det i USA? Han svara nej jag är hemma. Jag trodde han 
skoja. Vi brukar ju driva med varandra vi kompisar. Det kostar ju mycket pengar med biljett. 
Han sa nä jag är hemma i Uddevalla. Jag pratade med Tek och sa att han var i Uddevalla. Tek 
hade pratat med honom och det var något han hade gjort för några mån eller nåt år sen som 
gjorde att han inte fick åka. Jag var ganska nyfiken men jag fick aldrig reda på det.

 Tror du Tek vet?
Nej. Jag frågade Tek om han visste vad det var men han sa att ha inte visste. 

 Jag hade förberett en fråga där du skulle beskriva deras relation, Tishko och Wilmas?
Nej jag har inte träffat dem så ofta. 

 Hur har Tiscko varit den sista tiden?
Vi prata inte utan vi bara skrev. När man skriver får man ju inte så bra bild. Det kändes som 
att han var orolig för han ville verkligen hitta henne. Han använde inte så många ord. Kändes 
som att han inte var sig själv. Han ville ha hjälp att hitta henne. Han var sjukt orolig. Jag tror 
det är det bästa ordet jag kan beskriva honom med är -orolig. 

 Du säger att det var 3 dagar sen. Var det typ i måndags då?
Jag kan kolla på Snap om du vill.

 Ja tack.
Jag skrev på tisdag. Hallå? Då svara han inte. Den står fortfarande som oläst och det gamla vi 
skrev innan har försvunnit. 

 Men om du skrev Hallå på tisdag var det på måndag som ni skrev det andra då?
Ja eller någon/några dagar innan måndag.

 Så när du säger att ni hade kontakt senast för 3 dagar sen så kan det vara även 5 dagar sen?
Nej inte så mycket.

Vi som är hans kompisar är sjukt oroliga. Man vet inte vad man ska tro om det som står i 
media. Folk ringer och frågar vad jag tror. Jag har aktat mig för nyheter för jag vill inte veta. 
Jag tänker vad kunde jag ha gjort för att detta inte skulle hända. Tek har flyttat hit också och 
han ringer mig varje dag. Jag har bett honom sluta kolla sociala mdier och ringa mig. Har han 
gjort något då får han stå för det och har han inte gjort något så får ni komma fram till det. 

Han är en as-go härlig kille han förtjänar inte att sitta inne om han inte har gjort något. Detta 
kommer påverka hans framtid även om han åker in eller inte. Jag kan väl säga att.. Jag läste 
att någon av hans kompis sagt att han är extremt svartsjuk. Nån skrev att kompisar inte är 
förvånade att han blev misstänkt för mord. Jag blev ledsen och irriterad när jag läste det. Hur 
kan nån säga så. 

Han kanske var svartsjuk men vem är inte det i ett förhållande. Han kanske var svartsjuk men 
inte extremt.

 Samtidigt har du inte träffat honom nu det sista sen han hade förhållande?
Han har sagt att när han jobbade så har hon vart med sina kompisar och festat och så.

 Vad har du för telefonnummer?
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(Lägger in i Dur)

 Och vad har du för fler nr?
Jag har bara en mobil. Men jag har mejl.  (Lägger in i Dur)

 Har du något fordon?
Nej det har jag inte. Jag har inget körkort heller och det är jag stolt över pga miljön. 

 För när jag slog på dig i registret så stod det att du hade en bil?
Jag hade en Skoda Felicia men jag har gjort ägarbyte med min morbror.

 Hur längesen gjorde ni ägarbyte?
Mer än ett halvår. Han tog den till Stockholm. Han skulle ställa på den. Jag fick nyligen en 
skattfaktura på bilen på 65 kronor. Den är egentligen min brors jag fick den av honom när 
han fick en finare. Min bror har pratat med min morbror om ägarbytet.  

 Vet du om Tishko har nåt fordon?
Nej han har inget fordon inte vad jag vet i alla fall. När vi flyttade då lånade han sin pappas 
minilastbil. Jag tror det var hans pappas.

 Har du träffat hans pappa?
Ja jag känner ju hans pappa. Hans pappa är ashärlig. Men jag kan säga att det var därför han 
flyttade för han och hans pappa tjatade ju. Det gör ju alla barn/föräldrar. 

 Vad jobbar hans pappa med?
Han har alltid hållit på med bilar. Jag vet inte vad han gör nu han kanske har ett garage men 
jag är inte säker. 

 Finns det något som jag inte frågat om som du vill berätta om?
Nej. 

 Om du kommer på något så är det bara att ringa mig.
Ja det gör jag i så fall.  

Uppläst och godkänt klockan 10.57

 Klockan 14.46: Jag ringer upp Aws och ställer ett par kompletterande frågor:

 Varken jag eller du har varit på platsen och det är ingen som vet vad som hänt. Men om du 
skulle tänka på någon lokal eller plats som Tishko har tillgång till eller tyr sig till var skulle 
det vara?
Som sagt hans pappa har ett garage tror jag. Vi brukar spela basket på sommarhemmet 
utomhus inte inne. På Dalabergs basketplan. Vänta jag ska tänka. Han va också bra vän med 
Shivarie familjekompisar. Shivar Fares tror jag han heter. De äger också ett garage. De är 
väldigt bra vänner. Dit bruka Tishko ta sin bil ibland om han skulle byta däck eller så. Vart 
mer..  (Aws tänker) Han brukade vara hemma hos sina föräldrar då och då.

 Vart bor dem?
De bor väl i ett hus eller radhus på Hovhult. Vid pansarvagnen där stigen brukar vara. Där 
lever hans föräldrar. På andra sidan stigen. Det finns ju en stig till där eller en väg inte den 
som bussen tar utan den på andra sidan hagen. Finns en stor hage med massa högräs där. 

 Du sa att han brukade ta sin bil till Shivar Fares?
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Ja antingen är de vänner eller släktvänner. 

 Jag tänkte på bilen. Vad har Tishko för bil?
Det vet jag inte. Han har körkort vet jag. När vi flyttade hade vi minilastbilen. Hans pappa 
jobbar ju med olika bilar. Han har olika bilar som han hyr via företaget. Ibland lite nyare och 
ibland lite äldre. Det här med hyr vet jag inte hur han gör det är mellan han och företaget. 

 Uppläst och godkänt
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Polisen 

766

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Utredningsjour 3 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Azizi, Sadredin
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt idkort.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hans relation till Tishko.
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

Michael Iglicar
Förhörsdatum

2019-12-04
Förhör påbörjat

15:53
Förhör avslutat

17:06
Förhörsplats

Polishuset Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Jag heter Sadredin men kallas Sada.

 Berätta om din relation till Tishko?
Jag kom till Sverige 2004 och Tishko kom hit året efter mig. Vi blev ganska fort 
vänner. Vi har samma nationalitet och man dras till dom som har samma språk innan 
jag lärde mig svenska. Vi gick på samma skola men aldrig i samma klass. Vi gick på 
samma skola både i högstadiet och på gymnasiet.

Vi umgicks nästan dagligen under ett antal år. Fram till högstadiet umgicks vi nästan 
dagligen. 
På gymnasiet blev det mer och mer sällan. Vi kunde kanske ses några gånger i veckan 
och efter första året på gymnasiet blev det kanske bara någon gång i veckan. Ju längre 
vi gick i skolan ju mindre träffades vi. Jag gillade att vara ute och festa men det ville 
inte han. I gymnasiet gled vi ifrån varandra. Jag fick andra vänner och även han vilket 
gjorde att vi gick åt skilda håll kan man säga.

Min familj och Tishkos familj känner varandra eftersom vi kommer från samma land. 
Familjerna umgås inte men de hejar på varandra och träffas på olika fester ibland.
Tishkos pappa är väldigt populär uppe i området där han bor. Han brukar hjälpa olika 
människor med deras bilar. Dom flesta vet vem han är. Folk hade väldigt lätt för att 
gilla honom.

 Vad var det som gjorde att ni gled ifrån varandra?

HEMLIG



På högstadiet visste knappt ingen av oss två vad festa var. På gymnasiet hamnade jag i 
en klass där man festade mycket och jag började dricka mycket vilket Tishko inte 
gjorde.
Det blev så att jag umgicks med andra människor. Jag drack en del men fick kännedom 
om att Tishko hade börjat röka och använde gräs. Han förespråkade droger och han 
ville erbjuda mig detta. Han ville bevisa för mig att det var bra. Han ville visa en film 
men jag sa till honom är du efterbliven eller. Jag har druckit en hel del men aldrig tagit 
några droger/narkotika.

Kontakten med Tishko avbröts för ca ett år sedan. Sada tittar i sin telefon och ser att 
han 2017 hade ett missat samtal från Tishko. Han skickar en fråga tillbaka på sms men 
får inget svar. Han ser vidare i telefonen att de hade en kontakt 2018 på Snapshat. Sista 
gången jag träffade honom var nu i somras när vi spelade basket match. Tishko kom dit 
en liten stund så vi pratade lite allmänt bara som att fråga hur det var å så. Han var dock 
där kanske 15 minuter sedan stressade han iväg. Han har alltid varit en stressad person 
som jag upplevt honom de senaste åren.

 Hur skulle du vilja beskriva Tishko som person?
Han hade mål i livet. Det var inte många som hade det så tidigt i livet som Tishko hade. 
Han älskade att argumentera och han gav sig aldrig. En händelse som gällde rapparen 
Topak som sköts -96. Tishko var ett stort fan av honom och påstod att han fortfarande 
levde och hade fejkat sin död. Topak skulle ordnat detta själv och levde nu i ett annat 
land. Han försökte övertyga oss om detta i flera år.

Tishko gillade inte mig det senaste åren eftersom han gillade att behärska situationen. 
Hos de andra killarna så framstod han som en intelligent person. Jag gillade också att 
argumentera och visade några gånger att han hade fel vilket han inte gillade. När vi bröt 
var det en av de andra killaran som tog mitt parti. Tishko blev sur på denne för att 
kompisen var mer med mig än Tishko. Jag var mer ute och festade medan Tishko var 
mer för sig själv. 

Tishko ger sig aldrig. Han kommer aldrig att erkänna något förrän det i så fall gynnar 
honom eller någon som han känner. Han har alltid varit sån så länge som jag känt 
honom.
Jag tänkte direkt när ni tog hans farsa att han skulle erkänna för det skulle gynna hans 
pappa i så fall. Jag ser det enda sättet att knäcka honom (om det är han som gjort detta) 
är att detta skulle gynna pappan eller någon nära släkting (om nu pappan är inblandad). 
Annars kommer han aldrig att erkänna något utifrån hur han varit under den tiden som 
vi känt varandra. 

När jag fick reda på att Wilma försvunnit och hörde anledningen så sa jag till gruppen 
(sociala forum) som han umgicks med att han har dödat henne. Jag sa det direkt. Fick 
mothugg direkt men två dagar senare så greps han. Jag har dock fortfarande svårt att 
förstå att han gjort detta.

 Vad är det som får dig att direkt när du hör hans anledning tror att det är han som 
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dödat henne?
Hans anledning var att hon försvann för att han gjort slut. Jag tänkte direkt att då hör 
man väl av sig till mamma. Dessutom var det så att hennes vänner säger att det var hon 
som gjort slut. Jag tyckte det lät konstigt direkt från början men fick mycket skit för det.

Så som jag känner Tishko så lät det inte som honom. Han vill alltid kontrollera 
situationen och övertyga folk. Han förklaring lät inte övertygande och det kändes inte 
som om det var Tishkos med den förklaringen.

 Kände du hans flickvän Wilma?
Jag har sett henne någon gång med honom. Jag tror inte han presenterade henne för så 
många. 

När det lades upp på gruppen att Wilma var försvunnen visste jag inte direkt att det var 
Tishkos flickvän. Det var först när någon skrev att det var Tishkos flickvän som jag 
förstod detta och gjorde inlägget om att han var inblandad.

 Så du har inte träffat honom det senaste året?
Nej, jag har bara hört att han pundat mycket och att han till och med var skyldig folk 
pengar och fått stryk för detta. Jag vet dock inte om detta stämmer.

 Något du vill tillägga?
Jag tänkte på när vi gick på högstadiet så fick han mycket stryk. Han kunde stå kvar 
och få stryk och bli svart i ögonen. Men han slog aldrig när det var större killar. 
Däremot när han hade kontroll som mot mindre killar gick han gärna på och slog. Han 
kunde ta emot stryk och visade aldrig några känslor. Han grät aldrig trots att han ibland 
fick mycket stryk.

När vi arbetade på Max hade han stora mål. Han pratade mer vuxet än oss andra. Han 
skulle flytta till USA. Han hade drömmar. Han resonerade om varför skall jag gå här på 
Max för 100 kr i timmen.

Det var på tal för bara några veckor sedan. En bekant nämnde för mig att Tishko skulle 
flytta till USA och bli säljare.

 Ona är din flickvän?
Hon är min fästmö sedan tre veckor tillbaka.

Är hon bekant med Tishko eller Wilma?
Nej, hon när från Ljungskile och vet inte så mycket om människorna på Dalaberg.

 Har Ona sagt något om Wilma?
Hon kände inte Wilma och Ona har inte sagt något om Wilma till mig. Hon har väl hört 
mig prata om vad jag tycker om Tishko.

Jag har en kompis Mohammed Shorab som hade fått till sig att Wilma varit otrogen. 
Detta berätta han för mig på söndag eller måndag. Det var den dagen det kom ut att hon 
var försvunnen. Jag vet inte var han fått detta ifrån.
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Genomläst och godkänt.
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Polisen 

770

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Al-Zangana, Peres
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

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

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

Förhörsledare

Evelina Hernqvist
Förhörsdatum

2020-01-15
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Polishuset i Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EH

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Hur känner du Tishko?
Jag träffade honom på jobbet. Våra föräldrar känner varandra sen innan. Han började jobba i 
vården och vi umgicks lite. Vi kanske har träffats privat 5-6 gånger. Men mest umgicks vi på 
jobbet.

 Vilket jobb var ni på tillsammans?
Vi jobbade i hemtjänsten på söder, jag är runt hela Uddevalla i hemtjänsten men Tishko var 
på söder så det var där vi träffades.

 Hur skulle du beskriva Tishko?
Jag kan säga som så här, jag tyckte han var snäll men jag vet att han varit försäljare och de är 
"vargar". Sen kan man ju säga att han är snäll men alla psykopater är ju snälla. Men han var 
snäll att umgås med mer kan jag inte säga.

 Alla psykopater är snälla?
Ja beteendemässigt, de visar en snäll sida. Han visade upp en bra sida och det var först ingen 
som trodde han kunde göra något sådant. Det fanns folk på min tjejs jobb som trodde det var 
jag om jag inte hade varit bort rest.

 Varför trodde de att de var du?
Det var en bild på Tishko som var suddad över ansiktet och där kanske vi var lika. 
Jag pratade med Tishko 3-6 timmar innan han blev tagen.

 Hur pratade du med honom då?
Jag talade med honom på snapchat. 
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