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Region Öst 
Jönköping 

Box 618 

551 18 JÖNKÖPING 

Datum 
2018-10-08 

Diarienummer 
K -18 

-18 

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter 
Undersökningen 
begärd av: 

Insp  

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mord.  

  
Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker  
Medundersökare: Kriminaltekniker  
  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Hakarpsvägen 1 Huskvarna. Undersökningen påbörjades den 
8 augusti 2018 kl. 09:00. 

  
Avspärrning och 
bevakning: 

Avspärrat med polisens band och polisbevakning. 

  
Övrig information: De initiala uppgifterna när undersökningen inleddes var att 

mannen hade hittats tidigt på morgonen av förbipasserade. De 
hade känt igen mannen och berättat att han var uteliggare och 
att han bott/sovit i parken under sommaren. Det hade även 
reagerat på att det låg två livbojar, kuddar och en filt 
utslängda i området.  
 
Vid platsundersökningen konstaterades att mannen hade en 
mindre sårskada på höger vad och vaden var svullen. Han 
hade några blåmärken och skrapmärken på olika delar av 
kroppen. Det gjordes inga iakttagelser av yttre skador som 
bedömdes kunna vara relaterade till dödsorsken.  
 
Vid obduktionen den 14 augusti 2018 konstaterades att han 
hade bl. a. revbensfrakturer på höger sida och underliggande 
skador på levern, vilket lett till stora inre blödningar, som 
bedömts vara dödsorsaken.   
 
Livbojarna och de övriga sakerna som låg utslängda i 
området fotodokumenterades. De togs inte i beslag i samband 
med undersökningen. Vid undersökningen togs mannens 
kläder, kepsen som låg på marken bredvid mannen och de 
saker som mannen hade i fickorna i beslag. En polispatrull 
hade tagit en mobiltelefon, batteri och ett par hörlurar1 i 
beslag innan den kriminaltekniska platsundersökningen på 
börjades.  
 
 

                                                 
1 Beslag 2018-5000- 1-3. 
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Vid senarare tillfällen har det tagits saker i beslag från 
platsen. Den 10 augusti 2018 togs två stenar, en livboj, en 
stav och en flaska i beslag (2018-5000- ) från 
platsen. Den 11 september 2018 togs en träskylt i beslag 
(2018-5000- -1) från platsen. Dessa beslag redovisas 
i separat protokoll.  
 
 

Platsbeskrivning 
Den avlidne mannen låg i ett park/grönområde som ligger  mellan Hakarpsvägen och 
Smedbygatan. Det går en grusad gång/cykelväg rakt igenom området. Det finns en 
lekplats med en gungställning och en rutschkana. Det fanns flera bänkbord och 
grillplatser (stående cementrör),  i området.  
 

 
Bild 1. Kartbild över Huskvarna. Platsen där den avlidne låg är markerad med en pil.  
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Bild 2. Satellitbild. Platsen där den avlidne låg är markerad med en pil.  

Iakttagelser och undersökningar 
Mannen låg på rygg med nedre halva kroppen på den delen av gräset som är klippt och 
den andra i det höga gräset några meter från ån. Han var klädd i ett par joggingbyxor, t-
shirt, jacka, strumpor och skor. Det låg en keps ca 1,5 meter från mannen.  
 
I ett område runt gång/cykelbanan låg det bland annat två livbojar, en filt, två kuddar, en 
träskylt och en vägkon. Kuddarna och en livboj, som var bränd och sotig, låg mitt på 
gång/cykelvägen. Det låg två stenar på var sin sida av kuddarna. Stenarnas storlek 
uppskattas till ca 7x7 cm. Skylten och vägkonen låg på gräset ner mot ån. Den andra 
livbojen låg lutat mot en stolpe nere vid ån. Repet till livbojen låg sträckt ut från bojen 
över gräsmattan och gång/cykelbanan, handtaget som repet är fäst vid låg ca 2 meter ut 
på gräsmattan upp mot Smedbyn.  
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Bild 3. Översiktsbild över platsen fotograferad från parkeringsplatsen till Husqvarna 

museum. Pilen markerar var mannen låg och den streckade ellipsen markerar inom 

vilket område livbojarna och de övriga sakerna låg.  

 

 
Bild 4. Närbild på det inringade området från bild 3. Pilarna markerar från vänster: 

Handtaget till livbojen vid stolpen, filten, den brända livbojen, kuddarna, skylten, 

vägkonen och livbojen vid stolpen.  
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