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J
ag måste prata med henne om 
Helénmordet, tänker Lena 
Engqvist 2002, när hon får veta 
att en avlägsen släkting gift sig 
med Monica, en kvinnlig polis, 

en mordutredare. Det har gått mer än 13 
år sedan tioåriga Heléns kropp hittades 
i ett stenröse, men Lena har inte glömt. 
Flickmordet berör henne djupt.

Framförallt kan hon inte sluta tänka på 
sin före detta kollega. Om han kan vara 
mördaren.

Lena har försökt tipsa om honom för-
ut. Utan att bli tagen på allvar. Den man-
liga polisen tittade bara tyst på henne. 
Som om hon vore en dum kärring. Men 
nu finns en ny chans att nå fram, till nå-

gon som nästan är släkt. De kommer förr 
eller senare att stöta ihop på något släkt-
kalas. Då ska Lena berätta om en märk-
lig och skrämmande man som borde kol-
las. Den här Monica verkar vara en kvin-
na som förstår hur Lena tänkte.

Under 1989 skulle Helén Olsson fyl-
la elva år, hon bodde i Hörby mitt i Skå-
ne med sju tusen invånare och hade va-
rit försvunnen i sex dagar när hon hitta-
des av en kvinna som cyklat ut med sin 
dotter till fridfulla Bröd utanför Tollarp. 
De skulle plocka vitsippor. Ur en reva i en 
svart säck stack ett litet knä fram.

Nyheten skakar Sverige den 26 mars 
1989. Under veckan har flickan eftersökts 

av helikoptrar, ridande poliser, hundar, 
värnpliktiga och hundratals frivilliga. De 
har sökt i skogar, vattendrag, på vindar 
och i källare. Inte ett spår.

Och nu har alla människors värsta far-
hågor infriats.

Det är det första stora spaningsmordet 
för poliserna i Eslöv, totalt 25 medarbeta-
re har kopplats in, de flesta inlånade från 
Malmö. Först är optimismen stor om att 
snart finna gärningsmannen. Åtminsto-
ne framställer man det så, utåt.

”Nu tror jag att vi tar honom”, säger po-
lismästaren Leif Ahlabo till Aftonbladet 
efter knappt en veckas spaningsarbete.

Polismästaren säger att han ”känner” 
att de är nära en lösning. De kartlägger en 

rad män på bygden som sägs ha uppvisat 
märkliga beteenden. Han liknar arbetet 
vid guldvaskning. Eslövpoliserna vaskar 
nu i ”rätt vattendrag”.

Ja, vad ska den arme polischefen sä-
ga?

Sanningen är att polisstyrkan famlar, 
söker vitt och brett.

Tips saknas förvisso inte. Fyra poliser 
avdelas att svara i telefon och efter en 
vecka har de 400 uppgifter att kontrol-
lera. En man som antastat tonårsflickor 
och dagen efter försvinnandet tvättade 
sin bil. En lärare som sägs ha tafsat på si-
na elever. En tidigare dömd dansk mör-
dare.

Listan på namn växer. Men det för allt 

Poliserna i Kristianstad var 
nära att ge upp. Morden på 
Helén, 10 år och Jannica, 26 
år, var efter femton år olösta.

Alla ledtrådar var utfors-
kade och tiotusen förhör ge-
nomförda. Bara Palmeutred-
ningen var större.

En sista chans återstod.
Utredarna skulle kontrolle-

ra 29 möjliga gärningsmän 
med hjälp av den senaste 
DNA-tekniken.

Sist på listan fanns ett 
namn som aldrig tidigare 
dykt upp under den långa 
mördarjakten.

En kvinna hade tipsat om 
sin före detta arbetskamrat, 
en obehaglig och våldsam 

man som kun-
de vara pedo-
fil.

Han hette 
Ulf Olsson.

kerstin weigl
l kerstin.weigl@aftonbladet.se

polisarbete viktigaste saknas: brottsplat-
sen. Det polisen har är en fyndplats. De 
har en plastsäck, en vanlig sorts brun 
tejp och en naken renspolad barnkropp, 
strypt och med krossår i huvudet. De har 
sex hundhår, ett katthår och fyra mänskli-
ga, varav ett är Heléns. Ett könshår.

Men vems?
Utan en brottsplats har de inga andra 

konkreta spår.
Hörby är i chock, rykten surrar. He-

lén måste ha plockats upp av en bil. Det 
är den enda förklaringen till det snab-
ba försvinnandet. Hon hade stämt träff 
med några kamrater utanför en lågpris-
butik. Hon hade lov att vara borta högst 
en timme.

Varför klev Helén i stället in i en bil? 
Det är vad människorna i Hörby skvall-
rar om. För att det satt någon hon kände 
bakom ratten? Någon som Helén kände 
väl. Litade på.

Var han till och med en släkting?
Frågan är vilken sorts man de letar ef-

ter. Ännu behärskar inte svensk polis så-
kallad gärningsmannaprofilering, enligt 
amerikansk modell. På sommaren görs 
ändå ett försök att ringa in vem han kan 
vara, mannen som är kapabel att begå 
brott som det mot Helén.

Uppdraget går till psykologen Barbro 
Roslund som beskriver på två glest ma-
skinskrivna ark en människa som är per-
sonlighetsstörd eller psykiskt sjuk. Hon 

använder följande ord: tvångsmässig, pe-
dantisk, befallande, känslokall, egoistisk, 
ensam och sexuellt otillfredsställd.

Han bor i närheten av Hörby.
Det sistnämnda är viktigt. Någon i Hör-

by måste ha sett något. Polismännen frå-
gar sig igenom större delen av Hörbys be-
folkning; Har de sett något speciellt ut-
anför lågprisbutiken på kvällen den 20 
mars? Men undersökningen ger inga be-
tydelsefulla ledtrådar.

Och kanske ställs frågan fel. Kanske 
fanns inget ”speciellt” att lägga märke 
till den kvällen. Inga främmande fordon. 
Inga skrämmande män som gjorde ovän-
tade saker.

Bara en vanlig man med hund.

N
är Ulf Olsson häktas 2004 
och hans lilla lägenhet un-
dersöks noterar poliser-
na att hans ryggsäck står 
packad i hallen. Den inne-

håller allt han behöver för sina skogsvand-
ringar; nylonrep, en lätt vikt presenning 
och en hopfällbar aluminiumspade.

På somrarna sover Ulf Olsson gärna ut-
omhus. Det har alltid varit så. Som liten 
pojke i Hörby älskade han djur, men det 
var inte därför han regelbundet försvann 
ut, ibland flera dagar i sträck.

Ulf Olsson föddes 1961. En av hans tre 
bröder använder ordet ”mardröm” om 
deras uppväxt i ett alkoholisthem. Han 

Texten fortsätter på nästa uppslag S

Han våldtog  och mördade

Ulf Olsson – ovan på en firmafest i slutet av 80-talet – lyckades undkomma rättvisan i åratal. När Helén Nilssons kropp hittades (mitten)  i mars 1989 skulle det dröja 15 år innan gärningsmannen dömdes. Helén Nilsson, 10 år.  Foto: AFTONBLADET

Jannica Ekblad.  Foto: AFTONBLADET

Fo
to

: P
R

IV
AT

Foto: JO
A

C
H

IM
 W

A
LL 



4 Aftonbladet 5AftonbladetBrotten vi aldrig glömmer4 Aftonbladet
Lördag 2 januari 2010 Brotten vi aldrig glömmer 5Aftonbladet

Lördag 2 januari 2010

brukade backa in i duschen efter gymnas-
tiken, för att dölja spåren på sin kropp.

Misshandeln var metodisk, kontrolle-
rad men oförutsägbar. Det fanns bara en 
regel; den som skrek under de första tio 
rappen med mattpiskan fick fler slag.

Födelsedagar firades inte. Leksaker 
slängdes. En moster hittade Ulfs bror inlåst 
i en garderob medan föräldrarna var ute 
och dansade. Händelsen viftades bort.

Föräldrarna arbetade, barnen hade re-
na kläder. Till julen tändes adventsstakar 
i fönstren. Alltför asocial verkade inte fa-
miljen.

Alla bröderna fick stryk bakom stäng-
da dörrar, men mest den bräcklige Ulf, 
djurvännen. Det var som om han inte 
kunde hålla käft. Inte förstod att läsa av 
sin mammas varningssignaler.

Och Ulf flydde ut i skogen. Han flydde 
av fruktan, och för att han inte förstod. 
Han förstod inte varför han fick stryk och 
han begrep sig inte på sig själv. Han pas-
sade inte in. Det var något som inte stäm-

de, kände han.
Kanske var han ett 

missfoster? Var det 
därför hans mam-
ma hatade honom 
så mycket?

Senare under 
1989 mördas Janni-
ca.  Jakten på Heléns 
mördare är i full gång 
och en misstänkt gär-
ningsmän har både 
gripits och släppts, 
när hon hittas. Det 
är den 4 augusti 1989 
och en pensionär i bil 
på väg 24 nära Hässle-
holm ser något han först uppfattar som en 
skyltdocka. Klockan är halv sju på morgo-
nen, han är på väg till sommarstugan och 
har styrt in på en grusslinga till en rastplats 
i hopp om att få se rådjuren beta i morgon-
diset.

När han kommer nära förstår han att 

föremålet är en kvin-
nokropp. I ett snår nä-
ra infarten fladdrar en 
svart sopsäck.

Det är samma mör-
dare, tänker kriminal-
teknikern som un-
dersöker platsen. Fy-
ra månader tidigare 
studerade han skogs-
backen i Bröd tre mil 
bort, där lilla Helén 
hittades. Likheterna 
är iögonfallande.

Kvinnans huvud är 
sönderslaget. Runt 
halsen har hon mär-

ken som från en snara. 
Hennes kropp är renspolad.

Kvinnan visar sig vara 26-åriga Jannica 
Ekblad. Hon är heroinist, och planerade 
enligt sin familj för ett liv utan missbruk 
och prostitution. Först måste hon emel-
lertid reglera en skuld till sin hallick.

På hennes kropp hittas 61 hår av hund-

typ och sju av kattyp.
Även det tyder på att gärningsmannen 

är densamme, men det finns också tvi-
vel. Barnet Helén kidnappades i Hörby 
av någon som förmodligen har god lokal-
kännedom. Varför skulle en pedofil några 
månader senare söka upp en prostituerad 
kvinna från Malmö?

En vuxen kvinna, inte försvarslös. Hon 
tycks, att döma av avvärjningsskador på 
armarna, ha slagits för sitt liv.

Nu vet vi att Ulf Olsson den 4 augus-
ti 1989 – samma dag som Jannica hittas – 
besökte vårdcentralen i Höör. Han hade 
en skadad arm.

En fallolycka, säger Ulf Olsson sena-
re om skadan.

Han har aldrig slagits med Jannica – 
han har så vitt han vet aldrig ens träffat 
henne. Inte heller Helén.

Han är bara en missförstådd och pro-
blemfylld man som återigen råkat illa ut.

Fortsättning från föregående uppslag S

Tjugotalet poliser, de flesta från Malmö, kopplas in för att lösa Hélen-
mordet. Optimismen att hitta mördaren kommer snart på skam.  Även traktens ungdomar hjälpte till i sökandet efter Helen.  Foto: PATRICK PERSSON

Kanske var han 
ett missfoster? 
Var det därför 
hans mamma 
hatade honom  

så mycket?

En vanlig man 
med en hund

Ulf Olsson med hund marscherar i tåget på Hundens dag i Vimmerby 1998, nästan 10 år efter morden på Helén och Jannica. Olsson beskrivs ofta som en djurvän.
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Kriminaltekniker undersöker platsen där en mor och dotter på utflykt hittade Helén Nilsson. Ledtrådarna var få – kroppen hade tvättats ren.  Foto: JOACHIM WALL
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Långt senare ska Ulf Olsson med 
hjälp av en kusin skriva sin självbiografi 
med titeln ”Utan rättssäkerhet”. Om si-
na tonår skriver han:

”Totalt kaos i den sexuella identite-
ten. En Gestapo-liknande uppväxt. Gör 
allt för att dölja det för kamraterna och in-
te en jävla människa som man vågar pra-
ta om detta med. ”

Ulf Olsson slutade skolan som 14-åring 
med höga betyg bara i teckning. Det var 
inte någon riktig begåvning, ansåg för-
äldrarna som skickade sonen till en han-
delskurs och sedan till olika jobb; spring-
pojke i en järnhandel i Hörby, svarvare 
på verkstad och montör av köksfläktar 
på löpande bandet i Höörs plåt.

16 år gammal fördes han till barnpsyk i 
Lund. Han hade rymt hemifrån och åter-
funnits förvirrad flera mil hemifrån.

Psykologen beskrev honom som en 
ojämnt begåvad pojke med kontaktpro-
blem och svårigheter att uttrycka sig med 

ord. Man satte diagnosen ”depression”.
Ingen visste Ulfs hemlighet, att han ha-

de ont i sina växande bröst. Han hade ing-
en hårväxt, ingen förändrad röst. Fysiskt 
var han snarare elva år.

Han började förstå att han kunde bli li-
ka attraherad av män, som kvinnor.

När Ulf Olsson mönstrade vägde han 

42 kilo. Först som 20-åring blev han köns-
mogen och drog iväg till 183 centimeter, 
men hade fortfarande en kvinnas mjuka-
re former.

Den tystlåtne unge mannen med den 
lena huden gick till sjöss och trivdes med 
hårt arbete och fasta rutiner. Han hade si-
na första sexuella erfarenheter, både med 

kvinnor och män. Efter några år fick han 
syfilis och flögs hem.

Och stannade i land.

E
fter det första halvåret har 
polisen i Eslöv sjutusen 
namn i sina register, ett re-
sultat av det blomstrande 
skånska byskvallret.

De får även anonyma brev, ett av dem 
bestående av sidor utrivna ur ett skriv-
block. Bokstäverna är urklippta ur en 
dagstidning:

”Mordet på Helen och Janika
Varför?
Jo den jävla ensamheten och mobbad 

på jobbet av tjejerna.”
Brevet ger inga ledtrådar värda att gå 

vidare. Men en dag är polisen nära rätt 
namn, utan att förstå. Det är den 19 ok-
tober 1989. och tipset gäller en släkting 
till Ulf Olsson som betett sig ”konstigt”. 
Tipsaren säger att släktingen även är sex-
uellt intresserad av barn.

”Totalt kaos i den sexuella identiteten. 
En Gestapo-liknande uppväxt. Gör 
allt för att dölja det för kamraterna 

och inte en jävla människa som man 
vågar prata om detta med. ” Fem dagar senare slår en polisman 

rutinmässigt i register. Men mannen är 
enbart straffad för rattonykterhet, äger 
ingen fastighet och inte heller en Volvo 
kombi, som man nu tror är mördarens 
fordon.

Inga förhör hålls. Den enkla utredning-
en läggs i den växande högen för ointres-
santa tips.

Därmed försvinner chansen, för fjor-
ton år framöver. Polisen får inte vet att 
släktingen lagts in på psykiatrisk klinik 

efter Helénmordet.
En uppmärksam utredare hade med 

den kunskapen frågat vidare – och san-
nolikt fått fram att det i släkten fanns yt-
terligare en märklig man som uppträtt 
konstigt efter morden. Att få veta detta 
hade inte varit svårt. 

För på fabriken Bilsom i Höör går 
snacket.

1989 har Ulf Olsson arbetat som 
verktygsmakare på Bilsom i två år. Före-
taget tillverkar hörselkåpor och annan 
skyddsutrustning.

Alla på jobbet tycker även att Ulf är en 
märklig man. Lynnig, framförallt. Ena da-
gen är han arg, för att nästa dag vara upp-
sluppen och därefter knäpptyst.

De vet att Ulf har alkoholproblem, och 
tuggar lök för att dölja doften. Några 
gånger kör de hem honom från jobbet.

”En orolig själ”, tänker en av arbets-
kamraterna som pratat med Ulf om att 
gå till en psykolog. Då hade Ulf en dag 

vit i ansiktet sagt: ”Nu ska jag hem och 
skjuta mig”. Men någon psykolog ville 
han inte träffa.

Ulf är märklig men efter sommaren 
1989 är han konstigare än någonsin. Det 
är därför arbetskamraterna börjar prata.

Det här att Ulf har börjat parkera bi-
len gömd bakom containrar. För att po-
lisen är ute efter honom, för en rattfylla. 
Kan det stämma?

De flesta på Bilsom har hört Ulfs histo-

rier om livet till sjöss. Om prostituerade 
flickebarn. Mycket är nog skryt. Som att 
han skulle ha rymt från främlingslegionen. 
Men det där han sagt, att ”det skulle vara 
gott med en liten tös” – vad står det för?

De är vana på jobbet, i och för sig. Ulf 
säger ”slynor” och ”subbor” om kvinnor. 
Tjejerna på jobbet har ett öknamn; Uf-
fe Pervers.

Det är i kafferummet som arbetskam-
raterna pratar om Ulf och Helénmordet. 
Så småningom publiceras i tidningarna 
fler detaljer om mordet; hundhåren, och 
den igentejpade säcken. Och då får ar-
betskamraterna mer att prata om.

Någon går och tittar på hur de svarta 
sopsäckarna på Bilsom ser ut. De är li-
kadana som den flickan hittats i, med ett 
streck vid kanten. Likadan tejp fanns ock-
så på jobbet.

Gänget ryser över kaffekopparna.
Visst hade Ulf en hund som han slog 

ihjäl efter att Helen försvunnit?

Fortsättning från föregående uppslag S

Texten fortsätter på nästa uppslag S

De vet att Ulf har 
alkoholproblem, 

och tuggar lök för 
att dölja doften.

”Jo, den jävla  ensamheten”

Stugan utanför Höör som Ulf Olsson bodde i vid tiden för morden. Här bodde Olsson kvar i flera år efteråt – under en period levde han här med sin sambo Ingela. Bilden är från 2004. Till höger: Bilder från polisens förundersökning med detaljbilder från samma stuga, som vid det laget hade bytt ägare.  Foto: TOMMY MARDELL , POLISEN

Ulf Olssons brev till polisen.
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Borde de gå till polisen? Den som lig-
ger på är Lena Engqvist, som jobbar på 
lagret. Tänk om det verkligen skulle va-
ra Ulf, och de håller käften. Vore inte det 
för jävligt.

Fler tycker som Lena.
Frågan är bara vad de har att komma 

med. Ulf är en arbetskamrat. Om han är 
oskyldig har de verkligen gjort bort sig. 
Han kanske bara är så här. En labil typ 
med läskig kvinnosyn. Visst är han obe-
haglig.

Men han ska ju ha haft en jävlig barn-
dom.

V
id den här tiden – när He-
lén och Jannica mördas – 
bor Ulf Olsson och hans 
blandrashund Quanto i 
Bokeslund som är ett som-

marstugeområde utanför Höör. Där äg-
nar han sig framförallt åt att dricka sprit, 
men även sälja. Kunderna kommer till 
stugan. Spriten är hembränd.

Det lilla huset är en så kallad västkust-
stuga som ligger insynsskyddat bland 
lövskog, planterad gran och vilda orki-
deer.

I stugan finns två sovrum, ett allrum, 
kök och en liten hall. På stugknuten finns 
en vattenkran.

I ett skjul på gården bor flera katter.
Ibland åker Ulf till Malmö, för att träf-

fa och ha sex med två män. De går även 
på fester tillsammans.

Hela tiden är det viktigt för Ulf Ols-
son att sköta sitt arbete på Bilsom, och 
han anses duktig. Under 1989 börjar en ny 
flicka, Ingela, på fabrikens monterings-
avdelning.

Ingela och Ulf blir ett par under en per-
sonalfest på senhösten, och hon flyttar in 
i det lilla huset i skogen.

Det hus som några månader tidigare 
har skrubbats rent från blod. Bara en li-
ten, liten rest finns kvar på ett dolt stäl-
le.

Det första Ingela lägger märke till när 
hon flyttar in i november 1989 är att Ulf 
alltid sätter en starköl bredvid sängen när 
han lägger sig på kvällen. För att den kan 
vara bra att ha. Vanligen är den urdruck-
en när Ingela vaknar.

Ingela tycker att Ulf är rolig. Han be-
rättar spännande saker om sjömanslivet 
och kölhalning. De tapetserar om och gör 
fint i stugan.

Det är inte första gången Ulf Olsson le-
ver med en kvinna. Han har varit gift två 
gånger och även förlovad.

Alla kvinnorna ska senare i polisför-
hör berätta liknande historier. De har bli-
vit slagna, kontrollerade. De upplever ho-
nom sexuellt ”normal”, om än något krä-
vande.

Det de fäst sig mest vid är Ulf Olssons 
grymhet mot djur.

Han skjuter en ung hund, utan särskild 
anledning. Han slaktar en katt i badrum-
met.

Även Ingela förstår snart att Ulf kan bli 
väldigt arg. En gång kastar han en brand-
släckare efter hennes hund och slår sön-
der några köksstolar. Sedan är han som 
vanligt igen.

En gång säger Ulf att han har gjort nå-
got han inte vill berätta. Inte förrän det är 
preskriberat. Det ska dröja länge.

Ingela tycker det låter konstigt och 
konstigt är det även när hon ser på foto-

grafier att hans tidigare flickvänner har 
varit tjocka. Ulf hatar droger, hatar rök-
ning och tjocka människor.

Ingela är en mullig tjej som röker.

1990 – ett år efter mordet på Helén - 
får barnen i Hörby fortfarande inte leka 
ensamma utomhus. Vuxna hjälps åt för 
att enligt uppgjorda scheman följa de små 
till skolan.

Men tipsen till polisen sinar.
Fortfarande arbetar ett tiotal man med 

Helénutredningen. Fem personer anhålls 
under det första året, och släpps. Ett tju-
gotal bedöms ”intressanta”.

Men utredningen har tappat styrfart. 
En stor besvikelse är att den sperma som 
hittats i flickkroppen inte går att analy-
sera.

Spekulationerna om sambanden mel-

lan morden har kommit av sig av sig. 
Trots vad den rutinerade kriminaltekni-
kern känt på sig om att morden hör ihop . 
Nu utreds fallet Jannica från Hässleholm 
medan jakten på Heléns mördare leds av 
Eslövpolisen. 

Och Ulf Olsson flyttar med sin sam-
bo Ingela från stugan i Bokelöv till Vim-
merby. Han har fått jobb som arbetsle-
dare på Svensk Tryckgjutning – och han 
ska bli pappa.

Ingela har blivit gravid nästan genast 
de träffats och av någon anledning vill 
Ulf Olsson absolut flytta. Först vrider han 
nacken av sin hund Quanto. De ska bara 
ha en hund i lägenheten, tycker han. Hun-
den gräver han ner i skogen.

I september 1990 föder Ingela en son.
Snart börjar hon bli rädd för sin sam-

bo.
Ulf försvinner på kvällar och nätter. 

Medan de bodde i Bokelöv sov han ib-
land med katterna i skjulet, men vad gör 
han nu?

Han dödar även Ingelas svartfläckiga 
hund. Ingela torkar blodspåren som går 
två våningsplan ner till tvättstugan.

Livet med Ulf är svårt, hon är foglig 
men säger ifrån en gång. Då sliter han 
hårtussar från hennes huvud.

Varje dag när han kommer hem vill han 
lukta på hennes händer för att kontrolle-
ra att hon inte rökt.

En vinterdag ser Ulf Olsson henne med 
en cigarrett på balkongen. Han säger kort 
att lägenheten ska sägas upp. Så Ingela 
flyttar med barnet.

Det är i mars 1991 och någonting hän-
der med Ulf Olsson. Han bestämmer sig 
för att sluta sitt arbete, sälja bilen och re-
sa utomlands.

Men först ringer han ett samtal.

Han sliter bort 
hårtussar från  
hennes huvud

D
et är den 6 april 1991, en lör-
dagskväll vid halv sju på 
kvällen och kriminalkom-
missarie Alf Andersson lyf-
ter luren hemma i Höör.

”Jävla ensamhet”, säger en mansröst.
Den formuleringen får Alf Andersson 

att haja till av igenkännande. Brevet med 
de utklippta bokstäverna!

Alf Andersson är inte förvånad över 
samtalet, samma dag har han varit inter-
vjuad i radio. Vilket stimulerar bekänna-
re, både falska och äkta.

Mannen bekräftar: Det var han som 
skrev brevet. Och han är skyldig. Det är 
jag som har gjort bägge,

”Gjorde du något annat med kropparna?” 
försöker Alf Andersson fråga, för att testa 
mannen. Men får inga svar som övertygar.

Fem gånger ringer mannen. Hans dia-
lekt är svårbestämbar. Inte typisk Malmö. 
Kanske Hässleholm. De första samtalen 
tycks komma från Malmö central. Han 
gråter. Alf Andersson ber honom åter-
komma. Men mannen ringer inte tillba-
ka. Inte förrän elva år senare.

1993 syns Ulf Olsson på teve, i Tom 
Alandhs dokumentärfilm om en krono-
fogdes vardag. I lägenheten där Ulf Ols-
son bor med sin hund Attas finns en hund-
korg och en madrass. Eftersom han vägrat 
betala underhåll är det utmätning. Krono-
fogden bjuds att sitta ner på en tomlåda.

På väggen skymtar några teckningar, 
Ulf Olssons egna motiv. En flicka hängan-
de i en tråd, fasthållen av en hand. En na-
ken kvinna, utsträckt med korsade armar 
och en orm slingrande runt benen.

Ulf Olsson är tillbaka i Vimmerby, drar 
sig fram på ströjobb och däremellan bi-
drag. Han utkämpar en vårdnadstvist.

Han håller på att göra sig känd i sam-
hället som en udda typ som drar om-
kring. Han snattar. Han tröttar ut män-
niskor med sin bitterhet över sonen han 
inte får träffa, och med en förvirrad his-

toria om något han jagas för i Marocko. 
Det ska vara två mord.

Någon större notis tar man inte om 
Ulf Olsson. Bara ännu en stackars kra-
ke på dekis.
1999, tio år efter mordet, har fortfaran-
de ingen sten rests vid Heléns grav. Det 
får anstå tills mördaren är gripen, har fa-
miljen bestämt. Helén skulle ha varit 20 
år och storasyster Christine låter sig in-
tervjuas i Aftonbladet. Hon berättar hur 
ont rykten gjort, om att någon i familjen 
skulle vara skyldig. Hon säger att det mås-
te finnas ett liv för henne att leva, även 
om känslor fortfarande återkommer, av 
hat och sorg, och att vara 
bestulen.

Christine säger: ”När 
olika män blivit utpeka-
de genom rykten har jag 
aldrig ens vågat tänka 
tanken att det är han. Jag 
har inte vågat sätta ett an-
sikte på den där svarta de-
monen.”

Systerns skäl att med-
verka i en intervju är en-
kelt: det kan röra om. Få 
människor att börja min-
nas sådant de inte vill 
minnas.

Det är egentligen mordutredarnas en-
da hopp. Utredningen har gått i stå. Ut-
redningsgruppen har splittrats. De får nu 
bara enstaka tips.

Spaningsledaren vet inte att de redan 
fått rätt namn. Lena Engqvist har redan 
berättat för en utredare hon stöter ihop 
med på en golfbana. Hon har beskri-
vit sin känsla för den hon misstänker: 
oberäknelig, pervers, våldsam. Han ha-
de hund. Han vill ha sex med småflick-
or. Han var sjukskriven en vecka efter 
mordet.

Det var åratal sedan.  Polismannen 
ställde inga motfrågor till Lena. Namnet 
Ulf Olsson antecknas inte.

D
et ska dröja tills 2001 inn-
an händelserna tar ny fart. 
Det börjar med att en jour-
nalist tar kontakt med Per-
Åke Åkesson, en tidigare 

hyllad mordutredare i Kristianstad, nu 
ute i kylan.

Journalisten som ringer är Lasse Wik-
ström, som gjort flera tv-reportage om 
mordet på Helén. Nu är han frustrerad; 
alla tycks ha gett upp hoppet att lösa mor-
det. Ingen vill se att morden på Helén och 
Jannica hör ihop.

Han vill sparka nytt liv i de insomnade ut-
redningarna – och har anlitat ett medium.

Kommissarie Per-Åke 
Åkesson är skeptisk till 
andevärldens mordspa-
nare, men inte helt avvi-
sande. Dessutom har han 
tid. Sedan han blev osams 
med ledningen får han 
inga riktiga arbetsupp-
gifter.

Han går med på att träf-
fa journalisten Wikström, 
och de går igenom de 27 
uppgifter mediet lämnat 
om mördaren. De åker 
även för att titta på en 

lantgård, utan att hitta något.
Mer händer inte. Men Per-Åke Åkes-

son håller med journalisten om att mor-
den liknade varandra. Fallet Jannica är 
han redan inläst på. Han beställer fram 
pärmarna även om Helén. Ingen bryr ju 
sig ändå om vad han gör på jobbet.

Per-Åke Åkesson häpnar över det han 
lär sig. I lilla Hörby kommun bor drygt 
13 000 människor. På kvällen 29 mars då 
Helén försvinner har hon rört sig i ett 
stim av pedofiler.

Samma kväll står en 32-årig psykpa-
tient, känd för att spana på barn, i Låg-
prisaffären. På hotellet bor en barnporr-
fluktare. I hotellets bar brukar en 27-årig 
dömd pedofil dricka öl.

Och så vidare. Åtminstone tjugo pedo-
filer eller våldsamma och sexuellt avvi-
kande män fanns i lilla Hörby den kväl-
len. och ännu fler perversa män fanns i 
närområdet; en dömd sexualsadist, en 
porrfilmsproducent med våldsintresse, 
en morddömd man som vårdats inom 
rättspsykiatrin.

Hur många kandidater som helst.
Och några är heta. En ung man som bott 

granne med Helén i Hörby har tre år se-
nare åkt fast för våldtäkt på småflickor. 
Han verkar intressant.

Mycket intressant.
Per-Åke Åkesson läser 50 000 sidor. 

Utredningen spretar åt alla håll. Bortåt 
tiotusen förhör. Men efter några måna-
ders läsning har han ett 20-tal A4-block 
med anteckningar.

D
et är följande år, 2002, som 
en av mordutredarna, Mo-
nica Olhed, går hem till en 
släkting till sin nye man. 
Och det är nu hon möter 

Lena Engqvist som uppfyller löftet till 
sig själv.

Hon tar Monica avsides för att berätta 
om en man hon lärde känna när hon job-
bade på lagret i Bilsom i Höör för många 
år sedan. En man de borde kolla upp.

Monica lyssnar noga på uppgifterna, 
om mannens bil, sommarstuga, lynnig-
het och perversa tankar. Hon tänker att 
denna Lena är inte en kvinna som hittar 
på eller gör sig märkvärdig. Därför skri-
ver hon lite senare ett PM om tipset. Men 
gör ingenting mer.

För i utredningsgruppen där hon in-
går tror de att de redan fått vittring på 
mördaren.

Alla är de nu inriktade på den våld-
täktsdömde grannen till Helén. Spåret 
har vuxit och går ut på att även mannens 
kusin är inblandad. Det finns uppgifter 
som stämmer, om en röd Volvo och en 

Fortsättning från föregående uppslag S Alf Andersson 
ber honom åter-

komma. Men 
mannen ringer 

inte tillbaka. Inte 
förrän elva år  

senare.

På väggen 
skymtar några 
teckningar, Ulf 
Olssons egna 

motiv.Kriminalkommissarie Alf Andersson. Foto: KAI REHN

”1993 syns Ulf Olsson på teve, i Tom Alandhs dokumentärfilm om en kronofogdes vardag. I lägenheten där Ulf Olsson bor med sin hund Attas finns en hundkorg och en 
madrass”.  Foto: SVT
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sommarstuga. Nu letar de bevisning.
Kusinerna tas in för förhör 28 oktober. 

Men de säger ingenting, trots att utredarna 
visar bilderna av flickan, som hon hittats.

Och den 18 december kommer ett ned-
slående besked från SKL – ingen av dem 
kan ha lämnat efter sig pubeshåret som 
hittades 1989. Inget att göra. Kusinerna 
måste släppas.

Efter julhelgen har Per-Åke Åkesson, 
Monica Olhed och de andra utredarna re-
pat nytt mod. De tröstar sig med att det he-
la tiden funnits en svag punkt: kusinerna 
hade inte kunnat kopplas till Jannica-fallet. 
Trots allt tror de nu att morden hör ihop.

Det är bara att ta nya tag.
Även om det blir svårt. Visserligen 

har DNA-tekniken förbättrats, men hår-
strån räcker inte för att få någon häktad. 
De proverna kan egentligen bara uteslu-
ta en misstänkt.

Om det bara fanns bättre DNA.
Och så kommer som en skänk från ovan 

nyheten att det finns. Det senaste beske-
det var att alla spermaprover från flick-
ans kropp gått åt i ett misslyckat analys-
försök 1989.

Nu säger SKL något annat. Det ska visst 
finnas mer, men på ett annat laboratori-
um. Själva provet är förbrukat, men kvar 

finns fyra tops som proverna tagits med. 
Samt fyra glas med utstryk av det som 
suttit på topsen.

Fynden har legat orörda i frysen i 13 år.
Ingen på SKL vågar röra den ömtåliga 

skatten. Istället kontaktar man de skickli-
ga kollegorna i Birmingham. De som lyck-
ades få fram DNA från hudceller på kni-
ven utrikesminister Anna Lindh mörda-
des med. Nu finns en ny apparat under ut-
provning, som med laser skär ut celler en 
och en. Dyrt är det, hundratusen kronor. 
Dessutom är apparaten inte ens i bruk än. 
Men labbets främste forskare John P Whi-
taker lovar att personligen ta sig an den 
svenske barnamördarens spår.

Nu är det bara att hålla tummen.

Vid denna tid har socialsekreterar-
na i Vimmerby det besvärligt med Ulf 
Olsson som anser sig orättvist behand-
lad. Han JO-anmäler dem. Han limmar 
fast skruvar på gatorna, i ett försök att 
punktera däcket för en manlig socialse-
kreterare.

Sonen har han inte träffat sedan janua-
ri och hans bitterhet är gränslös.

Hans senaste kontakt på socialförvalt-
ningen, Bengt, är orolig. Kanske kommer 
Ulf att ta sitt liv. Han har förgäves upp-
muntrat Ulf att kontakta psykiatrin.

Bengt har många samtal med Ulf. Sjuka 

förvirrade samtal, omöjliga att tolka.
Något om en kvinna som var ”för ung”. 

Något annat om att ”man skulle kunna 
göra ett barn väldigt illa, så att man ska 
förstå hur jag har haft det.”

Och en gång: ”Hon ville ha mat och vat-
ten men det fick hon inte, hon skulle ju 
ändå dö.”

I 
april 2004 sätter sig en grupp 
människor vid ett möte i polis-
huset i Kristianstad med sin ut-
nämnde chef. Per-Åke Åkesson 
är väl förberedd. Han har vetat 

sedan föregående höst att doktor Whi-
taker i Birmingham lyckats. Det finns en 
analys av nio ställen på DNA-strängen. 
Resultatet räknas för stensäkert.

Allt är förändrat. Nu kan mördarens 
identitet avslöjas. Förutsatt att de hittar 
honom. Och att han frivilligt lämnar prov 

ur munnen på en tops.
På sammanträdesbordet ligger 29 map-

par.
Så många är männen som utredarna vill 

få tillstånd att testa. Varje person mås-
te Per-Åke Åkesson motivera ordentligt. 
Såkallad topsning är ett känsligt område. 
Att tvångstesta en person är olagligt, ut-
an att det finns annan bevisning. Den nye 
länskriminalchefen måste godkänna var-
je misstänkt de föreslår.

De 29 männen är sådana som figure-
rat länge i utredningen, olika våldtäkts-
män framförallt. Några har varit anhåll-
na. Men det finns även andra, som mest 
bara uppvisat märkliga beteenden, och 
som rört sig i Hörby 20 mars 1989.

Thomas Quick finns också med, för sä-
kerhets skull.

Och, som det 29:e namnet, Ulf Olsson. 
Som är ren i registren, men hans arbets-
kamrater säger att han är mycket udda, 
pervers och labil. Hade både hund och 
Volvo och växte upp i Hörby.

Alla runt bordet vet att det här är sista 
chansen. Finns inte mördaren på listan 
kommer de inte att hitta honom, om in-
te mirakel sker.

Föredragningen tar flera timmar.  Listan 
får godkänt. Men testerna ska vara färdi-
ga till midsommar, två månader senare. 

Fortsättning från föregående uppslag S

DNA – det allra 
sista halmstrået

När maj 
 månad går mot 
sitt slut återstår 

två namn på 
listan. Utredar-
na börjar inse 
att det förmod-

ligen är kört. 
Att de snart 
måste packa 
ihop Helén- 
utredningen 

 efter över två års 
arbete, skicka 
pärmarna för 

arkivering nere 
i Malmö.

”Hon ville ha mat 
och vatten men det 
fick hon inte, hon 

skulle ju ändå dö.”

30 juni 2004. Polisens tekniker lämnar Ulf Olssons före detta sommarstuga. I papperspåsen finns insamlat material som kan leda 
till bevis. Till höger: Bilder från Olssons koja i skogen som han ska ha byggt 1981–1982.
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Kriminalinspektör Monica Olhed vid polisen i Kristianstad (ovan) var den som fick tipset om att undersöka Ulf Olsson. Nedan till vän-
ster: Skolfoto på Helén Nilsson. Nedan till höger: Jannica Ekbland sommaren 1989 – bara någon månad innan hon hittas mördad.
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Och de 29 männen måste frivilligt sticka 
in topsen i munnen, påminner kriminal-
chefen.

Det lovar utredarna.
På sex veckor stryks 16 personer från 
listan. Det går enkelt, männen har frivil-
ligt gnuggat sig i munnen med en tops, 
trettio sekunder i varje kind. Det är cel-
lerna från kinden som ger det bästa DNA-
underlaget.

Flera av männen är lyckliga över att 
kunna bevisa att de inte är barnamör-
dare.

När maj månad går mot sitt slut åter-
står två namn på listan. Utredarna bör-
jar inse att det förmodligen är kört. Att 
de snart måste packa ihop Helén-utred-
ningen efter över två års arbete, skicka 
pärmarna för arkivering nere i Malmö.

Och försöka glömma.

H
an är ingen tuffing pre-
cis, tänker Monica Olhed 
när hon den 9 juni 2004 
möter Ulf Olsson i Vim-
merby. En mager snag-

gad man i grå jacka med texten Hundfö-
rare tryckt både fram och bak.

Att få kontakt med Ulf Olsson har tagit 
tid. Han står visserligen i telefonkatalo-
gen, med titeln ”friherre”, men svarar in-
te ofta i telefon. Monica Olhed tog hjälp av 
polisen i Vimmerby, de känner väl till den 
alkoholiserade mannen med hunden, som 
ältar en vårdnadstvist och anser sig illa be-
handlad av socialtjänsten. Men som inte 
verkar farlig för någon annan än sig själv.

Monica Olhed har även pratat med Ing-
ela, före detta sambon och mamma till so-
nen. Hennes berättelse har fått henne att 
tänka att kandidat 29 är stark.

Men när de nu möts, i ett kontorsrum på 
Vimmerby polisstation är hon besviken. 
Först pratar den luggslitne Olsson en tim-
me om sina problem att träffa den snart 
14-årige sonen. Sedan tar han utan tvekan 
mot topsen och ger henne proven.

Ingenting talar för att han är rätt man.

Onsdagen den 23 juni har Per-Åke 
Åkesson åkt tidigt hem från jobbet för 
att jobba i trädgården. Bara två dagar till 
midsommar. Vad som händer efteråt vet 
han inte. Är mordutredningen över? Det 
är mycket möjligt, men samtidigt känner 
han att de är nära mördaren. Han tycks 
ha meddelat sig.

Nyligen kom en diskett till polisen, från 
en anonym avsändare. Den innehåller en 
porträttbild på Åkesson, en bild på Helén, 
flera artiklar om mordutredningen.

Och en textfil, sex rader. ”Det finns ing-
et att säga. Hade jag aldrig blivit så mob-
bad och trakasserad i Hörby grundsko-
la så hade det väl aldrig hänt. Det är bara 
jag inblandad. Helen o Janika.”

Per-Åke Åkesson har pratat med Alf 
Andersson, den förre spaningsledaren, 
som tagit emot disketten i ett C6-kuvert 
poststämplat Alvesta. Han har fått veta 
hur texten stämmer med telefonsamtal 

som Alf fått, först 1989 och sedan 1991.
Varje gång med påpekanden om ”jävla 

ensamhet” och ”mobbad”. Mördaren föl-
jer dem. Är det så?

Medan Per-Åke Åkesson står med spa-
den denna onsdagseftermiddag kommer 
en poliskollega i bil på grusvägen. Han är 
allvarlig. Samtalet har kommit från SKL. 
Nu måste Åkesson byta om och hoppa 
in i bilen.

De har en DNA-träff.

Klockan har passerat midnatt och 
är 01.20 när den 52-årige Ulf Olsson sätts i 
ett förhörsrum i Kristianstad. Det är Mo-
nica Olhed som förhör. Det är ju ändå hon 
som fått tipset, som fått hans namn med 
på listan och som topsat honom.

Flicka lilla, säger han.
Det måste vara fel.
Provet måste vara fel.
Han är berusad. Kan inte minnas vad han 

gjorde i mars 1989. Herregud – han minns 
inte vad han gjorde för fjorton dagar se-
dan. Varför gör de detta? Han har ingen-
ting att berätta! Vad fan gör han här?

Monica Olhed märker att Ulf Ols-
son berättar ledigt och detaljerat om 
sina jobb, hus och bilar. Det är när han 
får andra frågor som han tycks försvin-
na bort, blundar med nedåtlutat huvud. 
Han upprepar: Jag har ingen framtid.

Han gråter och Monica Olhed väntar 
under tystnad. En timme går. Slutligen 
frågar hon vad han har att säga om sin 
situation.

Jag vill hem, gråter mannen.
Var är min hund?

Nu börjar polisarbetet på allvar. 
DNA-träffen är viktig. De har en våld-
täktsman. Men målet är att övertyga 
domstolen om kidnappning och mord. 
Och helst hitta något om Jannica.

Nu måste utredarna samla uppgifter 
om Ulf Olsson: om sjukskrivningar, bi-
lar, bostäder. Alla som umgåtts med ho-
nom ska förhöras. Och – de måste hitta 
en mordplats.

Stugan i Bokeslöv mellan Höör och Hör-
by måste dammsugas efter DNA-spår från 
Helén. Förhoppningsfulla tar sig två kri-
minaltekniker an jobbet en regnig junidag. 
Ett pressuppbåd följer dem, i skydd under 
granarna vid tomtgränsen. Det oväntade 
genombrottet i den femton år långa mord-
utredningen är en stor nyhet.

Teknikerna mönstrar först missmodiga 
de 52 kvadratmetrarna. Väggarna är om-
målade. Trägolvet är slipat. Inga kropps-
vätskor har överlevt det.

Men golvsliparen har slarvat. Lister-
na från 1989 är kvar. Med kofot bryter de 
upp dem, och ser hundhåren. Kan det fin-
nas blodspår?

Under två dagar kryper de på knä och 
studerar varje centimeter. De belyser 
väggarna och fotograferar dem i hopp 
om att något ska synas genom färgen.

Den tredje dagen kommer en hund 
och markerar intresse under sängen i 

Nu börjar polis-
arbetet på riktigt

Polismannen Jerker Larsson och kriminalsökhunden Rabbe deltog båda i sökan-
det efter ledtrådar i Ulf Olssons fastigheter. Som kriminalsökhund är Rabbe tränad 
att hitta lik och likrester.  Foto: KRISTER HANSSON

Fortsättning från föregående uppslag S

S Ovan: Ulf 
Olsson på väg 
in i rättegångs-
salen den 27 
maj 2005.
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 Till vänster: 
Olsson eskor-
teras till ut från 
rättegången i 
Lunds tingsrätt 
den 7 decem-
ber 2004. 
Under det 
första förhö-
ret med Ulf Ols-
son, när han 
just gripits, så 
är han berusad. 
Han minns in-
te vad han gjor-
de 1989 – han 
minns knappt 
vad han gjorde 
förra veckan, 
säger han. ”Jag 
har ingen fram-
tid”, upprepar 
han. Han sak-
nar sin hund. 
Sen kommer 
gråten.

Foto: ANDRÉ DE 
LOISTED, KRISTER 

HANSSON  
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 sovrummet, vid kaminen och i farstun. Även i träd-
gården känner hunden doft av lik – tomten måste grä-
vas upp.

Sovrumsgolvet sågas upp. Teknikerna funderar 
också över skjulet, som nu är rivet. Där hade Ulf Ols-
son brukat sova med katterna ibland, har förra sam-
bon berättat.

Arbetet tar drygt en vecka och journalisterna trött-
nar och åker därifrån. Ingenting hittar de på tomten. 
Men de bryter loss en kvartslist som suttit innanför 
tröskeln till farstun. Sedan fler lister – blodiga.

Tre och en halv meter trälist med rödbruna fläck-
ar. Någon gång har farstun varit nedsölad. Men av 
vems blod?

Snart vet de att det inte är Heléns blod de hittat. 
Men det är Jannicas.

Ulf Olsson delges misstanke om mordet på Janni-
ca Ekblad i augusti 1989.

Men han har ingenting att säga om det heller. Han 
minns inte.

Han vet inte.
Han förstår inte hur sperman i Helén kan vara hans 

och inte hur Jannicas blod kan finnas i stugan.
Och han saknar sin hund.

D
et var en samvetsöm och envis kvin-
nas tips som ledde fram till namnet 
Ulf  Olsson. Utan Lena Engqvists be-
rättelse – och Monica Olheds vilja att 
lyssna på den – hade morden sanno-

likt aldrig lösts.
Ulf Olsson har aldrig erkänt.
Tingsrätten dömde honom till livstids fängelse för 

mord, trots frånvaron av teknisk bevisning.
Åtalet vilade på Ulf Olssons DNA-spår i flickans 

kropp. Därmed ansågs han bunden även till mordet. 
Tingsrättens resonemang var att han dödat henne 
för att undgå upptäckt. ”Vår fantasi räcker inte till 
för några andra hypoteser”, skrev tingsrätten med 
en förtvivlan som lyser igenom.

Även DNA-bevisningen i Jannica-mordet ansågs, 
med annan stödbevisning, räcka för en fällande mord-
dom.

Viktigt var även att vittnesmål, bankomatuttag och 
ett hittat mobiltelefonkort, ansågs binda Ulf Olsson till 
en rad anonyma erkännanden i brev och i telefon.

Tingsrättsdomen överklagades, och hovrätten be-
dömde att Ulf Olssons psykiska störning var så allvar-
lig att han ska överlämnas för rättspsykiatrisk vård.

Experterna var delvis oense om diagnosen. Några 
egentliga psykiska sjukdomar har inte Ulf Olsson, 
men han är psykiskt så abnorm att det måste jäm-
ställas med psykisk sjukdom.

Professor Sten Levander tror att Ulf Olssons hat 
och sammanbrott ska förklaras utifrån problem 
sprungna ur hans transsexualitet. Kollegan Marian-
ne Kristiansson pekar på Ulfs Olssons autistiska drag, 
och trauman.

Valet av Helén var sannlikt slumpartat. Marianne 
Kristiansson anser att Ulf Olsson även visar äkta sorg 
och förtvivlan över det faktum att hans sperma åter-
funnits i flickan.

U
lf Olsson vårdas nu på rättspsykiatrisk 
avdelning i Västervik där läkarna för-
söker få honom att berätta. Han säger 
själv att han inte minns. Är det så? Har 
han förträngt händelserna i mars och 

augusti 1989?
Ulf Olsson hävdar att rättegången var orättvis, och 

att han inte var i skick att förstå vad som hände. Vidare 
är han förorättad över hur han framställts i media.

Han skriver: ”Det var som om alla hade blivit gal-
na av att få släppa loss alla sina bisarra fantasier på 
min person.”

kerstin weigl 
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Han vill hem  till sin hund

Det var som 
om alla hade 
blivit galna 

av att få 
släppa loss 

alla sina  
bisarra  

fantasier på 
min person.

Lunds tingsrätt, december 2004. 15 år har passerat sedan Heléne och Jannica dödades, men tillslut har en mördare hittats. Ulf Olsson fälls för båda morden, men han har ännu inte erkänt. Han säger att han inte minns.  Foto: KRISTER HANSSON
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