Rinkebymordet – bevisningen i ett nötskal
Av Olle Schubert och Henrik Westander, aktiva i Rinkebymordskommittén
(se www.rinkebymordet.se), den 25 oktober 2006.
Hovrätten baserar morddomarna mot Özkan och Önder på följande bevisning:
1. Påstått hot vid Skårbygränd. Hovrätten anser det bevisat att ett långvarigt bråk mellan
Radu och Orhan kommit att beröra även Özkan och Önder. Detta grundas på påståenden från
en vän till Radu som hävdade att han bevittnat hur de hotat Radu ett dygn före mordet. Läs
våra kommentarer.
2. Ögonvittne i Rinkeby: Roland Eliasson, som hörde skottlossning och på 70 meters
avstånd, genom sitt köksfönster, såg tre eller fyra personer med upprymt kroppsspråk komma
och sätta sig en bil vid Rinkeby torg kort efter skottlossningen. Eventuellt såg han även hur de
steg ur bilen och beslutsamt gick mot tunnelbanan. Läs våra kommentarer.
3. Ögonvittne på mordplatsen: Spärrvakten Tomlanovic, som blev vittne till mordet. Bland
25 personer i två konfrontationsvideor pekade han ut två möjliga gärningsmän: Özkans och
Önders lillebror Orhan samt deras farbroder Ferzende. Utanför dörrarna, 20 meter bort och
bortom dubbla plexiglas, såg han tre personer bevittna mordet – de såg ut som ”smileygubbar”. Spärrvakten tyckte att nio av de 25 personerna liknade dem som stod utanför. Önder
var en av dem. Sex personer sorterades bort som ”inte så aktuella från brottsplatsen”. Özkan
var en av dem. Läs våra kommentarer.
4. ”Stjärnvittnet”, den mordmisstänkte heroinisten. När Ferzende fick veta att spärrvakten
pekat ut honom som möjlig gärningsman ville han tala med polis och advokat. Ferzende led
av heroinabstinens och hade just försökt begå självmord i cellen varför advokaten bedömde
att han inte borde höras. Utan advokat närvarande sade Ferzende till polisen att han hört
Özkan och Önder berätta om en mordplan (vid tidpunkten visste han att även de satt häktade).
Berättelsen var Ferzendes fjärde i ordningen, av sammanlagt fem som hovrätten hade att ta
ställning till. I hovrätten medgav Ferzende att inte bara utpekandet av Özkan och Önder var
falskt – han hade dessutom själv befunnit sig på mordplatsen. Kommentarer A //
Kommentarer B.
5. Mobiltelefonerna. Spårningar av Özkans och Önders teletrafik visar att deras
mobiltelefoner befann sig i Rinkeby vid mordtillfället. Orhan, som har erkänt mordet, och
kusinen Ayhan har berättat att det var de som hade telefonerna. Själva har Özkan och Önder
hela tiden hävdat att de befunnit sig i Gävle, utan sina telefoner. Läs om alibivittnena här.
5a. Mobilvittne A. Özhan Topcu, Radus vän, som först sade att han minuterna
innan mordet blev uppringd av Önder, och att denne hade varit i sällskap med
sina bröder, men som tog tillbaka båda påståendena. Läs våra kommentarer.
5b. Mobilvittne B. Dan Spielberger förnekade först att han haft telefonkontakt
med Özkan och Önder under mordkvällen, Özkan känner han inte ens till
utseendet. Efter att ha konfronterats med samtalslistor – och delgivits misstanke
om ”medhjälp till mord” – ändrade Dan sitt vittnesmål och sade att han kan ha
talat med och träffat någon av båda bröderna. Senare tog han åter tillbaka detta.
Orhan har berättat att det var han som ringde samtalen. Läs våra kommentarer.
Läs hovrättens domskäl kommenterade här.

