
SLIPSMÖRDAREN
Året var 1965 Jag satt och arbetade med ett fall med ett försvunnet rånbyte när det plötsligt kom in 
en man som sa att han var så orolig för en av sina anställda, mannen verkade stressad och tittade in 
hos oss för att göra sin plikt som en god chef och samhällsmedborgare, han lämnade sin anställdes 
personuppgifter och bad att få avlägsna sig för att sedan gå tillbaka som sitt jobb igen.
kvinnan som var försvunnen hette karin Nilson och jobbade som fabriksarbetare på en 
chokladfabrik. Enligt skatteverket var hon 38 år, levde själv, hade inga barn och enligt uppgifter 
från arbetsgivaren var hon väldigt punktlig.
Jag beslutade mig för att besöka karin hemma i hennes bostad. När jag kom fram till hennes adress 
så visade det sig att hon bodde i ett hus på markplan med 7 små marklägenheter, jag knackade på, 
ingen öppnade, gick runt på baksidan, knackade på ett fönster, inget svar, jag knackade på hos 
karins närmaste granne,en man öppnade, mannen som öppnade berättade för mig att karin hade rest 
bort för att hälsa på sin syster, och grannen sa att han hade fått den informationen när karin bad 
grannen vattna blommorna medan hon var bortrest.
Jag kollade genom skatteverket att karin hade en syster och konstaterade att allt verkade vara 
normalt, jag ringde till karin arbetsgivare och förklarade situationen för honom. arbetsgivaren blev 
lite ställd när han fick reda på karin resa till systern eftersom besöket hos systern i sådana fall varat i
flera månader, jag ringde då till karins syster för att försäkra mig att karin verkligen var hos sin 
syster, men enligt systern så hade hon inte sett karin på 3 månader. Jag gjorde då så att jag ringde då
till Karins hyresvärd för att få mer information om karin, det visade sig att karin inte hade betalt 
hyran på 2 månader, och att gasräkningen var extrem hög nu undrade jag lite vem egentligen karins 
granne var, som påstod att karin var hos sin syster..men till att börja med så åkte jag tillsammans 
med karins hyresvärd för att inspektera karins lägenhet för att reda ut vad som kan ha hänt henne., 
när nykeln vreds om till lägenheten så mötes jag av en ohygglig stank, blandat av gas och liklukt. 
Hyresvärden vägrade gå in, men när jag gick in mötes jag av att karin låg i köket fullt av gas, jag 
tänkte att nu har hon begått självmord och att den manlige grannen kanske misstolkat karin om att 
hon skulle åka till systern. Vi knackade därför på hos grannen för att dels förhöra grannen om karins
syster och dels för att varna om att det var fullt med gas i grannlägenheten, men ingen öppnade, 
men jag tyckte att jag såg någon ligga i köket i lägenheten, och enligt hyresvärden så ska hon heta 
sofie, hyrevärden öppnade dörren, och återigen så mötes vi av gaslukt, vi försökte få liv i sofie, och 
genom ett mirakel så började sofie hosta. Hon fördes direkt till sjukhus,vi förhörde sofie och hon 
sade då att det var en man som försökt strypa henne..och att han pratade mycket om hennes granne, 
då gick det upp ett ljus för mig.jag åkte med raketfart till sofies grannes lägenhet och det resulterade
i att jag fick 2 polisbilar efter mig, vilket var bra pga att jag möjligen behövde förstärkning.. När jag
kom fram forserade jag dörren, och där stod en man och en kvinna som stod och tog kort på 
varandra. Vi grep genast mannen, för det var samma man som öppnade i sofies lägenhet när jag 
frågade efter karin...kvinnan som stod brevid mannen vid gripandet hette veronica.

mannen som vi grep hette egentligen ernst. Ernst var en 185 cm lång man med mörkt hår, med 
glasögon, när vi kom fram till stationen så började vi förhöret, vi började fråga först om hans 
bakgrund och därefter om hans medverkan i hela historien. Och om jag ska sammanfatta allt det han
sa under förhöret så blir det följande berättelse.

Ernst var 38 år gammal, ensam utan någon relation, vad han hade för roll i denna historien var den 
att Han hade en sexuell avikelse, han gillade nämligen att utge sig från att vara någon annan, 
eftersom han levde ett så trist liv som han tyckte själv. Han tittade i kontaktannonser och såg då en 
annons som föll honom i smaken, det var en väldigt specefik annons med väldigt hårda krav på dom
som sökte till annonsen, ernst såg detta som en utmaning och gjorde allt för att utge sig för att vara 
den perfekte mannen till hon som annonserade.
När han kom fram till hon som hade lagt ut kontaktannonsen som hette karin så började dom med 



att småprata, dom pratade om deras gemensamma intressen och deras framtid tillsammans, och i 
samtalet började Ernst prata om karins grannar, ernst frågade bla om det var jobbigt att bo granne så
nära tätt inpå alla i en marklägenhet, ernst frågade mer och mer om den närmsta grannen som hette 
sofie, vad sofie jobbar med, fritidsintressen och civilstånd. Mm, när ernst hade pratat om sofie  
oavbrytet i en timmes tid började karin bli mindre och mindre pratsam och ernst byte då 
samtalsämnen igen.
Ernst tog fram sin kamera och viskade i karins öra att han ville ta en bild på dom båda som han 
kunde ta fram när han saknade henne för mycket, han sade åt henne att le tillsammans med honom, 
när ernst hade stoppat ner sin kamera i fickan och druckit upp sitt kaffe tog han av sig in slips och 
tog slipsen snabbt om karins hals och ströp karin sakta och försiktigt så han kunde höra hennes sista
andetag. Ernst började då sätta igång gasen i karins gasspis så att det skulle se ut som ett självmord.

3 månad gick och ernst fick lust att mörda igen, då kom han att tänka på grannen till karin som hette
sofie, han visste ju allt om sofie med hjälp av karins berättelser, så han knackade på sofies dörr och 
låtsades samla in pengar till hemlösa, och eftersom sofie var djupt engagerad i dom hemlösas 
situation så släppte hon in ernst, som i sofies ögon visade sig vara rena drömmannen, han hade alla 
intressen som sofie hade. Men mitt i allt så började ernst också fråga om sofies grannar, han frågade
om grannarna för att han ville få mer kött på bena att övertala dom att skänka pengar till dom 
hemlösa. Ernst sade också att han inte ville prata så mycket om karin eftersom han redan varit där 
på besök. Ernst fastnade då för en granne som hette veronica och frågade då en massa frågor om 
henne, och eftersom sofie är en väldigt pratsam kvinna så fick ernst en massa frågor, mer än vad 
han behövde. Ernst tog till sist fram sin kamera och ville ta ett kort på dom tillsammans och när 
dom hade tagit kortet tog ernst fram sin slips och ströp sofie på samma sätt som karin hade blivit 
strypt, och just när ernst skulle sätta på gasspisen och gå därifrån så knackade det på fönstret, där 
stod jag och var ovetande om att det var en mördare jag pratade med, jag frågade mannen som 
öppnade var karin var, han sade då att hon hade en syster hon hade åkt till, vi sade då hej då till 
varandra och ernst stängde sedan dörren. Och direkt efter mitt besök så började allt om igen, men 
denna gången med veronica. Och sen grep du mig., 
-det var hela berättelsen sa ernst och vi kunde lägga denna historia bakom oss.

på vägen visade det sig när vi gjorde husransakan i hans lägenhet att han hade 20 kort på hans vägg 
på kvinnor som han poserade med som han hade mördat eller försökt mörda
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