
1



.

—w

Stockholms län
Enh

CU Interna utredningar
Hendllgg. (PratckoltMrwe)
Kommissarie Ingrid Michel
Bfr. hendlIggw

Inspektör Ing-Marie Hägglund

Kammaråklagare Håkan Roswall

Bm

1 0201-K38297-lO

Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav aiwående

50

52

54

Förundersökningsprot

HEMLiG
eniigt36 kap ( § sess1age

2010 -05- 31

POLISMYNDIGHETEN
1 STOCKHOLMS LÅN

HEMLIGj’:/
L179359o91

20 0-06
-Slgnerav

AMYNbGHETEN
dzn

2010 -9- “2 /

.

.

Polisen. dienummav

020 l-K335 109-09 Li.ittnr±_J

Annat ft3rtursmål Fiias
tidX11kt

Em*Igi)1t.id.n Tolic bivs

Unde.r8U.e om utred.*Ig enligt RB 23:18 Unde,rtel.e Ytbend Unde,vtel..
uta8nd senaetProtokolilämnatpåhäktet 2010-06-01

F&avaws

Karl Harling, fZirordnad 2010-01-26 2010-06-02
Unde,rt.t.a.Itt.vm Resit av jidavteie. n Resit av imder,Mele.1Ö,.vProtokoll lämnat till kontoret

- sa
Förhör misstänkt

0201-K335109-09 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav 24:8 1
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 5
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angåend 18
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutfllrhör angående 29

Skiss som Lindberg gjort av lgh Trollesundsvägen 31
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 32

Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående

Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående

Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutfbrhör angående

020 1-K25 127-10

1

58

75

84

94



Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående — .101
Förh dinisstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående - . 115
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutf3rhör angående 117

1 0201-K42542-10 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående_ 120
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav sluttrhör angående 139

0201-K47997-l0 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 142
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 167

0201-K335109-09 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 185
0201-K47997-10 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutf&hör angående 194

020 1-K2958 19-09 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 200
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angåendech 212

0201-K335 109-09 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav ang koppleri / 234

020 1-K2958 19-09 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutlrhör angående 251

0201-K135804-10 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 256
Telefiket

0201-K135812-10 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav s1utfrhör angående 273

0201-K135804-10 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav sluttrhör 2jående 277

0201-K35468-10 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 281
stänkt, Lindberg,Kar Göran öran ående 291

0201-K104061-10 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående
— 295

Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutf&hör angående 314

0201-K39129-i0 iörhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 316
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutfrhörr gående 322

020 1-K69648-1 0 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 324
Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav slutfbrhör angående 328

0201-K39113-10 Förhörmedmisstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående ... 330
0201-K335 109-09 Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående.eslag..a .337

Förhör med misstänkt, Lindberg, Karl Göran Gustav angående 346



Penonalia

Bilaga sk!ligc Lindberg, Kr1 Göran 347
Personalia, Lindberg, Karl Göran Gustav 348

.
L

.

.

.



Undd am,, Lk,deud am rM
Ja Ja
FÖsvwn*ud Fv.w,ibud nv.amd. Goddi .cm rten iordn

Ja

13:15
Typhör

Polishuset i Falun. RB 24:8 Ljudbandsförhör
1Jtsk,$w w

I-MH

Be.

Förhöret är en sammanfattning av dialogftirhör.

Lindberg delges misstanke om våldtäkt den 8 januari 2009, TrollesundsvägeniBandhageni Stockholm, våldtäkt genom att hållit fast en 17 årig flicka och därigenom låtit henne tåla ochutföra sexuella handlingar.

Lindberg förnekar brott

Lindberg delges också misstanke om försök till grov våldtäkt mot barn, en 14-årig flicka,genom att ha kontaktat ifickan i syfte att utföra sexuella handlingar mot henne, 25 januari20 10, Falun.

Lindberg Mrnekar brott.

Lindberg har ingen invändning mot att uttala sig utanflirsvarare närvarande.

Angående våldtäkt Trollesundsvägen

Lindberg uppger att han haft kontakt med en man, vilken han inte kommer ihåg namnet på,som sa att han var intresserad av att ha sexuella kontakter. Lindberg kom i kontakt medmannen på en chattlinje, telefon chatt, han tror det heter Telefiket. Mannen sa att han varintresserad av sexuella kontakter och undrade om Lindberg ville vara med och ha litespännande sex. Lindberg och mannen träffades och snackade. Mannen sa att han hade enlägenhet i Bandhagen och att han brukade träffa en kvinna där och frågade Lindberg om han
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var intresserad av att vara med. Lindberg tyckte att det itspärnande. Mannen sa att det var
någon bekant till honom som arbetade i Nynäshamn som hade lägenheten. Han berättade
också att han jobbade åt något läkemedeisbolag och var bosatt i England.

Lindberg har varit på adressen två gånger.

Första gången kom Lindberg dit och då var bara mannen där. Då var det något som blivit fel,
så mötet blev inte som det var tänkt.

Andra gången Lindberg kom till adressen så var mannen där och två kvinnor som mannen
kände, men som Lindberg aldrig träffat fi,rut eller kände. Lindberg har ingen aning om när i
tid detta var, men uppger att det var en veckodag, mitt på dagen vid lunch tid.

Lindberg beskriver att båda kvinnorna hade mörkt hår, meddellängd och kan inte komma på
något mer speciellt med deras utseende. På fråga hur kvinnorna var klädda uppger han att de
hade högklackade skor, kort kjol, vanlig kort kjol, och någon urringad top av något slag. Han
tror att båda kvinnorna var klädda på det sättet På fråga om kvinnornas ålder så uppskattar. Lindberg att den ena var ca 35-40 år och den andra drygt 20 år, kanske 20-25.
Det hela började med att kvinnorna smekte varandra först och Lindberg och mannen satt och
tittade på och sen bjöd kvinnorna in dem att delta i sexakten.
Lindberg ombedd beskriva lägenheten. Han uppger att det var en etta med ett litet pentry,
toalett en säng, en byrå , tv, en garderob, två stolar och ett bord, där Lindberg och mannen
först satt och tittade på, och en säng. Det var ungefär som en övemattningslägenhet Det
fanns en säng, eventuellt en 120 cm bred, lite bredare än normal. 1 den sängen låg de alla fyra
när de hade sex.

Lindberg uppger att de hade “vanlig” sex, oralsex och vaginal sex med kvinnorna, inget
konstigt.
Lindberg uppskattar att han var i lägenheten i ca 2 timmar.
Lindberg betalade ingenting för denna sextrAff Han vet inte om mannen betalade kvinnorna
något Lindbergs uppfattning var att mannen kände kvinnorna ganskR väl.

På fråga hur lång tid det tar mellan det att Lindberg f3r kontakt med mannen på chattlinjen till. dessattdeträffas,uppgerLindbergatthanminnsintedet,mentrorinteattdetvarsålångtid
emellan.

Detbievinte så attLindbergträffade dendärmannennågotmersen,dettapågrundav att
Lindberg inte gillade honom riktigt Han tyckte att mannen var svår att prata med, Lindberg
villejuävenhaensocialkontakt

Lindberg tillfrågas om han ofta ringer till Telefiket, han uppger “Ja, jag brukar ringa där
ibland”.

Lindberg informeras om att målsäganden från Trollesundsvägen i förhör berättat att hon varit
ensam kvinna vid det aktuella tillfMlet och om det kan vara så att Lindberg glömt bort just det
aktuella mötet Han uppger att han skulle kommit ihåg om han varit där vid ytterligare ti11fUe
ände nredogjort för.

Lindberg ombeds beskriva mannen.. Han uppger att det är en gråhårig man i 55 års åldern, rätt
så lång, längre än Lindberg som är 190 cm lång. På fråga om Lindberg skulle känna igen
mannen om han såg honom igen, svarar han kanske.
Lindberg förevisas en bild på en man, den man som vid det aktuella tillfllet hyrt lägenheten i
2:a hand, på Trollesundsvägen ch tillfrågas om han känner igen honom. Lindberg svarar
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att han känn r igen hcnom och att det. kan stJmma att det är rätt man.

Angående försök till grov våldtäkt mot barn 1 Falun.

Lindberg ombeds att berätta om anledningen till att han idag befinner sig i Falun.
Han uppger att även denna gången så var det via den här chattlinjen på telefon som han fick
kontakt med en tjej som han böljade snacka med, det är ca en månad sedan och de har sedan
fortsatt att snacka en del och skickat sms till varandra. Hon tyckte det var spännande och han
tyckte det var spännande. Hon sa att hon skulle vilja att de träffades. Hon sa att hon gick i
årskurs 3 och skulle ta studenten och att hon är 19 år. På fråga hur mycket de har haft kontakt
med varandra så uppger han att hon har messat honom och han har messat henne ett par
gånger i veckan. De har även pratat med varandra 7-8 gånger.
Lindberg har aldrig sett henne och tanken var att de idag skulle träffas i Falun. Det enda som
var bestämt var att de skulle träffas, ingen av dem har ju sett varandra och de tyckte att det
skulle vara spännande.Tjejen skulle åka buss från Mora till busstationen i Falun och de skulle
träffas där.
På fråga hur de skulle känna igen varandra uppger han att de hade talat om för varandra hur
de skulle vara klädda.
Lindberg uppger att ingenting om vad de skulle göra vid det här mötet var bestämt, utan de
skulle träffas och prata. Tanken var väl att de skulle göra någonting, men det var inget sagt
eller bestämt dem emellan. På fråga varför de skulle träffas, om det var en sexrelaterad träf1
uppger Lindberg att så var det Hon tyckte det var spännande med en mogen man och han
tyckte det var spännande med en ung tjej. Hon var lite för rolispel, att han var äldre man och
hon var så ung, det tyckte hon var spannande, rollspelet det varjust åldersskillnaden.
På fråga om ifickan berättat om några såna tidigare erfarenheter uppger han att hon sagt att
hon träffat någon kille på 30 år, men det vet han ju inte om det är sant eller inte.

Lindberg uppger att han idag skickade ett sms till tjejen och frågade om hon var på väg. Hon
svarade att hon missat bussen. Han svarade att han tyckte det var synd och undrade hur de
skulle göra då, hon visste inte. Han tänkte då att det kanske var så att tjejen egentligen inte
ville utan att det bara var fantasier från hennes sida. Han frågade henne då, vill du inte eller
kanduinte,honsvaradeatthonintekunde.Hanfrågadedåvaddeskullegöraochhon
svarade att hon inte visste. Han skickade då ett sms där han skrev att han tyckte det var bäst
om hon var ärlig, om hon inte ville komma eller inte kunde så var det bättre att säga det, för
det ärju bättre att vara ärlig, annars kann det fel. Hon svarade att hon inte kunde och ville
inte. Han svarade att han tyckte det varit bättre om hon sagt det innan han åkt till Falun. Hela
dagens konversation som han nu redogjort för har skett via sina.

Lindberg tillfrågas hur han hade tänkt sig dagen om hon nu hade kommit med bussen, vart de
skulle tagit vägen. Han uppger att tanken var att de skulle satt sig och fikat någonstans och
käntefteromdethadekäntsrättdememellanochomdethadekäntsrättsåkanskedehade
hittat någonstans att vara, han vet inte, det hade helt berott på hur det hade känts.

Lindberg tillfrågas hur han tycker tjejen låter när de pratats vid på telefon, med tanke på
1 iz aldrig refiekterat över det. Hon saju att hon

nvar 19 år gammal.

______

duktig och
t är det hanv

Lindberg tillfrågas hur ofta han träffar kvinnor från sån här chattlinje, telefonlinje. Han
uppger att det är inte så ofta men det händer någon gång att han gör det. På fråga uppger han
att han aldrig betalat för sexuella tjänster.
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Angående telefoner och 4 st Viagra tabletter. 100 mg. 1 beslag.

1 samband med att Lindberg greps och av visiterades anträffades tre mobiltelefoner och fyra
stycken tabletter, Viagra. Han informeras om att det tas i beslag, han gör anspråk på samtliga
telefoner som tillhör honom samt tabletterna.

Det är två stycken Sony Ericson och en Nokia telefon.

Den platta telefonen, Sony Ericson har telefonnummer Det är ett. abonnemang. Det numret har han haft i 15 år.

Den andra Sony Ericson, svart som man viker upp, har telefonnummer Det är
ettkontantkortiochhanharhaftdetnumretica3-4år.Hanharhaftsammakontantkorti
hela tiden och har inte bytt nummer.

Nokia telefonen är också ftrsedd med ett kontan&ort han minns vid f&hörstillfUet inte
numret till den, men han har haft även det numret i ca 3-4 år. Han har haft samma
kontantkort i hela tiden och inte bytt nummer.
Ingen av telefonerna är f&sedd med pm kod.

Lindberg har haft recept på Viagra tabletter i 10 år.
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Förhörsledare Ing-Marie Hägghmd samt Ingrid Michel.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
L: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

H: Då Göran vi har ju redan pratat lite grand om det här på Trollesundsvägen.

H: Och jag undrar nu när det har gått en tid, om du har ändrat din instAllning till denhändelsen där eller den misstanken som jag delgav dig?

L: Nej sanama, jag har inte våldtagit någon.

Il: Nej men du berättade om att du har varit på Trollesundsvägen vid två tillIUen,stnamer det?

L: Mm. Ja men det där andra tillfMlet det kan nog vara den om... jag har funderatalltså jävligt mycket och då var det nog... alltså jag är inte hundra alltså, men det kanvara så att det var en ensam kvinna där, jag har funderat jättemycket på det alltså. Ochnärjagkomditsåstodhon... detfinnsettlitetkapprumochsenärdetettrum
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innanfr, då stod hon innnflr där och vid hennes sida stod dar mannen, som jagtror är den du visade på bild.

Och då presenterade han henne tror jag på nåt sätt säger namnet, men jag är inte säkerpå vad hon hette: eller nånting sånt där sa han, “vihar...” det är jag gsinska säker på, “vi har känt varann länge det är en underbarkvinna” säger han nånting sånt här, ja exakta orden alltså och det verkar ju så på derasrelation alltså, så att som dom hade en längre relation, han höll om henne och hontittade på honom och log och så där va.

Ja sen sa dom nånting om att: “Är hon inte vacker?” ‘joo” sa jag “det är hon”, “ja villdu inte kyssa henne?” ‘joo” sa jag och så frågade jag henne “är det okey?” ‘jaa” sa— hondåochsenkysstesvi. Ochhanvarnogdäroksådåochkommermteihågomdom kysstes eller inte, det är möjligt att dom gjorde. Och sen så bötjade vi smekavarann, jag smekte henne och hon smekte mig, på kroppen ft’rst och så och sen så gav. hon mig oralsex och ja det gjorde hon själv då så där, jag frågade om det var okey.
Sen frågade jag henne om jag fick ge henne oralsex, javisst det gick jättebra och då laviosspåsängenf&detflnnsensängdär. Senkanjagfaktisktintekommaihågomvihade nånting eller inte, vi hade åftninstone är det inget avancerat på nåt sätt, utan i såfall så var det ett vanligt vaginalt sex. Men jag kommer faktiskt inte ihåg det om detslutade med oralsex eller om vi hade en vagina1ex, vi hade absolut inte analsex ft3rdet har jag nästan aldrig.

Ja under... ja hon var aktiv och jag var aktiv och det var väl inget speciellt, jag kaninteerinramignåntingsomskullevaspecielltpånåtsättva.Efteråtsågickhoninitoaletten och sminkade sig och vi pratade lite och han pratade med henne och jag trordet var nåt skratt också, nån som sa nånting lustigt Och sen så sa jag hej och adjö ochdå sa han: “Ja jag väntar på henne jag ska skjutsa henne, så att jag väntar tills hon ärklar”. Jathats all, så gick dettill.

H: Kan du komma på namnet på den här mannen?

L: Nej. Det enda jag bestämt kommer ihåg det var att han presenterade sig, att hanjobbade på ett läkemedelsfirma som läkemedelskonsult tror jag, jag har ftr mig det i. alla fall. Och att han bodde utanlbr London och att han jobbade här på veckorna ochhan hade den här lilla lägenheten dels som övernattningslägenhet, men sen också somett kärleksnäste verkar det som.

Och sen bodde han hos några släktingar, som jag uppfattade det i nån villa i Täby,Solna, Sollentuna nånting sånt där, vi pratade ju lite han och jag. Han var ju... alltsåden där mannen han var lång och smal alltså det kommerjag ihåg, han var nästanlängre än jag alltså och så var han alltid välklädd på nåt sätt, men det tog jag som attnär han jobbade som läkemedelskonsulent eller konsult så kan&e (ohörbart ord) så.
Ochhanvarvänligpånåtsätt,mendetvarnåntingiminmagkwdasom sa, attnejjag vill inte fortsätta bekantskapen, alltså jag kan inte säga vad men jag fick enmagkänsla att det... vad det kan jag inte säga men... Alltså jag har ju en ganskahyfsad personknnedom eller person... jag kan när jag träffar en person så där ser jag
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det, jag fick fir mig att han kundc bli arg, haii bar kort siubin alltså och verkligen
brusa upp.

Men det visade han aldrig för mig alltså, men jag fick nån känsla av att det (ohörbaraord) så där och jag har svårt för såna människor, det är klart man kan bli arg visst,menommanblirargpågrundavattandainteärtillagsellernåntingsåntdärdå
(ohörbart ord) jag. Men det var nånting som kändes som att mm vad är det för lirare.

H: Ja vi kommer till det. Men kan du beskriva den här kvinnan då, du säger att det
var.., du kommer till den här lägenheten och vilken...

. L: Hon var sexigt klädd.

H: Beskriv hur många personer finns i lägenheten?

L: Två hon och han.

H: Är det den här mannen och en kvinna?

L:Ja.

H: Och hon var sexigt klädd, beskriv det?

L: Kort kjol, högklackat hm ja jag kommer inte ihåg, alltså hon var.., ja minnesbildenhon var sexigt klädd, men jag kan inte erinra mig exakt hur, men alltså det var kortkjol det var det, kort kjol och högklackat och strumpor och nåt... för man såg intehennes bröst eller nånting sånt där, utan det var urringat nånting. Ja mer kommer jaginte ihåg faktiskt Och sen var hon... som jag kommer ihåg här nu att hon varmörkhårig, ja hur långt det var det... det var inte extremt långt och det var inte
extremt kort det var kanske i din längd eller nåt sånt där fast mörkt. Hon såg ut som envanlig svensk ung kvinna, snygg.

•

___

L: Mm hon stod... jag kan rita upp rnniniet om du vill eller...?

• H: Du kan gärna rita upp lägenheten.

L: Hoppas jag kommer ihåg nu. Nu har jag lite svårt alltså, här vet jag inte om... jagkommer inte riktigt ihåg nu, här kan va en trinett kanske jag vet inte.

H: Ja då har du ritat upp lägenheten.

L: Härkommermaninochhärärtoanochdåstodhonhär.

H: Du ritar nu en liten ring att hon stod vid sängen?

L: Ja.

H: Så gör du ettkryss...
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L: Och han stod där.

H: Och han stod bredvid?

L: Mm och jag kommer här tar av mig ytterkläder, kommer hit säger hej, hej sägerhon och hej säger han och det här.. ..och så presenterar han henne då, nu är jag intesäker på naninet alltså. Men han säger:’ - n underbart sötkvinna som jag har känt länge, vi har känt varandra länge” säger han då, ‘tja det ser jagdet” sa jag, ja hon vänder sig mot honom och ler eller nånting sånt där va.

Och sen tar han henne om axlarna tror jag och så säger han: “Vill du inte kyssa henne• då?” “jo” säger jag och så gör vi det då och då är han kvar där i (ohörbara ord). Ochsen börjar vi smeka varandra och hon ger mig oralsex och han går och sätter sig trorjag.

•
L: Ja här därhon står.

H: Bredvid sängen?

L: Ja. Och sen går vi och lägger oss där, jag tror att hon fortsätter och ger mig oralsexpå sängen, jag ligger i så fall på rygg och hon gör det ja och sen frågar jag henne: “Fårjag ge dig oralsex?” “jaa visst”. Och då lägger hon sig tror jag... jag har svårt för attkomma ihåg allting, men hon lägger sig tvärs över sängen då alltså så och sen så gerjag henne det.

Sen har jag ingen större minnesbild av om vi fortsatte där eller att hon gav mig oralsexså att jag kom eller om vi hade vaginalt sex, den frågan är öppen för mig jag kommerfaktiskt inte ihåg det Och sen... ja sen ligger vi där sen pratar vi och så där och ligger. och småsmeker och sen går hon upp och går in i toan och börjar göra sig i ordning omhon sminkar sig. Och jag snackar med honom lite grand och sen sägerjag hej då ochsen stannarjag till där och säger hej då till henne och hon säger hej då och sen går jag.

H: Ska vi säga till bandspelaren att när du säger “när du stannar till” (ohörbara ord)...
L: Stannar jag till utanför.., ja hon stod och sminkade sig då. Så gick det till.

H: Det ärviktigt attduberättarprecis också, du sägerattnibådaäraktiva, du sägerhär när du kommer in så står dom båda här och så går mannen och sätter sig och honger dig oralsex. Hur eller i vilket läge, står ni, sitter ni, ligger?

L: Jag står och hon går ner på knä, men sen går jag och lägger mig på rygg och honfortsätter och gör det och sen så frågar jag om jag får ge henne oralsex och då läggerhon sig... det kommer jag ihåg i alla fall, då lägger hon sig tvärs över och så ger jaghenne oraisex.

H: Tvärs över sängen?
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L: Ja med... ja tvärs över sängen.

H: Hur ligger hon då?

L: På rygg. Ja och sen kommer jag inte ihåg.

H: Var befmner du dig då när hon ligger tvärs över sängen på rygg?

L: Dåstårjagpåknähär.

. H: Framilr henne?

L: Mm. Och jag frågar alltid henne vad hon vill då: “Så är det okey och kyssa dig och
är det okey och ge dig oralsex”, säger hon då “javisst”, hon visar ju också det med
gester och kroppsrörelser och så. Ja.

• H: Så hon står på knä bredvid sängen och ger dig oralsex?

L: Mm.

H: Sen lägger du dig på rygg på sängen och bon fortsätter och sen så ligger hon
tvärs...

L: Jag smeker väl henne då det kan jag tänka mig, jag smeker henne och så där och
sen kysserjag hennes bröst och lite så där och sen frågar jag henne om jag fr ge
henne oralsex och då skiftar vi plats alltså.

H: Du säger att du kysser hennes bröst och tidigare sa du att hon hade nånting på sig
så att du inte såg brösten?

• L: Mm nej men det.., hon hade nån top eller jacka eller nånting sånt där och det...menpånåtsättsåvarbröstenintesåaktulla,utankändevälpåhennesbröstochdet
var inte så att hon.., att brösten var det centrala på nåt sätt

H: Den här målsägaren flickan hon berättar att när hon ligger på rygg i sängen, så
• sätter du dig över hennes ansikte?

L: Sätter mig över hennes ansikte? Nej det kan jag inte erinra mig att det... nej, nej.

H: Det är det du ärniisstänkt ftSr, attioch med att du sitterpåhuk överhennes ansikte
och att du har hAUt fast henne, är det nånting du känner igen, hAut fast henne i
överarmarna?

L: Nej, nej, nej det känner jag inte igen. Jag höll inte fast henne överhuvudtaget alltså,
det fanns inget våld med.

H: Förra gången vi pratades vid, då hade du inget minne av att du skulle varit i denhär lägenheten, när det var en ensam kvinna där.



Förhör med Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-01-27 15:10 dianenr 0201-K335109-09 1
Ic

L: Nej men jag harju haft tid och funderat och då har jag ju ftrsökt verkligen
bearbetat det här och kommit fram till det här.

H: Jag påstår ju att det här skedde den 8januari2009 ett år sen, kan det stämma?

L: Vet inte nienja det är möjligt

H: Vi har ju i tidigare frhör hår pratat om att det har hänt vid några tilllllen, att du
har träffat kvinnor, andra kvinnor (ohörbara ord). Jag kan tycka att det är en sån udda
händelse, att komma till den hår lägenheten där den här karin står och frågar om du
vill kyssa henne och sen går han och sätter sig i en stol då. Vad gör han?

• L: Alltså jag kommer inte ihåg om han satt där hela tiden eller om han var med på nåt
sätt, men vi hade ju absolut ingenting som man kan beteckna som en trekant.

H: Nej jagkantycka att det är en sånuddahändelse, attnian inte skulle glömmabort
•

den?

L: Ja alltså detvar... janja detvarinte så där så detpoppadeupp direktalltså, men
när jag verkligen... fr du påpekade ju då men kan du komma ihåg och så där, nu har
jag ju verkligen faktiskt försökt alltså. Och det jag... ja det jag kom ihåg... varfr jag
kom ihåg, det var därför jag när jag började fundera på honom, att jag tyckte att han
var en sån servil person va, men att jag hade den här magkn4an. Och då kom jag
ihåg att han nästan så där lite familjärt hade presenterat den här och då började jag jukomma ihåg den händelsen alltså.

Sådetvargenomdetalltsåatthan...jasomjagsadomverkadejuhaen... inte
(ohörbart ord), men en relation i alla fall i positiv bemärkelse, då kom jag ihåg når jag
bearbetade honom, att jag tyckte inte att det var.., det var nånting som jag inte tyckte
om hos honom. Men i början då då var han så väldigt älskvärd och jag kommer ihåg
just den här presentationen han gjorde alltså, som var väldigt positiv så att säga, då

•
(ohörbara ord) spela upp så att säga.

H: Använde du kondom?

L: Inte i oralsexet (ohörbara ord) sen så kommer jag inte ihåg om vi hade nåt
ytterligare, alltså om det bara slutade med olika oralsexvarianter så att säga.

H: Är det så att du har så mycket olika såna här sexuella träffar och fbrbindelser, så attdu inte kan kom a ihåg enstaka?

L:Nejsåårdetintedetårnogmeraattdetvarettårsendrygt,attdetskufleetsasig
fast alltså, det var ju ingenting som etsade sig fast hos mig och den här tjejen ärju
ingen som jag har träffat senare eller tidigare eller så. Alltså det var liksom ingen
relation mellan oss som gjorde, att jag skulle lägga in i den min komiliågbank, utan
det var ju en sexuell upplevelse. Och mycket positivt från min sida och jag uppfattade
det så från hennes sida också och inget våld från min sida, nej.

H: Förra gången så berättade du att du hade varit i den här lägenheten och träffat två
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kiimor?

L: Mm det var senare.

H: Det var senare, var det långt senare?

L: Ja jag kommer inte ihåg nu faktiskt, jag kommer inte ihåg när det var men det var
en tid efteråt i alla fall.

H: Hur många gånger har du varit på den här adressen Trollesundsvägen

. L: Ja i lägenheten två gånger.

H: Två gånger?

L:Ja.

•
L: Den där kvinnan.

H: Det här tilliIlet som du berättade?

L: Ja.

H: Och andra gången...

L: Ja med andra två...

H: . . .med dom där två kvinnorna som du har berättat om i ett tidigare frhör?

L:Mm.

H:Denhärmnnendå,jaggerhansriktiganamnhärfZkattdetskablilitelättoch
prata om han, han heter

•
H: Hur avslutades den här kontakten er emellan, du sa att du inte gillade honom?

L: Ja det var nog bara att vi slutade ta kontakt.

H: Hade ni mycket kontakt?

L: Nej det var ju inte.., tre, fyra kontakter och sen ja sen var det nog jag som liksom
lät det bara dö ut.

H: Hade du och den här mannen en tre, fyra kontakter?

L: Ja per telefon ja.



Förhör med Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-01-27 15:10 dianenr: 0201-K335109-09

t

H: Ja.

L: Ja (ohörbart ord).

H: Hur har du presenterat dig fi5r honom?

L: Hur jag har presenterat mig?

H:Mm.

L: Nej jag har nog bara talat om hur gammal jag är och hur jag ser ut och så och ja nåt
namn kanske, inte mitt riktiga.

H: Inte ditt riktiga?

•
H:Vadkalladedudigftrdå?

L: Jag vet inte (ohörbara ord) nånting.

H: Har du nåt namn som du brukar använda dig av eller...?

L: Nej det brukar vara olika ingefr i den
åldern som jag skulle kunna heta. Vad är det fbr en mflnniska då är han det jag tror?

H:Javibehöverintegåinpådetnu,mendetfinnsjuuppgifterom... detvaren
artikel med dig i Dagens Industri var det i februari?

L: Kanske det

• H: 2009?

L: Mm kan ha vart det

•
H: Som han såg dig i och kände igen dig. Var det nån diskussion er emellan om den?

L:Nej.

H: Eller att han tog upp det här överhuvudtaget om ditt...

L:Nej.

H: Ingenting?

L: Nej. Jag visste inte att han visste om det

H: Jag har ju gjort... vi har gjort såna här mätningar som man kan göra på telefoner
och det ärju bekräftat att dina telefoner finns på den här adressen det här datumet som
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jg har uppgivit också. B!aiid aniit dcii 8 januari nicil ävi dn 20 januari, kan det ha
varit när du träffade dom här (ohörbara ord)?

L:Jakanhadetkandethavarit,kanhavartdet.

H: Men sa du... hur mycket kontakt hade ni haft sa du?

L: En tre, fyra gånger.

H:Ärdetsamtaldåellcr...?

. L: Ja men jag vet inte om vi messade möjligtvis (ohörbara ord).

H: Mennärdukommerhit den 8januari, äralltsåfbrsta gångendu ärdär?

L:Ja.

H:Vadäravtalat,vadärbestämtmeddethärmötet,vadärsyftetmedattdukommer
dit?

L: Syftet... - —-(tystnad) jagharfbrmig atthan sa att... firvi
hade ju pratat lite grand om sexrelaterade saker va och då säger han så här: “Ja men
jag har en liten övernattningslägenhet i Bandhagen, den använder jag som en
kärlekslya f8rstår du ibland och vi skulle kunna träffas där och ha det lite skönt”,
‘jaha” sa jag “det går väl bra”. Sen tror jag att han ringer till mig och säger att: “Passardetattviträffasdåochdåsåskavihaliteskönt?” “ja” sägerjagdå,jaochsånärvi
kommerditdåärdetsåalltså.

Och när han säger så då uppfattar jag det egentligen som, att han var ute efter att ha en
trekant, mera traditionell trekant, men jag kommer faktiskt inte ihåg alltså. Jag vet ju
atthansattistolenochtittadeendel,menhurpassaktivhanvaralltsåjagkommer. inte ihåg alltså, det är möjligt att han var aktiv och gjorde saker. Jag kan inte.., ja nej
dusägerdethärskullevasomvadheterdetmålatieldskriftf&mig,mendetärinte
det alltså.

H: Nej jag bara tyckte att det var 1cmke annorlunda.

— L: Alltså han kan mycket väl ha vart aktiv, fast jag inte kommer ihåg det nu alltså,
men det var inte så det vill jag påstå, att det var inte så att det var en traditionell
trekant, där vi hela tiden alla tre var aktiva alltså, så fall var han aktiv i sin del och
jag i min del och... Alltså jag vill ju påstå att en del av min.., men det är alltså en
känsla jag har nu igen va, men en del av min känsla mot honom var... firutom då att
han var.., kunde brusa upp alltså jag kände det på nåt sätt, det andra var att han var
pervers på nåt sätt, att han gillade perversitet

Och jag vet inte varjag har fatt det ifrån, men alltså jag tyckte han hade en attityd
ibland och jag gick ju aldrig in på det va och fråga honom eller nånting sån där. Men
pånåtsättsåhadehanenattitydsåatthan... detverkadesomhangiflade
perversiteter alltså. Och då menar jag inga extrema perversiteter utan var går gränsen
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fr extrema.., alltså jag menar inte mi sex mcd barn eller djursex eller nånting sånt
där. Men alltså tillsammang med en kvinna så kunde jag mycket väl tänka mig, att han
skulle hänge sig åt kiss och bajs, nej jag kan inte.., ni får inte ta det så (ohörbart ord).

Men jag fick en känsla av att han var inne på... det tuggade honom alltså fick jag en
känsla av alltså, jag är så långt ifrån det alltså så att... Och det var delvis det och
delvis det här med att jag kände att han hade nåt humörsvängningar alltså. Han var
inte den där servile trygge mannen som han var från början, utan han var.., ja det var
nånting annat alltså, så jag drog mig ur den där relationen. Jag tror att han.., det var ju
nånting (ohörbara ord) nånting sånt där alltså, jag tror att han messade mig nån gång
senare, men jag svarade aldrig på det iror jag.

• H: Betalade du fl3r det här?

L: Ingenting.

• H: Ingenting?

L: Ingenting nej.

H: Jag harjupratatmed den härtjejen då som du tbrstår och hon.., det är inte så att
hon har sex med äldre män, fbr att hon tycker det är roligt, utan hon tar betalt och jag
har lite svårt och se varfbr det skulle vara gratis den här gången fbr dig?

L: Alltså jag betalade ingenting, jag fick en känsla av att han stöttade henne och inte
bara nu alltså utan att han liksom var nån form av... som hon träffade.., jag vet inte
om hon träffades sexuellt sex, jo det gjorde hon nog fbr att han var väldigt så där, ja så
att jag var övertygad om att han var hennes finaniär. Och alltså både han och min
relationdetvarjusåhärattvihadesnmmaintressealltså,attdetvartrevligtoch
träffas och ha sexkontakterdå och så där va. Och jag upplevde det här att han ville
liksom nästan.., vad heter det... vad heter det briljera.., inte briljera, utan han ville• betalade ingenting.

H: Du betalade ingenting?

• L:Nej.

H: Händer det att du har sexuella relationer med män?

L: Nej.

H: Har du nån fråga Ingrid?

M: Mm. Nu har ju inte jag hört från.., ni har ju träffats en gång tidigare, men din
kontakt hur fick du kontakt med honom från början?

L: Ja det varpå linjen.

M: På det här Telefiket?
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L: Telefiketja.

M:Närvardetdå?

L: Har jag ingen aning och ja var det här den 8 januari kan jag tAnka mig att det varnån gång i december.

M: Dom gånger du hade träffat honom är det dom här två tilifihliena?

L: Ja.

• M: Det har inte vant tidigare alltså som ni har pratat med varandra och träffats?
L: Nej det tror jag inte nej, nej träffas nej.

M: Och så beskriver du henne som mörk en vacker kvinna?

L: Mm.

M: År det något mer du kan beskriva om hur hon såg ut?

L: Alltså nej välformulerad kropp och snygga ben 1 och... 1.70 kanske varken tjockeller smal ordinärt, ja välproportionerlig, såg ut som en fräsch ung tjej, svensk tjej.
M Och håret var mörkt riktigt mörkt?

L: Ja jag har fZr mig det.

M: Ögonfrg?

. L: Ingen aning nej.

M: Inte några anletsdrag?

L: Nej söt var hon sött ansikte.

• M: Du säger ju också att du hade nån känsla av eller obehag när det gäller honom,blevhanargdäreller....?

L: NU men han pratade ibland i sitt servila sätt, på ett sätt som ja som jag kände atthan kan bara blixtra till alltså, om han inte får som han vill eller nån som inte är tilllags eller så där.

M: Var det nånting han sa då?

L:Janåntingmåstedethavartmen...nejjagkanintecrinramig,mendetkanhavartnån annan gång också, när jag har pratat med honom i telefon eller nånting sånt där attliksom han har uttryckt sig på nåt sätt som jag reagerade på. Jag kan inte säga vad detär det är en magkän’la jag har alltså, han kanske är världens lugnaste person alltså, det
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vet inte jag (ohörbara ord).

M: Hur upplevde du hennes srnnesstänining under den här tiden som du var ilägenheten?

L: Glad, aktiv, ja glad och aktiv och möjligtvis lite stressad fbr hon skulle tillbaks tillnånting, jag vet inte vad hon skulle till, men det var därfbr han sa också det att: “Jamen du kan gå nu jag skjutsar henne”. Men det var ingen stort stress alltså utan det varju lugnt alltså, det var ju ingenting som (Idappar i händerna) så där va. Utan det... vitog god tid på oss innan och under och jag låg kvar och jag tror att dom kelade nåntingockså och hon gick ut till toan, så det var liksom inget så att hon (oskrivbart läte) sådär.

M:Ochdånärdusanärdugickdärifrån,såhadedutittatinpåtoaneller...?

L: Ja då stod hon och sminkade sig.

M: Vad sam då?

L: Jag sa hej då och hon sa hej och (ohörbara ord) så gick jag.

M: Var nån av er påverkade av nånting vid det här tilllllet?

L: Inte som jag uppfattade det, nej det är knappast troligt att nån skulle vara påverkadav alkohol eller nåt annat, nej inte som jag uppfattade det i alla fall, nej.

H: Inibr ett sånt här möte... du sa ft’.rra gången att du hade haft recept på Viagra i tioår, tar du Viagra infi3r ett sånt här möte?

L: Neej normalt inte utan det är väl när jag vet att jag behöver hjälp.

H: Vi kan ta det efter frhöret här. Det här med och hålla på och ringa till den härsexlinjen eller kandie flera sexlinjer, Telefiket, chattlinje kallar du det fbr, ärdet nåttvångsmässigt är det nåt sexmissbruk, om du fbrstår vad jag är ute efter?

L: Nej men det tror jag inte det är, utan... alltså jag fascineras som jag sa otroligt avdom här människorna då, kan då prata med alla typer då och undra lite och så, en del

1

.

•
H: Jag var inne på...

L: Sexuell stimulans berorju på olika saker.

.
fl’

H: Vi pratade om det i frra frhöret också om du hade ätit nån medicin eller så där?
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ärju rätt roliga och prata med också. Alltså dom har ju tankar som jag aldrig har
kommit på och en del ärju fullständigt.., man undrar hur dom har kunnat ringt upp,
alla hästar är inte hemma alltså och dessvärre är det väl så att det är mest karlar som är
sånL

H: Jag har inga mer frågor. Har advokaten?

A: Nej tack.

II: Jag sa det inte i början här att frhöret påbörjades 15.10 så jag säger det nu och nu
är klockan när vi avslutade 15.55.

.

.

4

.

.
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namnet. “Jo” säger jag “han ärjättcsöt”. Ja och så säger han: “Vill du inte kyssa
henne?” säger han, “jo” säger jag och så går jag fram till henne då och då har hon den
här ögonbmdeln, då tar jag bort den.

Och då blir hon.., ja reagerar “nej” säger hon och så plockar hon ner den eller om det
ärhan som gör detvetjag inte, detvarnån av dom i alla fall,ja och så säger1an: “Nej
men hon vill ha den på hon är blyg ser du”. Jaha ja och så kysser vi varann
han står fortfarande kvar där och så säger han: “Men ska du inte klä av dig så vi kan
ha det lite skönt?” “jo”, då ger hon mig oral sex där och sen klär jag av mig.

Ochsenvetjaginteriktigtnärhangårochsättersig,menhanärjumedlitesådär. och egentligen regisserar nästan va, men han går och sätter sig och han pratar och
säger... ja och då lägger jag henne snett över så bär...

H: Snett över sängen pekar du?

L: Ja snett över sängenja och så ger jag henne oralsex och sen så lägger jag mig
bredvidhenneochvikyssesochsmekersådärlitegrandochsenläggerviossien
69:a och då ligg... ja då ligger vi så här alltså fortfarande, ansiktet där och så.

H: Du visar tvärs över sängen nu?

L: Ja snett tvärs över så.

H: Hon lägger sig där säger du?

L: Nej det är jag alltså hon ärju liksom.,, jag menar hon...ja hon liggerju redan kan
man säga så från början, när jag ger henne oralsex så lägger jag mig där bredvid henne
och så där och sen ligger hon kvar där och sen så då går jag i en 69:a.

H: Beskrivhurniplacerarerdå?

• L: Ja hon ligger fortfarande kvar i den här snea stAllningen och jag...

H: Ligger hon på sida, rygg, på mage?

• L: Nej på rygg. Och sen så lägger jag mig i en 69:a med henne och sen såja har vi 69
då och då vill jag ju gärna att hon inte bara slickar min kuk alltså, utan att jag vill att
hon slickar min pung och bakåt och så där alltså. Men då gör hon nån sån där “nej”
eller nånting sånt där va..,

H: Nu pek... nu måste vi tala om fZr bandspelaren, du visar med båda dina händer att
hon skjuter dig ifrån sig?

L: Ja nånting sånt va så där, så jag får klart flr mig att nej hon vill inte det va. Och då
går jag upp alltså och jag uppfattar inte det här så mycket som att hon inte ville göra
vad jag ville att hon skulle göra, utan jag uppfattade mer att jag var tung alltså, alltså
jag ärju ganska tung, så att hon kände “nej jag vill inte” eller så där va.

Och då gick jag av henne och när jag gick av henne då åkte den här ögonbindeln av
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igen, så det var andra gången hn såg mig. Hon säger ju bara att hon har sett mig engång säger hon, men det ärju inte rätt alltså, fr hon såg mig ju f5rst når jag kom inoch jag drog ju av henne den här.

Och det hår var andra gången och då sa hon: “Nej” sa hon och så drog hon ner där,men det var ju vad heter det accidentally, alltså det var ju inte meningen att jag skulledra av henne ögonbindeln, utan det var ju när jag gick av henne så att säga va. Ja ochdå efter det så hade vi samlag och då låg hon fortfarande i saninia ställning alltså, honhar ju legat i samma i princip samma ställning ligg... jag menar någon skiftning så härva, men... och då hade vi missionärsställningen.

Och då var det enda tilffllllet som jag höll henne i armarna, men det är bara en kort tid• alltså, dårfSr att när vi hade den så åkte hon då så att hon låg ganska obekvämt alltså.Och då när jag märkte det då reste jag mig upp, men jag var fortfarande i en sexuellkontakt med henne alltså, men då drog jag henne alltså så att hennes huvud inte skulle. vara här va.

Och då åkte den här jädra ögonbindeln av igen alltså och då blev hon irriterad det sågju jag alltså och då gick hon upp och ställde sig hår. Och då säger den här mannen såhär att: “Nej men...” jag frågar om det var okey eller nåt sånt där och han frågadeockså om det var okey och så här.

Och då säger han alltså att “Du kan väl låta henne rida dig istället” och då uppfattadejag det som att ja men då hade hon kontroll över sin ögonbindel va, det var ju väldigtviktigt fr henne eller f& honom, det vet jag inte alltså. Och då la jag mig snett översåhårsomhonhadelegat,fastjaghadefttemadäralltså,tbratthanvaruppenbarligen att han ville se henne alltså så mycket som möjligt, han ville titta.

Ochdåredhonmigochsensåvardethelaklartvaochsensåsatthonkvarochpåmig och sen så pratade vi nån... ja nånting han sa: “Var det bra?” och jag sa ‘ja detvar bra” och hon sa “okey” och så där. Och sen gick hon där och så gick hon ut hår
• och då tog hon av sig den ögonbindeln nånstans här alltså, ft)r annars hon hade juannars behövt blivit utledd alltså, men det var hon ju inte. Så nu...

H: Jag måste bara fl fråga dig här, finns det nåt fl5nster hår nånstans?

• L: Ja det finns hår nånstans.

H: Där du har skrivit byrå?

L: Ja.

H: Och då säger du att när hon kliver ur sången då ställer hon sig mellan f5nstret ellerbyrån och sängen?

L: Ja hon stårhårnånstans detvarjubara en kort... detvarju liksom bara atthonställer sig upp och så gick hon.

H: Och när hon lämnar så får hon alltså gå ner vid fotänden och så inåt?
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L: Ja.

H: Då kom det nåt nytt här och då pratar du om att hon hade ögonbindel, det var
ingenting du berättade förut för oss?

L: Nej men jag har ju ältat det här hur mycket som helst alltså.

H: Vad var anledningen till ögonbilden, vad var syftet med det?

L: Det vet inte jag men alltså där sa dom.., jag ville ju ta av den för jag vill ju ha
ögonkontakt, jag tycker det är viktigt. Och då sa han: “Nej...” hon sa “nej” när jag•
bly... jag vet inte.

Alltså jag har ju också tänkt på det hår, alltså dom kvinnor som jag har träffat, dom
harju genomgående sagt att: “Alltså jag gillar ju sex, du tror väl inte att jag gör det
hår om jag inte gillar sex”, så har dom ju sagt, hon saju ingenting om det. Och när jag
tänkernuefteråtsåhäralltsåsåhurjagkändedetdå,såvardetalltså... ochdetvar
väl delvis att hon hade ögonbindel också, det var meknikt så att säga på nåt sätt va,
det var ju ingen känsla så det störde mig lite va.

Alltså jag ärju ute efter sexet, inte för att utnyttja nån utan för och ha det skönt va och
det störde mig, så att jag menar hon var väldigt bestämd hela tiden alltså. Alltså jag år
ju alltid sån att jag frågar “Ar det okey?” och allting sånt där och “är det okey?” och
hon alltså hon visade ju både med åtgärder och “nej” och “okey” och så var gränserna
var va.

H: Du har ju själv en ögonbindel i din den här vkRn, var det...

L: Men den ögonbindeln den har jag köpt lång... lång... mycket längre senare, så att
•

det var...

H: Men du motsäger lite det du säger nu, att du vill ha ögonkontakt och att du tyckte
det var lite märkligt, jag förstår inte vad har du den ögonbindeln till, som du har i din
väska?

L: Alltså det årju om nån vill spela den rollen, om nån vill göra det eller om jag ska
ha den eller nånting sånt där, alltså jag menar den delen, jag menar om man kollar...
och det kan ni säkert göra om ni har fatt kontakt med några andra. Jag har ju aldrig
använt nån ögonbindel mot enstaka fall, då vi under mera lustbetonade former har
prövat, så som sagt var jag tycker ögonkontakt år viktig va.

Alltså jag uppfattade henne som att han bestämde hela tiden, att det var egentligen
akten var till för honom, han ville titta han ville.., och dom hade säkert en hyfsad
relation, det verkade så alltså att hon var väldigt.., ja.

H: Vi återgår till den här som du kallar då för 69:an, du säger att hon ligger på rygg,
lägger du på sidan om henne eller på henne eller...?
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L: På henne.

H: På henne?

L: Ja.

H: Och sen så säger du att du vill att hon ska slicka dig på pungen och på säger du “såhär bakåt”, hur visar du det?

L: Med kroppsrörelser

H: Det du är misstänkt fr det är ju, att du har satt dig på henne i den ställningen...

L: Jag har aldrig satt mig på henne.

• .över hennes ansikte och...

L: Nej absolut aldrig.

H: Nej jag bara (ohörbart ord) om vad du är misstänkt fbr. Och...

L: Ja och hållit henne?

.hållit fast henne i armarna så att hon knappt har fatt luft, när hon har suttit...eller när du har suttit över hennes ansikte?

L: Nej det är rent fel jag har aldrig suttit över henne alltså, aldrig.

M: Men om du då alltså skulle “visa med kroppen” säger du, när du höll på medhenne?

• L: Ja alltså jag drog alltså jag drog ju ut min penis då ur hennes mun va och liksom...ja gjorde rörelser att hon skulle slicka pungen och det här och...

H: Men ligger du med benen raka eller står du på knä eller du måste ju på nåt vis...
•

eller ligger du bara rakt på henne?

L: Nej alltså jag står ju på halvt knä, så att jag menar annars så fniikar det ju inte ochjag slickarju henne neråt så där va och sen så drar jag ut min penis och så vill jag atthon ska slicka pungen då och så där. Och när jag gör det alltså.., jag kommer inteihåg om hon suckar lite på pungen, det kan’&e hon gjorde men... ja men sen gjordejag rörelse att jag ville att hon skulle slicka mer va och då drar hon så.

H: Nu visar du med båda handflatorna uppåt att hon fZrsöker putta bort dig?

L: Ja just det och då...

H: Var på din kropp gör hon det?
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L: Ja redre delen av nkoma kan man säga.

H: Du sa att hon säger “nej” eller nåt liknande?

L: Nej jag vet inte om hon säger nej eller...

H: Du sa det tidigare?

L: Ja alltså nånting alltså och det var ju tydligt att hon inte ville göra nåt mer där.

H: Hur länge pågick det?

• L: Hennes?

H: Mm.

. L: Ett par sekunder hon gjorde ju så och då gick ju jag av och så började vi med
missionärsställningen istället.

M: Du sa nånting om att du upplevde det som att hon blev imterad vid nåt tiliflulle
eller att hon inte...

L: Ja vid två tillillllen.

M:Jahurvisadedetsigatthonblevdet,alltsåhursågdudetpåfirsätt?

L: Ja att hon drog ner den här ögonbindeln och sa väldigt bestämt: “Nej” så där, drog
ner den så här, alltså det var oavsiktligt som jag...

M: Ja jo det tbrstod jag när du berättade, men jag tänkte om det syntes på nåt annat
sätt på henne att hon...

• L: Nej alltså som jag sa så var det en väldigt bestämd dam alltså, det här var ingen
liten tjej som var ettrö f&vinden, jagmenaroch dels såvarhonbestämd alltså och
hon visste ju precis vad hon gick med på och inte gick med på, det var ju fullt klart.
Och sen hade hon ju — som han hette eller vad han nu heter, som jag upplevde var
hennes support så att säga.

Och han saju till mig att “Det här är min lilla... “ja vad han nu använde ftr ord, men
alltså det att det var closed. Och det var ju han också som liksom som suffierade det
här va och jag upplevde ju att han ville sitta och titta på henne, det var ju det viktiga
fl3r honom, så han ville se henne så mycket som möjligt.

H: Jag måste få fråga hur du tänker runt det här med ögonbindeln, du sa att hon vart
presenterad som en tjugoårig tjej och här är ni två äldre män och hon är väldigt
bestämd med att hon ska ha ögonbindeln?

L: Ja.

H: Hur tänker du runt det?
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L: (Tystnad.................J jag tänkte väl inte så mycket... alltså det jag tänkte då detvar ju det att jag fick en känsla av, att det var .om liksom hade arrangerat dethär, han gillade hennes ouffit och han gillade di här alltså, Så att det... och jag trorinte ett dugg på att hon var blyg, utan jag menar det agerade inte hennes.., eller det sainte hennes agerande under den här tiden alltså. Utan jg.tror att dom hade kommitöverens om att: “Ja men det här tyckerjag om” säger lA och så gör hon det.

- Lycker om det ja?

L:_-__- Lycker om det ja.

H: Menvadtyckerhonom, ärdetnåntankesomslårdig,tyckerhonomdethär, ärhon med på det här, en tjugoårig flicka med två äldre herrar, slår inte tanken dig att“hon kangke inte orkar se oss gubbar”? Eller tror du... tänker du att den härtjugoåringen hon tycker det ärjättespnnande och ha ögonbindel och vara med tvåO äldre herrar? Jag fbrstår inte hur du tänker runt det här med ögonbindeln, det är det jagvill ha flrklarat? Du säger hela tiden att: ville”, men vad ville hon och varfbr,hur tänker hon runt ögonbindeln tror du?

L: Alltså jag upplevde henne som ganska bestämd hur hon ville ha det och jag tror atthonvifleha den däralitså, avvilket skäl detvetintejag detkan intejag säga, men...

H: Du tänkte inte vidare på skälet till det?

L Nej vid det tillfället så säger ju han att hon är blyg och hon mckarju och säger:“Nej jag vill ha det så här”. Och att jag menar det här med äldre män, jag menaråklagaren sa ju nånting i häktningsdelen att hon ville ju bara vara tillsammans medsenochmenomhonvillevaradetsåkanskehongillaräldremän,jagvetintedet skulle hon väl inte säga annars.

• Du sa också under häktningsftrhandlingen, att det var kanske underfrstått att hanskulle ha betalat henne, men att du inte riktigt fbrstod det eller (ohörbara ord) du runtdet?

L: Jag fick ju kontakt medsch då var det ju snackom att vi skulle ha entrekantoch vi skulle ha skönt va och det var ju sex det var frågan om ingenting annat va ochjag kom ju dit i den uppfattningen. Och det var ingenting som sa nånting annat heller,fl3r att vi böijade ju på en gång och liksom ingenting så.

Och sen när hon hade gått in här alltså, ja då frågade nting om att: “Ja det därkändes väl bra va?” eller “var hon inte söt?” eller ja, “jo” sa jag och så klAdde jag påmig här och sen så sa hon nånting jag kommer inte ihåg vad hon sa, hon sa intemycket.

Men a i alla fall: “Nej men du kan gå” sa han “fbr jag skjutsar henne”, “okej” sajag “hej då” och så gick jag här och sa “hej då” och så sa hon “hej” och då stod honoch sniinkade sig och så gick jagQch då var det tydligen alltså efter hanskonstruktioner, då skulle väl a betalt då, men jag fattade ju aldrig det.



[Förtiör med Undberg, Karl Göran Gustav; 2010-02-09 09:08 dianenr 0201-K335109-09

H: Detvarsådutänkte?

M: Du sa ju det kändes mekaniskt, att det inte var nån känsla (ohörbara ord) på henne
dAr, såg du några tårar eller nånting sånt?

L: Nej det var en mycket bestämd dam alltså nej, alltså det enda... alltså jag ärju
väldigt uppmärksam mot. . - så som jag själv jag gillar känslor alltså ja, hos henne
fanns det ju liksom inga. Jag menar hon uttryckte inte nån form utav om det var skönteller nåt sånt där eller på sin (ohörbart ord) där utan det störde ju mig hela tiden, attdet var ju mer som.. alltså när du sa det här förut du sa till mig att: “Ja men det här ären tjej som... du måste ju begripa en tjej som tar betalt”, sa du “far att vara med män”— eller nånting sånt där sa du ju.

H: Nej jag talade om att hon har träffat aot betRlning, att hon har haft sex medmän mot betnlning.

L: Ja just det

H:Ochvarfbrskulledetvaragratisfl3rdig?

L: Ja just det och när du sa det efter... jag menar då begriper ju jag lite mer
situationen va, jag menar hon såg ju det här som en yrkesträfl medan jag såg det somen sexIräff

Du har tidigare också sagt att den hr har du träffat vid.. hur många tilllllensadu?

L: Två gånger och en gick det snett sa jag. Den här gången och så var det en med tvåkvinnor och sen gick det snett.

•
Il: Vad var det som gick snett den gången?

L: Alltså tog ju kontakt med mig nån gång... jag kommer inte ihåg det här var
jueftårsenvaochdåvillehanattviskulleträffasochhaentrekantmenattjagskulle
haentjej medmigochdethadejagdå. Ochdånärviåktedithonochjagsåvardet

• jättemycket bilar där jag hade svårt och parkera, så jag körde henne dit och så sa jag:“Men du kan gå in i firväg” sa jag, ‘ja” sa hon då “då går jag in”, så beskrev jag hurhon skulle gå.

Och sen fortsatte jag och cirkulera runt och skulle parkera men jag hittade ingenparkeringsplats och till sist då så åkte jag tillbaks alldeles i närheten och skulle ställamig på en plats som liksom inte var en parkering men jag ställde... Och närjag är påväg ut då kommer hon tillbaks alltså, upprörd som tusan alltså och säger att: “Han är
ju fullständigt galen jag vill inte vara här vi åker”.

“Jaha” säger jag “vad var det då?” “ja säger (ohörbart ord) så var han väldigt trevligoch så där och sen så började vi snacka om vad vi skulle göra och då säger han att hanville kissa mig i mun”, säger hon bland ainat det var mer saker han hade sagt också,
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jag vet inte. Och jg sa till henne: “Jag trodde dci här var en... ja att det var sex detvar frågan om” och så där, hon hade ju blivit fi’irbannad och sagt åt honom att... jagtror att hon hade bett honom dra åt helvete i princip va, men det sa hon inte till mig.

H: Vilken adress var det?

L: Ja det var samma.

H: Trollesundsvägen?

L:Ja.

O H: Ochvilkentjej var det?

L:Jahonhette

•
L: Ja det kallade jag henne fbr.

M: Vad hette hon egentligen då?

L: eller nånting sånt där, ja.

M: Är det nån du har träffät ofta det?

L: Nej ja träffade väl ett par gånger. Ja hon kommer tillbaks i alla fall väldigt upprörddå och då åker vi och sen blir det ingenting av det här. Och sen frjag ett mess - ochdet bör väl ni kunna ta fram - utav Där han ärjätteupprörd och säger att: “Detvar den elakaste person jag nånsin har träffat på och hur kunde jag... jag trodde viskulle ha nån Ircvligkvinna ellertjej ochha sköntmed och honvar den värsta

•
människa jag nånsin har träffat på”, skriver han då. Han ärju skitfZlrbannad.

H:Näritidhänderdethärdå?

L: Ja det ärju efter den 8:e i alla fall.

H: Är det långt efter det där?

L: Nej jag kommer inte ihåg alltså, jag kan inte erinra mig det faktiskt

M:Mensainteduattniskullevarafleräntredärdåf&st?

L:Nej.

M: För att du skulle ha med dig en, då missfbrstod jag dig.

L: Det här är den här gången då jag sa att det gick snett, det gick åt helsike.

M: Ja,ja.
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L: Jag har ju träffat honom två gånger och så en gång gick det åt helsike sa jag.

H: Du har ju träffat honom med den här flickan den 8 januari, sen har du träffathonom med två kvinnor som du har berättat om och sen den här gången?

L: Ja då träffade jag aldrig honom.

H: Då träffade du aldrig honom?

L: Nej.

• M: Nej men då förstår jag.

L: Alltså jag varju aldrig inne då överhuvudtaget, hon kom ju tillbaks. Ja då och senden här tredje gången som jag har träffat.., eller andra gången som jag träffade honom. och tredje gången som jag hade samröre, det var ju det här med två och då var det inteheller frågan om några pengar alltså, utan då var det sex. Och det var ju dåjag blev såilla till mods, jag menar första gången var ju ingenting jag var bara lite, att jag tycktehan satt och regisserade så hår bara.

Men andra gången då förstod jag han var skitförbRnnad alltså, på sitt mali eller messockså och tredje gången alltså då hade vi ju vanlig sex det var inga problem. Och närdom gårini toaletten såhär, då sitterjuhan ochjagdår,jagharklAttpåmiglite grandoch så där och han sitter där, då säger han ju till mig alltså att “Jag är en gentlemanmen du ärju ingen gentleman”.

Och då frågar jag vad han menar: “Ja du vet säkert vad jag menar” säger han, “du äringen gentleman och det fr man stå för”, “ja vad menar du då?” sa jag. Jag fattar juingenting alltså, mer än att jag visste att han var förbannad för det där, men det kan juinte vart att... jag menar... ja och då säger han: “Ja jag är en gentleman” och så
•

kommer dom ut och då är han sitt glada igen.

M: Nu var inte jag med, är det den här händelsen du pratar om nu, när han hade.... L:Närvivartvåpar,viskullejuvasomliksom...

M: Ja,ja.

L: Det var (ohörbart ord) alltså som då säger han.

M: Du har ju varit gift tidigare och nu så har du sambofdrhållande?

L: Ja.

M: Hur länge har det pågått dom här tillfihiliga sexuella relationerna?

L: Ja sista tiden kan man säga senaste, alltså man kan ju säga att det blev liksom tomti mitt liv, när jag slutade vara aktiv och sen ja.
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M: När du slutade vara aktiv, det var när du menar när du inte var länspolismästare?

L: Ja just det men då jobbade jag ju hur mycket som helst alltså och sen upplevde jagvälattjag...jaintevarnånmersådärsåatt...

II: Kan du minnas vilket år du böi:jade med och ha tillfihiliga sexuella ftrbindelser?

L: Nej... (tystnad ) mot betalning menar du eller vad då?

H: Ja det andra ärju inte straffbart.

• L: (Skrattar) nej. Nej men det är väl dom senare åren efter 2007 ja nånting.

H:Ochdåhardethäntfleragångerattduharbetalatf&sex?

•
H: Jag har inga mer frågor i det här ärendet.

M: Nej men då...

H: Har advokaten några frågor?

A: Nej tack
*

H: Ingenting du vill tillägga i det här ärendet? Vi ska ju prata vidare.

L: Mm.

M: Förhöret avslutas klockan 09.42.

•

•
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.
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3. VÅLDTÄKT (0201-K335109-09)

Målsågande

Gärning

Lindberg har den 8 januari 2009 i en lägenhet i Bandhagen, Stockholm, genom våldtvingat tifl samlag och till att tåla sexuell handling som ärjämlbrlig med samlag.

Lindberg har i samband med samlaget och den sexuella handlingen tagit hårda greppom verarmar, med kraft tryckt sin pung och analöppning mot hennes nAsa ochmun samt med sin kroppstyngd och hand hindrat henne från att flytta sig i sängen.
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Lagrum

6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken

G: Förnekar.

M: Förnekar?

G: Mm.

• M: Är det nånting annat kring det som du...

G: Nej inte vad jag flrut har sagt tror jag, nej jag tror inte det.. M: Jagtänktenärvipratadesvidigårpåflrmiddan, dåvardetjunågrasakersomduhade tillägg i där, men g1lande den här punkten våldtäkt?

G: Nej, nej jag tror...

M: Ingenting nej. Då är klockan 09.07 så avslutar vi den.

.

•
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Förhörsledare Ingrid Michel och Ing-Mane Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
L: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

BROrr1N

Det gäller våldtäkt, sexuellt tvång, köp av sexuella tjänster.
- den 12januari2010.

M: Vad hände där? Det är två målsäganden.

L: Mm ja vi hade kontakt på Telefiket, det var två tjejer i - om ville träffasdå, dom var väl i tjugotreårsåldern sa dom, ja och jag åkte dit gick upp möttes av enav dom, ja och så började vi snacka lite grand. Och dom stökade lite med hundarjagtror att dom hade undar som dom då skulle ha pli på, det var
ochjadomhöllpåmeddomdärsådär.

Och sen såja gick vi in i ett rum och sängen där och ja vad var det mer... vi börjadeväl smekas lite grand och dom tog av sig. Och ja vi hade ju vanlig... kyssar, smek och
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oralsexochlitesåutdärochvivarvaltiiisammansallalrelitegrandmeddenenasenden andra lite grand. Ibland så stack den ena ut för det var jobbigt med hundarnasom.., så att hon gick ut och fixade nånting och sen och så där,

Ja och sen såja när vi hade haft sex då, så blev dom lite intresserade av vad jag hade iväskan och då tog jag upp och visade dom. Och då så den ena tjejen inte hon... alltsåhon som mötte mig hon ville pröva lite och det var den andra egentligen hela tiden:“Ja men det här ta på dig det här” och så blev det lite skratt och sånt här. “Ta på digdet härja pröva det här”, ‘tja men vad ska jag ha det här till då?” ja men det ska du harunt armarna” “vad ska du ha den här då?” “ja det ska du ha där”, “ja pröva det där”, såhon prövade nästan allting.

• Och ja sen när hon hade det på sig så var det lite.., den ena tjejen låg i sängen och honstod upp den här och ja... och nej så sa hon.., hon prövade ju den häri munnen och såsa hon: “Nej men...” och hon pekade så här att det var inte bra, nej då tog vi av den.Ja och sen såja det var den andra tjejen som regisserade kan man säga, “gör så, görså” och så där “nej men det ska du göra så”.

Ja det vart sedan det var klart så var det mera lite.., lite vad heter det att pröva det därdå och så där det var inte så mycket sex då precis, utan det var ju mera så där. Ja senså tog hon av sig allting och sen så satt vi och snackade höll på med hundarna. lite, jaoch sen gick jag och sen åkte jag därifrån. Och sen några dar senare det vet jag inteom det var, ja några dar senare så kom det ett sms till mig och frågade om jag varsugen om jag ville träffa dom, “är du sugen?” Ja det var så.

M: 1 böijan på Telefiket där vad pratade ni om då?

L: Vad vi pratade om?

M: Mm.

• L: Jaa du jag har naturligtvis svårt och komma ihåg, jag kan inte komma ihåg detexakt.

M: Presenterade ni er med namn och så?

• L: Med namn?

M: Mm alltså vad hette ni för nånting då?

L: Ja jag sa nog att jag hette jag tänka mig, men om dom sa... jag tror domsa “tjejerna” bara, “tjejerna il

M: Kom ni överens om nånting då vad som skulle ske?

L: Jag har svårt och komma ihåg.

M: Varför ni skulle träffas?

L: Ja det var för och ha sex.
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M: Inte fr några bra relationer?

L: Bra relationer?

M: Ja.

L: Nej men dom verkade trevliga, verkade ju vara två trevliga tjejer, som verkadepigga och ja.

M: Men du har ju sagt det tidigare i fbrhör att du är ute efter relationen, att det inte. bara... du måste ju f&st se om det är så att det... jaatt man kommer bra överens?
L: Ja men dom verkade trevliga, ja dom verkade justa och trevliga.
M: Angående sexet då vad hade ni komnut överens om då i telefon?
L: Trekant tror jag eller om det är två tjejer, jag kommer inte ihåg men att vi skulleträffas, nej det var nog att det var två tjejer bara, så det var väl underfbrstått annars attdet var trekant.

M: Och angående pengarna?

L: Det kommerjag inte ihåg om vi sa nånting då, nej jag kommer inte ihåg.
M: Enligt tjejerna som är målsägande här, så har ni kommit överens om pengar itelefonsanitalet redan.

L: Mm det är möjligt men jag kommer inte ihåg det, annars gjorde vi väl det när viträffades.

. M: Dom pratar även om att du har din väska med dig och att du öppnar den ochplockar sedan fram en mängd saker?

L: Mm dom frågade ju vad jag hade i väskan, om jag skulle flytta in till dom.
M:Ochenligtvadduberättarnu,såmenarduattdetärenavtjejernasomärdrivande?

L: Mm hon låg på sängen och den andra stod upp och så plockade vi fram dom därolika sakerna och då frågade hon: “Vad är det här fr nånting då?” ‘tja men det ska dugöra så prova det, prova det”, så hon låg på sängen.

M:Menduvarinteaktivafls?

L: Det varjag som plockade upp grejema och så gav till henne då och assisteradehenne, men det var hon som regisserade hon som låg på sängen, den här andra honfrågade: “Men vad är det här fbr nånting då, vad är det här f& nånting?” ‘ja men det ärså och så”. Så att den som jag uppfattade lite äldre av tjejema, som låg på sängen honsom inte mötte mig i dörren.
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M: Vad hade ni fr sorts sex?

L: Ja det var vanligt, kyssar, smek, oralsex och missionärsställningen och så var det janånting bakifrån tror jag det var på den ena tjejen, fr det var ju liksom dom som...jag frågade ju: “Vad tycker ni bäst om?” och så.

M:Närnihadesexvaralladärnärvarandeåellerhadedusexochnånintevardär?

L: Nej alla var i princip närvarande kan man väl säga, men en av tjejerna... nej det varvid två tillfällen det var nån som gick ut och sa till hundarna nånting och sånt där, mendet var kanske bara två minuter eller nånting sånt där eller nån minut eller så.• Hundarna var och krafsade på dörren och den andra var ute nån gång ja men då vardörren öppen hon bara gick ut nån kortare tid också.

M: Några eventuella toalettbesök?•
M: Nån av dom eller av dig?

L: Jaa det var nog när vi hade liksom avslutat sexet först, så gick nog en av dom ut påtoaletten ja just det, fast då satt vi och snackade bara under den tiden så att det var intenånting.

M: Var det nåt prat om vad ni skulle göra vid eventuell senare träff?

L: Ja jag tror att jag frågade nån av dom, om nån av dom var intresserade av en trekantmednånannanmednånkvinnaellersåharjagf5rmigochdåsåsaväl...jodetvarväl så där. Men sen så sa dom: “Nej men vi knncr inte dig riktigt vi måste träffasflera gånger först”, så var det nog.

• M: 1 telefousamtalen här när ni hade kontakt på Telefiket, så pratar tjejerna om att nipratade om vilka sexuella fantasier man har och att du då har sagt att du tände påyngre tjejer?

• L: Okeyja det kan man väl säga att det är tjugotre.

M: Histonerna stmnierju inte riktigt mcd tanke på vad dom berättade och det duberättarnu,denenatjejenhärpratarjuomattenavdomgårinpåtoaletten.Känncrdu till nåt om nanmenpåtjejerna?

L:Nej.

M: Och då fortsätter du och vaginalsex med den ena och helt plötsligt tar du dinahänder i ett strypgrepp runt hennes hals, “han tog i hårdare och hårdare vilket till slutgjorde att hon inte fick nån luft”.

L:Nej.
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M: “Hon tog då bort hans händer med båda sina händer och han släppte då lite, sen
tog han tag igen och tryckte till och hon fZrsökte återigen och f honom och släppa,
han höll sedan på så där släppte och tryckte till, släppte och tryckte till. Till slut
tryckte han så hårt att hon som kom tillbaka in i rummet gick fram och tog bort hans
händer”, då var den här tjejen som du hade hållt händerna runt halsen på alldeles blå i
ansiktet”?

L: Nej absolut inte, ingenting sånt.

M: Var det några våldsamheter överhuvudtaget?

L: Nej inte som jag minns alltså, ja det är ju om man anser det här med när hon hade
på sig alla grejer då, men det varju mest jag menar under gmka skojiga former så att
säga, ft3r vi... det var ju lite skratt och så där “men sätt på dig det här och men gör så
nu”. Men jag finner det ju gandrn konstigt alltså, att om jag skulle ha tagit stryptag
och hon skulle vara blå och hon skulle ta bort mina händer, att dom skulle i ett senare
sms skriva...

Ja fbrresten det här med att jag ville att en av dom... ja vem som helst egentligen men
nån av dom, skulle vara med vid ett senare möte med nån pnnan kvinna, det fmns ju
också på sms. Och då säger dom: “Nä, jo” först så säger dom “jo men vad är det då?”
och sen så säger dom “nä men vi känner inte dig så mycket så vi...” och så och sen så
skriver dom då ett sms där som säger “vill du komma och besöka oss är du sugen?”
Alltså skulle jag vara blå i ansiktet, då skulle jag banne mig inte vilja träffa den
mannen igen alltså.

M: Har du använt dig av ordet kinkysex när du pratar med dom här tjejerna?

L: Kan inte komma ihåg alla ord som jag säger alltså.

M: Nej men att ni i ett tillIlle när ni tar paus, så bötjar nämna att: “Han gillade•
L: Sen så beror det ju på vad man menar med kinkysex alltså, men vi pratade ju
mycket alltså, men alltså att vi utvecklade nånting om kinkysex eller nåt sånt där det
tror jag vi inte gjorde. Om ordet sas nån gång det vet inte jag alltså, men vi snackade
ju rätt mycket, det var ju mycket prat.

M: Vad är kinkysex för dig då?

L: Vad kinkysex är för mig?

M:Ja.

L: Kinkysex för mig det är väl allt som är udda, utom det normala sexet som det står
att man har vanlig sex med olika ställningar.

M: Vi pratade ju om sexuella fantasier förut och du berättade vilka dina fantasier var,
men när det gäller om vi säger... vi säger bara benämningen kinky om det är så udda,
vad kan det vara?
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L: Vad som.., ja det är väl att man spelar nån roll, rollspel till exempel med nåt vissttema, det kan vara kinkysex fr mig.

M: Använder du dom här attiraljerna då?

L: Ja det kan också vara kinkysex.

M: “Efter att han har tagit upp sina saker ur vkin, så frågar han: “Vem av er vill blibunden?” ingen av dom svarar, han sa då “dig vill jag binda” och pekar ut den ena avdom”?

• L:Nej detvarnog inte såutan detvarnärvi togupp dethär, fr dom frågade: “Vadharduivskanskaduflyttaintillossellervadhardutänktdig?”Jadåtogjagupp
och visade vad som fanns där och då och så frågade den här tjejen: “Vad är det här frnånting?” alltså och så där va, “ja men pröva du” sa hon den där som låg på sängen då,

• “prövad du”, ‘jaha” sa dom då och så böijade vi där. Ja och så tog jag upp det där ochså sa den ena: “Vad är det här fbr nånting?” “jo men det ska man ha så” säger hon då,ja satte vi på det ja och sätter sig.

M:Mendetmåstejuduhavetathurdetfungerarockså,eftersomdetärdinasaker?

L: Jo, jo men det var ju en dialog mellan henne och dom två alltså, jag var ju mera enassistent där och det var definitivt under ganska lättsamma former alltihop det där, sådet var ju nästan lite skratt där ibland. —

M: Hurtänkte_duochkände dusjälvdånärdcthöllpåochdenenaniisomdusägerregisserade det hela?

L: Jag tyckte väl det var rätt så kul faktiskt, det var ju under såna former så det varliksom.., jag menarjag knäppte på henne såna här handbojor och såna här, “nej men* inte så hårt” sa hon eller nånting sånt där, jag tror inte hon sa rent så där, “nej men detär bra så”. Så att det var liksom.., ja alla tre var ju med där och sen var det inte långstund hon hade på sig det, kanske sammanlagt fem, tio minuter alltså.

O
M: Vad hände under tiden som hon hade det på sig då?

L: Jag kysste och smekte henne och så där när hon stod upp där, men sen så pekadehon då på att det skavde här nånstans, ja då tog jag av den på en gång, hon sa nåntingom: “Nej den där var ingenting fbr mig” eller nånting sånt där.

M: Hur gick det till med pengarna då?

L: Hur det gick till?

M: Ja?

L: Ja dom fick väl pengarna under... nån gång efter under tiden där.

M: Hur mycket fick dom?
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L: Kommer inte ihåg, nej jag kommer inte ihåg faktiskt

M: Ögonbindeln var den framme också?

L: Hmmmm oj... jag tror den var framme, men jag är osäker på om hon hade på sigden nån gång, det är jag osäker på, jag är osäker på det, nej det kan jag inte svåra på.
M: Det här som du säger som är som nån slags tränsel och vad man ska säga, “när hannu spände åt tränsen hårt i nacken på henne, trängde hennes stora örhängen som honhade på sig in i huden”.

• L: Ja just det det var nog det som vi gjorde nånting sånt där att så här och då lossadevi på det

M: “Hon kände då att det började bli obehagligt, men hon visste inte hur hon skulle. reagera, hon tänkte hon skulle vänta och se var det bär hän”, hon säger att “honsamtidigt blivit lite rädd eftersom han var så dominant”. Nu är vi ju tillbaka till detsom även andra beskriver, som jag fbrsökte fråga dig om, att det kan vara så att manupplever dig som dominant, fastän du själv tycker att du är ftSr snäll?
L: Mm men i det sammanhanget har jag ju svårt och flSrstå, eftersom det var inte jagsom var den aktiva, utan det var tjejen på sängen som var den aktiva och jag var inteledande på nåt sätt, utan ja assisterade henne när hon fick det där på sig. Det var nogrätt att det var örhänget som inte var bra där, så då lossade vi på och tog bort det heltenkelt.

M: Hon pratar fnitom om handIngsel att det även är fotfngsel?
L: Mm.

•
M: “Och till sist satte han på henne en ögonbindel, så att hon inte såg nånting”?
L: Just det har jag svårt och komma ihåg, det är möjligt att hon hade den på sig då enkort stund, men...

• M: Hon säger att det var jätteobehagligt och gjorde väldigt ont i ansiktet med bollenoch tränsen som var så hårt åtspänd. “Han bände sedan över henne på sängen så atthon hamnade på mage, han band sedan ihop fötterna och händerna på henne så att honlåg som ett paket Hon säger att hon hela tiden lät för att han skulle förstå att detgjorde ont, till sist röt hon till ordentligt för att du skulle ta bort den häransiktstränsen”.

L: Nej det är helt fel, helt fel.

M: Vad använde du för ordval då under akten?

L: Jag vet inte om det var några speciella, det tror jag inte, nej.
M: “Slyna” känns det bekant?
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L: Ja men det har jag nog inte sagt där, det tror jag inte.

M:Vadkundeduhasagtdå?

L: Inget speciellt det tror jag inte nej.

M: Men du sa ju tidigare du använder ju såna här ord som “kuk” och “fitta” även idina fZlreläsningar, så det ärju inte nåt obekant ftr dig om jag har fbrstått rätt?
L: Nej, nej, nej.

• M: Så varflr skulle du inte kunnat använt “slyna” vid det här tillibilet?

L: Nej men vid det här tillfbilet så det var liksom inte.., det var inte situationen somgjorde det.

M: När kan du använda det då?

L: Det ärju när man har.., när man krnier att det stnimer överens med bådas liksomsexuella situation, just i den situationen då, så att det... jag menar jag använder detnästan uteslutande... ja uteslutande när även kvinnan liksom tar det positivt det jagsäger och tycker själv att hon är en riktig slyna, liksom det tillhör rollspelet va.
M: Nån måste ju börja med och använda det?

L: Va?

M: Nån måste ju börja med och använda ordet?

L: Ja det kan vara nån, precis som du sägerja nån ja.•
L: Det kan vara kvinnan och det kan vara jag va, men...

• M: Jo,jojag tänker säga dåkan detjuvaraså attduharanväntdet, attduinte harfttnån respons?

L: Nej kan inte erinra mig att jag gjorde det i det här,,. fr det var inte den situationen.
M: Jag tänkte när dom återger...

L: Och det där med att dom säger att... absolut inte att jag skulle bundit ihop hennesom nåtjädra paket alltså och att hon skulle vara blå i ansiktet, att hon skulle ha rutitnästan till mig och den andra skulle ha kommit och dragit bort det här. Jag menar heltfel och det rimmar som jag säger otroligt dåligt med dom sms, som ni måste haefteråt, ni måste ha ett sms där dom till mig säger “Ardusugenvilldukomma?”Eller hur?
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H: Mmja det handlar ju om pengar odå.

L: Ja, ja men...

H: Det här ärju tjejer som vill ha pengar.

L:Jo,jomendetflnnsåmångamänsomisåfallbetalar,såvarfbrisåfallalltsåaktivt söka en man, som har näst intill strypt en och var obehagligt, dom måste rytaoch måste slita bort händer? Inte logiskt tycker jag. Det finns nog fler som i så fall,som dom kan hellre ta kontakt med.

H: Jag tycker duär så svävande, du måste fbrklara f& mig vad var överenskommelsen• närduåkertifl
det som ska hända när du kommer dit?

L: Alltså det är två tjejer i — _jom frågar om man vill ha sex, ja och ja det finns. inget jag menar specifikt, det var ingenting, utan jag åkte ju dit fbr det var två trevligatjejer i — - som ville ha sex mot betalning.

H: Skillnaden här det är att dom tycker att dom ingår i nåt sorts avtal med dig, manbestnimer vad som ska hända innan, det är vanlig sex dom ska f pengar fZr det. Menvadblirdetsen, detgårutanlbrdetniharpratatominnan, detblirintesomdomhartrott? Det är det väsentliga här.

L: Nej men det blir inget annat heller, utan det här som vi har beskrivit nu det var juatt dom frågade: ‘Vad har du i vknn ska du flytta in hos oss eller vad har du tänktdig?” och sen så böijade vi titta på vad det är som fanns där. Och det varju inte jagsom var mest aktiv, utan jag menar jag visade alla dom här grejema och sen ‘ja, ja”ochsenärdetsomjagharsagtalltså.

H: Det är nån annan som regisserar även den här gången?•
H: Du säger att en av tjejerna regisserar den här gången?

• L: Ja hon som ligger i sängen hon...

H: Även den här gången är det någon annan än du själv som regisserar alltså, du har juäven sagt det i ett annat förhör, då är det som regisserar?

L: Mmja absolut.

H: Så du hamnar i händerna på regissörer på olika sätt?

L: Jaaidetfalletsåärdetså.

M: Piskan då?

L: Ja den varväl uppe också.
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M: Hurgickdettillmeddendå?

L: Alltså jag försöker erinra mig om den användes överhuvudtaget eller inte, jag trornästan inte det den var nog framme bara och.., alltså hela den situationen med domdär grejerna var ju ganska kortvarig och ja lite mer experiment, lekfull.

M: Den ena tjejen säger till den andra: “Nu kommer han och piska dig”, “vad ska dugöra?” frågar hon då, då svarar du “det är lugnt det är inte så hårt”. “Sen slog hanhenne med saken, först ett par gånger lite löst sedan hårt så att det gjorde ont, hon sadå åt honom och sluta”, hon tror han slutar då. Och på fråga hur många gånger hanslog, så svarar hon att hon inte vet det exakt, men att det var några gånger. Han saflera gånger “Lydiga slyna” med mera och tidigare nämnt att “ni ska vara lydigaslynor små slynor, ni ska svara mig”.

L: Svara mig?

M: Mm.

L: Ja som jag sa den där piskan det ärju möjligt att det var, men som sagt jag har juprecis i så fall.., jag menar hårt var det definitivt inte och ja liksom det var liksomingen grej, utan jag menar det var ingenting, det var ingenting som vi hade nåt utbyteav och då var det ingenting med det.

M: Men det är ändå lite såhär att duharsvårtochkomma ihåghurdetvar och medtanke på att det inte.., en träff du har haft senaste perioden alltså med kvinnor och attdudå... eftersomdomärtvåtjejerhärpåplatsenochberättaromvadsomharinträffatochdusägerattdetintestämnier.Attduärvanvidattdetkangåtiillitemerhårdhänt, än just vad dom här tjejerna är van vid, så att du tycker det är ingentingfastän dom har upplevt det som att du är dominant och har varit håriflinL Och som

e den ena berättar med stryptag, för dig är det om man säger vardag?

L: Nej definitivt inte vardag. Och det dom säger här det är absolut inte riktigt alltså.

M: Vad skulle dom ha för anledning till och hitta på?

• L: Ja det förstår jag överhuvudtaget inte, eftersom det jag uppfattade ju hela samvaronsom trevlig i alla delar och det stärktes ju av också när dom... när vi hade den härkonversationen efteråt med sms alltså. Först funderade dom på om nån skulle följamed till nån trekant men sen: “Kan inte hon komma hit i stället, det vore väl trevligt iså fall?” Och sen det här “Ar du sugen vill du träffas igen?” och så vidare, så detrimmar väldigt dåligt med vad dom säger. Och du säger pengar och det kan ju va ettmotiv, pengar.

H: Hon säger bland annat så här “TnnRn han gick så frågade han om dom varintresserade av att träffas igen, han sa att dom skulle M träffa fyra killRr, fyra killar varoch att dom skulle fA tiotusen kronor var för detta”.

L:Nej.
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H: Det kanske kan fbrldara lite bättre att dom kontaktar dig, fr tiotusen kronor ärväldigt mycket pengar.

L: Jaa nej det är ingenting. Vi pratade väldigt mycket men...

M: Hur tänker du kring det här med alltså pengarna och att du köper sex av olika tjejeroch sen när du säger att det är liksom bra relationer, hur tänker du själv då kring det,hur tjejerna tänker och känner?

L: Ja som jag känner att... det känner man ju om det är en bra relation, om det ärtrevligt om det verkar vara juste, då vill jag träffas igen då och sen kan ju det• utvecklas då till att man utbyter tnnkar och idéer och skrattar och så där va. Alltså omjag märker att det är bara pengar, att det inte finns nånting annat då slutar jag ochträffas, men jag märker ju det eller jag får nån känsla av det till sist alltså. Det beror jupå hur dom uppträder, men naturligtvis uppträder så att jag tror att dom träffar mig fbr
• att jag ärju trevlig, men när jag får den här känslan då att det bara är pengar det ärfrågan om, då är det inte så kul längre.

H: Får jag bara fråga för jag fSrstod inte riktigt, häri sade du kallat dom fbrdom här sakerna som vi sa. “Ni ska vara lydiga slynor, småsor ni ska svara mig”?
L: Nej jag kan inte komma på att jag har sagt det nej.

H: Dom pratar ju också bägge två om, att dom plötsligt har fått örfilar av dig?

L: Nej.

H: Du är väldigt dominant och dom låter saker och ting hända fbr dom år rädda här?Omdethadevaritsåfintsomdusäger,omdethadegåtttiflpådetsättetdåhadevialdrig suttit här idag, ni harju olika uppfattningar om vad som har hänt och det årju. inte det f&sta ärendet, där du inte delar deras uppfattning. Vi återkommer till det häratt du är dominant och att man inte säger ifrån, det finns ju en poäng i att det kommertillbaka.

För här pratas det ju om att du har bundit fast, du har tagit strypgrepp, du kallar dom• fZr att dom ska vara lydiga små slynor, precis som du gjorde i det där telefonsamtalet,när du spelade ett rollspel. Det här det är saker som inte är överenskommet, att det gåröverstyr. Så här berättar ju flickan också i Täby, hon får också örfilar hon blir bunden,det går överstyr. Och du säger din uppfatining det är att det är trevligt och så vidare,mendombeskriverinteallsdethärsomnåtfrevligt,detblirintesåsomdetäröverenskommet, det blir inte så här trevligt.

L: Nej men det jag menar... så som jag berättar det har jag uppfattat det ju naturligtvisva och jag har jättesvårt och... alltså det där var två tjejer... jag menar dom varbestämda, dom var väldigt bestämda mot sina hundar, det var liksom inga mesigatjejer det där. Och alltså det var ingenting som pockades och krävdes eller nåntingsånt där, utan det var ju en samvaro och sen det ena gav det andra.
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II: Men dom menar å att du är väldigt på, bland annt det har med och binda henneeller klä på henne det här den ena flickan. “Efter att ha tagit upp sina saker ur väskanså frågar han: “Vem av er vill bli bunden?” ingen av dom svarade och han sa då “digvill jag binda” så pekade du på den ena tjejen och då säger hon ingenting utan låterhonom göra det”.

L: Nej men så exakt gick det inte till, utan när jag tog upp mina grejer så började vititta på det där och den ena frågar: “Vad är det här fbr nånting?” och då sa den andra‘tja men det ska du ha så, prova det du” och då gjorde vi det. Det var ingenting somjag sa.

H: Nej det har du berättat i din version av det, nu berättar jag bara var dom säger det• är deras version av det hela. Och då återkommer vi till det där att...

L: Säger hon ingenting om att det var hon som låg och regisserade alltihopa?

H: Ingen av dom säger att det är så.

L:Nej.

H: Nej. Hon.., dom säger också att du vill bli slickad i analen och du liksom är påövertalar dom och övertalar dom och göra saker, du är dominant och du säger sakersom en order: “Slicka mig i stjärthålet ni ska M mig och må bra, du ska göra det, niska vara villiga små slynor”. Och till slut så går den ena flickan med på och slicka digpå skinkan, bara på kinkan bredvid för att lugna ner dig lite.

L: Men jag är inte påstridig på nåt sätt.

H: Nej. För mycket av det här stämmer ju även med vad den här flickanägerredan 2007?

. L:Jamendetärjuensakochtvingaenmänniska,denandrasakenärjuochtalaomvad man vill och sen så gör dom det så är det...

H:Detärdomhärförhörenviharhaftsåärdetjuinteriktigtså,attdetharfunnits. utrymme för ifickoma och tala om.

L: Jo.

H: Ja enligt dig är det det.

L: Ja.

H: Den ena här som säger att du tar strypgrepp på henne och det avslutas inte förränden andra flickan får bort händerna?

L: Det är helt fel, helt fel.

M: Dom här tjejerna som vi har träffat nu, det är ju alltså av oberoende av varandra, sååterkommer ju ungefr liknande historier. Om du tänker så alltså att dom här
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tjejerna... dom knnerju inte varann dom här tjejerna, det arju du som har träffat
dom och ändå är det nästan samma historia, hur kan det kornnia sig då?

L: Jaajag kan ju bara berätta hur jag upplever det och hur jag verkligen har gjort.

M: Men det var ju det jag frsökte säga filrut, alltså du tycker och tänker på ditt sätt,
men att andra människor kan påverkas av att du är dominant. Alltså du behöver intesäga men du kan utstråla, så att det upplevs som dominerande och man vågar inte sägaemot?

L: Ja men det stämmer inte överens, eftersom jag är väldigt känslig fr hur dom. reagerar och tvingar inte nån, alltså tvång är... ja jag kan tala om vad jag vill ha
men.., ja.

H: Du säger att du är väldigt känslig fbr hur andra reagerar, hitintills så har vi ju barauppgifter som motsäger det.

L: Ja men det är min upplevelse i alla fall, att jag frsöker verkligen och att jag är
fullständigt emot det här med tvång och...

M: Du säger det var en av tjejerna som regisserade och tidigare så var det —__somregisserade, har det varit något tillflille när du har regisserat?

L: När jag?

M: Mm.

L: Har svårt och komma ihåg om det är nåt sånt, du menar om det skulle vart mer änen person ftrutom jag alltså?

Mr Mm.

• L: När jag har regisserat? Nej jag tror inte jag har regisserat nånting i den
bemärkelsen, att jag skulle ha talat om gör så och gör så och lägg dig så, nej jag kaninte erinra mig precis nu (ohörbara ord), nät sånt där specifikt tillhllle. Nej men det. kanske finna nån, det ser ut som om det skulle finn nån.

M: Ja jag finner det lite otroligt just det här med, att båda dom här tjejerna som ändåvar på plats och att det skiljer sig... alltså den upplevelsen ni har skiljer sig så?

L: Ja det frågar jag mig också. Och sen ärju saker som dom säger som inte är sant ensalltså och jag har lite svårt f& deras upplevelser och ta till mig den också. Eftersomjag menar en sak vore ju omjag betalade och klädde på mig och f&svann bara
“schypp” så där.

Men så var det ju inte utan det var ju snack och det var skratt och det var klapp påhundar och ja såna där saker, Så att... och dom snackade om nån.., efteråt så låg viochpratadeellersattochpratadeocksåomnånannimsomdomhadehaftdär,nån
kille med -om svängde upp i full fart och berättade om honom. Ja sådet...



Förhör med Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-02-22 13:36 diadenr 0201-1(38297-10

H: Du dom säger så här att du har föreslagit... du har sagt då att du är egen företagareoch tjänar mycket pengar och att du hade kollegor som gillar yngre tjejer. Och att duskulle ha sagt till den ena tjejen, att hon skulle komma till Stockholm du skulle ordnahotellrum. Och att dina kollegor ville ha yngre tjejer typ sexton, sjutton år och att honskulle spela ung och oerfaren och att hon även skulle spela rädd vid såna här träffaroch att hon kunde tjäna mycket pengar på det. Och då undrar jag har du sånakontakter?

L:Nej.

. H: Det har du inte?

L:Nej.

.
H:Hardusagtsåhär?

L: Ordagrantsådärharjagnogintesagt,menvisnackadejulitedärochvipratadeom rollspel också och såna här saker och... men ordagrant har jag inte sagt det där,menjaendelavdet därdom sägerdetvarjuett snack somvihade omrollspelochäldre män yngre tjejer och lite sånt där alltså.

H: Det kan vara lockande för en så här ung tjej och tjäna mycket pengar?

L: Javisst.

H: Men om du har ett rollspel när du pratar så här, förstår dom det då?

L: Jaa.

H: Det har dom uppenbarligen inte gjort.

L: Nej men det där ärju löszyckta saker ur ett större sanimarihang, där vi pratade omrollspelochvipratadeocksåomäldrekvinnorsomgiilarungakillarochdetärentrend och om äldre män som gillar unga tjejer och så där. Så att det där är lösryckt urett sammanhang.

H: Har du förstått dom här misstankarna vad det går ut på idag?

L: Mm.

M: För våldtäkt och sexuellt tvång och köp av sexuella tjänster?

L: Mm.

H: Du förstår vad som är vad?

L: Ja..

H: Den ena där hon påstår ju att du har tagit slrypgrepp på henne och släpper och tar i
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och släpper och tar i och det här stn.ipgreppct det slutar inte t?irräns dess au den andraflickan hjälper till och ta loss händerna?

L: Mm men det är helt fel.

H: Och den andra då ett sexuellt tvång, hon hade hnnrnat i nån form av hjälplöst lägehär när hon är fastlåst och inte kan påverka den här situationen själv hon ärfastbunden, hon kan inte kontrollera det här som händer helt enkelt.

L: Okey.

H: Och hon är rädd och dom säger bägge två att dom är rädda och dom har hela tiden• ögonkontakt med varandra, ftr att dom tycker att det här blir så fruktansvärtobehagligt. Det är väldig skillnad på hur ni har upplevt den här träffen, det ärju somatt ni har varit på två olika träffar.

•
L: Ja .menjag kan bara...

H: Jag bara säger det. Hur länge var du där?

L: En timme en och en halv ungefär.

H: Och vad betalade du?

L: Kommer inte ihåg runt två tusen tror jag.

H: Vad sa du?

L: Två tusen tror jag.

H: För båda eller fr en eller...?

• L: Jag kommer inte ihåg.

H: Dom p&stårju att dom fick (ohörbart ord) var.

O M: Två och ett halvt.

L: Nej så mycket var det inte jag tror inte att jag...

H: Det var överenskommet tusen kronor var per timme och sen så fick dom två och etthalvt, underfirstått att du skulle vara där två och en halv timme?

L: Nej så mycket var det inte och jag var inte där så länge heller.

M: Nästan två och en halv timme.

L: Var jag det?

H: Mm. 14.22 går du därifrån.
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L: Mm okey.

H: Och du kommer dit...

M: Tolv eller...?

H: 11.41 gårduin ochdukommerut 14.22.

L: Okey.

. H: Vi har fotografi på dom här två flickorna, känner du igen dom?

L: Ja det gör jag.

H:Kandupekapådendärbildenvemdetärsomdu... somharalladomhärsakerna

•
på sig?

L: Det är hon.

H:Dupekarpådensomharen

L: Mm och hon låg på sängen.

H: Så den längre av tjejerna säger du det är hon som regisserar?

L: Mm.

H: Och den kortare av dom som har dom här sakerna på sig?

L: Mm.

• H: Vilken av dom är det du håller stryptag på då?

L: Jag har inte hållit nåt stryptag på nån.

•
L: Hon? Jaha nä.

11: “Hon” säger du och låter fbrvånad, har du gjort det på den andra då?

L:Nej.

M: När du hade sex med hon den här längre, om du har en vanlig missionärsställning
vardetsåunderaktenvidnåttillfälle?

L: Ja det var missionärsstlllning vid nåt tillfälle ja.

M: Kan dina händer då ha varit här uppe nånstans?
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L: Ja vid sidan om hennes huvud eller nånstans alltså det var dom ju är klart, men
mesta tiden så tror jag att dom var på hennes bröst och hennes höfter.

M: Det här när du pratar om att dom skulle träffa andra män och du har ju sagt om
Telefiket att du fr kontakt även med män där?

L: Mm.

M: Ärdetnågrasomduharkommitöverensom,attniskahaomduträffarnåntjej,
så att du ska erbjuda nånting åt några andra män?

•
juvartpåandrasättetsåattsäga,domharvarttillsammansochsåharvidåfunderat
på om vi ska ha en trekant. Och sen är det väl två av dom tror jag som har återkommit
då och den ena har frågat: “Har du nånting på gång och har du nån fm tjej?” eller nåt

• sånt där, men dethar inte blivitnånting där. Och så den andra detvarju en man innei
stan, den där — om vi var hos två gånger, han har ju messat några gånger också
fast det har liksom inte blivit nånting sen.

M: Sådethartigvaritattdetharvaritnåntjejmeddigochsåhardetkommitflera
män, alltså inte samtidigt utan det har kommit nån?

L: Nej, nej.

M: Är det nåt mer?

Il: Nej bara avslutningsvis, det du beskriver att det var under skojiga former och så
vidare beskriver dom så här, att dom mådde jättedåligt under hela träffen med mannen
och bägge två hade vid ett flertal tilllllen gått in på toaletten och varit spyfllrdiga.
Dom ville bara att han skulle gå, eftersom båda tyckte att det var väldigt obehagligt

•
och dom var rädda för honom dom tittade hela tiden på klockan.

L: Endera spelar dom oerhört bra eller också så är det där en efterhandskonstruktion.
Och återigen jag fattar ju inte varför man i så fall har kontakt med mig efteråt, om jag. var så fruktansvärt obehaglig (ohörbara ord), det är ologiskt.

H: Tiotusen kronor är mycket pengar.

L: Ja men dom harinte fått det.

H:Nej. Och isåfall om det skulle detvaratiotusenvi sägerviponerar detalltså, då
vardetjuisåfallattdomskulleträffafleradå,dåskulledominteskriva”villdu
träffa oss är du sugen?” och det var ju så att jag skulle komma till dom.

H: Jag har inget mer.

M: Har advokaten?

A: Jajagharenfrågameninteiförhöret



.

.
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M: Nej. Då Ir ft5rhöret slut klockan 14.40.
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M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
L: Göran Lindberg.

H: Ja du hade nån komplettering?

L: Ja det var några reflektioner dAr, det sas igår att det liksom var ett avtal och det blevmer och sånt där. Men när jag kom dit alltså så pratade vi om hur lange vi skulle varatillsammanR och dom sa att dom hade tid till en viss tid, ftr sen så skulle dom ju ivägpå ett möte och då blev det den tiden.

Och sen sas det också ått dom var ute på toaletten så mycket, men det var dom inteutan det var ju dom här hundarna som tog där och det var ju två pittbullterrier där,som var enormt på och dom var ju tidvis inne i rummet också. Så att skulle det ha häntnånting som... dom tycker jag ärju fbrsvarsinriktade, så skulle det ha hänt nåntingsom beskrevs, så skulle jag fbrmodligen vart i stycken utav dom där hundarna, frdom var riktigt på.

Och sen dom där fotona som presenterades, dom måste ha tagits i precis anslutning tilljag har vart där då, flr att dom saju då att dom skulle gå ut med sina hundar efteråtoch sen skulle dom gå ner till arbetsf&medlingen Och om man tittar lite objektivt pådom där bilderna, så ser det väl ut som två tjejer som är ute på hundpromenad och
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inga uppgivna våldtäktsoffer precis. Så att ja det var väl bara mina reflektioner.
H: Dusaattdomsaattdomhadeenvisstidpåsig,hurlångtidvardetdå?

L: Ja dom skulle ju ner till sin handläggare.

H: Men hur lång tid var det då menar du, minns du det eller...?

L: Nej dom sa nånting sånt där vid halv tre eller nånting sånt där att dom skulle iväg,så att dom styrde hur lång tid det kunde bli överhuvudtaget.. M: Var det nånting mer?

L: Nej jag tror inte det.

M: Då avslutar vi.

.

.

.



Förhör

G: Jo efteråt när vi satt och stod i köket och pratade, så pratade dom om att dom söktearbete och så där och sen så sa dom... ja jag frågade vad dom hade arbetat med och dåsa dom att dom hade vart på nåt eller nån ich jobbat och dom hade jobbatpå annat sak också och sen hade dn OWnär dom sa lA sa jag att:Men kom liii Stockholm då fSr att däri man lugnt tjäna tiotusen extra på en kvällpå dom här vissa krogar, särskilt om det är män som år ute och roar sig. Så var det. Såatt det var med hänsyn till vad dom hade jobbat med och vad dom ville jobba med.
A: Och när du säger tiotusen per kväll, vad avses fl3r ersättning då?
G: Ja dricks alltså extra betalt. Ja det var det.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M: Vad är det tbr komplettering?
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M: Har advokaten nåt mer?
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A: Nej tack

M: Kommer du ihåg vad dom svarade på det?

G: Nja dom förstod väl att det fanns möjligheter och tjäna extra pengar i Stockholmpå det sättet, men det varju bara en del i ett stort resonemang om vad dom ville göraoch vad dom kunde tånka sig jobba med och så där. Ja det var nog bara det, senfortsatte vi och prata om...

M: Var det både - och — som...

•
M: Ja nej dom var där, men jag tänkte om det var båda dom som pratade, om just dethär med och.., som du nåniner nu?

• G:Nej detvar
var ju hon som pratade mest om vad dom hade jobbat med och vad dom ville jobbamed och så där.

M: Då är vi färdiga med den här kompletteringen och klockan är 09.28.

•

0



Ja
FörsvarMimbud nek Fömvwelcnibud nbvwd God den Mtsvwe som rten Mro,i

Karl Harling Ja

Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

GÅRNINGSBESKRLVNING

4. VÅLDTÄKT (0201-K38297-1O)

Flkt* avsk

09:14

Målsflgande

Gärning

Lindbergr den 12januari2010 i örebro län genom misshandel
tvin2at iii samlag.

Misshandeln har bestått i att Lindberg slagit i ansiktet samt tagit strypgrepp
runt hennes hals och tryckt åt. Genom slaget har Lillfogats smärta. Genom
stzypgreppet har — tillfogats smärta, andnöd och en rodnad på halsen.
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Lagrum

6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken

G: Förnekar.

M: Du fbrnekar?

G: Ja.

55

• M: Inga kommentarer kring det?

G: Nej.

. H: Är det nånting av det hilr som du kan liksom vitsorda i beskrivningen av
händelsefbrloppet?

G: Nej det är det inte. Jag kommer inte ihåg vad den andra tjejen hette.

— .‘eter hon.

G: jar hon.., hon var 1 Jag kommer inte ihåg det.

M: Var hon det?

H: Jag tror det.

G: Ja. Nej.

. H: Det här med slrypgreppet i...

G:Nej.

H:Nej.

• M: Då är det fortsättning här det gäller också niålsägande xh nu år det också
- åom är målsägande och då gäller det koppleri.

GÄRNINGSBESKR1VNING

10. KOPPLERI (0201-K38297-10)

Målsägare
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G: (Ty

H: Pratade ni om och träffas?

G: Ja fast jag vet inte om vi gjorde då eller om vi gjorde det per telefon efteråt eller
nånting sånt där, jo jag kandce... du sa nånting om det var nog (ohörbart ord). Nej jag
kommer inte ihåg exakt, men ja jag sa nog att om vi skulle träffas igen eller så där.

O H: Och under vilka former skulle det vara?

G: Jag tror inte detvar sagt nånting dåivilka former, utan nej jag tror inte detvar
några specifika former då, utan jag tror att jag... nej det tror jag inte det var, inga

•
specifika former, utan att vi skulle träffas igen.

M: Och då har vi köp av sexuell tjänst.

GÄRNINGSBESKRJVNING

21. KÖP AV SEXUELL TJÄNST (0201-K38297-1O)

56

.

.

GL-ng

Lindberg har den 12januari2010 i Örebro län främjat att
och rid den tiden hade tilliI1ij sexuella kontakter mot ersättning.

Främjandet har bestått i att Lindberg fres1agit att — ochkulle delta i
sexuella kontakter med fyra män samtidigt mot en ersättning om 10.000 kr vardera.

Lagrum

6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken

G: Nej flrnekar.

M: Inga kommentarer?

G:Nej.

M:Nej.

H: Har ni pratat överhuvudtaget om att ni skulle träffas tillsammans med andra män,
om dom var intresserade?

.) näe vi pratade om nåt helt annat.

Målsägande
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Gärning

Lindbergharden l2januaii2OlOiI
sexuell ftrbinde1se mot ersättning a’

Lagrum

6 kap. 1 § 11 st brottsbalken

L skaffat sig en tilllllig

5.;

G: Såvar det

M: Är det nånting mer du har att säga angående det?

G: Nej, nej jag tror inte det.

H: Kommer du ihåg idag hur mycket du betalade? Jag minns inte om du har sagt det itidigare fbrhör, men det är möjligt at vi har pratat om det

G: Två och ett halvt tror jag.

H: Vardera eller...?

G: Mm jag tror det eller också två, ja två och två eller två och ett halvt.

M: Då stänger vi avnu och då är klockan 09.14.

.

.

.

.



Stockholms län

Förhörsledare Ingrid Michel samt Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
L: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M: Berätta f& mig vad som hände där när du var i Falun?

L: Ja jag åkte till Falun och kom väl dit vid tiotiden ungefär eller strax f&e och jagskulle träffa henne då på busstorget klockan elva ungefär och ja då hade jag
ingenstans och ta vägen utan jag gick på apoteket fbrst. Och ja sen gick jag och sattemig i Grand Hotdlls vestibul, ja varmt och skönt och satt där och så messade jag
henne då och frågade henne om hon var på väg: “Nej jag missa bussen” sa hon då,‘jaha” messade jag, vi hade bara mess där.

“Vad gör vi då?” “vet inte” sa hon då, “ska jag hämta dig?” sa jag “nej” svarade hondå, ‘tja vad händer nu då?” “nej jag kan inte” sa hon. Och då messade jag tillbaks:“Kan eller vill inte?” “nej jag vill alltså inte” sa hon då, “nähå” skrev jag då “det hadeju varit... ““okey” skrev jag “det är helt okey, det hade ju vart ärligt om du hade sagtdet tidigare, så hade jag sluppit och åkt till Falun”. Ja det var väl det. Och sen åkte jagtill Statoil och fikade och tankade och blev gripen. Ja så var det, det som hände i

Förhör
angående._______

Enhd

CU Interna utredningar
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Falun.

M: Syftet med er träffvad var det då?

L: Syftet var ju att ha sex tror jag i alla fall, det var väl inte helt klart uttalat men ja
och min tanke varju att vi skulle träffas där på busstorget och sätta oss och fika inne
på nåt fik och se om det kändes rätt och sen ja och besluta om vi skulle göra nåt. Ja så
var min tanke.

M: Hur kom du i kontakt med den här...

L:Tjejen?

M: ...tjejenja?

L: På Telefiket har dom en sån där kontaktlinje, där hade vi kontakt och prata med. varann. Hon presenterade sig... jag vet inte om hon var arton eller nitton “nittonårig
tjej i Dalarna söker kontakt med nån man” eller så där. Ja och sen böijade vi prata då
på linjen och sen fick jag hennes telefonnummer och så messade vi varann olika ja
och sen pratade vi med varann också.

M: När skedde det då?

L: När? Ja det var nog kanske fjorton dar innan det här, jag kommer inte riktigt ihåg
faktiskt nu, men ja det var en tid innRn i alla fall, kanske tre veckor till och med jag
vet inte, ja nånting sånt där, så hade vi kontakt kontinuerligt Och hon... vi pratade om
mycket där, ifrån hennes sida så... det var väl hon mest som pratade, hon sa att hon

Hade jättejobbigt fbr hon hon tyckte att hon hade långa dagar, hon
fick ingen tid fZr sisiälv sa hon och så pitade vi om det då,ja och så sa hon att hon. a när det kom på tal att vi skulle träffas, så frågade
jag henne: “Ja men kan dii defdå?” ‘ja men jag ärju arton nitton” eller vad hon sa ‘jag
gör vad jag vill”. “Men ska vi träffas på dan” sa jag “då måste dujai

— a menjag gör vad jag vill” sa hon, menjag sa väl inte så mycket om mig
ch hon frågade inte så mycket heller.

M: Hur skulle du kunna igen henne då om ni inte hade träffats?

L: Nej jag har ju aldrig sett henne och aldrig fatt nån bild på henne eller nånting sånt,
utan hon sa hur hon skulle vara klädd, hon skulle ha nån... nej nu kommer jag inte
ihåg vad hon sa. Men hon sa hon skulle ha nån jacka och några svart byxor eller
nånting sånt där och några sneakers eller gymnastikskor eller nånting sånt där och att
hon hade långt ljust hår sa hon, långt ljust hår till axlarna. Ja så skulle vi kunna igen
varann.

M: Och då skulle ni träffas?

L: Busstorget i Falun.
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M:Varskullehonkommaifråndådå?

L:

M: (Ohörbart ord) namn också?

L:Nej.

M: Men ni hade pratat med varann på telefon?

. L: Ja men jag tror aldrig vi sa varandras namn, jag tror bara vi pratade. Nej.

M: Visste hon ditt namn eller...?

L: Nej jag tror inte nån sa nåt namn om jag kommer ihåg rätt, jo men nej men jag. skulle ha kommit ihåg det, om hon hade sagt nåt namn alltså och jag sa nog inget
heller namn utan vi pratade bara.

M: Nån annan kontakt med henne då än per telefon, har det varit nåt?

L:Nej.

M: Har duvarit inne på nåt Internet ellernåt sånt?

L:Nej.

M: Någon gång överhuvudtaget med nån annan?

L:Nej hurdåmenardu?

. M: Ja om man har varit inne på Internet, det fmns ju olika sidor där som man kan vara
inne på och...

L: Chatta menar du?

•
M: Ja.

L:Nej.

M: Inte överhuvudtaget har du gjort nåt sånt?

L: Ä.humjo det har ju funnits sån här som (ohörbara ord) E-kontakt men jag vet inte
E.. .jag har alltså vart inne på nåt enstaka gång, men ja på nån sån där kontaktsajtja,
aldrig chattat med nån eller fatt nåt svar eller nåt sånt där.

M: Denhärkontakten som duhade meddenhärtjejen, detvaromjag f&stårdigrätt
så var det via det här som kallas fZr Telefiket?

L:Ja.
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M:Hurhardetgåtttillharduringtdit?

L: Jag har ringt till Telefiketja, det finns ju en manlig sida och en kvinnlig sida där,
men nu spelar det inte så stor roll eftersom det finns kontakter män/män och kvinnor?
kvinnor också, så det spelar inte så stor roll vad man ringer, ja och då fanns hon där.

M: Vad hände då har hon lämnat något meddelande eller hur går det till?

L: Alltså man gör ju sin presentation alltså och hon presenterade sig tror jag som... ja
nu kommer jag inte ihåg arton eller nitton... “arton eller nittonårig tjej i Dalarna söker
kontakt med nån man”. Och sen kan man svara henne då man kan endera svara henne

• med ett meddelande eller också kan man fråga om man får prata direkt med henne och
så är det hon som avgör då. Och det är likadant med mig då eller om jag säger nånting
och så kan damsidan då gå in och ge mig nåt meddelande eller trycka på en knapp och
då säger nån operatör “den här personen vill ha ett personligt samtal med dig”, Så går

• det till.

M: Och det var så det flmgerade mellan er?

L:Mmsåvardet

M: Ja så enligt dina uppgifter så den kontakt du har haft med henne, det har varit från
ungefr två, tre veckor sen påbörjade kontakten?

L: Jag kan inte säga exakt men ungefär så.

M: Jaochsenhuroftatilldessattnipratadesviddåimåndags?

L: Hur ofta?

•
L: Ja kanske två tre gånger i veckan nånting sånt, det underliga är ibland så har jag
väckts av ett mess alltså, då ringer... då säger hon mitt i natten alltså 1.45 till exempel
“ring mig”, men hon har ju inte ringt.

M: Och det har kommit från?

L: Henne.

M: Ja,ja.

L: Hon har ju messat mig många gånger alltså, “ring mig, ring nu, kan du ringa då och
då”.

M: Vad är det fZSr telefon?

L: Och jag har nog aldrig gjort såjag ringer inte, utan jag har messat henne att jag är
upptagen eller nånting sånt där då och då har hon svarat på (ohörbart ord).
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M: Vad är det fr telefon som hon har hört av sig på då till dig?

L: Du menar mobiltelefonen?

M: Ja.

L: Alltså jag kan inte numret utantill jag tror det slutar på Öom jag kommer ihåg.

M: Är det fler mobiltelefoner som du har haft kontakt med henne på?

L: Ja det är nog två och då har jag messat henne, flr då var det väl nåt fel på den
andra, men det är normalt en.

M: Och sen när du har pratar med henne, har det också varit via mobiltelefon?

•
M: Aldrig nån annan telefon?

L: Jag tror inte det men jag kan ju inte svära, men nej det trorjag nog inte, utom på
telefonlinjen då det här Telefiket?

M:Ja.

L: Det är det vanliga fasta, men annars har det vart på den här mobilenja.

M: Samtalen som ni har haft och sms:en, har du då klargjort fbr henne önskemål eller
syftet med mötet?

L: NäA egentligen inte något så där jag menar alltså vi har ju haft... pratat sex va från. bägge sidor och då har jag väl bara sagt nånting om att: “Ja men det vore skönt” och
så där, sen har det ju övergått till telesex alltså.

M: Det har övergått i telesex då hur har det gått till?

L: Ja det har flfljts naturligt i samtalet och hon har sagt då att... ja ibland har hon sagt
att hon är kåt och nånting sånt där eller “ja nu liggerjag på sängen nu har jag bara det
och det på mig” nånting sånt där, det är väl det som har gjort att det... Ja sen har hon
ju pratat om sina sexuella preferenser också, hon talade om f& mig då att hon hade
haft sex med nån tjej, hon hade haft sex med två killar — amtidigt och sen hade
hon träffat två äldre män, vilket hon tyckte var spännande sa hon.

62
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Ja så sammanfattningsvis fbr min del var dels att hon
- idetk’—meddåhonhadedet1”

“liv där ochdå

-— _irsigsjälv långa dagar, hoiz var -

iså där, det var ju rätt ja naturligt tyckte jag för en tjej
som tsade iL..
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ju ha bott i princip var soiheI men
hon pratade så hon pratade (ohörbart ord), så verkade det som hon
också. Jaa.

M: Ditt syfte med den här relationen vad var det?

L: Ja det var att lära känna henne och ha sex med henne om det kändes bra f& båda
parter naturligtvis och det var därfik jag var noga med också när jag skulle träffa
henne, att vi skulle då träffas på det här busstorget när hon kom i så fall, så skulle vi
gå och fika nånstans och snacka. Det kunde ju ha resukerat i att vi hade sex eller det
kunde också ha resulterat i att vi tyckte det var trevligt och snacka och det kunde
också resulterat att hon säger nej.

Jag menar ftrutsatt att hon är arton nitton år, att hon säger “Nej men jag trodde att du
var mycket yngre, jag trodde att du var mycket irevligare än vad du är” eller vad som
helst alltså, så det var ju viktigt fZr mig att det skulle gå liii så. Men ja så upplevde jag
situationen.

M: Och sen omvi säger att det skulle ha varit så att hon kom och du skulle ha fått
träffa henne, vad hade du sen då f& tankar kring det?

L: Ja att vi skulle komma... ja om båda tyckte det skulle vara bra med sex, ja då
skulle vi konmia överens om hur vi skulle göra det och det kanske inte hade blivit
(ohörbart ord). Så att jag menar dels så kan det ju vara så att okey man är överens om
att ha sex, men det känns inte komfortabelt var vi ska ha sex nånstans och av den
anledningen då fr man ju säga: “Okey det varju trevligt och träffas vi fr hitta på en
annan tid då, då vi har nåt ställe och vara på som känns bra för oss bägge” eller så.

•

____

steget först träffas och sen känna att det kändes bra och att det var det vi utgav oss för
att detvarockså. Och att det skulle varabra attjavadvi tyckte detvar sex ochvad det
skulle innebära och var vi skulle vara och så här, så att det var ju mycket.

• M: Så du visste alltså inte var ni skulle vara nånstans?

L: Nej utan jag åkte dit för och träffa henne på busstorget och sen skulle vi sätta oss
och fika och sen så skulle vi snacka om det kändes bra som jag sa då, om det inte
kändes bra då fanns det ju ingen anledning och gå vidare på nåt sätt. Om det kändes
bradåskulleviprataomvadgillarviochgörakännsdetbradåochsådärochsen
(ohörbart ord) var vi skulle vara nånstans då. Så att det var ju många om innan vi
skulle (ohörbara ord).

M: Händer det ofta att du tar kontakt med kvinnor på Telefiket?

Och sen hade hon ju haft den har sexuella erfarc
1 •

• i prata...
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M: Och det resulterar i?

L: För det mesta ingenting, alltså Telefiket kan man väl säga det syftar till tre saker
kanmansäga,detenaärattkonimaditochsnacka...jasåfinnsdeteul)ärdeockså
fullständigt jädra kokomännikor. Och det andra är att prata sex alltså telefonsex med
varannenbartochfantiseradåochdettredjeäratttasomsyfteattmötaspånåtsattja
så att jag menar jag har varit där inne rätt mycket, pratat och så och i dom flesta fall så
händer ju ingenting och det är inte tanken heller.

Och sen så blev det nån som man känner att ja men det där knn väl bra och så därja
och så försöker man prata lite mer med den och så där. Ja och känns det bra för båda

e parterdåsåbrukarmanjubytatelefonniminierochsensåpratarmandåpådetsätteti
stället och det kan ju vara allt från det att man bara vill träffas, till att man vill ha sex
med varann och så, så att det ärju inte enbart sex alltså, utan det ärjag menar och
träffas.

•
M: Vilket behov är det hos dig som styr till att ta kontakt där på Telefiket?

L: Jag fascineras nog av ja dels människorna hur dom är och ja det är nog mest
fascinationen och situationen att kunna prata och sen fantisera lite om man träffar nån
sommantycker...javillfantiserapåsanmiasättochliksomjaochsenomdetärnån
som verkar väldigt trevlig eller.., ja.

M: Såattomdetärnånsomverkarväldigttrevlig,sådittbehovvadärdetdå?

L: Ja dels kan det ju vara och träffas och det berorju på vad samtalet.., jag menar det
kan ju vara att man leder in det ... båda parter leder in det på sex och sen vill man
träffas och har sex.

M: År det det som du söker alltså tiffllliga relationer?

L: Nä med Telefiket är nog väl det att jag har.., om jag säger att jag fascineras av att
prata med folk där och även med män och det finns ju alltså alla människor där, alla
sorters människor verkar det som och det är väl det som är fascinerande. Även och
pratamedmän alltså då som man alltså dom trorju då attjagärgay, så det är inte bara
att dom pratar sex då, utan.. .ja hur den biten fascineranden och prata med...

M: Vad pratar du med männen om då?

L: Ja allting från ja vardagliga saker till “varför är du här och vad söker du?” och ja så.

M: OmvigårtillbakatillFalun,dumenarattduintevisstevarniskulletavägennär
hon kom dit då?

L:Nej.

M: Hade du bokat nåt hotell?

L:Nej.
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M: Hade du givit henne några autydningar om det?

L:Nej.

M: Nu harju jag pratat med den här tjejen ochhondå harjag haft ett
målsägandefbrhör och enligt henne så fick ju hon besked om att det var hotell bokat

L: Nej det var det inte och det kan man ju kontrollera.

M: Hon säger att hon har pratat med dig och att det har vant sms-kontakt och att det
harvarit... attduskullehavarit-vadskavisäga-hotfullisms:envidtretifflllen,. fr att hon inte hade gjort som du hade sagt att hon skulle göra.

L: Nej det enda som jag som jag kan erinra mig nu hotfull, det var nk hon på slutet
där då skrev att hon... ja det blev ju ingenting va och då sa jag att: “Det hade vart
bättre om du hade vart ärlig” och så “väx upp” eller nånting skrev jag, det är det enda. jag kan erinra mig. Nej fr att jag tyckte alltså.., att jag menar en arton nittonårig tjej
som.., hon måste ju begripa att har hon bestämt sig f& nånting så kan hon ju... fl5r
jag har aldrig vart hotfull på nåt sätt.

UtandetskullejagväHntevaritsomhonberrnigochringaupptittochtättdåkan
jag ju säga du... hon behöver ju inte ange nån orsak överhuvudtaget, hon kunde ju
bara säga “Nej men jag har ändrat mig jag vill inte träffas nu”, då hade jag ju sagt ‘tja
okey” så jag tyckte det... jag blev lite sur så där att jag skulle behöva åka upp till
Falun.

M: Nu när hon inte.., vad hade hon sagt f& anledning till att hon inte kom?

L: Missat bussen.

M: Ja alltså du erbjuder henne att komma och hämta?

L: Ja. “Ska jag hämta dig?”, “nej” sa hon “okey vad gör vi då?” “vet inte” “nähi okey”.

M: Hon säger själv att nk hon hade pratat med dig, så hade hon ju hört att du var. mycket äldre, än vad du hade utgivit dig fr och vara?

L: Jag hade inte utgivit mig fr att vara (ohörbart ord), jag har aldrig sagt nånting om
det.

M: Med tanke på som du sa i början, att hon hade intresse av äldre män?

L: Ja.

M: Då när ni pratade hade du då sagt nånting om att du var lite äldre eller...?

L: Nej jag har aldrig sagt min ålder eller nånting, men det framgår väl av rösten att jag
är en mogen man. Så nån ålder har jag aldrig nämnt vare sig det ena eller andra.

M: Ja hon säger i vaie fall att det varit tre tillfällen där det har varit hot och ett av
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dom
var i början när ni hade kontakt, så ville du ha bilder på henne på hennes bröst?

L: Skulle jag ha sagt det eller messat?

M: Ja eller sms:at?

L:Nej detkanjaginteerinratmigfaktisktnej,mendetfinnsvälkvarisåfallimin
telefon, men jag kan inte erinra att jag skulle ha gjort det, nej.

M: Har du uttryckt nån gång då antingen per telefon eller sms?

• L: Att jag vill ha bilder på henne?

M: Ja.

•
M: Har du sett nån bild på henne?

L:Nej.

M: Och angående åldern?

L: Nej som jag sa hon har ju vid upprepade tillfällen refererat till den här åldern som
jag säger och hon har pratat om det
ja att hon kan göra vad hon vill. —

M: Men när ni har haft den här kontakten, om det har varit i telefonsamtal eller sms,
har det då varit så att du har använt dig av nån vokabulär, med sexuell anspelning till
henne?

• L: Ja det har väl båda gjort vi har haft telefonsex.

M: Har du då använt dig av ord som har...

•
L: Du menar hotfullt?

M: Ja eller hur du skulle ha... ja haft din sex med henne, alltså uttryckt önskemål om
vissa saker hur du vill ha det?

L: Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Men jag menar hon harju uttryckt... det gjorde
hon från början att hon ville bli tvingad eller nånting sånt där, det var hon som
uttryckte det. (Ohörbart ord) det var lite så där men jag menar jag upplevde det som
hennes sexfantasier, så hon var ju ganska frispråkig, men jag upplevde det som hennes
sexfantasier då.

Och hon också... ja det har hon messat nån gång så där också att pappa dotter och
sånt där, lite tveksamt tycker jag men det var också hennes sexfantasier, hon hade lite
såna där grejer IZSr sig. Men jag upplevde det som alla personer har, sexfantasier som
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inte man sätter i (ohörbart ord), utan det kittlar i så fall eller nånting sånt där.

M: När hon har uttryckt det som du säger exemplet här med pappa dotter, vad svarar
du då?

L: Nja alltså när hon började så, så hängde jag väl på då och fbrstärkte hennes
sexfantasier så här mentalt men inte nån längre tid alltså det.., jag kände mig inte
riktigt komfortabel med det. Men hon frågade så här: “Vad ska pappa göra med mig
då?” eller såna där saker, att jag spelade väl med ett tag där men sen så... Men jag
upplevde det som jag sa förut att det var liksom hennes... att hon hade sexfantasier
som hon gärna ville spela ut nu per telefon, det upplevde jag nog aldrig hon skulle

•
vilja, att hennes pappa skulle göra nånting heller eller så.

M: Dina sexuella fantasier iad består dom av då?

L: Mina sexuella fantasier? Ja (suckar) ja det är nog mest att jag vill bli dominerad

• och nån dominerar mig och jag får vara liksom ja undergiven och hjälplös och lite
sånt där, jag ärju annars en ganska bestämd man (ohörbara ord) kanske eller så. Det
kittlar mig att jag skulle vara hjälplös, utlämnad, det är mina fantasier jag som inte
kan göra nånting och jag kanske blev bunden kanske.

Och ja det ärjag som får göra vad kvinnan säger och om jag inte gör så typ ja
bestraffning, då blir allas på lika villkor så att säga, jag menar det ska ju inte vara våld
utan det ska ju vara skön sex va. Nej men det är nog min fantasi som jag är... hjälplös
som möjligt.

M: Du hade ju haft kontakt med några via Telefiket om jag förstod rätt och då träffat
några, har det gått till så på det sättet då?

L: Ja vid nåt tillfälle har jag gjort det.

•
M: Och dom andra tilhfl1ena hur har det gått till då?

L: Då har det vart ordinär sex, vanlig sex, vaginal och oralsex och smek och kyss och
så, det är vanlig sex för mig.

• M: Ska det vara några speciella tillbehör eller kläder eller nånting sånt?

L: Ja det kan det väl vart ibland dom klär sig ja lite...

M: Vad sa du dom klär sig?

L: Lite sexigt kanske med.., och gärna då att kvinnan tar initiativet alltså kvinnan
styr, det gillar jag sexuella då dom klär sig utmanande att hon styr, det är hon som
talar om.

M: Vad har det varit för ålder på dom du har träffat då?

L: Tjugofem till fyrtio kan man säga ungefär cirkus.
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M: Om du säger under senaste halvåret hur många har det varit du har träffat då?

L: Senaste halvåret tre, fyra kanske max tror jag.

M: När har det varit då?

L: Kan jag inte komma ihåg, nej exakta datum kan jag inte komma ihåg.

M: Men den här tjejen nu som jag har träffat hon ärju k och hon säger ju som
jag sa kände sig hotad vid tre tillfällen i den kontakt nifl haft, fr att hon inte har
gjort som du har uttryckt önskemål om?

• L: Ett var (ohörbara ord) jag är och dom andra två...

M: Nej bilderna menar du eller vad tänkte du på eller hur menar du nu?

•
M: 3amensomdånArhonintehadekoznmi attduhadeblivitargdånärhoninte
kom till Falun och sen var det när du hade uttryckt önskemål om nakenbilder?

L:Nej men detharjag inte gjort.

M: Ochsenvardetvidnåttilhfälletillsomduhadeblivitargochirriteradpåhenneav
nånanledning,videttavtillfällenasåhadeduuttiycktatthonintefickberättadethär
flr någon?

L:Nej detharjag aldrig sagt

M: Om vad ni skulle ha pratat om eller om ni har sms:at?

. L: Nej aldrig, aldrig sagt nåL Nej.

M: Och hennes ålder‘årkände du till den?

L: Inte en aning arton nitton sa hon själv vid upprepade tillfällen, det fanns all
anledning och tro det med våra samtal och sms och hennes situation och hur hon
uttryckte sig och allting.

M: Och nån arman kontakt än via telefon?

L: Med henne?

M: Ja.

L:Nej.

M: Inte varit på Internet på någon sida där?

L: Nej jag har inte vart i kontakt med henne på det sättet bara på telefon.
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M:NunärduåetillFalundåmedtankepådetduharberättat,omvissaönskemålni

kan ha om ni skulle ha sex, hade du med dig nånting dit fr att eventuellt kunna

använda?

L: Ja det hade jag.

M: Och det var?

L: Ja det var ju det här att jag skulle kunna bli hjälplös då på alla sätt och det andra var

sexiga kläder.

• M: Och hur blir en man hjälplös vad behöver man ha då?

L:Jamansertillatthanbindsochjaatthanfrsåatthanintekanpratadllerjaprata

kan han väl men att han.., ja dom kommunikativa vägarna blir mindre alltså tal och

•
rörelse och sen... ja så det är min upplevelse av hjälplöshet då.

M: Vadhade du med dig då exakt?

L: Ja det var ju sexiga kläder.

M: Ochdctär?

L: Ja en kortkort kjol, stay ups, skor, handskar, nån top.

M: Och fr din del?

L: Fotbojor och handbojor och ja nånting att sätta runt munnen så här.

M: Och sätta runt munnen?

• L: Ja. Tanken ärju då fbr min del att jag... ja vara så hjälplös som möjligt, det ärju

det som ger mig en kick.

. M: Ing-Marie har du några frågor?

Ii: Jag tänkte att dethär Telefiket då sa du såhär attman gör enpresentation?

L: Mm.

H: Gör du också en presentation av dig där och hur låter den så fall?

L: Den kan låta olika “mogen man söker präst” eller också så vill man vara anonym

och då säger man “vi undrar vad du gör här, vill du prata med mig?” eller ja nånting

sånt där.

H: Gör man en ny presentation vaxje gång eller. ..?

L: Ja.



Förhör med Lindberg, Kail Göran Gustav; 2010-01-27 14:02 dianenr 02014(25127-10

70

H: Okey.

L: Vaije gång man går inja, val:je gång man ringer upp.

H: Vad är din vanligaste presentation då?

L: Ja det vete sjutton (tystnad—-—— --------—--------) jag
använder neutralt “jag vill gärna prata med dig” eller också “mogen man söker
kontakt” eller man söker nån och prata med, nån utav dom tror jag.

H: Sen sa du att det hände att du ringde Telefiket från den vanliga fasta telefonen, vad
• menar du då?

L: Vanliga.

•
H: Hemma?

L:Ja.

H: Bostadstelefonen?

L: Ja.

H: Du sa också att hon kunde messa dig mitt i natten?

L: Mm.

H: Vad vill hon då?

L: “Ring nu”.

• H: “Ring nu”?

L: Ja.

•
L:Nej.

H: Hardufåttvetai efterhandvadhonvillmittinatten?

L: Jag vet inte om jag har frågat, fbr alltså det har vart flera gånger alltså “ring nu” och
så har klockan vart mitt i natten. Nej jag har nog inte frågat, om jag har frågat så har
jag (ohörbart ord), nu kommer jag inte ihåg nåt svar men hon (ohörbara ord), nej utan
när hon har ringt vart initiativtagare i ringningen, då har hon som regel velat prata sex.
Om jag har ringt henne då har jag alltid messat henne, jag har aldrig ringt henne
direkt... jo nån gång knke, men jag har messat henne “upptagen?” alltid, då sa hon
‘ja lite” har hon sagt ibland då eller ring klockan si och så eller ja.
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Fl: Sen jag f’&stod inte riktigt i böijan jag kan1cc var ouppmärksam, men vad hade du
berättat om dig själv tbr henne?

L: Just ingenting, att jag var mogen man alltså det visste hon ju, men annars så har jag
nog inte berättat så mycket och hon har inte frågat heller vidare. Och därf3r var jag ju
också lite så där att hon skulle kunna det var komfortabelt, jag menar när vi träffades
om vi nu skulle träffas alltså och hon var arton nitton år alltså, Så upptäcker hon “fan
det här var en gammal gubbe, jag vill inte ha med dig och göra jag trodde du var
trettio” eller nånting sånt där, jag tror inte jag kan låta som en trettioåring på rösten.

H: Nej jag blir lite fundersam fr du åker ju ändå några mil här, från Stockholm upp
till Falun utan och f&varnarna henne om att du är en gammal gubbe som du säger?

L: (Skrattar).

•
L: Jojust det men alltså...

H: Jag tycker det verkar lite...

L: Jo just det men alltså jojo precis det kan ju vara lite så där ,men det var ju nån som
sa ålder ärju bara en siffra, man kan vara gubbe när man är tjugosju och man kan vara
ung när man är sextio. Det beror ju på egentligen... det är klart en del kan ju gå bara
påutseenden och säga att du är gammal dig vill jag inte ha nånting med och göra, men
det kan ju också vara så att man fr en relation med en gammal människa och med en
ung människa och jag menar det...

H: Jag fl3rstår det men du kan beskriva att hon har långt ljust hår och så vidare, du gör
ju inte (ohörbart ord) nåt risktagande när du sätter dig och åker iväg så här långt, om

•
L: Ja just det nej men ja visst absolut.

. H:Såduharintebeskrivitdig?

L: Jag har inte beskrivit mig ett enda ord, möjligtvis att... nej jag tror inte ens det
alltså, att jag skulle ha skrivit att jag... eller sagt att jag var 1.90 och... möjligtvis, nej
jagkommerinteihågatthonharfrågatensefterdetlsåfaflsåskullehonhabeskrivit
mig som 1.90 och kort grått hår och ordinär kroppsbyggnad, det skulle jag vilja sett
men hon frågade inte ens hur gammal jag var ens, det tyckte jag var lite i och fZr sig
lite konstigt. Men hon uppfattade väl mig som en mogen man, fbr henne så kanske en
mogen man är trettio.

H: Precis i inledningen på förhöret så berättade du när du kom till Falun, så sa du att
du gick på apoteket, vad gjorde du på apoteket?

L: Köpte medicin.
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L: Ja jag köpte Viagra och så vad heter det såna här halsbrännetabletter och
värktabletter Ipren, det var egentligen inte tbr det här tillfililet, men jag såg ett gyllene
tillifille att ta ut mina tabletter, när jag hade tid och det fanns ett apotek öppet.

H: Tog du några tabletter?

L:Nej.

H: Vi tog ju blodprov på dig.

•
H: För jag tänkte hade du tagit några som helst tabletter?

L:Nej.

H: Jag har bara några korta frågor till här. Sen var vi inne och pratade om att...
sa här att ifickan hade sagt att du ville att hon skulle skicka bilder på sig?

L: Mm fast det har jag inte sagt

H: Händer det att du ber om såna bilder till dom här kvinnorna som du träffar?

L: Ytterst sffllsin fr jag nån bild så är det dom som säger så här: IVffl du ha en bild?”
“ja”.

H: Så det händer också alltså?

L: Ja fast ytterst sällan.

• H: Så nämnde du nån kontaktsajt på Internet, som jag inte uppfattade vad den hette?

L: Jag kommer själv inte ihåg vad den hette E-kontakt eller nåL

•
H:

L: Ja jag tror det, nej jag är inte riktigt säker fir jag kommer ihåg att... men jag har
inte varit inne på dom där på senare tid överhuvudtaget.

H: Vad är senare tid?

L: Ja år sista nånting sånt där knappt året

H: Jag skulle vilja kalla det fZr nån form av dubbeffiv ändå, att man är inne på det här
Telefiket och träffar kvinnor och det här som du säger, du har en sambo känner hon
till det här?

L: Mm.
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H: Hon känner till det?

L: Mm.

H: Okey.

M:Nejjagharbaåkortahär.Kännerdutillattdenhärffickanhadenånpojkvän?

L: Nej det pratade vi aldrig om.

M: Och sen dethvi ratade om att hon hade uttryckt ochvad skavi kalla det
böjelser och önskemål om pappa dotter, vad sa du om hur din instillning kring det var?

L: Ja alltså det är lite fränmiande fZr mig, men jag menar jag kan tänka mig som jag sa
då, som sexfantasi så kan man visst prata om sånt, man kan prata om allting när det. gäller sexfantasier, jag menar det är en sak och prata om det en annan sak om du
genomiZr det Och jag uppfattade henne som det här var nånting som hon fantiserade
om och ville prata om, men jag tror inte att hon hade några reella preferenser f& det

M: Ochhurtänkte dukring detnärni berörde det ämnet?

L: Hur jag tänkte?

M:Ja.

L: Nej jag har väl ingen moralisk synpunkt på det till henne, utan hon... jag menar jag
uppfattade det ju... hennes kontakt på det här Telefiket, som att hon ville ha sexuell
kontakt alltså, det var därför hon var där hon kittlades av det Och hon var inte där fbr
och prata om varflSr det är mycket och göra i skolan alltså, det finns ju dom som pratar
om sånt också eller vad som helst, men hon var uppenbart där fr att prata sex alltså.

• M:OchdL..jagmenarsåhärjagnär...
ikring pappadotter, om jag uppfattade dig rätt då när du pratade om det f&r, så var
det ju att du kände att det här var ingenting fr dig?

• L: Nej jag kände egentligen att det här var inte bra, men jag mötte ju henne i hennes
fantasier då, genom att spela med henne ett tag men sen så... jag tror vi gjorde det en
gång eller nåt sånt där. Men jag har ju (ohörbart ord) på det att det bara är hennes
fantasier och att det var väl okey och prata om och fantisera, men det ärju ingenting
som jag liksom tycker är nåt häftigt på nåt sätt.

M: Har advokaten nån fråga?

A: Ingen fråga i sak bara (ohörbara ord) avhandla utanfZr (ohörbara ord).

M: Ja. Ska vi avsluta det här och ta en kort paus. Nu är klockan 15.02.
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Stockholms län

Förhörsledare Ingrid michel samt Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
L: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M: Då har jag träffat den här tjejen två gånger, andra gången var i fredags och då harhon ju berättat om kontakten er emellan. År det nånting mer du vill berätta om det, änvad du har berättat tidigare?

L: Nu kommer jag inte ihåg vad jag har berättat, men alltså vi hade etablerat kontaktvia den här linjen och sen hade per telefon, så upplevde jag i alla fall att det var honsom nästan var mest aktiv. Hon skrev jättemånga gånger “Ring, ring nu, ring sen, liteupptagen ring då och ring klockan elva” eller nånting sånt där och ibland så kom detett sånt där men då sov ju jag. Men när jag vakande på morgonen så såg jag att 145eller nånting sånt där: “Ring” och det tyckte jag var väldigt underligt och så där va.

Och när jag tog kontakt med henne tillbaks då, så då alltid innan så skrev jag:“Upptagen? Ledig?” Ja så att där.., och sen började hon skriva.., efter ett tag så börjarhon skriva meddelanden med nåt sånt här piltecken och så en massa treor efteråt och
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Nej sen var det ju mycket resonemang kring hennes situation också, som jag sa fbrut
att hon... vi pratade mycket om det hon tyckte hon hade jobbigt och aldrig nån tid
över fZr sig själv. Tidiga morgnar, sena kvällar, pluggade, skolan var jobbig, skulle ta
studenten,

_____

om var på distriktsmästerskapsnivå, att hon jobbade på
restaurang,

• M: Första kontakten ni fick med varann, när man kontaktar den här...

L: På fiketmenar du?

M: Ja precis. Då säger man väl nån presentation?

L: Ja: “Artonårig tjej i Dalarna söker” säger hon.

M: Under den här perioden.., när var det ftrresten f&st och främst?

L: Ja nån gång under hösten jag vet inte, nej jag kan inte jag kommer inte ihåg faktiskt
mennångångja.

M: Och sen då framtill den25 januari?

•
M: Hur ofta hade ni kontakt?

L: Ja det var ju så att ibland så hade vi kontakt varje dag, främst på kvällarna då
eftersom hon.., och sen var det ju stiltje.

M: Va det i kontakt via vad, hur hade ni kontakt?

L: Ja via mobilen.

M: Ja vad pratade ni med varann i telefon eller?

L: Mest var det mess men vi pratade också.

M: Vadhändenärnipratademedvaranndå?

L: Ja det var att vi... nån gång tror jag att vi hade lite sån här telefonsex, jag tmr det
bara var en gång och arnars pratade viom hennes situation och nån gång så pratade

L.

76

jag förstod aldrig vad det där var. Men till sist så frågade jag henne vad det var fr
nånting, jo det var hjärtan och det tolkade jag ju då som, att ja hon tyckte att det var
trevligt då.

Nej men sen var det ju det här snacket som vi hade fZrut att, om jag berättade ju
nästan ingenting om mig, om jag fbrsöker (ohörbart ord) på tre är att hon tbrstodju att
jag var en mogen man och det var hon väl intresserad av då. Och nån gång skrev hon:
“Ring pappa” skrev hon också och det störde mig lite grand, jag är inte så frtjust...
jag kan spela med alltså det är fullt klart jag kan, men ja...

•
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väl hon om att vi skulle vara tillsannnan& Och: “Vad gör du om jag inte lyder dig
då?” och så där liksom hade lite fantasier som jag uppfattade det.

M:Hurtänkteduikringhcnnedånärniskulleträffasden25:e?

L: Alltså jag... i mina tankar så var det en tjej som... ja som skulle ta studenten men
som... ochdåtänktejagattviskullelräffasochsåskulleviseomdetkändesbra,
precis som det verkade ha vart på telefon. Och om båda tyckte det jag menar så skulle
vi ha sex nånstans och jag gillarju inte och ha i bilen och så där utan.., ja det var det
jag tänkte. Men att det varju att vi skulle snacka furst och ja (ohörbart ord).

. M: Hade ni sett varann innan på bild?

L:Nej.

. M: Hon säger att hon har mailat bilder till dig, fotografier på sig själv.

L:Mendetgårvälochffram,jagharaldrigsettdet

M: Vad har du tbr mailadresser då?

L:

M: Har du nån mer mailadress här?

M:1 ?

L:Ja.

M: Jaha Lindberg och Göran?

L: Ja.

M: Är det också

L: Ja.

M: Och det andra var?

L: .Lindberg. Vad säger hon att hon har messat mej på fbr...

M: Hon har mailat... alltså hon har mailat bilder på sig själv.

L: På datorn alltså?

M: Ja till dig alltså.

L: Ja vilken adress då?
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M: Jadåvardetnånannan adresssomhonvarlite osäkerpå, - _,jagärinte
säker på att hon sa...

H: Har du nån hotinail adress?

L: Nej. Har hon sagt att det är hotmail?

M: Mm.

L: Ja men då kan ni avskriva det.

• M: Och att du sen skulle ha kommenterat bilderna?

L: Absolut inte det går ju och kontrollera.

. M: Men jag har ju läst en del av sms:en och det stänmierju inte riktigt så uppfattar
intejagdet,attdetärliksomhonsomdriverpåtiilattdetskavaranåtrollspel,utan
det kommer ju mycket från dig?

L: Nej så uppfattar inte jag det

M: Har du nämnt nån gång om klädsel och hur hon ska vara klädd?

L: Ja det är möjligt att jag har gjort, fast jag kommer inte ihåg men det är möjligt

M: Vad skulle detha k’nnatvara då?

L: Nej men det enda jag skulle ha kunna sagt dAr, jag kommer inte ihåg det i så fall,
jag menar det ärju kort kjol och högklackat.

M: Telefonsexet då som ni har haft det har ju skett mer än en gång?

L: Alltså ett regelrätt telefonsex kommerjag bara ihåg en, men sen har ju... jag menar
hon har ju sagt det här med: “Närvi är tillsammans och vad gör du då?” och sådär.
Och så när vi har pratat jag menar från båda håll så har det väl vart sexuella

• antydningar och sånt där alltså, men (ohörbara ord).

M: Men den här tjejen vad är det fSr tjej då tänker du, när du tänker på henne vem är
det här?

L: Det är en tjej som går sista årskursen i gymnasiet och ska ta studenten.

M: Vad heter hon då?

L: Ingen aning, jag har ingen aning.

M: Hon säger att du vet vad hon heter och vad hon bor?

L: Det enda jag vet att hon borochjag har uppfattat att hon gick i gymnasiet i
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_____

ÄJi1 i.1,Lt 4u. utni cCf iiuyact, jag nar ingen
aning om vad hon heter, mig veterligen har hon aldrig skrivit det till mig heller, nej
ingen aning.

M: När du har pratat med henne fir det har ju varit vid några til1fllen?

L: Ja.

M: Hur har du upplevt henne då alltså när hon.., ja vilka ord hon använder och så?

A: Får jag bara fika in en fråga istället fbr och ta det sist, det känns rätt viktigt När du
•

säger “en tjej i den åldern” vad menar du då?

L: Jo som skulle ta

A: Jag bara tänkte så att det inte blir tolkningar fr (ohörbara ord) sen.

M: ia,ja.

L: Nej hon berättade ju hela sin livssituation alltså, som jag mycket väl kan tinka mig
att hon upplever när det är jobbigt i skolan och hon ska ta det sista steget och hon ska
tjäna pengar genom restaurangjobb och hon vill fortsätta sin idrottsliga del och att den
där (ohörbara ord). Ja.

M: Har du tvivlat nån gång på hennes uppgifter?

. L: Neej egentligen inte nån gång, även det där sexuella lät ju trovärdigt som hon
berättade alltså, och det här med också trovärdigt, skola också trovärdigt,
restaurangen var också trovärdigt Nej hon lät som en tjej som...

M: Anledningen till att hon inte kom då?

L: Ja det sa hon ju... alltså fbrsta gången så frågade jag när hon skulle komma och så
sa hon: “Ja det är hundra procent säkert” och sen så blev det... jag kommer inte riktigt
ihåg, men hon kunde inte. Och nästa gång dåja då messade hon och sa: “Jag missade
bussen”, jaa och då tänkte jag att ja hetre gud har jag kört så här långt, så om hon bara
missat bussen då kan väl jag hämta henne.

Så då frågade jag: “Vad gör du då?” “vet inte “ sa hon då, “kan jag komma och hämta
dig?” “nej” sa hon då, då började jag ju misstånka att hon kanske inte ville. Och då
frågade jag: Will du inte eller kan du inte?” “jag kan inte” sa hon då fbrst och sen så
ändrade hon sig och sa att “jag vill inte”. Och då skrev jag nånting om att: “Nej men
det är helt okey, det hade bara varit ärligare om du sagt det innan eller tidigare eller
innan så hade jag sluppit och åka. Väx upp”.

79

•
L: Ja inget speciellt som en tjej i den åldern, hon har inte använt några speciella ord.
on har • • 4 4 4 4 fl

•
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M: Kan det ha varit så att hon blev rädd av nån anledning?

L: Så upplevde inte jag det, jag har ju upplevt henne positivt hela tiden, jag menar det
är inte jag som har haft kontakt enbart med henne åt mitt håll, utan hon har ju sagt:
“Ring, ring” hon har skrivit det här med hjärtan. Och fbrsta gången så var det
hundraprocentigt att hon skulle komma och sen kunde hon inte och sen nästa gång så
missar hon bussen. Jag menar det var ingen... nej ingenting som tydde på att hon var
rädd och i telefon har hon definitivt inte sagt nåt sånt

M:Denhärträffensomniskullehaden25januaniFalun,medtankepåvadduhar
berättat tidigare om tillllliga sexuella relationer, så har det ju varit träffar där det har
varit flera. Hade du ambitionen att det skulle vara nån mer med vid det här den 25

• januari?

L: Alltså hon var ju... hon saju att hon var intresserad av att träffa fler och jag tänkte
väl ett tag ja kanRke och hon var liksom öppen fZr både en kvinna och en man sa hon,

•
att det... ja. Jag tänkte väl ett tag att jag skulle fbrsöka, då gjorde jag också ett fbrs&
där, men sen skrinlade jag det

M: På grund av?

L:Attdetblirsåstruligtdetvarmestdet,detbrukarinteblibra.

M:Hurmenardudå?

L: Ja endera är det så att folk säger att dom ska komma och så kommer dom inte eller
också så är det ytterligare som det ska passa, jag menar då ska man ju kännn att det är
brasåockså. Såattjaghadetänktomjaghadeträffathenne,såärdetbästattdetär
hon och jag då.

M: Var det nån som du kände till som du pratade med innRn?

• L: Nej det var nog på linjen där.

M: Vad var det f3r en då?

• L: Det var nån i Gävletrakten eller nåt sånt där.

M: Kvinna eller man?

L: Man.

M: Vad fick han fbr information då?

L: Att det var en tjej som jag skulle träffa eller som ville ha trekant, ja han var
intresserad av det då och ja så frågade han: “Är hon arton år då?” “ja” sa jag, “och det
är du säker på?” ‘ja” sa jag, ‘tja det kan vara intressant” sa han, sen fbrsvann han ut i
etern.

M: Ja så det var ingen... vem var det som avslutade den kontakten?
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L: Ja han skulle väl (ohörbart ord) avsluta det. Ja jag tog inte mer kontakt med honom
i alla fall.

M: Var det nån mer som du f&sökte få kontakt med?

L: Ja eftersom hon var intresserad av en kvinna, så tog jag ju kontakt med en kvinna
och då sa den: “Nej men det verkar jobbigt” sa hon, “kan ni inte komma till mig
istället?” ja det svarade jag inte på då. Och sen messade hon mig trorjag: “Det här
med Falun fick du tag i nån animn eller vad blev det?” “nej det är inställt tyvärr” sa jag.

. M: Var det nån du kände till sen tidigare?

L:Ja,ja.

M: Varhållerdenkvinnanbusdå?

• L: Hon är i Uppsala.

M: Är det nån du brukar träffa?

L: Jag har träffat henne ett par tre gånger.

M: Vad har det varit fbr ålder på dom här kvinnorna som du har träffat?

L: Företrädesvis tjugotre till fyrtio.

M: Har det varit några yngre nån gång?

L: Ja det är möjligt att det har vart nån yngre, tjugotvå, tjugotre men... nej det har ju
vart i den åldern tror jag, jag vet inte det är möjligt jag kan ja (ohörbart ord).

• M: Sen 2007 sa du att du hade bötjat med tillflliga sexuella relationer, hur många kan
det ha varit då sen dess?

. L: Ett tjugotal.

M: Tjugo kvinnor eller tjugo träffar?

L: Sjutton, arton kvinnor då och så har jag träffat några flera gånger då, tre, fyra
stycken som jag har träffat flera gånger eller några gånger.

M: Och dom här olika träffarna då, hur många tifflllcn kan det ha varit som det har
varitfler,somduharringtdit?

L: Som jag har ringt dit?

M: Ja jag tänkte som det här exemplet som nu, när det gäller den här tjejen i Falun?

L: Alltså det ärytterst få tillfällen som detharvart någrafler och som regel har det
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gått till så, att jag... och d är det ju dom här kvinnorna som jag har traffat lite fler
gångerdå. Ochdåharvilegatdärtillsammansochsenharvisagtdågemensamtdå
att: “Ja men det vore kul och fortsätta med lite trekant” eller nånting sånt där och då
harviringtupplinjenochsåharvipresenteratosssomettpardåsomsökeren
partner kvinna eller man.

Och jag har ju försökt och hon har försökt men jag har ju misslyckats alltså, för dom
är ju väldigt skeptiska mot en man som säger att han har en kvinna, det tror dom inte
på alltså. Hon har väl lyckats då några gånger eller dom har lyckats några gånger ochdom allra flesta gånger så kommer dom inte, dom säger att dom ska kommR men domkommer inte. Och vid några enstaka tilifililen, jag tror kanske en tre, fyra, fem gånger
totalt sett så har det kommit

M: Hur många har det varit då?

L: Hur många?

M: Mm. -

L: Ja...

M: Alltså hur många män eller kvinnor?

L: En.

M. En?

L:Jaen.Detharalltidvarttrekantellerocksåharvi... nångångharvihafttvåmän
och två kvinnor, det är väl bara nån enstaka gång en gång tror jag, ksnske nån gång
kanske.

M: Dom här tillfllena då mot betalning hur många gånger har det varit?

L:Vaddåmenardu?

. M: Som du har betalat för sex?

L: Ja dom flesta gångerna harjag ju betalt

M: Ja vad är det för summa?

L: Femtonhundra som lägst

M: Det ärju ganska mycket pengar ändå?

L: Ja och betala femtonhundra menar du?

M: Ja jag menar om det är så många träffar och så femtonhundra varje gång, jag
tänkte för din ekonomi sett?
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M: Om det då har kommit dit ytterligare en person, har det blivit mer då?

L: Alltså jag har ju aldrig sett att... jag har aldrig sett nån överlämna några pengar.

M: Men du har ju överlämnat pengar?

L: Har jag överlämnat pengar?

M: Ja så har jag förstått dig men...

• L: Ja jag har överlninat pengar ja just det.

M: Jo då menar jag om det har kommit dit ytterligare nån person, har kvinnan då fått
mer än vad ni har kommit överens om?

• L: 1 dom flesta fall inte som enstaka gång ja.

M: Är det nån fråga? Har advokaten nån fråga?

A: Nej tack.

M: Men jag vill ändå säga alltså dom här sms:en som jag har sett mellan dig och den
härtjejen, som duskufle haträffat den25 januari, såjaguppleverdetinte som attdet
ärbonsomärdendrivande,utanattdetärdusomstyrmerochlikasåidomhär
samtalen som ni har haft.

L: Jag upplever inte det.., nej jag upplever det inte så.

M: Då kanvi avsluta ochklockan är 10.15.

•

•



.

rv,di

Stockholms län

Unda*ttad om niast* Undeirlitad om rlftMtavwø (beet 1 RIK 14 ldtagn.)

F&av.wombud ne1 Fvw,nbud nvwd. God den rsvwe som i*tten terieiAdvokat Karl Harling Ja

jll:56
Typ av ihr Frti&..MHäktet Kronoberg RB 23:6 Ljudbandsförhör

F&h6mvltbie Utskriv av

I-MH

H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund
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H: Då tänkte jag ta upp lite grand det här om misstanken om flrsök till grov våldtäkt mot•
barn, tjejen i Falun. Så att det blir formellt rätt, så har vi ju tidigare delgivit dig fZrsök till
grov våldtäkt, jag tror att du är häktad för förberedelse för grov våldtäkt mot barn vilket dukanske inte blivit formellt delgiven, så det gör vi nu.

L:Mm

H:Ochviharjupratatomdehärredan,duärjuhördomdet,ochinågotavdomft5rstaförhören så sa du att du uppskattade att det var två till tre veckor innan du greps som du kom ikontakt med den här tjejen.

L: Ja jag tror det

H: Ochvaråsöktihistoriken och såvidarepåtelefonlistoroch dåharvi hittat den första
kontakten er emellan den 2 januari, så det kan ju stämma med tiden, två till tre veckor?

L: Ja, kanske
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H: Det är dom första kontakterna vi hittar. Vi har ju redan spelat upp ett samtal er emellan.



Förhör med Undberg, Karl Göran Gustav; 2010-04-01 10:30 dianenr 0201-K25127-10

L Ja

H: Och det samtalet som vi spelade upp då det var från den 16januari, så det var ju lite längre
in i tiden. Och idag så tänkte vi spela upp ett samtal som är från den här fbrsta dagen som vi
ser att ni har kontakt, och det är ett samtal med ordernummer 800,2010-01-02, kl
22:59:09, och avlyssnad telefon är Då får ni ftlja med i texten nu när jag spelar
upp det och jag stänger av bandspelaren så lä1i.

(Diktafonen stängs av)

H: Sånuharvi lyssnatpådet ärsamtalet och dåbötjarjag och frågardigvilka det är som
pratar?

• L: Det är jag och den här flickan från Dalarna.

H: Mm och då ska vi lägga till till protokollet att trhörsledare Ingrid Michel kommer in i
fZrhöret.. Vi har ju tidigare hållit fl5rhör med dig angående den här tjejen och som jag berättade innan
här så första kontakten det verkar vara det här datumet, den 2 januari.

L: Vi har haft kontakt tidigare för i samtalet så hänvisar vi till tidigare.

H: Just det, men vi hittar inget tidigare och då tänkte jag, ni har ju kommit ikontakt via
Telefiket

L:Mm

Ht Är det via Telefiket som ni har haft det där samtalet då?

L: Mm,ja det måste detjuha vart

H: Kan du förklara vilken telefon och så?’

. L: Ja det är nog en fast telefon, måste de vara

H: Hemmatelefonen?

L: Ja

H: Kan du berätta, har du då fAtt hennes nummer eller har det övergått till sånt där privat
samtal, minnq du?

L: Nja vi har ju privat så att säga, eller, ja, ja just det, privat på linjen så att säga.

H: Privat på linjen

L:Ja.

H: Den här dagen så ser vi att det är dom första kontakterna mellan era telefoner

L: Ja det kanske det är

H: Ochsåsadudåitidigareförhöratt,”honharberättatmycketf8rmigomsinasexuella
preferenser och att hon hade haft sex med någon tjej och två killar i skolan samtidigt och att



Förhör med Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-04-01 10:30 dianenr 0201-1(25127-10

86

hon hade träffat äldre män vilket hon tyckte var spännaade”.

L: Mm, men då sa hon att hon bodde i Borlänge så att..då har det nog varit andra samtal.

H: Du sa också i tidigare förhöret att, “hon har messat dig någon gång och att pappa/dotteroch sånt där var lite tveksamt” tycker du, “hon hade lite såna där grejer för sig” och så sa duså här, “i början så hängde jag väl på men jag kände mig inte riktigt komfortabel med det, jagspeladevalmestmeddär”.Medtankcpådåattvibarhörtdomhärtvåsaxntalen,detvihördetidigareochsådetviharhörtidag,hurtänkerdununärduhördet?

L: 1 det här samtalet så.. .eh. . . .säger hon vid något ti1lIlle här att var du sur på mig i morse,då ville hon inleda det här pappa/dotter så att, vi har haft ett sånt här innan då. Pappa/dotter. och hon ville, hon ville va den stygga lilla flickan och hon har inte gjort som hon skulle ochså där. Och i det här samtalet då, så säger hon att, ja det vi gjorde förut, säger hon dånågonting sånt där, ja men jag kommer inte ihåg jag är så senil säger hon, ja pappa/dottersäger jag, ja det gör jag med många säger hon då. Ja och så påminner jag henne lite då vad vihade för samtal förra gången, att hon hade... .ja låtsas att hon hade skolkat eller det var. någonting sånt där. Ja då kommer hon ju ihåg då så fortsätter vi på det.H: Mm, men med tanke på det du sa här i tidigare förhör, att det här kändes inte komfortabeltför dig?

L: Nej men jag kan ju gå in i den rollen, hon, hon gillarju den där, har hon ju sagt, då går jujag in i den och spelar den rollen.

H: Och det här du säger att hon bar berättat för dig om att hon har varit med andra tjejer ochandra killar, tycker du idag när du lyssnat att det är hon som berättar för dig?

L: Ja men det har hon ju gjort vid något annat tilIflhlle, då sa hon att dom här kullarna bodde iBorlänge.

H: Mm, men det kommer väl senare, men jag tänkte, upplever du att hon berättar någontingför dig här?

L: Ja alltså vi har ju haft samtal på linjen innan va, och då frågade jag ju henne olikasaker här. Det ärju inte främmande för mig

H: Nej vi har ju ett antal såna här samtal mellan dig och henne, men tycker du idag att det ärmest hon som pratar och att du inte är komfortabel med det här?

L:Nejmenjaggårjuinidendärrollenochvilljuhadenhflr...atthonskavadenundergivnastygga ehh.. ..det är som.. .hon säger i alla fall att hon hon vill vara så.

H: Och hur kommer det sig att du...?

L: Ja då görjag ju det

H: Ja, hur kommer det sig? Vad & du ut av det?

L: Ja det ärju ett sexsamtal jag menar ja. Jag fr inte, jag vet inte om jag får någotsärskilt ut av det men det är lite spännande naturligtvis och ja jag går in i den rollen,jagkangåiniolikaroller.

H: Flera gånger här så använder du ordet “slyna” och “slampa”. Det har vi ju pratat om förut,sist vi pratade om det så var det ju i samband med en vuxen kvinna och då sa du att det var
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fr att hon själv kallade sig flr “slyna”.

L: Mm. Slyna fbr mig är... .jag menar det Arju ett värdeladdat ord men f& mig är det ingetnegativt, utan det ärju som jag sa förut det är en person som lever ut sina sexuellapreferenser. Men jag kan mycket väl förstå att det finns, jag menar det är i folks medvetandeatt slyna, slampa det är.. .men. . .ehh, jag menar jag har ju vart tillsammans med människorsom... .eh. . .ja. . . .även inte i sexuella sammmlhRng har sagt att “men du är en riktig slampa, duår en riktig slyna” och “vad gör du”, någonting sånt där. Ungdomar nu för tiden, jag menardom kan ju vräka ur sig och kalla en tjejkompis för “hora” fast dom inte menar det i denbemärkelsen utan ungdomar har ju ett språk som säger “jag hatar dig din jävla hora” ochnär man frågar dom vad dom menar, då “nja jag är arg på na” . Fast dom menar ju inte hataroch hora utan... .ja.. .språket är sånt.

H: Vad har du för erfarenheter och kontakter med ungdomar så?
L: Ja överhuvudtaget så är det ju ja, ungdomars prat och så, inget speciellt men så.

H: Men jag frågade vad du har för erfarenheter av ungdomar och i vilka sammanhaig du harhört det?

L: 1 vilka sammanhang?

H:Mm

L: Nä jag har väl inte själv hört det kanske men jag har hört det berättas att språket är sådär när jag är ute och föreläser så ja kommer det fram människor och säger att“ungdomar har ett sånt språk och vart ska det ta vägen och dom har höjt nivån så väldigt” ochsåna här saker. Vad ska det bli, nästa steg ärju att dom måste slåss då rå ,för dom har juanvänt alla sina... .värsta uttryck och så där.

M: Men vad betyder inneb&den “slyna” för dig då?

L: Ja det har jag ju sagt förut, det är en människa som lever ut sina sexuella preferenser.
• M: År det vad du tycker?

L: Ja

H: 1 det här samtalet så pratar ni om att hon ska komma till dig i Stockholm.

L:Jajustdet

H: Och hur blev det sen då?

L: Nej, det blev ju inte så

H: Nej. Och sen såharvi ju då sett att detbiev bestämt senare då att du skulle komma tillFalun, den 25 januari

L: Ja, just det

H: Och, du har också berättat att din tanke med det det var att ni skulle träffas och fika och seomni....omdetkändesrättochså?

L: Ja
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H: Då kan vi gå in och titta här. Du har ju haft tankar på att ta med dig någon annan till Falun
också, vad jag kan fSrstå?

L:Mm

H: Kan du berätta hur du tänkte runt det då?

L: Ja det var väl i våra samtal här . . .så så kan, ja så blev det.. .aktuellt att hon kanske
var så intresserad av två va. Hon hade ju vart de Wirut sa hon. Ja och då tänkte jag att då
kanske man kan göra det, och så gick jag väl in på linjen tror jag och frågade om det var
någon som var intresserad av en trekant i Dalarna.

H: Vems frs1ag menar du att det var?

L: Nä ft)rslag vet jag inte.. .om det var något... .men eftersom hon hade erfarenhet av det och
så här så, ja så tänkte jag att det kanske skulle vara någonting kanske.

H:ViserattduharkontaktatdenhärkvinnaniUppsala.

L:Mm,

H:ja. Det görduden 19januari

L: Okej

II: . . - .med olika sms där du undrar om hon vill fblja med.

L:TillFalun

H:...mm, bland annat har vi ett sms här med ordernunimer 2276, det är från 2010-01-23,
kl 08:22:06 på morgonen, avlyssnad telefon är Där skickar du ett sms,”
Måndag 3kant 1 Falun. Låter väl skönt. Ung Uej.”

Hur tänkte du runt det?

L:Hurjagtänkte..ja...jagfrågadeomhonvarintresseradavatthaentrekantmedenung
tjej. Ja.

. H: Mm, ifickan där uppe i Falun är hon involverad, införstådd i det här tycker du?

L: Näe alltså jag frågade ju ftSrst om hon var intresserad av att fflja med. Om det är någonting
som blir aktuellt

H: Mm, va hon intresserad?

L: Nja, så där var det väl. Ja det var hon väl fast inte i Falun kanske.

H: Sen brdenhärresantillFahmsåkanviseattden23januariklockano8:22:45på
morgonen så ringer du till Teleliket och söker äldre män i Dalarna, utan resultat
Samma dag, den 23 januari, klockan 08:24:22 så ringer du också till Telefiket och söker män,
frågar en man om han finns i Dalarna men du fr inget resultat där heller. Samma datum här.
Den 23 januari klockan 17:22:49 på eftermiddagen ringer du också till Telefiket och söker en
maniDalarnaochdåfrdutvånapp,eniGävleochenmaniAvesta.
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L: Okej

H: Då ska vi lyssna på ett av dom samtalen furst, med en man, och det är ordernummer
2298, och det är från 2010-01-23 klockan 17:39:17, och avlyssnad telefon är
Så stänger vi av bandspelaren medan vi lyssnar.

(Diktafonen stängs av)

H: Då så harvi lyssnatpå det här samtalet Vilka var det som pratade här då?

L: Jag och så var det någon man i Avesta.

H: Hur tänker du när du hör det här samtalet idag?

L: Ebh. . . .ja det var ju ett samtal blandat med fantasier och en .....och en... ehh..fl5rfrågan om
han var intresserad av att hänga på.

H: Vad är det som är fantasier menar du?

L: Ehh ja dels att jag säger att jag....han frågar ju om jag har träffat henne och så där, det
och sen så beskiivningen av henne, det har jag ju liksom fantiserat ihop lite grand
då ehh. . . .från det hon har sagt att hon jag vet inte om hon har sagt faktiskt hur lång
hon är, menja hittavälpålite och ehh jaannars ärdetväl ja och så
fl3rmedlar jag då en, en hennes där att hon vill vara undergiven och att hon vill.. .ja lite så där,
det som vi har sagt i våra sexsamtal.

H: Vi?

L: Ja hon och jag, det vi har spelat när vi har haft sexsamtal.

H: Menar du att hon har fram1rt dom.... såna här fantasier till dig?

L: Ja hon har ju sagt till mig att hon är intresserad av att vara undergiven och pappa/dotter roll
och sen så har vi ju, har vi ju spelat en....dom här sexsamtalen då haft dom då och det är
ju innehållet i dom som jag då refererar till kan man säga här i det här samtalet

H: Tidigare när vi har pratat så har duju sagt att du vill att det ska vara ömsesidigt och att
bådaskavaramedpådetochkännaattdetärrätt.Härsägerdutilldenhärmannenatt”detär

e bara att vi säger åt vad hon ska göra och så fr hon göra det”.

H: Och sen så säger du “hon frju foga sig”.

L:Mm

H: Och så säger du att “att det är bättre att hon inte vet att han ska komma” att du ska
“överraska henne”. Och så säger du att “man piskar upp henne lite och sen så blir hon så lydig
och fin så”.

L: Mm, ja men det stämmer ju väl överens f& att... .jag menar, om hon har dom
preferenserna att hon vill vara undergiven och en dominant och pappa/dotter och sånt
där....då...då gör jag ju det menar jag som hon vill, jag menar och när man går in i en roll
ochsensåommanskagöradeniverklighetendåspelarjubådaparterpådetochdåärdetju
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liksom ehh.. .okei fbr båda parter men det skulle ju inte vara okej om hon inte skulle vilja
ha den rollen.

H: Men du säger att du var inte komfortabel med det här, hennes pappa/dotter...?

L: Nej men jag kan spela en roll, fast jag inte är komfortabel med den.
H: Men varfr gör du det?

L: Ja jag gör mycket i mitt liv som jag kanske inte är komfortabel med.. ..jag hjälper andra
fast jag kanske inte skulle vilja fr att jag tycker om att. ..ehh.. ..se när dom får hjälp fast jagsjälv skulle kanske inte göra det ehh.. . .så där. Ja, jag har hjälpt många till exempel när detgäller ekonomin och allt sånt där, jag menar jag gör saker... .som andra kan få kredit av. alltså, jag hjälper andra.

H: Men jag fårstår inte riktigt Om du inte är komfortabel med det här, ser du det här, den härkontakten med den här ifickan som någon välgörenhet? Om du inte får ut någonting av det?. L: Nej, inte välgörenhet, jag får ju ut någonting av det att jag kan tillfredsställa andra. DetfårjagutavdetdLJagkanglädjasåtattandrahardetbraochattdetärjagsomgördet
Det finns många exempel på det i mitt liv.

H: Jaha. Det här samtalet som du har med den här mannen, när du säger att “hon får foga sig”och”ommanpiskarupphenneitesåblirhonsålydigochflnså”,vemärdetdu....vemsintressen är du tillgodoser eller vem är det du är snäll emot då, så att säga? När du säger så tillden här mannen?

L: Ja som jag uppfattar det så handlar det om tjejen, hon vill ju vara den undergivna, styggaifickan som som ja, somblirtillrättavisadochså. Såharhoniallafallspelatfårmigdom, dom samtal vi har haft och det är det hon har sagt till mig, vad gör pappa då (ohörbart).

H: Mm, det jag bara undrar lite nu, har hon utttyckligen sagt till dig, “jag vill vara
undergiven”? Eller är det så att i det här rollspelet så är det någonting som du.. .kanske...?

L: Nej hon har sagt till mig “nämen jag är stygg, jag gör inte som du säger, vad gör dudå?”

H: Mm, men det är en sak, har hon sagt till dig, “Jag vill vara undergiven” “Jag vill bli
piskad”, jag vill det eller det?

L:Nej interentututandetenaharjugivitdetandra,såattsägava,honharjusagtatt ja,så och så och sen har jag sagt någonting och sen har hon sagt att, “ja men om jag inte gör detdå” och sådär. Så att det hon har ju inte ringt upp mig och sagt att “nu vill jag att du
piskar mig”. Nej, men jag menar i vårat samtal så gerju det ena det andra och så blev det ettrolispel.

H: Mm, det är ett rollspel i telefonen?

L: Ja

H: Men här, är det ju i stort sett så att du planerar och förbereder för att genomföra någontingi verkligheten?

Om hon skulle vara med på det självklart. Jag menar det får ju ge sig när
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H: Mm, om hon skulle vara med på det ja. Men du säger ju att du ska “överraska henne, detär bättre att bon ingenting vet”?

L: Jo, men jag menar, om hon skulle, “ja men vad är det här för någonting”, ja då blir det junaturligtvis ingenting självklart, jag gör ingenting som någon inte vill men om jag skaha möjlighet att göra något så måste jag ju... .ja.

H:Mm,jagbaratänkteattdusitterjuändåhäktadförattduärmisstänkttbrbrottdärduhargjort saker som uppenbarligen inte målsägandena har haft en vilja till.

L: Mm, dom säger det

H: Mm Dom här samtalen till Telefiket och det här vi har lyssnat på det var ju från den23januari, sen så fortsätter det då den 24:e januari med att du ringer till Telefiket kl 19:55 påkvällen...därdugårutochsökerfolkdå “attduharenungkåttjejsomärl8ochgillarpappa/dotter rollen, snusk och bunden e.t.c. och att vi kan träffa henne båda två tillsammans iFalun i morgon”. Där fr du napp då, om man kan kalla det så, av en man som lämnar sitt. mobilnummer. Och så har ni en viss sms kontakt och den här mannen han vill först prata medflickan och kolla upp så att det verkligen är okej allting. Han ber om det flera gånger att hanvill kontakta henne själv och se att det är okej och så där, innan det här samtalet så skickar duett snis till den här mannen 2010-01-24 klockan 20:24:23, ordernummer 2375, “Ska vi gåvidare eller? Vi kan uppfostra henne”
Och sen så kommer det här samtalet och vi stänger av medan vi spelar upp det.

(Diktafonen stängs av medan samtal med ordernummeF2376,från 2010-01-24 kl20:24.58 spelas upp)

H: Så då har vi lyssnat på det samtalet också. Vad har du för kommentarer runt det?

L: Ja det är väl också blandat precis när det bötjar med lite fantasier om att jag har träffathenne förut en gång har jag ju sagt och lite grand hur hon ser ut, hennes namn hittar jag ju påför jag vet ju inte vad hon heter egentligen, hon har aldrig presenterat sig. Jag kallar henne för‘Ajaochsåberättarjaglitehurhonär och...ehh jaoch sen attjagskaprata. med henne först då säger jag ju här, sen får väl han, får vi pratas vid och ja

H: Ja, du säger att ni inte ens har presenterat er för varandra men du går ju verkligen i god förhenne så att säga?

. L:Jomendetgörjagjueftervårasamtalsåattsäga.

H: Jaha, dutyckeratt du kan göra det?

L: Ja som jag har uppfattat det.

H: “Och det här är ingen tjej som springer och anmäler en i efterhand”, “nej nej nej” säger du?

L:Näalltsådetärju....förmigärhonenl8årigtjejsomgillarattlevautochhalitesexäventyr och sånt.. ..det ärju min bild av henne.
H:Mm,mennuhardujufleraanniälningarpådig,ärdetsåattdukanskeinteärriktigtsålyhörd som du tror? Att det är dina egna fantasier som

L:Nejjagvetjuvadjaghargjortoch...sen...ja såjag vetjuprecisvadjaghar
gjort.. .ja.
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H: För dom här uppgifterna som du ier honom ck baserar du på dina ea fantasicr och påuppgifter från henne? Är det så jag ska tolka det?

L:Ja.

H: Jag har inga mer frågor.

M: Nej

H: Har du någonting mer du vill säga om det här, Falun delen?

L:Nej dettrorjag inte.

• H: Hur många såna här sexsamtal har du haft med henne, eller samtal över huvud taget, omdu tänker tillbaka idag, kan du uppskatta?

L: Nej detkanjaginte,men......aej jagharsvårtattsägahurmångadetär, detgårinte.
H: Jag tänker på hur många samtal som du baserar alla dom här uppgifterna som du har omhenne, vad hon vill och inte vill?

L: Ja jag vet inte, vad kan det va.... 15 samtal kanske sådär (ohörbart)

M: Första tilhI1let som du fick kontakt med henne när var det?

L: Jag kan inte säga exakt när det var, det var ju på Telefiket det.

M:Ja

L: Det var ju inte eh. . . det var inte (ohörbart) den där telefon utan det var på Telefiket viafast telefon. När hon presenterade sig som 18 årig tjej i Dalarna söker

H: Mm, vi pratade om det i böi:jan här, att det var hemtelefonen till Telefiket och så övergåttfrst då till sånt där, privat samtal”. För det första samtalet vi lyssnade på då säger hon, imorse.

L: Ja, bland annat..

. H: Mm, så det kan ju vara att det är den dagen, första gången.

L: Nej det var nog innan det.

H: Mm, men eran första kontakt mellan era mobilertelefoner eller hemtelefon eller vad som,har viju tittat påi historiken och det böajarju då den 2januari 2010.L: Med det samtalet? Detkan det inte vara

H: Nej men första kontakten via mobil

L: Via mobil ja möjligtvis ja, men.

H: Vi har även tittat på din hemtelefon och där finns det ingenting till hennes mobil från deninnan heller.

L:Nej det finns detinte
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H:Nej

L: Utan där, där har det vart via Telefiket

M: Men kan det ha varit en lång period innan 2:a januari?

L: Inte lång, men innan var det ju. Ohja. Ja det var ju säkert innan juli alla fall, innan
juihelgen, det tror jag nog.

H: Advokaten?

. Advokaten: Nej tack

14: Och du har inget mer?

L:Nej

H:Viavslutardethärochdåärklockan 11.56.

.

.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M: Det här gäller Dalarna den här tjejen som du fick kontakt med via Telefiket
G: Mm.

M: År det nånting som du har tänkt på nu under den här perioden, angående den härkontakten du hade med henne, som du inte har berättat om?

G: Nej ingenling direkt som jag kan säga som jag tänker på.

M: Den farsta kontakten ni hade skedde via Telefiket?

G: Ja.

M: Vem var det som hade gjort den här presentationen?

G: Vem?
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M: Ja så att ni fick kontakt?

G: Jag tror det var hon.

M: Vad hade hon sagt fbr nånting?

G: 18-årig tjej i Dalarna söker kontakt eller nåt sånt där.

M:Närdet gäller.. denkontaktenni hade så sajudueller duhar sagt attnihaderolispel.

• G: Mm.

M: Hur kommer ni in på det?

. G:Jadetvarvälattvipratadeochsensåövergickdettillettrollspelochjagtrordetbörjade nånting... nån gång började väl med att hon sa att hon inte ville.., att hon varolydigochhonvifleinegörasomjagsaochvadgördudåochsådär.

M: 1 f&hör här så säger han så här... frhörsledaren frågar: Det här som du nämnernär du har berättat om rollspel, hur sa han då? då frågar hon hur han sa, ja hur då?Pappa dotter vill han att vi skulle va, han skulle va min pappa och jag hans typ dottersom var yngre än arton till och med, jag skulle typ va fjorton, femton kanske, det varnåt så här mellan tretton och femton där nånting, han tog olika åldrar hela tiden. Ochså han frågade liksom: Vill du va yngre eller äldre liksom? jag sa bara nej, nej jag villinte, ja men du kan ju vara typ fjorton sa han ftrst sen femton sa han ibland och iblandtretton, det var dom åldrarna.

G: Det här med pappa dotter tror jag var hon som kom upp med, tror jag, hon har jusagt också när vi pratade så... kommer inte ihåg riktigt, jag uppfattade som hon inte
•

kom ihåg vem jag var och då sa jag att Men vi hade nåt rolispel om pappa dotter, jamen det har jag med så många sa hon då.

M: Vad känner du till om henne?

G: Jabaravad hon själv har sagt, att hon ärarton då och atthon skata studentenivår,att hon — på distriktsmästerskapsnivå, att hon tycker plugget är jobbigt, hon fraldrig tid flr sig själv, hon jobbar extra på en restaurang.

M: Vart bor hon då?

0:

M: Och hur...

G: Men jag hade fir mig att hon gick i skob
— .l1er nåt sånt

M: Men bur fick du kännedom om var hon bodde?
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6: J det. sa hon.

M: Hon säger så här i f)rhöret: Sen frågade han vad jag hette?

G: Nej jag har aldrig frågat det.

9(

.

.

.

.
A: Fårjagbara skjuta men fråga?

M: Mm.

-

A: Så att dethängermed När skulle dethärha sagts itiden?

M: Ja under den här.., du menar när.., under...

A: När hon påstår att min huvudman har sagt det?

Gj

M: Och då säger hon att hon sa: - men jag sa aldrigmittefternamneller -nånting.

harhonaldrigsagttillmig, detskullejagkommaihågfbrdetärsålikt
-- skulle jag kommit ihåg.

M: Senmåstejuhanha fttredapånåtsättalltsåvartjagbor, hanmåstejuha söktalltsåpånånting,hanmåstejuhafttredapånånting,förhankundemittefternamnoch min adress och allting till slut och det vet jag inte riktigt hur han fick reda på det,det är det jag undrar alltså?

G: Ingen aning om hennes efternamn eller adress, ingen aning. Visste inte ens att honhette

M: När du har kontakt med kvinnor som du får kontakt med via Telefiket, händer detatt du ringer till nummerbyrån eller gör nån slagning på Internet?

G:Nejhara1driggjort,omdomharsagtomviskaträffasså... ochdomharsagtvardom bor, så har jag möjligtvis slagit på Eniro fr att hitta vägen, men annars har jagaldrig.

M:Alltsåhansadetnångångbarahanbara:Bordui
- !ochhonsägerävenheterdu_ iefternaxnn?alltsåhardufrågartnnsåhär.Detstårjunåtcitat att du Mgar Heter du efternamn? och jag sa bara ja och så sa hansånt därsom stänidetyp allting, såhanmåstejuha fttredapådetmenhur?

6: ingen aning har inte en aning om att det fmns nånting som heterens.
M: Enligt hennes utsaga i ft3rhöret så är det ju vad hon säger, att det är du som driverdet här pappa dotter rollen och vill att hon ska vara yngre.

M: Ja det är väl lite otydligt bur hon säger, alltså fbrhöret sker ju den 5 februari 2010det är då hon återger, men hon säger ja... hon säger ju bland annat att hon skulle haskickat några bilder och dom skulle hon ha skickat nån gång i januari.
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G: Jag har aldrig fAtt några bilder av henne.

M: Och kontakten som ni hade var ju i december, januari, så under den perioden.
H: Jag bar tittat igenom här, du har ju tidigare sagt att när ni hade samtalet påTelefiket, så var det från hemtelefonen sa du tidigare?

G: Ja dom flesta gånger i alla falL

H: Ja då?

• G: Mm.

H: Den 2 januari så skickade du sms till henne, du skriver bara: Hej (ordernumnier751) och då svarar hon (ordernummer 753) hej vän? och du skriver (ordeniunimer
•

754) vi snackade på linjen och nästa sms till henne då den 2 januari (ordernumnier755)såskriverdubor Senärdetenmassasmshärduskickarduvillhakontakt med henne och iFringa henne och så vidare. Och sen så har vi det härsamtalet som vi har lyssnat igenom, när jag frågade dig: Tycker du verkligen att det ärhon som berättar fbr dig? kommer du ihåg det?

H: Jag tyckte inte hon berättade riktigt, det var mer du som... i det samtalet det är dåhon sägerså bär, atthonböi)arbli lite osäkerpåvem du är och du säger att: Jamenvisnackade på linjen, ja men det gör jag med många, vi spelade pappa dotter säger du.
G: Mm det gör jag med många säger hon.

H: Ja och så sägerhon såhär Blev du surpåmig i morse närjagbarahade detdärpåO mig? säger hon, hon fortsätter i det här rollspelet, hon säger i morse. När jag tittar dåpå din hemtelefon den här dan den 2 januari, så har du ringt till Telefiket några gångerhär. Och sen så är det så att direkt efter så ringer du ett samtal till polisens växel ochsen ringer du tre gånger till Eniro?

• G:

H: Och sen frågar du henne: Bordu

(3: Mm.

H: Kan det ha varit så att du har ringt till Eniro och frågat på hennes telefonnummer?
G: Nej, nej. Hennes telefonnummer?

H: Mm.

(3:Hennes mobil?
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H:M1

(3:Nej, nej det har jag inte gjort.

H: Den står på henne.

G.Jaha nej jag har inte frågat nånting.

H: Men uppenbarligen så ringer du 118 118 efter du pratar med Telefiket, har jag settflera gånger?

G: Ja visst men jag ringer ofta 118 118 om jag ska ha tag på nåt telefonnummer, men
• nej jagharinte

M: Men nyss sa du att du inte gjorde det, att du inte ringer dit möjligen om du skulleha nån adress?

G:ja men inte på grund av det men om jag ska ha nåt annat telefonnummer eller vadsom... nånting sånt där, jag har aldrig ringt och frågat nån om som när det gällerTelefiket, har aldrig gjort det. Därfl3r att av den enkla anledningen att jag utgår ifrånatt det är kontantkort, så att det blir inget resultat, f& dom flesta har kontantkort, sådet är liksom ingen idé och göra det.

M:Angåendedethärommansökerpålnternetelleromduskulleharingt, dubrukarvara inne på Internet?

(3: Ja det händer.

M: Vad brukar du besöka fbr sajter?

G:På Intemet?

• M: Mm.

(3:Ja alltså jag gogglarju mycket, om man tar allmänt alltså så gogglar jag ju mycketoch vi fr fram uppgifter om sånt som jag undrar och så där och sen ja men det ärju
• porr, men det ärvanligtalltså tittarmanpå nånting. Och det som är irriterande på dendär porrsajterna, det är ju om man vill titta på nånting och så klickar man på det och såvill man fram och titta på det då kommer det fram nåt helt annat, fullständigt heltannatkandetvavadsomheist Såklickarmanbortdetochsåtittarmanpådenhärbilden igen och vill titta närmare på den, ja då kan det komma inte samma som flrututan nåt annat helt igen. Och så kan man göra det där en fyra, fem gånger och femtegången då kommer den där bilden fram som man vill titta på.

M: Vad är det som kan komma istället?

(3:Ja vad som helst.

M: Som exempel vid?
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G: vad som helst på sex naturligtvis, inget speciellt alltså så dAi, så man kan sägaatt det kommer alltid fram nånting sånt, utan jag menar det är helt ovidkommande, nåtsom man inte har sökt på eller så. Och ibland kommer det väl fram nån reklam också,vill du bli medlem i och såna där saker.

M: Är det några speciella sidor du går in på när du söker på porr?

G:NejbrukarvälvaSexysexygirlnåntingsåntdärgårinallmäntså.

M: Vad är det du letar efter?

G: Snygga bilder som är erotiska inte såna där gynekologbilder, det är (ohörbara ord)
• mycket sånt alltså, men alltså... ja erotiska bilder gärna ja det är trevligt och titta på.

M: Är det några speciella bilder som är i nån speciell läggning åt nåt håll?

•
G: Nej sensuella erotiska bilder helst inte helt avkiätt, fr det...

M: Nej men jag tänker så här, eftersom du har sagt till oss att du, att din dröm det ärjudet här att kvinnan ska dominera, är det såna...

G: Ja jag har gått in på sånt också och tittat, fast jag tycker inte det finns nåt bra, jaghar inte hittat nånting som verkar.., alltså det ska ju inte va negativt på nåt sätt alltså,utandetskajuvarasåmanserattdetärlustfyllt.

M:Det här med åldrarna fbr det ärju 1i exempel och så den här tjejen somberättade om, att du har ju en viss frkärlek till att dom ska vara yngre?

G: Nej inget speciellt jag menar ung fbr mig det är allt under trettio egentligen, mensen kan man ju kittlas av tanken att det liksom, att man har en tjugo artonårstjej och sådärdå,mendetär...

M: Men som nu i sms:en som vi läste upp tidigare, där en skulle vara sjutton och somden här tjejen berättar om fjorton, femton ibland tretton?

G:Nej.•
M: Jo.

G: Jo, jo men det är ingenting som jag...

M: Och då när du är inne och letar då och tittar på Tnternet på surfsajter, vad är det dåflir åldrar?

G: Ja det är alltså snygga tjejer bara inget speciellt alltså, unga tjejer det kan vara äldreoch yngre bara dom är snygga, sensuella, erotiska.

H:Kandunrnnanågrasånahärsajtersomduärinnepå,hurkommerduinpådom,vad skriver du?
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G: Jag ggar på Sexy gir!, Sexy giris och sen poppx det upp nånting bara.

H: Det är så du går?

G: Ja.

H: Och så går du vidare därifrån eller hur...

G: Ja och så kommer det upp nånting och så tittar jag där finns det nån trevlig ja honser ju trevlig ut den vill jag titta på, ja då trycker jag på den och då kan det ju kommaupp nånting helt annat och så trycker jag bort det och så tittar jag på den här igen och. så trycker jag på henne igen då.

H: Och dusa att det hette Sexy giri eller vad sa du?

G: Ja.

• H: Gogglar du på nånting mer sånt?

G: Nej jag kan inte komma ihåg va men det är vad jag mest sett, porrsurfing.
M: Hon säger ju den här tjejen L hon skulle ha skickat bilder och du sägerdu har aldrig fått några bilder ifrån hihe, har du titt av nån annan?

G: Ja jag har titt en... jag tror det var en tjej i Norrköping, jag tror det jag är interiktigt säker, menjagtrorialla fall det enungtjej där.

M: Hur fick du den via datorn?

G:Nej.

. M: På mobilen?

G: På mobilen. Fast henne ville inte jag träffa.

M: Hur kom det sig?

G:Nej det kändes inte bra hon... nej det var bara en magkän’da att nej, att det inte var

M: Ja då avslutar vi här då klockan 10.28 eller har advokaten nåt?
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Förhörsledare är även Ingrid Michel.

H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
M: Förhörsledare Ingrid Michel.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

H: Vi har gått igenom lite här i början innan vi slog på den här och idag ska vi gåigenomsamtligasmsochsamtalsomfinnsmellandigochdenhärflickanFalun. Och dom här sms:en och samtalen kommer och redovisas i en bilaga ett särskiltprotokoll, så vi stänger av diktafonen under tiden som vi går igenom och är detnåntingsomduvillkommenteraellersomviharfrågoromsåslårvipådiktafonendåoch hänvisar till vilket av samtal eller sms det gäller. Då stänger vi av så länge.

Dåkanvislåpå ochsägaattdåharvigåttigenomallasmsochettsamtalfrån(ordernummer fram till ordernurnmer. Då ska vi säga att samtalet(ordernummer detharvilyssnatpåden 1april iår,såattdåvaldeniochläsaigenom utskriften lite snabbt bara.

G: Mm.
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H: Bland dom här sms:en har du nån reflektion här?
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G:Nej.

H: För tidigare så har du sagt att hon var ganska ihärdig och ville att du skulle ringaoch så, det här talar väl lite emot det?

G: Nej jag tycker det att hon har vart det också, att hon messat mig mitt i natten två år(?) ibland.

H: Vi kommer ju och gå igenom samtliga här, det här var ju bara fiSrsta delen. Och härärdetjufaktisktdusomhelatidenärpå,omhonhartidochomalltärokeyoch...

• G: Ja just det men det ärju därfl3r att hon säger att jag ska ringa en viss tid och så därså gör jag ju det, hon vill ha svar då också.

M:Närharhonsagtattduskaringaenvisstiddåidethär?
• G: Ja vi har väl haft nån kontakt innan, det har vi ju innan det här.

H: Om man läser dom här sms:en så fr man ju uppfattningen om, att ni har inte haftnån kontakt på era mobiler innan det här, utan det verkar ju nästan som att hon vet interiktigtfbrstvemduärochdåtalarduomattdetvarpålinjenoch...?

G: Ja jag kan inte säga det men... nej men det verkar ju som hon har haft flerakontakter, så hon är inte säker på vem det är som ringer.

H: Nej precis. Nån som har nån fråga eller ska vi fortsätta med nästa hög? Dåfortsätter vi och då stänger av så länge.

Vi har lyssnat på samtal (ordemunnier —, mellan dig och_- —_ui pratar omatt ni ska träffas i Falun, ni pratar om en tisdag... fredag eller t1dag, &t samtalet är• den 5januari klockan 17.28. Samma dag den 5januari klockan 17.31 alltså direktefter, så ringer du till Telefiket och vill komma i kontakt med en äldre man i Falun,vad är tanken med det?

. G: Nej det var ju lite kittlande och snacka lite och se vad som hände bara var det

M: Hur tänker du då om vad som hände?

G: Nja om man kunde f nåt samtal och ja det ärju det man gör på Telefiket där manja fantiserar och... ja har samma samtal, så det var väl det jag tänkte mest på.

M: Men som i tidigare förhör när vi pratar om när du fbrmedlade en hemmafru och dåhade du också rmgt till Telefiket och det var också kittlande?

0: Ja.

M: Men då fbrmedlade duju telefonnummer?

0: Jo men det gjorde jag ju på skämtju, fbr det var ju på grundav.jag
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menar hon skämtade ju med mig och sa: Kan du inte fixa så det står en lång rad kai iar
härpåled?varjudet. Ochdåtllnktejagattjagmenarhon...jagmenarhonärju
väldigt bestämd och hon bestämmer ju precis vad som ska ske eller inte och så där och
då så tänkte jag ju att ja men då gör jag det som hon säger alltså så...

H:Menvikommerochåterkommatill —_uiennutarvidethärmed
om du hade tanken att du skulle ta med diAii, till den här träffen med henne?

G: Nej grundtanken var ju inte det, utan jag menar det.., man vill ju... jag menar hon
hade ju snackat om att hon gillade äldre män och att hon hade vart tillsamniana med
två och så där. Och ja det var ju liksom.., det är det man gör på det där Telefiket, man
spelar upp en bild och så har man lite fantasier f& sig och så där.

H: Om vi då bara bläddrar ett papper till (ordernmnmer då skickar du ett sms
tillenmanochdetärjudärduskriver: Harenpåbsomälkarrollspelet
dotter/pappa arton år och han svarar ja det vore spännande vill se. Då har duju gått
ännu ett steg i det här, fbrst Telefiket och sen till en annan man?

G: Jo men den här Krainner han har ju alltid till mig skrivit så här: Har du nåt på
gång? eller nånting sånt där va och då vill jag kittla honom lite, han messarju till mig
ibland så här har du nåt...

II: Ja ni messarju till varann.

G: Ja.

H: Vi kan fortsätta bläddra och då stänger vi av diktafonen en stund.

Då har vi gått igenom flera sms, vi har lyssnat på samtal vi har lyssnat på samtal
(ordernimimer - vi har lyssnat på samtal (ordemmnmer det samtalet blev
avbrutet och fortsätter med en annan avlyssnad telefon då (or mnnier det

•
samtalet har vi lyssnat på tidigare, så det hoppade vi över det skumniade ni bara nu.

Och nu har vi lyssnat på samtal (ordernunimer ,. Jag kan säg att den avlyssnade
telefonen (ordernnrnmer$ det är den telefonen som slutar på din mobil. Det här
samtalet vi hörde nu sist (ordemummer Jdu har ju tidigaret att hon har

• berättat så mycket om sig, att hon har så mycket omkring sig och så där. Är det det här
samtalet du hänvisar till då?

G: Ja bland annat jag tror att det är ett annat också.

H: Hon säger där att hon blir nitton i maj?

(3: Mm.

H: Hon tvekar lite och så säger hon att hon fyller i maj. Vad är din reflektion när du
hör henne nu?

(3:Ja det verkar okey.
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H: Du tycker hon låter som att hon är arton?

G: Ja. Hon berättar ju om sin vardag.

H: Vi har tidigare frågat dig om du har gått in och sökt på henne på nätet eller på nåtsätt gjort några undersökningar. Du sa tidigare i ett frhör, att hon brottades pådistriktsmästerskapsnivå?

G: Hon sa det till mig.

H: Ja inte i det här samtalet.

•
H: Ja okey då får vi se om vi återkommer till det. Någon som har nån kommentar omdet här samtalet?

M: Nej.

H: Vi stänger av så länge.

Vi har gått igenom samtal och sms (ordernummer Lill miiyssnat på en delsamtal och sist lyssnade vi på ett samtal (ordernunimer var det sistasamtalet. Jag måste ställa frågan igen du har sagt att: Hon är lite drivande, tycker dufortfarande att det är hon som driver på det här?

G: JahonharjutalatomfZrmigvadhongillarochsådärochsåharvijusexsamtalen i den riktningen.

H: Jadetviharhörtsåtyckerintejagatthonharberättatfbrdig,utandetärmerdusom frågar och styr?

• G: Ja men det finns fler samtal än det där.

H: Mmja det kommer nog. Och när du iyssnar på henne idag, tycker du fortfarandeatt hon låter som en i den åldern?.
G: Ja,ja.

H: Är det nån annan som har nån fråga?

M:Nej.

H: Ska vi bryta mr lunch?

0: Ja.

H: Dåärklockan 11.34.

Efter ett lunchuppehåll fortsätter mrhöret klockan 12.58.
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H: Vi kommer och fortsätta och gå igenom sms och samtal och vi startar på(ordernmnmer ) så stänger vi av så länge.

Vi kommer fram till (ordernummer den 19 januari klockan 15.47 när du ringertill Telefiket, så ser du längst ner i sanimanfattningen där, du lämnar ett nyttmeddelande till generösa män som söker tjej och då säger du: Gillar ni mycket ungatjejersåhöraver?

G: Mm.

H: Vad är mycket unga tjejer fl)r dig?

G: Men i f&hållande till ruin ålder så ärju allting ungt. H:Vadsadu?

G: 1 fZrhållande till min ålder så ärju allting ungt; men ja jag menar.., alltså närjagsäger unga tjejer så är det ju tjugofem och under.

H: Men nu säger du mycket unga tjejer?

G: Ja men det är det fr mig det.

H: Då är man under tjugofem?

G: Ja.

H: Okeydåstängerviavenstund.

Så nu har vi kommit fram till (ordemiimmerZ där vi har lyssnat på ett samtal, jag
O har startat den här igen nu. Då har vi lite frågor där, bland annat i det här samtalet såsäger du att du har en kompis, en kåt man som du undrar om hon vill träffa, du harpratat med honom säger du?

G: Mm..
H: Vem är det du avser då?

G: Nej alltså det är ju... jag avser ingen speciell, utan det ärju såna där sexsamtal manhar, det är stamningen, jag menar man säger mycket under dom här samtalena, så detär ingen speciell som jag tänker på.

H: Fast du har ju faktiskt varit ute på Telefiket och du har kontaktat den här. iuedsms?

G: Ja men det vet jag inte ens vem det är, jag menar man gör ju mycket på det därTelefiket alltså, så att jag menar så det ärju inte detsamma som att man sitter ochplanerar på det sättet
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M: Syftet med och sAga det då i samtaiet vad är det?

G: Med henne?

M: Ja.

G: Därför att det är spännande och se hur hon reagerar och jag menar vi har jusexsamtal och jag menar hon fantiserar val precis som jag, så det år...

H: 1 det hår samtalet tycker du att hon verkar så där jätteintresserad av och ha det härsexsamtalet?

• G: Ja det är till och från det beror ju på om hon blir störd eller inte.

H: Sen lyssnade vi tidigare på ett samtal när hon sa att hon fyller nitton i maj.

•
H: Här säger hon att hon är nästan arton?

G: Ja jag hörde det nu med.

H: Det är ingenting du reagerar på...

G:Nej.

• . .att hon uppger olika åldrar?

G: Nej. Nej det var inget speciellt jag tänkte på.

M: När du åkte till Falun den här dan ijanuari, vem trodde du att du skulle träffa?

• G: Vem?

M: Mm.

•
G: En artonrig tjej från

H: Och du har inte reagerat på att hon har uppgivit olika åldrar?

G:Neej.

H: Hur kommer det sig?

G: Ja det vet jag inte jag menar det där... det där jag menar när vi pratar om hennesålder det var ju mera specifikt så att säga, det var ju jag som tog upp det ochreflekterade det där, hår var det ju mer (ohörbart ord). Jag menar när jag... när jag vadheter det läser det nu så ser jag ju att hon sa så, men annnrs jag menar det jag vet inteens om jag reflekterade ens hörde det eller nåt sånt där.



Förhör med Undberg, Karl Göran Gustav; 2010-05-19 09:55 diarlenr 0201-K25127-10

H: Då?

G:Jadå.

H: När samtalet var...

G: Ja just det.

H: Tyckte inte du hade nån anledning och vara lite fbrsiktig där och...
G: Nej inte...

• .
. .av det du har hört hittills?

G: Nej av det jag hört... neej jag var väl ganska klar på hur det var.. M: Men jag tänker på dom här samtalen som jag lyssnade på mellan dig och henneoch sms:en, då får man intrycket av att det ärju du som är drivande, vad är det då somdriver dig till.., alltså hon har ju backat nån gång, vad är det som gör att du...
0: Men backar vad menar du då?

M: Ja hon kom ju inte, hon saju att hon inte kunde när ni hade bestämt.
0: Ja just det.

M: Vad är det som gör att du då alltså fortsätter, med just den här tjejen?
0: Ja det kan jag inte säga, möjligtvis var det där helt ovidkommande som spelade rollalltså, att jag ändå skulle upp till Falun, så att jag skulle ju ändå upp dit nån gång, sådet passade då, det kan va nåt sånt.

• H: Det fbrstod inte jag, hade du nån resa planerad redan dit eller...?
0: Ja jag har en stuga utantbr där som jag måste tillse ibland och nån gång måste jagju upp där. Så det kan ha vart ett sånt (ohörbart ord), så att det passade liksom

• geografiskt.

H: Fast du vill ju att hon ska komma till Stockholm?

0: Ja, ja visst jag ärju här.

H: Detböijade ju så.

G: Ja, ja jag vet inte om det böijade så, meni alla fall ja visst ja men det ärju trevligtoch träffas i Stockholm, jag menar det var väl ingenting.

H: Men det var inget svar på din fråga tycker jag.

M:Nej.
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H: Vad är det som gör att du liksom fortsätter med henne, fast hon har backat ur en
gång?

G: Nej men jag säger att jag har inget speciellt, men det kan ju va så en sån där
(ohörbart ord) sak, som att jag ändå skulle till Falun alltså, så att det passade och
träffas där alltså. Jag menar... ja inget annat

H: Nån mer fråga?

M: Nej inte nu.

H: Då stänger vi av en stund och fortsätter läsa snu.

Nu har vi kommit fram till (ordernuninier ) ett sms som du har skickat till en
kvinna och skriver: Kanske Irekant på måndag? och det är till honheter hon va i

• Uppsala?

G: Mm.

H: Hur tänkte du runt det här då?

G: Nja jag tänkte nog inget speciellt, utan jag menar det återigen om man binske kan
f ett litet kittlande samtal eller nånting sånt där, så det är nog inget speciellt

H: Hade du tänkt ta med henne?

G: Nej jag tänkte nog ingenting jag tänkte nog bara att en liten.., ja lite sexfantasier
igen, ja nej jag tänkte nog inget mer, allt man gör är inte nån form utav planering eller
nånting sånt där, utan det jag menarja mycket sånt, sånt där.

H: Vi fortsätter jag stänger av en stund till.

Vi kommer fram till (ordernunimer skickat den 20januari klockan 15.12 där du
skriver: Då fixar jag ställe OK, hur tänkte du där då?

• H: Ja vi måste ju vara nånstans så att det var väl tanken, men sen så hade jag väl tänkt
att vi skulle träffas då på busshållplatsen som hon skulle komma, så skulle vi snacka
och se om det kändes bra. Och ja...

H: När du kom till Falun så besökte du ju olika hotell?

G: Mm men det var egentligen fbr och se om det fanns nånstans man kunde sitta och
fika.

H: På ett ställe gick du och kände på hotellets bakdörr?

G: Nej jag kände aldrig på nån bakdörr?

H: Jo.



[Förtiörme Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-05-19 09:55 dianenr 0201-1(25127-10

10

G: Vad jag gjorde var att jag tittade ut där, men jag (ohörbara ord) på nån bakdörr,vilket hotell skulle jag ha känt på nån bakdörr?

H: Nu har inte jag anteckningarna med mig, jag tror att det var på

G: Men det enda jag gjorde det där var, att jag tittade in genom en dörr som ftrut varentré, (ohörbart ord) jag tittade in genom den där ja, som fbrut var entré eller.., jaeller om det var nån nödutgång vet jag inte.

H: Varftr skulle du titta där flr, nödutgång?

• G: Nej men alltså jag vet ju... alltså på den våningen så brukar dom ha alltså nån baröppen eller nåt sånt där, en trappa upp är det från riktiga entrén så har dom bar, mendet var mörkt

• öppen du kunde ta in henne?

G:Nej.

H:Nejutandukändcpåbakdörrenfiirattduskulletadigtillenbar?

G: Nej men jag kände inte jag tittade, som jag kommer ihåg så tittade jag in där,därfr att jag vet att en trappa upp från den vanliga entrén, så har dom en bar som kanvara öppen där man kan sitta och fika eller ta nån (ohörbart ord).

H:Jagftrstårintevarflrduintegåringenomentrénochuppditdå?

G: Ja men det gjorde jag sen också och så gick jag upp där och tittade också.

•
H: Frågor?

M:Nej.

. H: Jag stänger av och fortsätter.

Så då har vi gått igenom sms och samtal från (ordernunimer och det sista varoch det är från den 25 januari i Falun, det sista sms:etd7ellan er klockan10.21 på fbrmiddan. Har vi några frågor om det som har fortsättning här?
M: På fortsättning på den här?

H: Ja vi kan ta det bara på en gång då. Det sista sms:et mellan dig och. bärdetvarjuklockan 10.21 den25:e,klockan 10.31 såskickardutillnånokänd: Sesochknulla nu?

G: Okey ja jag kan inte... jag kan inte dom där telefonsamtalen utantill.
H: Telefonnurnren?
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G: Ja.

G: Mm.

G: Mm.

G: Mm.

G: Nej inte speciellt

lic

H: Vi kan fortsätta då klockan 10.33 så är du inne på Telefiket: Hör av dig till migsöker skönt möte skriver du... säger du på Telefiket?

H:Ochsensåsvarardenhärokända... dukanskeskaläsaigenomdetdärpåTelefiket, sanimanfattningen?

H: Då har han läst igenom det (ordernumnier . Sen så byter du telefon här straxefter, där är det en avlyssnad telefonnummer [, jpå slutet (ordernummer då fårdu svar från den här okända som undrar vem, som du tidigare har skickar till. Och dusvarar den här: (ordernummer Knulla i Örebro?

G: Det vet jag inte kan jag inte härröra, ja, ja okey.

H: Det var 10.46 klockan 10.48 ringer du Telefiket från den andra luren som slutar påordernnmmer ,, kan du läsa sanimanfatiningen. Om vi tittar på den härsammanfattningen av Telefikei(ordernunimer — j då svarar du en som heterhär eller presenterat sig som Och då står det så här hon undrar vad du vill göramedhenneochdusvarar:Bindauppdig,sättapådigenställningiansiktetimunnenså du har öppen mun, du ligger på magen uppbunden ordentligt, händerna bak f&temaupp och jag knullar dig i munnen hur mycket som helst

H: Dethärärju en halvtimme efteratt duhar fttbesked om att inteskakomma, hur kändes det då var du frustrerad eller...?

.

.

.

. H: Det var inget speciellt med det?

G: Nej jag tänkte.., men var det en halvtimme efter sen vi hade...

H: Mm det sista sms:et med . det var 10.2 1 det här det är 10.48.

G: Jag tänkte väl åka upp till stugan och fixa lite, sen hade jag väl nåt... ja nej det varinget speciellt.

M:Menmankanjuinteutläsaattduärpåvägupptillstuganochskafixalite,närduskickar det här?

G: Men jag måste ha... jag vet inte var jag satt nånstans då.

H: Du satt mest kanske på den där macken?
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G: Ja macken kan vart på macken ja jag satt och fikade där och sen snackade jag lite.

H: Ska vi ta och lyssna på det här samtalet och höra hur det låter?

G: Nej det spelar ingen...

H: Vi kanske ska göra det?

G: Nej det spelar ingen roll.

O
H: Jag tror vi gör det tar en paus eller stänger av här så länge.

Då när v lyssnat på det här med Teleflket då så har vi gått igenom (ordernurnmer
-

fbr avlyssnande som slutar på Vi har ju pratat om det härfrut, om detsom att det är sexmissbruk duhållerpåmed, du är direkt in häroch. ringer Telefiket och skickar sms: Ses och knulla nu? Du har suttit och åkt ända tillFalun?

G: Ja och sen tänkte jag åka upp till stugan efter att jag fikat på den där Statoilen.

11: Detvarintesåattduvaruteefterochtr ifanånannan då?

G: Nej det var nog mest och frdriva tiden lite grand.

M: Angående är det ju som du skulle ha träffat, vad är det du bygger på atthon var arton då?

G: Ja dels att hon säger det själv och att hon ska fylla nitton ju, när vi pratar specifiktom åldern, att hon går i årskurs tre har hon sagt och ska ta studenten i vår, att hon gårin på Telefiket med sin presentation som säger: Artonårig tjej i Dalarna söker. Ja att. hon säger själv att hon ser yngre ut och... ja sen snackar hon om sin situation hon harmycket och göra och fullt upp, hon jobbar, ja såna saker.

M: Det kunde ju lika gärna ha varit nån helt annan nån äldre?

•
M: Ja det kan ju vara.., eftersom det här inte nu är en artonårig tjej?

G: Vad menar du?

M: Det har ju kunnat varit nån annan ändå, inte nån artonåring och inte nu då som detär när hon

G: En ljugofemåring menar du?

M: Ja eller äldre ändå?

G: Ja det är klart man kan spela, men nej jag bedömde väl att det var trovärdigt tyckte
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jag. det. fanns ingen anledning och...

H: Idag när vi har gått igenom allt det som finns, du tycker fortfarande inte att duskulle ha dragit öronen åt dig när du lyssnar på henne?

G:Nej.

H: Och ingenstansom det fram nånstans här att hon häll på med —

G: Ja men det har hon sagt förut.

• H: Jodu visste ju inte ens vad hon höll på mccl, du frågar ju vad det är fl3r nåt hon

G: Ja hon har sagt nånting om...

H: Va?

G: Ja hon har sagtfirutnånting om atthon ärpA
- ellcrnåntingsåntdär.

H: Mendufrågarjuvadhontränarförnåt, duvisstejuinte ens deti ett samtalviharlyssnat på?

M: Vad spelar du? säger du?

H: Ja vad spelar du? ja.

M:Ja.

G: Ja just det. Ja men jag upplevde ju att hon hade många järn i elden alltså, så att...
• H: Jo men jag frågar fortfarande, vad fick du det ifrån?

G: Jahonharsagtdetfbrutfflgalltså,jagmenardetäringentingmankantadirekt. ur luften utan det... nej hon har sagt det.

M: Sen i samtalet så säger du även: Små fina bröst. Hur tänker du kring det att honskulle ha det?

0: Till den här mannen?

M:Nej du säger till henne närni har ett av dom här samtalen?

G: Jaha nej det vet jag inte om det var en fråga, indirekt fråga eller så.

M: Och ändånunärvi har lyssnat på dom härsamtalen, så varkoinmer det in det härmed som du säger att det är hon som har böijat med pappa/dotterrollen, hur gick dettill?
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G: När vi pratade på Telefiket så säger hon det va och vid ett santal jag har med
henne så vet hon inte riktigt vem hon pratar med, då säger jag nånting om att: Ja men
vi spelade att du hade skolkat från skolan och pappa/dotter och sånt där, ja men det
gör jag med så många säger hon då. Så att vi hade nåt samtal eller kanske på Telefiket
där hon spelar det.

H: Men det är ett samtal hemifrån din hemtelefon?

G: Ja det måste det vara.

H: Och då skulle hon alltså ha varit så informativ och så drivande...

• G: Nej vi har ju haft flera samtal.

H: Ja men nu har vi gått igenom allt det här och där är hon ju inte speciellt drivande?

G: Ja men det var flera samtal på Telefiket innan.

H:Tidigarehardusagtett?

G: Nej ja men jag kan inte säga exakt hur många det var, men det alltså frjag vill
minnas att jag fick inte hennes telefonnummer på en gång, utan vi hade några
kontakter.

H: På ett sätt så verkar du... tycker du att du att du vet så mycket om henne, men du
ställer ju väldigt mycket frågor också här?

G: Jajo det är klart jag gör, jag vill ju veta lite om henne självklart.

H: Men det samtalet på Telefiket skulle hon ha varit så drivande då menar du, att hon
har berättat så mycket, när vi lyssnat på allt det här och du visar på raka motsatsen?

G: Ja alltså det var säkert mer än ett samtal, det är jag övertygad om och nej men hon
berättade väl lite om sig då, man böi)arju lite så där snacka lite allmänt och sen... ja.

H: Vi ska gå igenom samtalen med Telefiket och det är inte nåt allmänt snack du kör
• med där, om väder och vind med folk?

G: Nej inte.., det finns både och.

A: Jag har en fråga bara, hur gammal måste man vara fr och f vara ute där på
Telefiket och lägga upp en sån där presentation?

G: Arton, man plockar bort annars om dom märker nånting.

H: Hur märker som det då?

G: Ja dels är det ju dom som säger nånting så att dom misstänker det eller också
märker dom det på annat sätt.
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II: Har du varit ned om det nån gång oh h&t eller märker man det på nåt sätt ellerhar nån berättat fl)r dig att dom skulle ha blivit boriplockade från Telefiket?

G: Nej jag har väl hört några såna där dumma presentationer och som det verkar varaunga ungdomar som gör, det har man hört det nån gång och sen när man kommertillbaks dit så är dom borta och då har dom ju plockat bort dom.

H: Ja eller samtalet har brutits?

G: Ja men i regel så... att jag drar den slutsatsen att dom har rensats bort.

Ii: Menduvetinteomdetärså, attdetärnånsomharplockatsbortnångångfrån•
G: Nej men dom säger ju det i informationen, att är det nånting så plockar vi bort det.. H: Ja informationen ja men det ärju ganska öppenhjärtligt när man sitter och lyssnar,det ärju inga.. *

G: Jo men alltså vad man säger till varann så där, det tror jag taket är högt alltså, menom det är nån som i sin presentation är stötande eller om dom är konstigt eller om detär... eller om dom misstänker att dom är under arton, så då där i presentation är domganska... sen tror jag inte dom lyssnar på information.

H: Nej men det är ingenting du vet?

G: Nej det ärju en slutsats jag har dragit.

H:Dåsådåharvihålltpåändatillklockanärl4.41.

•

•
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Förhörsledare är även Ingrid Michel.

H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
M: Förhörsledare Ingrid Michel.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

H:DåskavikomplettcramedtresamtalsomviintehademedigårangåendeLär(ordernummer j det är lur två som är avlyssnad där ochlikadant är det ( ordernummer ) vilket också är lur nurnmer två. Och vi böi:iarmed och lyssna på och stänger av så länge.

Så nu har vi lyssnat på det samtalet det är från den 19januari klockan 19.39. Det varså att igår så lyssnade vi på samtalet som var innan, där manirnan kom in och det blevnågra meningsskiljaktigheter och så var väl det här fortsättningen då så att säga, sominte kom med igår. Nu har vi lyssnat på det några kommentarer runt det?

G:Nej.

H: Sen var det näs samtal här den avlyssnade telefonen är den som slutar på. 1 (ordernummer det är från den 22 januari. Det är också fortsättning av ett samtaldär batteriet har tagit slut, där har vi böijat och skrivit ut samtalet men sen övergått till



Förhör med Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-05-20 1 3:20 dianenr 0201.4(25127-10

1 1(

en sammanfattning. Ni kan ju titta igenom det och e om ni vill läsa eller iysna, jagstänger av så länge.

Så nu har ni (ohörbart ord) och tittat igeno det och ni ska lyssna. Och så det sista härdå avlyssnade telefonen som slutar på (ordernummer det är från den 23januari klockan 22.48 och det är också en sammanfattning av samtalet.

Så nu har ni läst igenom den sammanfattningen och därmed så har vi gått igenom alltelefonavlyssning mellan dig och — Nånting du vill tillägga eller så?

G: Nej det tror jag inte.

• H: Nej då så avslutar vi den biten och då är klockan 13.34.

.

0

.
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Målsägande

Gärning
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onbi!1de1 disciplinboll med koppci, iAderpisor, aimband med karbinkrokar,läderband med spännen, läderarmband, läderremmar och vibratorer. Föremålen ärägnade att användas som hjälpmedel vid sexuella övergrcpp mot människor.
Lindberg har avsett att använda frpiålen i samband med ett planerat sexuelltövergrepp på den Faran tbr brottets fullbordan har inte varit ringa.Det fullbordade brottet skiillh varit att bedöma som grovt med hänsyn tillringa ålder, att enligt brottsplanen flera personer skulle fl3rgripa sig påhenne och att Lindberg skulle ha visat särskild hänsynslöshet och råhet vid brottetsutibrande.

•
6 kap. 4 §3 sL,15 § 2 st. samt 23 kap. 2 § 1 st. 2p. Brottsbalken

O G: Förnekar brott.

M: Är det nånting du har och tillägga kring beskrivningen av gärningen här?
G: Nej det har jag inte.

H: Väskan fanns med?

G: Ja.

H: Med dom här innehållen som vi pratar om?

G: Ja det tror jag.

H: Den har vi ju i beslag och dokumenterat

• G: Mm.

H: Du har ju varit ute på Telefiket och sökt män i Dalarna?

• G: Mm.

H: Det stämmer också?

G: Ja.

H: Du har också haft telefonkontakt med två olika män, vi pratat om här?

G: Min.

H: Om delarna strnmer?

G: Ja då stänimer det.
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M: Har advokaten At.?

A: (Tystnad).

M: Då är klockan 09.18.

.

.

.
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Förhörsledare Ing-Marie Hägghmd och Ingrid Michel.

fl: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
M: Förhörsledare Ingrid Michel.
L: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

fl: Idag ska vi prata om

H: Då delger jag dig ett nytt brott och det är koppleri genom att tbrmedla ocharrangera möten fbr tillfälliga sexuella flrbindelser mot ersättning, på flera olikaplatser i Stockholm från slutet av 2006 till slutet av 2009. Samt köp av sexuellatjänster vid ett flertal tillfällen under samma tidsperiod, också på olika platser iStockholm och även i Linköping.

Ska du ta och berätta om din kontakt med hur du har kommit i kontakt medhenne och så vidare?

L: Jag kommer inte ihåg när det var fbrsta gången, men det var ett tag sen.
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. L: Okey.

H: Kan det stnima att det är i slutet av 2006?
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L: Ja det kan det nog göra. Det var också via Telefiket och då bodde hon ju ija jag kom hem till henne och vi hade sex och jag tyckte att vi fick väldigt bra kontakt,Hon har jättefma ögon och jättefmt leende, vi trivdes väldigt bra ihop tycker jag frånfi3rsta stund.

H: Vad var anledningen till att ni träffades då?

L:Jadetvarattviskuflehasexihop.

H: Sex som du betalade for?

•
H: Minns du ftrsta gången där?

•
L: Första gången?

H: Mm.

L: Ja jag tyckte att hon hade väldigt fina ögon och fint leende, trevlig och vitalt, vipratade mycket. Ja.

H: Vad vet du om henne?

L: Hon har en son och nåt ex och sen jobbar hon mycket inom restaurangbranschen, jadet är väl det jag vet.

H: Vet du hur gRnanlal hon är?

L: Tjugosju, tjugoåtta.

•
L: Hos henne?

H: Mm jag uppfattade det som att det var där du träffade henne, men det kanske intestämde?

L: Jo hemma hos henne i -

H: Hemma hos henne ja i ja.

L: Ja och där har jag väl vart i... nej alltså hon bodde inte där så länge, kanske tvågånger till var det bara, sen flyttade hon och bodde inneboende hos nån som honkallar fr sin Det var nån kvinna som hon hade väldigt god kontaktmed, så hon -_________ ir i nån större lägenhet, tror jag det var, där har jag aldrigvart.

H: Nej. Hur utvecklades det här, hur mycket har ni träffats och i vilket sammanhang
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och?

L: Jag kan inte säga hur många gånger vi har träffats, ja det är ett antal gånger som vihar träffats, men vi har också träffats utan sex och jag har skjutsat henne till olikaplatser och träffat henne och mött henne på olika sätt och så där. Ja.
H: Skjutsat henne säger du, har du hjälpt henne på annat sätt?
L: Hur dåmenardu?

H: Ja hjälpt henne på nåt sätt? Hon säger att du har hjälpt henne när hon har haft det. jobbigt och betala hyra och...?

L: Ja det har jag gjort två gånger, ja sen har jag hjälpt henne gett henne råd och stödoch så där. Ja. (Ohörbara ord).

•
H: Och vilka platser har ni träffats på och i vilka sanimanhing?

L: Om du menar fr sex eller överhuvudtaget? Alltså jag har ju...
H: Det som du är misstänkt flr?

L: Jahajaviharvälvartpåhotelldåviharträffatsochhaftsex.
H: På vilka hotell är det då?

L: Rica Hotell och så ja jag vet inte om det har vart nån annanstans, jag kommer inteihåg det, Rica kan det va nån mer kan det vara.., det kan vara Glob Hotell också, jagtror det ja det kan det vart Ja. Sen tror...

M: Har du varit hemma hos någon annan?

L: Hemma hos nån annan?

M: Ja.

• L: Hemma hos nån annan,,, hemma hos nån annan,,, jag kommer inte Ihåg det, jagmenar möjligt, möjligt, med en kanske.

H: Vad sadu?

L: Janånkanske.

H: Ja var skulle det ha vart då?

L: Alltså det är så längesen så att jag... nej jag kan inte säga exakt var,..
H: Vi ska gå igenom vad hon har berättat oc så kansire det vaknLtill. Bland annatså säger hon flera olika hotell bland annat som ligger ut mot
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L: Oke.

H: Vid Skanstull.

L: Ja det var det.

H: Vad är det fbr hotell?

L: Ja vad heter den _ va?

H: Harmvaritdärofta?

•
H: Och så säger hon i Linköping.

L: Ja det var juchhon och jag.

H: Men oftast var det på Rica säger hon ni träffades. Hon har svårt och uppskatta...men ja hon säger femtio till hundra gånger att ni har träffats.

L: Femtio till hundra gånger?

H: Mm.

L: (Skrattar) ja det är fullständigt omöjligt alltså.

H: Under dom här åren alltså.

L: Ja det är omöjligt att det är så mycket, alltså i rena sexsarnrnanhang så kan det havart ja en tio, tolv gånger alltså och sen har jag väl träffat henne ungefär lika många

O
gånger i andra sammanhang.

H: Vad är det ftr sammanhang då?

L: Ja vi har pratats vid jag har skjutsat henne och ja såna här saker.
O H: Om vi håller oss till dom här gångerna då du säger att du har träffat henne isexsammanhang, vad är det som är avtalat innan dom här mötena, vad bestäms innan?

L: Att vi ska träffas ingenting mer.

H: Så det är inte fZ)rbestämt att du ska köpa sex av henne?

L: Nej alltså när vi ska ha sex så vet vi ju båda att vi ska ha sex, men inte vad vi skagöra eller så.

H: Och pris f& det hur diskuteras det?

L: Nej det brukar inte diskuteras utan det ger sig.
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H: Det ger sig?

L: Ja.

H: Vem bestämmer vad hon ska i pengar?

L: Gemensamt.

H: Hur kan ni göra det gemensamt om ni inte pratar om det?. L: Ja men alltså vi har ju en relation, vi hade ju en relation så att jag menar...
H: Men Göran inte betalar man f& sex i en relation?

L: Ja men alltså jag sågju... alltså i början så såg jag ju det som att jag varmed henneoch köpte sex, men sen tyckte jag i alla fall att vi kom varann nära och att vi gilladevarann och så och då bestämde vi att träffas och sen visste ju jag att hon vari behovavpengar. Så detvarju inte så attvi togkontaktmedvarannochnärvivälhade lärtkunna vaxann och hon sa: “Ja vill du köpa sex med mig fi3r tvåtusen kronor?” så vardet ju inte. Utan vi tog kontakt och “har du tid?” “har du tid?” jag menar hon tog juockså kontaktmedmig och”hardutid ochvill du ses?” och sådärva.
H: Såsägerduattdetutvecklas,menibörjandåsåsägerduattniträffasochduskulle köpa sex av henne?

L: Ja dom fl3rsta gångerna.

H: Och vem bestämde då hur mycket pengar hon skulle fl?

L: Ja hon sa väl att hon ville ha så mycket och då sa jag okey.

H: Du sa “väl” är du inte säker eller...?

L: Nej jag är inte säker på det Och ja jag tyckte bra om henne från början också, så att. det var aldrig några diskussioner på nåt sätt, utan...

H: Det är det som jag inte riktigt fbrstår, “det var aldrig några diskussioner”? Dåundrar jag ändå du minns inte om hon satte upp ett pris eller om du bara gav hennevad du tyckte att det var värt eller...? Kunde hon påverka hur mycket pengar hon fick?
L: Ja ohja.

H: Det kunde hon?

L: Ja,ja.

H: Gjorde hon det då?

L: Nej jag tror inte det jag tror att jag var generös mot henne, så att hon kände ju... på
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nt sätt så kändes det ju också lite fel emellan oss kände jag och det kände väl honockså på nåt sätt så där, så att det var aldrig (ohörbart ord). Säger hon nåt annat?

H: Ja hon säger ju att hon skulle ju aldrig träffa dig och ha sex med dig om det inte varför pengarna.

L: Nej alltså den... jag gick ju i den tron att vi hade en bra relation och det Iror jagfortfarande alltså att vi har haft, men sen närjag slutade träffa henne då fick jag på nåtsätt klart fr mig, att pengarna.., ja att det var liksom mera värt så där, än jag hadetrott så att säga. Och då skrev jag också messade till henne om att jag trodde vi... ochså vidare, jag blev lite ledsen när jag förstod att det kanske var mer pengar än så. Då. skrev hon tillbaks till mig: “Nä det är klart jag tycker om dig men det...” nånting såntdär, “men pengarna är viktiga också” eller nånting sånt där skrev hon.

H: Jag kanske ställde frågan, men hur mycket betalade du henne varje gång, minns dudet?. .

_ _

L: Nej det vanerade men tvåtusen var väl en ganska vanlig summa tror jag.

H: Hon säger ju också att du har varit snäll och trevlig och du har ställt upp för hennenärhonharbehövthjälp,dethärmedhyransåsomdusäger,mennärdetkomtillsexbiten där blev du hårdhänt säger hon. Upplever du att ni var överens om vad somskulle ske vid dom här sexträffarna?

L: Ja alltid.

H: Alltid?

L: Mm.

H: Hon har ju då också berättat om hur ni tillsammans har träffat andra män och andra
•

kvinnor.

L: Mm.

H: Och det här med att ni träffades med andra män, det här brottet koppleri då, hon•
att du ringer till det här Telefiket...

L: Ja både hon och jag.

H: Ja hon säger att du har ringt Telefiket och så kommer dit män som betalar för ochha sex med henne, att det är du som ringer och ser till att dom här männen kommer dit.
L: Ja det har ju gått till så att vi har legat så här och sen har vi kommit överens om attdet vore kul med en trekant och sen har jag ringt och hon har också ringt. För att närjag ringer så är jag inget framgångsrik alltså, utan det måste ju till en kvinna annarstrordomattdetintefinnsnånkvinna.Ochidomflestafallsåhardetintehäntnånting, för det har inte kommit nån, dom har lovat att dom ska komma och dom harintekonmiithellerochsåinågraenstakafallså... iettftalfallsåhardetkommitoch
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ja sharvi haft sex.

H: Men då när ni går ut på Telefiket vad är det ni söker efter, alltså typ av människRsom ska komma?

L: Vi har ju sagt att det är en man och en kvinna som söker en tredje, en man flrtrekant.

H: Har dom betalat?

L: Ja jag har inte vart inblandad i den delen, Jag har aldrig faktiskt sett nån. överlärnning av pengar, men det kan ju ha skett alltså på sånt sätt så inte jag har settdet och jag har inte talat om att: ‘tNu måste du betala här”. Utan fr mig har det juvart...

H: Hon påstår ju då att när dom här männen kommer till Rica Hotell så betalar dom
• pengar till dig.

L: Till mig?

H: Mm pengar som du stoppar i din ficka.

L: Nej det har aldrig hänt.

H: Inte?

L: Nej aldrig hänt, som jag skulle ha stoppat i fickan och behållt säger hon det?

H: Mm.

L: Det är helt fullständigt fel, jag har inte fått nån peng nån gång av någon.•
kommerdetnågn,hurgårdettffldå,vetdomvarniärellerhurfimgerardet?

L: Ja alltså ja i flesta fall när dom säger att dom är verkligen där och vi f&står att han
• är där, så då säger vi: “Ja men kom upp då till ruxn’.

M: Kan mankomma upp utan ochhanåtsånthärkort?

L: Ja.

M: Hon säger att oftast så går ju M som hon kallar dig, ner och hämtar honom ilobbyn och så kommer dom upp.’

L: Men nu verkar det ju som det ärjätteniånga gånger alltså, jag kan garantera alltsåatt det är verkligen ett fåtal gånger alltså, oftast verkar det ungefär som tio, tjugo,trettio gånger va, men alltså det kanske är två, tre gånger totalt sett alltså. Och i Ricasåärdetsåattmankanåkauppdär,pånåtannathotellhardetvälvartattjaggåttneroch hämtat honom.
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Ochsenharvikommitåellanharkommitinochviharvartdärochsåochdåhardetvartsåattviharbekantatosslitemedvarannochsenharvijahaftenlrekant,Ochdethaaldrigvaritsåattnånmanharkommitditochdetflrstahanhargjortharvart och betalat, det har aldrig hänt.

M: Men det sista han har gjort lcanke har varit det?

L: Det är möjligt, men inte till mig.

H: Hon säger då att det här är fmklädda män med ring på fmgret, dom betalar ocksåmen dom ger ju pengarna till

L: Jag har aldrig fatt några pengar av nån.

H: Och dom är typ doniinanta säger hon, dom här männen.

L: Mm, men jag har aldrig fått några pengar av nån.

M: Men det återkommer ju hosdet här med som vi pratade om i går, att du ärdominant?

L: Jaa.

M: Och även då att.., hon säger: “Han ärju så här han vill ju gärna se på, men
samtidigt som han ger order, alltså talar om vad man ska göra, så är det ju oftast atthan talar om fbr kullen också, vad han ska göra med mig”.

L: Ja.

M: Då regisserar du ju?

L:Jomenalltsånärvitreärdäralltsådåärdetju... detärjuintesåattvivåldilrosspåalltså, utan hon ärju mycket aktiv också och jag menar den här mannen... jagmenar det ärju så f gånger, men den här mannen och jag alltså man kommunicerarpå nåt sätt ju. Så att jag menar om man är tre personer så måste man ju... han kan säga“smek henne på brösten”, jag kan säga “men sinek mig där” och så där va, jag menardet ärju inte så att jag står där som nån Ingmar Bergman och talar om vad alla skagöra.

H: Hon säger ju att du ärju väldigt dominant, fbrsta gången ni träffades det varhemma hos henne säger hon, det stämmer, du erbjöd henne pengar fr sex. Vid dettiu±Uet så i samband med att ni hade sex, så säger hon att du tog stryptag på henne,hon tyckte det var så obehagligt så hon ville inte träffa dig hemma mer sen efter denhär gången.

Det här med strypgreppet det har vi ju hört frut, hon tyckte det var obehagligt heltenkelt Och sen så säger hon då att dom här männen då som du ringer dit till hotell tillexempel, hon säger att hon ser att dom ger dig pengar när dom går, att du har alltidmycket pengar i fickan femhundralappar och så vidare. Men hon får alltid samma
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peng av dIg, oavsatL om hon är bara med dig eller med ficra män, å f1 hon inte me
pengar för det.

Och det här är ingenting hon har tagit upp med dig säger hon, för du är så dominant
och så säger hon: “Han gillar att se när andra män har sex med mig, det har han sagt
och just det här med och ge order och tala om både för mig och männen vad dom ska
göra”. Så säger hon: “Han vill att männen ska vara hårdhänta och typ dra i håret och
smiska och ta stryptag och så där men han gör ju likadant själv, så jag vet inte om det
är att han tänder på att se att den andre gör likadant eller nånting, jag vet inte” säger
hon.

L: Nej det är ingenting som jag känner igen.

H: Nej vi lcnner igen det från andra förhör det gör vi.

L: Ja,ja.

H: Och så säger hon att ni harn varit iväg och träffat andra kvinnor och då berättar
honometttil1illenärniäri Ikan duniinna det?

L: Ja kanske ja det var nog ja.

H: Vem var ni hos då berätta?

L: Ja det kommer inte jag ihåg vad hon heter överhuvudtaget

H: Är det nån du har träffat flera gånger?

L:Nej.

H: En gång?

• L: Ja.

H: Minnsduvadsomhändedär?

• L: Ja vi hade trekant där. Ja nåt annat vet jag inte.

H: Inte nåt annat som hände?

L:Nej.

nuppfattadedetsåhär,nivarochträffadedenhärkvinnani’
- då reagerade hon för den är du extra hårdhänt mot den här kvinnan i

•. Du slog henne över ansiktet och hon blev röd, samma sak över
brösten, slog henne på rumpan. Och så säger “Jag reagerade just den här gången
för han var så väldigt hård emot henne”.

128

.

H:r
a

L: Nej, nej, nej vi hade vanlig trekant Ja.
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H: Du 1rner inte alls igen nånting av det här?

L:Nej.

H: Nej. Jag återkommer till det här somerättar hände fi3rsta gången hemma hos
henne: “Jag minnR bara att han la händerna runt halsen och höll jättehårt och jag fick
ingen luft och jag kom bara ihåg att sängen gled längre och längre ifrån väggen”, hon
tyckte det här var väldigt obehagligt Och vi frågade hur det kommer sig att hon
fortsätter och träffa dig, ja hon behöver pengarna säger hon.

L: Skulle hon ha fortsatt och träffa mig så många gånger då, jag menar...

• H: Mm hon behövde pengarna.

L: Jo men det fanns väl fler. Det är återigen varfbr träffar man en människa som... nej
det stämmer inte alltså.

• H: Hon berättar också vid nåt tillfUe... det är väl två ti1lillen, när du har satt
hanbojor bakom ryggen på henne och satt på henne fotbojor och sen en rem emellan
dom här handbojorna och fotbojorna, det ska ha hänt vid två tifflllen?

L: Men vi har ju inte gjort nånting som inte hon var med på, hon och jag har ju träffats
många gånger på det sättet, jag menar...

H: Och då säger hon också att “Det här var väldigt obehagligt fiSr då kan ju inte jag
göra nånting och det var vid såna tillfällen så kunde han vara lite hårdare också, det
hände väl en eller två gånger men sen sa jag nej till det, f&jag hade ju ingen kontroll
alls” säger hon.

L: Jag har ju inte gjort nånting som inte hon har vart med på nån gång.

. H: Och sen så har vi bett henne berätta, vad är det hon tycker att du gör, när du blir
hårdhänt, mer. Och då sägerhon: “Detkunde va typ atthan tartagimitthår och
stoppar in kuken i munpå mig och då är det svårt och f luft jag kan inte putta bort
honom. Och sen är det ju just hans ord fbrnedrande ord, kallar mig f5r hora, hynda,
slampa och han säger att jag ska göra som han säger, jag ska lyda honom f& annars

• blir jag straffad” och att du nån gång har spottat henne i ansiktet”.

L: Spottat henne i ansiktet?

H: Mm.

L: Nej. Hon harju allt... vi...jag menarviharju träffats jättemånga gånger då, men
inte så många gånger som hon säger men ft3rhållandevis många gånger och vi har
alltid vart överens om vad vi ska göra och så och jag har alltid vart uppmärksam mot
henne på alla sätt alltså. (Suckar) ja och jag har upplevt vår relation som väldigt bra
och hon har ju tagit kontakt med mig vid andra tillfällen och vi har pratat och såna där
saker.

H: Mm att hon kontaktar dig det ärju ingen som säger nånting annat om det, hon
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behöver pengarna.

L: Ja, ja men kontaktat i andra sammanhang också.

H: Hon säger just att nu har träffats med flera andra tjejer, det var
kullehablivitfbrvå1dstycktehonochsensåsägerhonsåhär “Detärofta
han vill att jag ska suga av, men även nåt som han tjatat på jättemånga gånger men
som jag vägrar göra, det var att jag skulle slicka honom i rumpan. Och det var folk
andra tjejer som vi träffade dom tvingade han att göra det, men jag vägrade i alla fall”.

OchnärviMgarhurdetgårtillattduhartvingatandratjejertffldet, dåsägerhon:
“Jo han ligger på rygg och lyfter upp benen och pressar ner tjejen mot hans anus och

• då släpper han inte hennes hår fbrrän hon slickar honom där”.

L: Neej, neej.

•
M: Och du säger att du gör ingenting som dom inte går med på?

L: Nej.

M: Men vad ska dom behöva göra för och visa fr dig att dom inte vill?

L: Ja ruska på huvudet, säga nej...

M: Om dom ligger så här hopbundna som dom beskriver som ett paket och inte har
nån möjlighet då?

L: Jamendettinnsju ingen som har gjort somvi harvart överens om.

M: Jo men om dom fbrst liksom är överens om att dom får göra så och du visar dom
härsomdutaruppurvkan ochsåprovarochhardetpåsigochsenkoxnmeriett. hjälplöst tillstånd att man inte kan göra något och att dom påverkas då av den här
dominansen, som dom återkommer till tjejerna? Hur ska dom då knnna uttiycka fbr att
det ska bli tydligt?

L: Dom kan ju säga nånting det gör dom ju också, jag menar det... och det är ingen
• som har vart i den situationen hopbunden och inte kan kommunicera eller jag har

nyttjat på det sättet. Nej.

M: Om det då stegras till att dom känner den här rädslan, av dominansen som dom
upplever, att dom inte vågar då säga, hur ska man kunna uttrycka det på så sätt alltså
fl)r att det ska uppfattas? Det blir väl också samtidigt en upphetsning, så att du kanske
inte är lyhörd fbr vad dom försöker flSrmedla med små medel?

L: Jo alltså jag kan inte erinra mig nån situation då det har varit i den situationen.

M: Som det här exemplet hon pratar om här när hon var hopbunden och att inte...

L: Vem?
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M: &n var...

___

var ihopbu den och så en att du drog heie bet och stoppar in
penisimunpåhenneochsåsägerduordtillhennesomhora,hnda,slampa,hurska
hon kunna uttrycka det då?

L: Men, alltså hon har aldrig varit utsatt i nån situation, då vi inte har vart överens
om... jag menar vi har ju gjort jättemycket ihop och ingen gång så har hon varit i nån
hjälplös situation på det sättet, utan vi har hela tiden varit överens om... Och jag
menar hon låter ju ingenting ske bara, jag menar det låter ju som om hon är nåt slags
hjälplöst offer alltså, mendels så är det ju så att hon mycket väl talar om vad hon
tycker och bon är aktiv också. Och sen dessutom som jag har talat om flera gånger
här, så har ju jag haft en betydligt då tydligen mera känslomässig fi3rhllningssätt till
henne än hon till mig då, men jag har ju nännast vart fbrtjust i henne.

H: Vi återgår till det här med misstanke om koppleri då. Vi har ju pratat om att.., hon
har berättat f& oss att när ni är på Rica Hotell, att du kanske ringer Telefiket och så
kommer det nån som betalar dig pengar, har sex med henne medan du sitter bredvid
och regisserar hur dom ska göra med henne. Och dom här männen som kommer dom
är alla dominanta säger hon, det liksom...

L:Fördetfbrstasåärdet... sålåterdetpådigsomomdetskullevaraettanta1mn,
alltsådetärdetintedetärväldigtf, ingenavdomharbetalatnågrapengartillmig
överhuvudtaget Varfbr skulle jag, jag är inte intresserad av pengarna och jag tar inte
dit...

H: Det kostar pengar och köpa sex och boka hotell.

L: Ja men det är juom hon tar betalt så är det en sak alltså.

H: Nu säger hon att det är du som...

L: Ja men så är det inte jag har aldrig fått några pengar utav någon överhuvudtaget

H: Hon säger att det kan vara så här, att det kommer en som hon har sex med och du
regisserarochsenefteretttagsånärdenhargåttsåringerduefterennyochdetkan
ha varit upp till en tre, fyra olika killar som kommit dit

• L: Fullständigt fel alltså har aldrig hänt

H: Och att du säger att...

L: Det är en ren lögn.

H: Ja. Hon säger att när du ringer den här...

L: “Ja” säger du bara men det...

H: Ja jag konstaterar vad du säger.

L: Ungefr som... ja,ja, men...
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H: Jag vill bara tala om vad hon säger.

L: 3, jo men det verkar som du sa det i frbigången ‘ja, ja” så där, men det är en renlögn det jag säger nu.

H: Och så säger hon så här, jag konfronterar dig så du får bemöta vad hon säger. Närdu ringer upp: “Han säger att han har en kåt liten slyna här, som vill träffa flera mänoch gärna äldre”?

L: Alltså vi har haft rollspel och jag och vi har sagt mycket i den där telefonenalltsåochjagmenarviharpratatomvadviskasägaochdetharvartbådedetenaochdet andra, DärfSr att närvi har gjort det där dom gångerna, såhar det juidom allra,allra flesta fall inte resulterat i nånting va, utan vi... ja och då har vi provat olika sakerbara, så att det...

H: Hon berättar om nån som hon uppfattar som att du känner som har kommit till Rica
•

och att han jobbade nånstans där i närheten, att han var där på nån rast eller så där, dendär tycker hon att det verkar som du käiiner?

L: Dom män som har kommit dit, dom fåtal männen dom känner inte jag nån av dom.

H: Ingen?

L: Ingen.

M: Kommer du ihåg nsnmen på nån av dom?

L: Nej, nej faktiskt inte.

H: Den här som hon uppfattar som att du känner då, hon säger att: “Han var rätt kort,kortklippt hår och kostym, han var en snäll person han var inte så där hårdMnt som
•

brukar vara, men han var ju inte flrsiktig heller direkt”.

L: Jag känner ingen av dom.

H: Nej. Sen berättar hon om nåt tifflUe när ni skulle ha åkt hem till nån, men det varf3rsunkigtidendärlägenhetensådetgickinteochvaradIIrochdåvarävenmed. Är det nånting du minns nåt om?

L: Ja det var det nog, ja just det då skulle vi träffas.

H: Berättaom det då?

L: Nej jagkommerbara ihåg attvi skulleträffaenmanja, vi skulle ha sex ochhan saatt han hade en lägenhet och så när vi kom dit så var det som nåt nerlagt kontor bara,det var nånstans i Solna tror jag, ja så det blev nada.

H: Blev det ingenting säger du?

L: Nej ingenting där.
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H: Nej utan vad hände istället då?

L: Jaa vad gjorde vi då, åkte vi till hotell kanske?

H: Ja det säger hon.

L: Ja det kanske vi gjorde. Ja.

H: Hon säger att tillnåt ställe, fördenhärk nhadenånstans nikundeva,men det var så sunkigt och det fanns ingen säng så ni åkte till hotell istället. Honbeskriver den här mannen som lång, rakad, glasögon, han kanske var skåning eller• nånting, men han var kraftigt byggd men välkiädd. Minns du det?
L: Mm ja minns.

•
L: Nej jag har aldrig träffat honom varken förr eller senare. Nej.

H: Nej men jag menar ett sånt här möte då, hur går det till? Då har du både och1ed dig.

L: Ja.

H: Berätta hur arrangeras det här mötet?

L: Ja alltså nåt annat än att jag har ringt till Telefiket det ft)rekommerju inte va, utandåharjagvälftttagpåhonomdåochsåharvibestämtattviskaträffas.Jasådetärinte så mycket arrangemang i det och han säger... eller frågar... jag kommer inte ihågdet där, mer än just det där sunkiga kontoret alltså. Men förmodligen så säger han då
•

“men jag har ju ett ställe vi kan va” eller ‘ja men då träffas vi där då” så åker vi dit så.
H:Och iomfrjupengarfördethAr?

L: Utav mig?

H: Mm.

L: Ja.

H: Och den andre mannen?

L: Ingen aning för jag menar det...

H: Ingen aning?

L: Nej men jag ärju inte inblandad i vad han har för relation med dom, jag menar omdom... jag betalar för mitt sex punkt slut.
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H: Och. då undrar jag när du ringer det här Telefiket, är det du som ringer och vadavtalas innan, är det du som sitter och ringer och får kontakt med en man och sen attdom på plats skulle göra upp med nån, dom gör ju inte det här gratis?
L: Nej menjag menar.

H: Jag fZrstår inte.

L: Nej men jag gör inte upp med nånting, alltså jag... när jag ringer fir att ha entrekant eller nånting annat, så ringer jag och endera så låtsas vi att vi är ett par ellerockså att jag har två tjejer och vi behöver en kille till och vi skojar och säger nånting. att: “Ja men det här orkar man ju inte med” och så där va. Ja sen är det nån somnappar på det där då och säger: “Det vore trevligt att göra” ja och så bestämmer mandå att träffas. Sen är min del slut jag gör ju det fr att jag tycker det är spännande ochtycker det är lite fascinerande med att ha trekant och så va.
H: Och tjejerna dom säger att dom gör det här fZr pengarna.
L: Ja mendå måsWväl dom... jag vet inte hur dom har gjort, jag menari det där falletdå vet ju jag, att den ena tjejen f& hon är ai åkte med honom och då har väl honsnackat med honom. Jag menarjag har inte sagt till honom att: “Här ska du betalahenne tvåtusen och henne tvåtusen” eller nånting sånt, jag har ju fått kontakten f& attvi ska ha sex.

H: Och innan det här då återkommer jag till det, innan det här mötet till exempel haroch haft en möjlighet och frhandla med dig om hur mycket pengar det härska kosta, hur mycket ska dom ha, få fbr det här, kan dom påverka det?
L: Alltså det... jag menar jag har ju inte pratat med.... H: Av dig till exempel?

L: Ja av mig det är vi ju överens om vad dom ska ha.
H: Vi är överens? Har ni pratat om det alltså?

• L: Ja alltsådom... alltsånär ochjagharträffat... alltså dåharviju sagt så... viär överens vad hon ska få.

H: Och hon kan vara med och påverka det?

L: Ja hon har aldrig sagt nånting annat att hon inte skulle vara det.
M: Vet du vad jag tänker så här jag i den här situationen, då är du där medochoch så betalardu fbr ditt sex, den andramannenhankankomma in och ha sexgratis han då?

L: Detärjuinteminsak.

M: Nej men kan det vara så?
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L: Det vet inte jag, jag... fl5r mig spelar det ingen roll eftersom jag är där fZSr sexet ochjag betalar det, jag menar...

H: Du tycker inte han ska vara med och dela åtminstone?

L: Jag menar dom ärju vuxna människor dom får väl prata med honom, jag förstårinte varfr jag ska engagera mig i betalning fZSr honom.

M: Nej men eftersom du bjuder in en till?

. L: Nej det är inte jag som bjuder in, det är vi som bjuder in eller jag skulle aldrigbjuda in nån och dom säger: “Nej vi vill inte träffa nån”.

M: Hon säger så här “Ja alltså man fbrsöker liksom komma därifrån lite tidigare,ftr man orkar ju inte alltså man blir helt slut, men han bryr sig inte” och då är frågan
• från fZrhörsledaren, “hur har det gått till då när du sagt så?” Då säger hon: “Jag orkarinte” eller typ “jag har fAtt ont det går inte” och då säger du “ja men vila fem minuterska du se det blir bra”, “eller nåt sånt kan han slänga ur sig”. Är det nånting du kännerigen?

L: Nej. Alltså att jag skulle ha fortsatt med henne fast hon inte vill, alltså nej det haraldrig f&ekommit.

M: Då har det kommit ytterligare nån man...

L: Nej, nej, nej. Alltså vi har aldrig träffat... ja men det är ett så fAtal män som vi harträffat på det här sättet och det har aldrig vart man på man på man alltså, det ärfullständigt gripet ur luften, det har aldrig vart så utan har vi träffat nån så har det vartnånenstakaman.Jagmenardetärintelättoch...jagmenarnärviharsnackatsåmånga gånger eller dom gångerna vi har snackat här, dom flesta gångerna så har det ju
• inte blivit nåt, det har blivit mest snacka alltså, Så att jag menar det är så fåtal gångersom det här har hänt, att vi verkligen har träffat nån.

M: Vad gäller träffar med kvinnor då, andra kvinnor fZrutom

L: Det har också vart väldigt få gånger, har det vart och sen har det väl vart ettpar till kanske.

H: ZZratar omdärhon tyckte att du blev alldeles ftr hårihänt,ni har varit och träffat en kvinna, vid Skanstull hotellet där så har ni träffat enmörkhårig från Eskilstuna eller Västerås.

L: Mm.

H: Vem är det då?

L.__—_.. vänta...

H: hosenEt
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L: Ja det har det nog vart men det var längesen,ja.

H: Och vem är då?

L: Ja det är en tjej inget speciellt nej, ja bodde i

—

L: Mm sen har det nog inte vart fler.

. H: Har det varit flera gånger med. E.J?
L: Ja det har vart två, två, till tre gånger kanske, men vi har ju träffats...
H: Med menarjagnu och tillsmmans, det ärju Z vi pratar om

•
nu?

L: Ja, ja. Ja jag tror det var två gånger i alla fall, tre gånger kanske nånting sånt.
H: Jag har ju även delgivit dig misstanke om att det här koppleriet och köpa sexuellatjänster och även hänt i Link ing. Berätta kom det nån där till hotellet, du harberättat att ni åkte till nån och...

H: hette det nog, men vad hände på hotellet som berör det här så attsäga?

L: Ja där var det R och — som ringde till linjen, fbr att få dit en man och det varju att dom skulle ha sex med honom då och ja dom två hade sex med nAq ..uöttChonom trorjag ja och så hade dom sex med honom, jag var inte med överhuvudtaget.
H: Du var inte ens i rummet eller...?

L: Jo jag var på toaletten och så satt jag på en fåtölj, men jag deltog inteöverhuvudtaget, vare sig muntligt eller på annat sätt.

M: Hur kommer det sig då?

L: Nej jag kände väl inte fr det.

M: Hade det inträffat nåt eller...?

L:Nej.

H: Vad var den här resan i Linköping, vad gjorde du där?

L: Vi skulle gå på en klubb tillsammans.
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H:Vetdärfrniåktedit?

L: Mm.

H: Men hur länge var ni där då?

L: Kom ena dan och åkte den andra dan och på kvällen var på klubben då.
H: Och vad gjorde ni på dagarna då?

L: Jaaoch ‘arute och handlade, vi åkte ju dan därpå så det var ju liksom. ingenting, så kom vi på eftermiddan.

H: Hur mycket pengar fick dom fbr och åka med dig dit då?

L: Kommer inte ihåg kommer inte ihåg exakt

• H: Hur kommer det sig att du slutade träffadå... eller f5rlåL*i
L: Ja det varju det här som jag berättade, jag har ju berättat det

M: Om det inte hade blivit såvadhade detutvecklas till dåtror du? Somjag fbrstår såtyckte du bra om henne?

L: Väldigt Ja vi kanske hade utvecklat det mer till en riktig relation då trodde jag, detvar därfbr jag blev så ledsen, jag blev faktiskt uppriktigt ledsen och skrev det tillhenne också då. Jag var väldigt fbrtjust i henne jag tyckte hon var trevlig fm ochunderbart leende och kunde snacka om allting och ja.

H: Jag tänkte avslutningsvis höra lite grand om du kan berätta om Haga Video?. L: Ja jag har vart där några gånger bara inget speciellt, var väl där meden gångja inget speciellt har bara gått och tittat mest.

Il: Hurmångagångerharduvaritdärtrordu?

•
L: Tre, fyra gånger tror jag.

H: Jag tycker att du utsätter dig lite ftSr en risk, Haga Video ärju ändå ett ställe därpolisen gör razzior och...

L: Mm alltså jag har aldrig upplevt nåt konstigt där.

H: Inte?

L: Nej f&jag menar... om du menar narkotika eller nåt sånt där?

H: Nej men en trappa ner vad som händer där?

L: Ja, ja med... jag har aldrig sett nåt konstigt där dom gånger jag har vart där, det är
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juenmassanärmntittarodisirikt...jagmenardetharvartvaidigtfåkvinnor
där. Och jag vet inte om jag har sett nåt överhuvudtaget som ... ja nån gång så har jag
sett nån som har haft nåt sex där, alltså med interaktion alltså.

H: Vad menardu då?

L: Alltså två personer som har vart tillsanimans på nåt sätt, det har väl vart en gång
bara.

H: Har du själv deltagit i nånting där på Haga Video?

L:Nej.

H: Inte?

L: Nej medvar jag där en gång.

M:Vadärdetsomharlockatdigochgåditdå?

L: Ja det var väl nån utav tjejerna, jag vet inte nån utav tjejerna som hade vart där tror
jag, jag vet inte riktigt men jag tror det, nån sa det gå dit och titta det är spännande, jagkommer inte ihåg vem det var men det var nån som sa det. Så gick jag dit och kollade
det var väl ingen sån där höjdare precis, men ja.

II: Jag har inget mer och inte advokaten. Har du nånting mer du vill säga?

L:Nejjagärbaraliteledsenattmanintehållersig...detfinnsingenanledningoch
säga nåt som inte har inträffat.

H: Men det återkommer hela tiden det här med dominansen och att man inte säger nejtill dig, vi har ju pratat om det tidigare att du själv inte kanske är medveten riktigt och
•

inte så lyhörd?

L: Jag är fullt medveten om vad.., men alltså jag menar om man ska säga att jag har
våldtagitdompånåtsättalltså, såkanmanjuintesägaattdetärenriktigmessom
(ohörbart ord), då måste man ju säga att jag är dominant eller på nåt sätt, det måste ju

• va nånting dom kan ju inte säga det att jag är... han är rädd fr sin egen skugga när
han våldtog mig.

H: Då avslutar vi och klockan är 10.45.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

GÄRNINGSBESKRIVNING

6. KOPPLERI (42542-10)

Målsäganden

Gärning
Lindberg har under tiden den 23 januari 2009—26 augusti 2009 i Stockholm delsfrämjat och dels på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat attmvid den tiden hadetillfälliga sexuella kontakter mot ersättning.

Främjandet har bestått i att Lindberg haft kontakt med åtskilliga sexköpare viateletjänsten Telefiket och upplyst sexköparna om vadI’ Linde anträffas.
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Under våren eller sommaren har Lindberg haft kontakt med iia teletjänstenTelefiket, träffat honom tillsammans med jch i Solna och sedan i sin bilkört och LZ till Rica hotell i Stockholm där —- mött upp.

Det ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Lindberg tagit emot och behållit detbelopp som respektive sexköpare lämnat i ersättning fbr den erhållna sexuellakontakten.

Lagnim

6 kap. 12 § 1 st. brottsbalken

G: Förnekar brott.

•
M: Är det nånting du vill tillägga f&utom det som jag har läst upp nu?
G:Nej.

H: Men själva händelsen stämmer va, att du har fAtt kontakt med den här jomhan heter på Telefiket?

G: Jadettrorjag.

H: Det var så du trodde va?

G: Mm.

H: Och att ni träffades nånstans i Solna?

G: Ja.

H: Men av nån orsak så åkte ni vidare till hotell?

G: Mm.

H: Och vem var det som checkade in där?

G: Det kommer jag inte ihåg.

fl: Du minns inte vem som betalade hotellet?

G: Nej, näe nej det kan jag inte säga.

H: Nej. Är det troligt att nån av tjejerna har gjort det?

0: Ingen aning jag kan inte säga.

H: Nej. Någon av er fyra har alltså checkat in?
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G: Ja det måste det ju ha vart.

M: Fortsätter med köp av tjänster.

GÄRNINGSBESKRIVNING

16. KÖP AV SEXUELL TJÄNST (0201-K42542-1O)

Målsäganden

•
Lagrum

•
Gärning

Lindberg har under tiden den 19 september 2009 -26 augusti 2009 vid i vart fall 10olika tilifilfien i Stockholm och i Linköping skaffat sig en tillf1lig sexuell ftkbindelsemot ersättning av

G: Ja hade jag köpt sex av henne, men jag kan inte vitsorda omgångarna och iLinköping var inga pengar med fr henne.

H: Hur många gånger uppskattade du att du har köpt sex av henne?

• G: Jag vet inte jag har inte räknat efter, jag vet inte.

H: Nej.

G:Nej.

H: 1 vart fall vid 10 olika ti1llllen står det här.

G: Ja jag kan inte vitsorda det.

H:Nej.

M: Har advokaten nånting?

A: (Tystnad).

M: Då är klockan 09.23.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund..

M: Förhörsledare Ingrid MicheL
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.G: Göran Lindberg 7 april 2010.
A: Advokat Karl Harling.

M: Målsägare är Hur träffade du på henne?
G: Ja det måste ha vart Internet också eller Inteniet Telefiket, ja det måste det ju ha vart, janån gång men jag kommer inte ihåg när.

M:Vadharnihaftftrrelationduocfr

G: Vi har träffats och haft sex, men vi har träffats jättemånga gånger utan sex, ja jag barhjälpt henne och stöttat henne i olika sammanhang, vart och fikat ihop, pratat, jag har skjutsathenne när hon bar handlat och till läkare och ja olika så där.
M: Till läkare vad har det varit då fl3r nånting?

G: Ja hon skulle väl bara undersöka sig eller nånting sånt där eller... ja det var inget specielltalltså, men hon har nån läkare tror jag
— ja vi har ju träffats lite då och då så därav olika anledningar, ja så det har inte bara vaWtn exkontakt alltså.

StMnkig t rrda - milaigend. -

Fdir avsk.
11:00

.

.
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M: Vad vet du om henne f& nånting då?

G: Vad jag vet om henne?

M: Mm.

G:Jagvetatthonärf
-

jahonharvart_
hir skjutsäfhenne till några gånger, hon har bott

M: Men du sa att ni träffades.., eller det måste ha varit via Telefiket?

• G: Ja det måste det ha vart.

M: Vad hon berättade så hade ni träffats vid Central... eller ute på stan att du hade börjatprata med henne?

G: Nej, nej att jag bara skulle ha gått fram och pratat med henne?

M:Ja.

G; Nej, nej det var det inte.

M: Berätta hur det gick till på Telefiket då?

G: Ja men det kommerjag inte ihåg.

M: Du gör inte det?

G:Nej.

M: Om det var du som hade ringt eller om det var hon och du hörde henne eller...?. G: Nej det kommer jag inte ihåg alltså det var ju... vi har ju känt varandra i... en lång tidalltså.

M: Hur lång tid äadet?,

G: Nej det kommer jag inte heller ihåg alltså, men det är flera år måste det ha vart säkert tre år.
M: (Ohörbart ord) ni haft en sexuell relation?

G: Både och alltså det mesta vi har träffats det har nog vart utan sex alltså, om man räknargångerna, hon har ringt till mig och velat haft hjälp eller skjuts ellerja råd eller ja nåntingsånt dAr. Så att dom flesta gångerna har nog vart utan sex alltså.

M: Har det hänt att ni har träffat andra tillsammans och haft sex?
G: Ja det har det nog varit en tre, fyra gånger, ja om du menar män så, sen har vi ju träffat nånkvinna också nån gång ett par gånger.

M: Vilka är det här då?
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( MAii menar du?

M: Ja eller både och.

G: Nu ska vi se det måste varaoch när det gäller kvinnor som jag kommer ihågoch män det... jaha det är... jag kommer bara ihåg... jag har ju den där kullen uppe påeller vad han hette. Och sen är det en till har jag för mig, fast jag kommer inte ihågvem det var, men jag har flir mig att det var entilli alla fall,ja det måste det ha vart.
M: Hon berättar om nån som var flygvärdinna?

G: Ja det vardå, var detvi träffade ja det är möjligt att det var då, kanskeinte — ,jadetkanhavarl

M:Hurhardetgåtttilldånärniharträffatandra?

G: Ja då harochjag vart tillsammans och så har vi ringt upp linjen och så har vi. ibland sagt att vi är ett par, ibland sagt att vi är två stycken bara som vill träffa nån och så där.Ja jag har väl aldrig haft nån framgång, utan då har dom velat prata med då, för attförsäkra sig om att det verkligen finns en tjej, ja så har dom sagt att dom ska komma mendom kommer inte, i nio fall av tio så kommer det ingen.

M:Enligthennesåärdetjuinteså,utandetärdusomkommerochhämtarhenneochsååkerni iväg till nån adress och så får hon byta om i bilen?

G: Ja det har hänt en gång.

M: Ja när har det hänt då?

G: Ja det vardAr lhj. 1nnars har det inte vart nåt sånt, aldrig vart ixåt sånt att vi haråkt till nån adress och... utan den gången som jag kommer ihåg när vi träffade en annan ochdet verkligen blev av då var det hemma hos henne. Det kan vart nån gång mer, men nej ingensom att det... alltså säger hon att vi åkte regelbundet på det sättet, nej det ärju fel det är. fullständigt fel, att vi skulle ha åkt flera gånger på det sättet

H: Får jag bara fråga en sak, när Ingrid frågade vilka ni hade träffat så saduchochsenvarviinnepårj’iarochsåsaduhan_ där.Ochnärhonfrågarhurgårdettill ringer du upp linjen, men dom här milnniskorna dom harju du kontakt med, det förstårinte jag.

G: Nej men...

H: Dom du nämner dom har ju du kontakt med?

G: Ja.

H: Men sen så säger du hur går det till, jo jag ringer upp linjen?

G: Ja alltså när vi träffar dom här tjejerna, då har vi ju kommit överenson och jag attviskaträffadomhärtjejerna,sådåärdetinte... mennärdetgällermänalltsåsådågårdettill somjag sa, alltsåattvi ärtillsammans chjag ochsåringerviupp. Och detharvigjort flera gånger och försöker få in trekant, men i nio fall av tio så lyckas det inte.
H: Men dom gånger det har lyckats då vilka har det varit då?
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G:Jaomvibortserfrånkvinnornasåärdetdenhär chsenvardetenmantil1somviträffade, men det kommer jag inte ihåg vad han heter eller nåt så där och ja han kom ju då.
H:Till?

G:Till... hem till henne.

M: Hon pratar om en adress som är i närheten avdärni har varit på ett kontor?
G: (Tystnad—- ) Kommer inte ihåg nej ja inte vad jag kan...
MI’härheten av den adressen så finns det en sakletarbod där du har köpt en bondgård eller• lada eller nån sån här mindre sak en modell?

0: Nej jag kan inte erinra mig det en bondgård?

M:Jamennåtlilmandeafltsåduharvaritinidendärsakletarbodenochköptengrej därinne?
G:Nejjagkommerinteihågdetisåfall.

M: Och den liggerinå eten av denhäradressen därniharvantochträffat enman.
G:Okey.Ja,jagkaninteerinramigdet.

H: Den här adressen där på dörren så står det att det är Event och Kickoif och Konferenser,det är sånt dom anordnar.

0: Ja det är möjligt att vi har vart där, men jag kan inte komma ihåg det ja det är möjligt menja.

M:Ochdusavar... nihadeträffatandravidtre,fyratilllllen?
0: Mm.

M: Mendetfrjuintejaghellerihop då, medtankepåatt dunäninerdomhärsomniikvinnorna och männen, det blir ju fler än tre yra Ufällen och plus att du har ringt till den härlinjen också?

0: Nej men det där är ju... jag menar om männen är ju... männen ärju ett resultat utav attman har ringt till linjen och kvinnorna jag menar dom kände ju jag, så att det hade vi jubestämt enträffmed dom.

H: När du säger att vimmit överens och vi har bestämt tillsammans, det ärju intehennes uppfattning,

0: Jaså.

H:Nejutanduhåmtarhenneochåkerivägmedhenne?
0: Menjagharinte gjortnånting somintehonharvaritmedpå.
H: Precis det här säger ju även Ii 11 exempel, visste ju inte vart ni var på väg eller vad niskulle göra, det var inget ni hade kommit överens om, utan det var nåt som du tog tag i?
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G: Men så är det inte, så är det inte.

H: Inte enligt din uppfattning?

G: Neej. Jag har aldrig gjort nånting som inte har velat göra och som vi har pratat omoch... aldrig inte nån gång.

H: För du en dialog med dom här tjejerna?

G: Pratar mycket med dom absolut

H:Jagtänktebrabackatillbaka,vetduhurgammal är?•
G: Jaa tjugosex tror jag.

H: Och så berättade du att det är inte bara en sexueil relation?•
H: Vad har du fr utbyte av dom här relationerna med dom här tjejerna, om den inte ärsexuell?

G: Om du tänkerpåa så tycker jag det är en väldigt trevlig kvinna, vi har mycketroligt ihop vi pratar och skrattar, jag känner att jag hjälper henne i olika sammanhang, honkan ringa till mig och fråga om saker. Och jajag känner att jag stöttar henne, det är mittutbyte.

H: Vet du om hon har haft det bra i livet?

G: Både ochharhonhaft.

H: Vad menar du med både och?

G: Ja hon hade en trassjg relation med sin ex-man, sen hennes högsta önskan är egentligenatt bo i -

- Jag har stöttathenne vi har skat om cIetjmffibns gå tilI.’ägioch så där odcsfion har vart där engång_

H:Honsägeratthonfrjupengarfrochhasexmeddig,dubetalarfrsexet?
G: Mm.

H:Åenasidansåtyckerduattdustöttarhenne,åandrasidansåköperdusexavhenne,kilnna det okey?

G: Ja på det sätt vigör det tycker jag, vi... jag hari alla fall levt i den uppfattningen, att hontycker att hon har blivit stöttad av mig i olika sammanhang och så och hon har även fattpengar när vi inte har haft sex, när hon har haft problem.

H: Varft5r har hon fatt det?

G: Varfr?
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H: m.

G: Jag vill hjälpa henne.

H:Dutyckehonkanhamnaiensitndärhonärskyldigdignåntingdå?
G: Det tror jag inte vår relation har jag inte upplevt så i alla fall, att jag ställer nåt krav påhenne.

M: Förutom att hon pratar om flyyärdinnan som är då, att ni har varit där, så pratar honom en till kvinna som har ckså, eventuellt att hon...

G: Men det ärjudet.

M: Att hon kunde vara ryska?

G: Ryska, nej.

G:Mendetärväl honharjubarnsomjagvet.

M: Somjagtbrstodsåskulledenhärbo

G: Nej det är ingenting... jag har aldrig varit ihop med nån ryska.

M: Men om hon nu kanske har uppfattat att hon är från ryssland, men att det kan vara nätannat land Polen eller nånting eller nåt öststatsland?

G: Nej ingen jag kommer ihåg.

M: Hon säger också att du har ringt henne väldigt ofta och som Ing-Marie var inne på lite, attdet blir ju som en beroendeställning och att du har sagt exempelvis: “Blåst honom genom attinte komma” säger hon. När hon inte har ställt upp på när ni har kommit överens om nånting,så har du blivit irriterad över det och att hon skulle vara feg som inte svarar i telefon och duhar ringt henne återkommande. Sen vid något tilIflle så har du varit där och då har enpojkvän varit där också?

0: Hennes pojkvän?

M: Ja han har ju till och med kommit ut på gatan?

G: Inget jag känner igen.

M: Då hade dom kollat reg-rnmlret på din bil och sen hade han kollat upp det och dåupptäckt att den tillhörde polisen?

G:Nej.

H: Kan du säga vilka adresser hon har bott på?

0: Honharbottioch’ .detärdomjagkännerigen, fastdetvar...alltså det var i närheten a
- - tror jag.

1 4

.

M: Barnen var under... jai

.

.
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H: Det var vid den adressen det skulle ha kommit ner en pojkvAn och koilade din bil?

G: Alltså skulle jag ha vart i kontakt med nån pojkvän, då skulle jag ha frågat JE om honhade pojkvän och om vi verkligen skulle fortsätta och träffas, men hon har aldrig sagt till migatt hon haft nån pojkvän, hon har bara pratat om sin ex-man. Hon har aldrig sagt nån gång atthon har en pojkvän.

M: HardethAntatthoninteharsvaratdå,närdularringt?

G: Det har det säkert Men alltså jag har aldrig ställt nåt krav på på nåt sätt alltså, utandet enda jag tycker men det ärju allmänt alltså, har man bestämt en tid då man ska träffasnånstans, då rnger man om det inte har hänt nåt alldeles speciellt, då ringer man och sägerjag kan inte komma, det är väl det enda. Men det säger jag till varenda människa som... ja fbrjagtyckermankansägattmaninteorsakaronödigtfSrdenandra.Jagharaldrignånsin varit påstridig mot —

M: När ni har träffat andra, du har ju berättat tidigare om det här med rolispel, har detfiSrekommit rollspel då också?

G:Med_Z t•

M:Ja.

G: Nej inget speciellt vi har haft trekant.

M: Hon säger att du har presenterat henne som en tjej som går på gymnasiet?

G: Ja,jadetkanskejag... ellernej detharviintesagt,menatthonharvartyngreänhonharvart alltså, det är möjligt att jag har gjort nån gång.

M: Vad är syftet med det?

G: Nej inget speciellt det är bara ett rollspel, men alltså vi har aldrig gjort det... alltså det harvart på telefon inte vid själva mötet har aldrig vart det, nej.

M: Det ärjuändå... dåtänktejagpåden härtjejen som du skulle träffa iFalun, detvarocksåen tjej ifrån — är det så att det är med fbrdel att hon skulle vara i

G: Nej detäringetspecielltdetärbara...jagmenarpåden därlinjensåharmanjuliterollspel fantasier och att det här, det ärju fullt av det alltså, så att det... men när vi har träffatsså har det aldrig vart nånting speciellt Utan ja hon har vart tjej och vi har väl aldrig pratat nåtspeciellt då, utan det har vart mest gan’drnja glad stämning egentligen, hon ärju en glad tjej igrund och botten.

H: Vad menar du med i grund och botten?

G: Ja du frågade nyss om hon hade... ornjag visste nånting om henne om hon hade haft ettbra liv eller ‘ hon har ju haft på det sättet, jag menar hennes mamma och —ellerkanffiiigasLhär. Och att hon har
egentligen och det har vi pratatj tyet om honft3rsökt stötta henne hur Iliijska köra och peppat henne när hon vart litedeppig, att hon vill ju faktiskt ditaflt4å hon vill juMen i grund och botten så är hon jaengladtjej.

1 4

.

.

.
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M: Hon säger ju också att när du pratar cm tjejer så pratar du nervärderande, nåt liknandemcd: “Den där kärringen” och hon nämner även det vi har pratat om tidigare, det här som visa “slyna”. Hur är din bild av att tjejerna uppfattar det?

G: Ja man kan ju aldrig vara säker på hur en människa uppfattar för dom kan ju uttrycka enviss sak men (ohörbart ord). Men jag tycker jag har känt så länge, så att hon vetprecis vad jag tycker om kvinnor i allmänhet och henne i synnerhet alltså så att... Och ordetkärring har jag aldrig nämnt alltså, ja det är... när jag säger slyna eller sånt där, då vet niockså vad jag har för uppfattning, jag har absolut ingen nervärderp för en kvinna. Och enslyna för mig är en person av kvinnligt kön, som lever ut sina sexueffa preferenser, det har jagsagt så många gånger Iror jag. Och hon borde känna mig så väl så att hon borde förstå det ochordet kärring har jag aldrig nämnt i — det vet jag — hennes... för kärring säger jag. överhuvudtaget inte alls.
I4M: Sen pratade vi tidigare öm sina om nån som hade sagt att honvar!

G: Ja. Sina nej det var vid ett samtal.

M: Var det ett samtal?

G: Ja. Detvar

M:Hurtänkerdukringdetdå?

G:Afltsåhonharjusagttilitnigatthonhar... atthonhar_- -__jagkoinmerinteihågom det var ... nånting annat, ken detäraziiial. Och vi har ju pratatom det flera.. .-vI-narKant varandra så länge, s itt jag menar vi har pratat om det i olikaomgångar och ja (ohörbart ord) inget speciellt vi vet varandras inställning.
M: Men då när hon sa det då?

G: Ja då påminde jag henne om att vi var överens om, att skulle det bli nåt så skulle inte(ohörbara ord) gjort då och det vet hon också.

M: Men sistdå sajudusåhär “Honpåstårmendetärdetinte”, mennusägerduattduharpratat med henne om det?

G: Hon har ju på... hon har ju sagt... jag vet ju inte det, men hon har ju sagt att hon... vid nåttiflflle att hon var det, men jag harju inte kontrollerat det och har inte kunnat heller avförklarliga skäl.

M: Fast när hon hade meddelat dig det, sen hörde du inte av dig nåt mer till henne?
G: Jag tror jag försökte ringa henne två gånger, ja det gjorde jag.

H: Från var då?

G: Då var jag på Rikspolisstyrelsen. Ja sen hörde jag inte utav henne heller.
M: Men när vi pratade om tidigare och vad ,erättade och när ni åker i bilentillLinköp,såpratardusjAlvomattduskulleviljagöranånavdomgravidochnunärdetgäller —

— så säger du att: “Nä, nä”, hur går det ihop?

G: Har jag sagt att jag ska göra nån av dom
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M:Ja.

G: Ja det måste ha vart under skämtsamma ftrhållanden i så fall, om vad vi pratade om påvägen ner till Linköping det... vi pratade väl hela vägen och om vi kom in på det så, (skrattar)ja det måste ha vart nåt skämtsamt i så fall alltså. Jag var iiifte för att göra nån
M: Men det kan vara så alltså?

G: Att jag sa det?

M:Nejatthonblev_,JE!

G:Detvetintejag.

M:Nejmenattdetärdusomskullehavarit. G:Detvetjag inte.

M: Men år det öjligt?

G: Men jag kan inte spekulera, ja visst det kan väl va möjligt kanske.

M: Då när du ringde från R polisstyrelsen, vad hade du tänkt att prata med henne om då?
G: Ja, jag tänkte väl fråga om lite mer (ohörbart).

H: Du har pratat precis om, att du stöttar henne och att du försöker hjälpa henne, du kännerdet och om hon nu hamnat i den hår situationen, så är duju inte så angelägen att få tag påhenne längre.

G: Ja, jag har försökt att ringa henne två gånger.

H: Från Rikspolisstyrelsen?•
H: Om vi tittar på hur mycket du ringer från dina telefoner, med din mobil och hur mycket dusms:ar, hur intensivt det är så tycker jag att det år konstigt om du inte försöker från mobilen

•
någon gång att få tag på henne? Du vill ju stötta henne, om jag uppfattat dig rätt?
G: Ja, javisst.

H: Men, inte i den här situationen?

G: Jo.

H: Men, jag tycker inte att du lägger manken till.

G:Nej.Ja.

H: Jag41I det inte att gå ihop bara. Jag försöker förstå.

G:Ja.
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H: Jag tänker backa tillbaka till den här adressen vid - som du inte kommer ihåg.Hon säger att du parkerar, bilen, utanlbr den här L L . ligger den på.Sen går ni till det här firetaget som heter,ligger på VidargatanØ. En man möter upp er ikorsningen Upplandsgatan — Vidargatan. — - ar noga beskrivit det här ftr oss. Sen har vivarit ute och vallat henne och hon kan peka ut precis. Hon kan berätta om det innan hon visaross var hon har varit och så vidare. Hon säger att den hAr mannen, han är propert klädd,verkar noga med frisyren, tycker hon. Han.yerk vJ4igt... Han har lite, hon fåruppfattningenomattdetkanvaraett .HonärinteriktigtsäkerMrdetfinns bilder och sådär på väggen. DenI mannen han betalar ju också pengar till dig.
G: Till mig?

H: Mm, du låter f&vånad, men det är ett påstående vi kommit med flrut också, från andratjejer. Och, du niinna inte det här?

G: (Tystnad) Nej, men säger hon att det är så här då måste det ju vara det. Jag, jag, jag kaninte erinra mig det tillfllllet

H: Man kan tycka att situationen är så speciell om man inte har varit på så mycke äventyr attman blandar ihop allting. Jag tycker att det låter som en speciell situation, man går till nåfi3retag inne i stan och man har sex, tre personer där.

M: Och även, med tanke på att det hänt tre, fyra, fem til1fUen?

G:Ja.

M: . . .som du berättar.

G: Ja. (Tystnad). Ja, men säger hon så måste det ju ha vart det Jag kan alltså inte få fram det
H: Hon säger också att, hon såg att de gjorde upp där, att den andre mannen gav dig pengar.. G: Jag har aldrig titt nå pengar av nån man.

H: Av?

G: Nån man.

H: Men, vi har flera som säger det

G:Ja.

H: Kan du ha glömt det också?

G: Nej, alltså jag tar inte emot nå pengar från nån annan. Jag ger bara pengar till en tjej som...
M:Duharintefittnåpengaravnånman,hardufittnåpengaravnånkvinna?
G: Näe. Nån kvinna, näe.

M: Du berättar ju om situationer där det har varit en kvinna med också?
G: Näe, det är ju jag som betalar fl3r sexet
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M:OmnskekantochsåringernitiflTelefiketÖchsåfrnitagpåenkvinnaochsåkommer en kvinna som också....

G: Ja, men det har aldrig firkommit, på det sättet För de kvinnor jag är tillsammans med detär ju de som jag har känt och vi har bestämt Det har aldrig kommit en kvinna (ohörbart).
H: Vi har ju varit inne på att du hade varit hemma hos nån.

H: Ja, påmedBerätta hur många gånger du har varit där med henne och vad• som har hänt då.

G: Ja,vadjag erinrarmig så är dettvågånger. Dåharvi åkt dit ochsenharhan öppnatochsen såharvi suttitochhanharbjuditpåvin fastjag harinte druckit eftersomjagkör. Suttitihanssoffasåharvisnackatfirstochsådärsenså.....ja,harviböijathånglaoch.Videna. tillimletsåvarviisoffanhelatidenochvidandratrorjagattvickinihanssovrumochhade sex, ja och sen så har vi alltid avslutat i soffan igen och suttit och snackat och utbytt vadde andra gjort. — ar vart ute i köket med honom nån gång....
H: Vad menar du då?

G: Ja, hon har bara fbljt med honom ut i köket Jag har vart i stora rummet och tittat på TV dåoch senhar gjortiordningsigpåtoalettenochjasenharvisagthejdå.
H: Vad har hon fZSr instruktioner av dig innan ni går in där?

G: Det har inte varit något speciellt alls. (Tänker) Nej, inget speciellt vad jag kommer ihåg.
H: Honsägerattdusägeråthenneatthonintefrprata,atthonskavaratyst.
G: Näe, absolut inte. 1 så fall har hon inte lytt mig, men jag har aldrig sagt det alltså. Hon. pratar jättemycket. Det ärju hennes natur.

H: Berätta om kläderna. Hur har det gått till då?

G: Vid det ena tillfUet var det ingenting och vid det andra til1fllet så satte hon på sig nå. kläderibileninnanvigickin.Sengickviin.

H: Hon har ju en hund. Har den varit med?

0: Ja, jag tror det, vid ena tillfället. Då satt den i bilen.

H: Den fick sitta kvar i bilen?

G:Ja. heterden,nej,
-

H: Och så säger hon, likadant dar, nu har vi pratat om det här kontoret inne i stan, där ser honatt den här mannen ger dig pengar

G: Det är fel.

H: Mm. Jagbaratalarom, även att den härdå, gerdigpengar.



Förhör med Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-04-07 09:32 dlarienr 0201-K47997-10

1

G: Fel.

H: Sen pratar hon om att ni varit hemma hos nån läkare. Nån som påstår sig vara läkare i stan.Kan du minnas det?

G: Läkare?

H: Som har påstått sig ivarje fall.

G: (Tänker) Näe. Läkare, näe. Vart skulle det ha vart nånstans då?. H:Istan.

M: Ja, hon pratar ju om något vid Globen också.

H: Hos den mannen så säger hon att där fick hon sätta ihop händerna i nå handklovar ochbakom ryggen och även fotbojor med nån kedja där emellan, som håller ihop händer ochflStter.OchdetharviocksåhörtomfbnitDetärjunångrej duharivskan. Och dengångenfick hon även ha ögenbindel på sig.

G: Nån, det känner jag inte igen alls.

H: Du minns inte.

G: Minns? Jo, alltså det skulle jag ha minns om det, om nån läkare nån. Inne i stan? Nån, nån.
M: Nån läkare vid Globen då?

G: Nån, nån.

M: Eller, någon man vid Globen?

G: Nån (tänker) nån.

M:Detstämmernteberättelserna,omdusägerattdetärett1talgångerochenligthennesåär det flera, massor med gånger.

G:Detärfelsomhonsäger.Viharinteträffatsxnassor.

M: Ni hade ju gjort det

G: Ja, men vi. Hon och jag ja, men inte med andra. Inte med andra. Hon och jag har träffatsjätte mycket.

M: Har du använt nånting ur väskan på henne?

G: Jaaa, hon har väl provat allt, men jag menar när jag har vart hemma hos henne så har honväl provat, tittat på det och så. Så att jag menar det har inte vart nit speciellt.

M: Nån av de här piskorna?

G: Ja, nej, ja. Jag har aldrig piskat henne. Piskat är negativ bemärkelse så har jag aldrig gjortdet Hon har ju sett den ena tror jag, av dem. Fast ingenting negativt, alltså.
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M: Om du försöker erinra dig tilillle hemma hos

G: JJa. Mm.

M: Vad händer där då?

G: (Tystnad) Först så trodde jag ju inte att vi hade träffat.s,chhon, men ja okay. Men,jag kommer inte ihåg om det var något speciellt alltså. Kan inte erinra mig om det var någotspeciellt.

M: Enligt din uppfattning, vad jobbar med?

• G: Hon är anställd av ett flygbolag, jobbar på

M: Och varför säger man då att hon är flygvärdinna?. G: (Tystnad) Näe, det vet jag inte, men då kan man väl dra slutsatsen om man inte kännerexakt till vad hon jobbar med. Hon ärju markpersonal.

M: Fast du har ju sagt till att hon ska säga att hon är flygvärdinna.
G: Har jag? Vet jag inte om jag har sagt men, vad skulle det vara för mening med det?
M: Ja, det undrar jag.

G: Det vet jag inte jag heller. Ja men det är, det enda orsaken jag kan tänka mig det är enklastman kan säga att man jobbar för ett flygbolag så säger, kan man säga det än om man måsteförklara då för exakt vad man håller på med, men jag menar, jag har inte, jag vet inte varförhon skulle säga det Hon f?r ju säga precis vad hon vill, vad hon jobbar med. Hon jobbar jumedettflygbolagpå

M: Din relation med avad var det för relation?

G: Jag har ju träffat henne och haft sex med henne.
M:MendånärduharvaritdärmedhemmahosDåhardusagttiuht1tt,säg att du är min flickvän och att du är flygvärdinna.

G:Näe.

M: Jo.

G: Nähehehe. (skrattar) Näe.

M: Men, det ärju två stycken som har den uppfattningen och du säger...
G: Att hon är min flickvän?

M: Att hon skulle säga det Flickvän och flygvärdiniia.

G: Alltså, flickvän harjag överhuvudtaget åter igen, aldrig använt att jag har någon. Varförskulle jag säga det? Flickvän. Det förstår jag inte ens. Och, flygvärdinna förstår jag inteheller, men det kan ju vara logiskt att man inte behöver, om man inte vill tråckla in sig vad
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inn håller på och sysslar md utan jobbar man me flygbolag så kan man väl saga att man ärflygvärdinna då, då förstår ju alla.

H: Men, varför ska du säga till vad hon ska säga?

G: Men, jag har inte gjort det.

H: Nej, då har vi träffat ytterligare en kvinna som påstår saker som....

G: Ja, det är säkert många som påstår saker om mig. Men, varför skulle jag säga
H:Ja,detärdetvifrågar.

G: Ja det förstår jag. Jag är lika frågande. Varför skulle jag saga till henne. Hon fAr sägaprecis vad hon vill, vad hon är för någonting. Och ffickvän, jag menar....

H: Men det här hemma hos....

G: Det ärju i så fall negativt mot att jag skulle ha en ffickvän och det vet hon mycketväl om att jag inte har såvarfbr...det går inte ihop.

M: Varför är det negativt mot

G: Ja,varförskullehonträffamigdåomjagharenflickvänochvivarförskulleintejaghasagt det till henne under den tid som jag har känt henne. Att jag har flickvän. Hon ärju öppenmed att hon har en exman. Hon har visserligen inte sagt att hon har pojkvän om hon nu hadede men jag förstår alltså inte varför inte jag skulle säga till henne då, jag menar så öppenrelationhadeviju.

M: Men, jag tycker det är konstigt att du inte känner till att hon hade enpojkvän fbrkänner ju till att hon had&en pojkvän.

G:Mm,va,jaskullehonhaberättatdetfbrmigbaraföratthonvetattdetäroch. skulle ha sagt det till mig?

M: Ja men, jag tänker såhär du harjutrfat de här tjejernabchiDet ärjuinte främmande för dem atthon hade en pojkvän. Hurkunde det haundgått dig?
G:Jngenharpratatmedmignångång,varesig ellernånannmiatthonharenpojkvän. Hon har vänner, men att hon har en pojkvän. Det har ingen sagt till mig nån gång.Jag har inte Mgat henne heller.

M: Att du har varit hemma där på adressen och den här kullen har kommit ut och du har varituppe och ringt på dörren, hon öppnar inte, du ringer på telefonen och till slut går hon ut pågatan. Då kommer kullen efter och han ser ditt registreringsnummer.

G: Ja, jag har aldrig sett nån pojkvän.

H: Ja, men nån kompis då? Det här scenariot med en kompis då?

G: Jag försöker erinra mig om jag har träffat henne nån gång med en kompis. Jag har skjutsathenne flertaliga gånger till kompisar, men jag har aldrig sett nån kompis.
H: Näe. Vikommerfrån ämnet lite grann. Vi varinnepådethär,vivarhemmahos1vad
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som hände där, om du hade anvant nAnting ur väskan där?

G: Ja, alltså jag kommer inte ihåg något speciellt Det antyds ju att jag skulle ha piskat hennedär, men det har jag (tystnad)

H: Det minns du inte?

G: Näe.

H: Och hon pratar ju om det här som jag sa, det här som skulle eventuellt vara nå läkare mednå handbojor och så. Det minns du inte heller?

G: Näe. Minns?

H: Inget du känner igen.

G: Näe.

H: Hon berättar i allmänna ordalag lite grann om hu det är att vara med dig och så. “Om manintevillgöranågonting,hantartagalltså,hanvisarvadhanvillgenomatttatagienochtarner eller om han vill att man ska typ suga av honom så drar han ner hela huvudet liksom,liksom så att hela den kommei$1)i munnen och så”. Det här har vi ju pratat om tidigare omnån som harpåståttockså. Och sen såsägerhon såhärockså “oftasåvillhanhhllapåifleratimmar och ha sex”.

G: Flera timmar?

H:Jaochattdetskaverochgörontmendetbryrdudiginteom.Detharju,ratatomockså. “Han tar tag i huvet så, och trycker ner. Han har ju så jättestora händer. Han äz1ji såstark alltså han ärju jättestark, är han också. Han ärjättestark och jättetung. Han väväldigt mycket”. Det låter ju inte riktigt på henne som att ni är överens.
G: Men, så mycket som vi har vart tillsammans så och med hennes, som jag känner heiZ. hon säger ju precis rätt ut vad hon tycker och tänker.

H: Hon säger “jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men al’tså det var han som bestämdehur det skulle gå till och på vilket villkor det skulle vara”. Det känner vi också igen frånnågon annan tjej.

G: Men, är ingen viljelös människa. Hon är väldigt bestämd och hon vet precis vadhon vill och har hon klarat sig genom livet så pass som hon har gjort med som...det är så,vittnar det om att hon har en ganska stark vilja.

H: Mm.

G: Det är ingen mesig typ.

H: Vi har ju haft en fotokonfrontation också.

M: Och då har honuekat ut någon ytterligare som vi har pratat om tidigare. Den härmannen som även hade träffat på.
vw,-’

G: Vilken då?
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1: Han som ka1l f&

G: Jaha,.Mm.

M: Är det något du kommer ihåg?

G: Ja,ja,och jag var tillsammans med och en kvinna. Det var ju den här andragången vi pratade om.

H: En gång bara?

G:Ja.

H:Honsägerattniharvaritdärtvågånger.

G: Näe, en gång.

• M: Vad, vilken var den andra kvinnan då?

G: Det vet jag inte. Det var någon som hade.

H: När vi pratade omi.. Första gången så var det den här flickan som du sitter häktad fbrvåldtäkt den 8januari. Sen sägerdu attduvarit där....

G: Med

H: Ochdåblcvdetingetsadu.

G: Näc, det var då hon kom tillbaks upprörd.

H: Men, vi påstårju att det blev nåL

G:Ja.

H: Och sen så skulle du ha varit där

G: Med.

H: Det är de tre gångerna. Hon säger att hon har varit där två gånger.. G:Näe.Intemedmigivaijefall.

H: Hon säger ju då... .du har ju sagt tidigare, vi har ju pratat om det här flera gånger, du sägerdu tyckte inte han

G: Var nå trevlig, nej.

H: Näe, du hade inget belägg fr det. Och när hon ser de här bilderna så blir hon väldigtupprördoch blir ledsen och blir väldigt upprörd. “Han ärju inte så snäll den härfarbrorn. Det var inte bra att blanda de två. För de är inte snälla de är så hårdhänta. De lyssnarinte, de lyssnade inte och tog i hårt så att det gjorde ont. Den här mannen tillsammans medvar, de var våldsamma, hårdhänta och de liksom struntade i och kolla i fall jag levde”.

G:Ifalljag?
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H: 1 fall jag levde.

G: Levde?

II: Ja. “Det är lite varning med de här två tillssn-immis faktiskt. Det kändes inte som nånvidare snfxhan”.

G: Jag vet inte vad hon upplevde, men....

H: Uppenbarligen så har hon ju upplevt någonting som du upplevt eftersom du uppfattarhonom som “inte så trevlig”.

G: Ja, ja, jag vet inte vad hon upplevde. Det säger hon ju nu. Hon har aldrig pratat med migom honom med nånting. Vi var ju tillsammans i samma rum och det var ju ingenting så därsom jag reagerade på speciellt.

H: Men, du har ju reagerat på att du inte tycker han är trevlig.

G: Ja, men i den situationen så var det ju ingenting som...

H: Men i vilka situatiojier är det du har upplevt det?

G: Då hanJeje vart trevlig?

H:Ja.

G Ja det var ju i samband med, efter den, den där. Det har jag ju berättat om eller ska jagberätta det igen? Första gången som jag träffade, det var ju farsta gången och då troddejagauviskullehatrekantochattdetintevarnågontingmeränattviskullehatrekantsåattdå gickjag ju därifrån utan att betala någonting och det gillade ju inte han tydligen. Det fickjag ju reda på efteråt alltså. Sen nästa gång som jag vari närheten aPW det var ju när.dåhadevijuringtattviskulle,dåtroddejagattdetvarsanimasaksomflSrstagångenattviskullehadethärochjagskulleståfZrfiolernaochsåva. Ochsågårhonininnanochså händer där då va. Så messar han till mig att det var den värsta människa han någonsinträffat o4i han fi3rstår inte hur jag kunde överhuvudtaget ta med henne och så vidare och sentredjegångennärviträffasdånL flärmedalltsLNär,närviharhaftsexochdeärutepå toaletten, de här tjejerna, då slår han om från att vara vanlig till att vara väldigt .. .då säger. hantiilmig”duäringengentleman”sägerhanju.Jagfaftaringentingdåochdåsåsägerhan“det förstår du, det har du visat två gånger att du inte är någon gentleman och det fr du ståför”. Och då förstodju jag att jag skulle ha betalt första gången och att det här med varnågot han beskyllde mig för att det gick åt helvete.

H:Detärpåsåvisattduuppfattatatthaninteärtrevlig,atthanvändersig,riktarsigmotdigmed sin

G:Ja,ja.

Vad skulle du säga...?

Q: Aggressivitet, eller?

H: Mm. Men vi har judå, vi har som berättar om hur ni är tillsammans. Deupplevde honom också som...
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G: Men, jag har inte varit tillsammans med och honom.

H: Näe, men de berättar ju det.

G:Näe, berättarväl inte attvivartillsanimans. Jo, honberättarjunågonting som inte
hänt ens.

H: För att inte vara så fi’irtjust så har ni haft väldigt mycket kontakt du och .

G:Näe,dctharvidefinitivtintehaft.

• H: Näe.. .2008 i december är det drygt 140 kontakter er emellan.

G: 140?

H: Mm. 2009 ijanuari nästan 170. 1 februari 2009 är det bara 37 kontakter och sen i april
2009 så är det bara en och då undrar jag, du var med i en artikel i Dagens industri, och när var

• den?

G: Jag kommer inte ihåg.

H:Viharuppgifterdåomattdetärdärfårsedigochattduärhögtuppsattinom
polisen och blir chockad.

G: Ja, okay.

H: Och efter den här artikeln så är det (ohörbart) Då är det ingen kontakt

G: Nähe.

H: Men, det ärju ganska mycket kontakt för att inte gula en människa2

G: Jäe, jag vet inte om vi har haft verkligen så där mycket kontakt för jag har inte upplevt
det så alls utan han har varit i kontakt med mig och messat sånt här och så, men det är som
jag säger jag gillar inte honom.

A: Fårjagbara flikainsådetblirrättpåtidsaxeln. Dethärmötetmedf varväl i och. för sig tiden efter både december och januari?

H:Jadethärvarbaramellan....

A: För det ärju då Göran berättar att icke gillandet uppkom.

M: Men hur, du har ju minnesbild av honom och möten med honom, men inte med den här
mannen vid Odenpian?

G: Näe, alltsåvarenpersonsom satte sinaavtryckhosmigdärfbrattjagkändemigilla
berörd av honom.

H: Den här väRkan som du har med alla sexsakema i. När sa du att du skaffade den?

G: Ja, det vet jag inte rikti$när jag skaffade den.
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H: Vi har frågat om det idigare.

G: Alltså...vissa saker skaffade jag ju väldigt sent och ... sent W,rra året och sen...

H: Mm, men jag är intresserad av när det bnjade.
.*J “

G: Ja, vad kan det vara 07, kanske. 06—07 nånting.

H: Jaa, du hade nånting med dig idAr och det var ju tidigt -07.

G: Det var nog inte samma väska i och ftr sig, men.

. H: Intresset böijade (ohörbart) med det där?

G: Ja det var det nog 06—07. Mm.

H: Jag tänkte på, när du träffar andra män och kvinnor flr den delen när, via Telefiket,. kommer till nån. Ar det någon mer som har några såna här grejor med sig?

G:Näedethardetintevaat

H: Inte?

G: Näe.

H: Ingen?

G:Näh.

H: Ingen som har nå grejor med sig, leksaker, kläder? Sture hade ju också en sån här väska.

G: Jasså! (ohörbart) Den har jag aldrig sett

H: Nu är det ju ganska sammanträffande. Två äldre herrar med varsin sån här väska.

G: Mm, men jag har aldrig sett ed nån väska. (skrattar till)

H: Men, du kom iMg Wirsta gången du berättar om den här ffickan då si du är misstänkt f&
våldtäkt, att hon var ju klädd i nånting. Var kom det ifrån då?

G: Ja, det vet inte jag, men nå slutsatser kan man alltid dra. Det var ju lägenhet så han
hade det väl där kanske. Det vet inte jag. Det är inte så jag frågar “var har du fått de där
kläderna ifrån?”.

H: Näe, nä, det var ett sammanträffande.

M: Vi pratade om Viagrafrutoch du saatt duhadehaftreceptpådeti 10 år. Hurmycket
sånt tar du, ellÖg?

G: Hur mycket?

M: Ja. Hur fungerar det på dig?

G: Ja ibland tar jag det när jag känner att jag det beror på min sinnes, sinnesstämning
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uiu jag har det stressigt c-llcr jobbigt eller så där, kan jag ta en sån.

M: Men, hur fungerar det då? Om det är stressigt och jobbigt? Ja, vad händer då, vad är det i

en sån här ask, hur många tabletter är det i den?

G: 1 en förpackning?

M:Ja.

G: 12.

M: Och så tar man en, eller hur många tar man?

G:Ja,en.

M: Hur länge fungerar den, eller verkan av den tabletten då?

. G: Det kan inte jag säga, jag vet inte hur länge den, tar, verkar. Ja jag vet inte.

M: Men vad händer, när tar du den?

G: Ja, jag tar den nån timme innan, eller två timmar innan jag ska sex, eller tror att jag ska ha

sex. Den verkar inte på en gång, men sen jag menar har man inte sex så verkar den ingenting.

Då är det ungefär som du har tagit en Albyl som helst. Det måste ju vara sexuell upphetsning

som gör att det blir effekt.

M: Och sen, behöver man ta en till? Om vi säger att du har sex med nån eller en tjej eller två

eller så, behöver man ta fler då under samma träff?

G: Det vet inte jag. Jag har inte gjort det Nej, nej, nej.

M: Ochseutänkerjagsåhär,dåärdethärundertioårstid,fuugerardethärsåØ,vadska
jagsäga,förattdetskablisainmaverkanomvisägerfbrstaåretsåbehövermanbarataen
tablett när man ska ha sex och sen år 7 kanske man behöver ta två för att det ska ge samma?

•
M: Är det ofta som du har

G: Jag troratt det ärsåpåde härtabletternaattdet mantaren alltså, men skullemantaflera
så då blir det bara värre biverkningar. Det blir ingen annan effekt eller.

M: Vad blir det för biverkningar?

G:Jaa,jagvetinte. Jagharintefttnågramen,detstårvälattmankanfillamåendeoch
yrsel och sämre syn, tror jag man kan f.

M: Är det något mer, känner man av det på något annat sätt? Inte att det blir så att det ökar
ens lust?

G: Nä, nej, nej. Ingenting sånt näh.

M: Hur ofta har du behövt köpa tabletterna då? Eller pillren?
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G: Ja, jag vet iutc. Jag har väl tagit ut så att jag har en en fl3rpackning.

M: Hur länge brukar den räcka?

G: Det är olika, det kan jag inte säga. Jag ser till att jag har.

M: Då pratar vi, eller jag frågade dig förut, tycker du att du är sexmissbrukare?

G: Näe beror på vad man lägger i det ordet, men att jag skulle vara slav under det på
något sätt det är jag inte.

M: Du tycker inte att det är något problem?

G: Näe, inte ur min synpunkt.

M: Att du sitter här är inte det något problem?

G: Det är ett problem. Men, inte sexmissbrukare.

M: Du sa tidigare att din sambo kände till att du träffade andra. Vet du det med säkerhet, eller
är det vad du tror?

G: Jag vet det.

M:Hurvetdudet?

G:Honharsagtdet

M: vad har hon sagt?

G:Atthonvetattjagträffarandra.

M: Berättar du då, eller?

G: Näe.

M: Så egentligen känner hon inte till?

G: Jo.

M: Om du säger, om hon säger att hon tror att du träffar andra.

G: Honvetattjagträffarandra.

M: Och dusägernej.

G: Men, det gör jag ju inte.

M: Men, du hade ju inte sagt det säger du.

G: Jag berättar ju inte vadjag gör.

M:Näe,hadedusagtattduträffarandradå?

G: Hon har ju sagt att jag vet att du träffar andra. Jaha har jag ju sagt.
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M: Ja, hur vet hon det?

G: (skrattar till) Om du skulle säga till mig,jag vet att du träffar audra,ja,ja då är detju så.

M: Men, du har ju inte berättat om det så egentligen kanske hon inte vet. Det kan vara något
som hon säger för att....

G: Testa eller vadå?

M: Ja, eller för att försöka få fram någon reaktion.

. G:Näe,honärsåinteffigentsåhonvetdetHonförstårdet.

M:DltsådiUsyftemeddenrelationenmeddinsamboochnärdugörsåsomdugjorde
som hon egentligen inte kände till, eftersom inte du har berättat, hur tänker du kring det?
Alltså du har, du ärju sambo med henne och så träffar du andra. Hur tänkte du kring det?

G: Vad har det för relevans här?

M: Ja, men jag känner så här, jag. Dels det här.. .dels är du...

G: Det är mer en moralisk fråga.

M: Ja, men om vi säger så här du föreläser som du har gjort om jämställdhet och sen är det
här en helt annan kontrast, att du köper sex av kvinnor.

G: Det behöver inte vara nedvärderande för det.

M:Jagharalltsåsvårtattliksomfåihopdehärrollerna.

G: Jo, jag förstår det.

M: Ja.. Kan du förklara för mig hur du tänker kring det?

G:Men,ideallraflesta,detärmöjligtattdetfinnsundantag,menideallraflestafallså...så
upplever jag i alla fall att de, vi har haft en ganska jämställd relation....fast vi har, jag har
betaltförsexetOchiflerafallavdehärsåharjuäventräffatdemnärjagintehaftsexoch
jag har ställt upp för dem i olika sammanhang och de som verkligen känner mig de säger
säkert att jag har ingen negativ syn mot kvinnor eller nedvärderande syn utan det är nog andra
som i så fall projicerar sin uppfattning på mig, att om man har sex med en kvinna och man tar
hyr/betalt, ger betalning för det så skulle det vara nedvärderande. Man försöker nog överföra
en möjligtvis allmän eller egen uppfattning på mig. Jag har aldrig vart nervärderande eller på
nåt sätt mot de som jag vart ihop med.

M: Fast du vet ju ändå att det har varit fel

G: Rent juridiskt att köpa sex. Ja det vet jag.

M:Menduharjudoltvadduhargjort.

G: Ja,ja,menjagmenarvipratadeinteomdetVipratadeom....synpåkvinnan.

M:Ja,menjagtänkerändåliksomdehärrollerna.Attdudå,duföreläserochfr,blir
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där du köper sex av kvinnor och du har ju även läst i tidningar i media om att det varit som en
chock hur det har uppfattats, hur kan han som är här och pratar om jämställdhet bete sig på
det sättet?

G: Det ärju ftr det att den allmänna uppfattningen om att köpa sex är nervärderande.

M: Egentligen tycker du att det är okay att göra det?

G: Det beror på hur man gör det och under vilka flrhållanden man gör det. Självklait

M:Omvidåsertilldehärtjejemadåsom, — lilochommansertill
tjejerna du har ju känt till mycket om tjejerna, att de har haft det besvärligt.

G: Besvärligt?

M: Ja alltså tidigare i tillvaron.

G: (Tystnad) Eh, ja några har haft det inte alla.

M: Vilka är det som inte har haft det?

G: Ja har inte haft det speciellt mer än en vanlig mannika som helst somhar.
har inte haft nät större problem. vet jag inte,. ..tror jag inte haft nät, det vet jag
inte. Hon har aldrig sagt nåt, hon har bara pratat om det positiva i sitt liv

M: Majoriteten av tjejetna har ju haft det trassligt Det finns ju ändå en anledning menarjag
att till att de haninar i situationen som exempelvis ringer till Telefiket och fk kontakten, det
blir som vi har varit inne på tidigare en beroendeställning eftersom de har fått pengar.

G: Beroende? Man har ju alltid ett val om man vill träffa någon eller inte. Det finns ju i så fall
det finns ju många som man kan träffa. Varfbr behöver man träffa mig? Det finns ju ingen
anledning.

M: En påverkan av just ii pengarna.

G: Pengar kan man ju ii av många. De har ju alltid valt att fortsätta att träffa mig. Det gör
man ju inte om man tar avstånd ifrån en person.

H: Duvarinnepåattdethärärenmoraliskfrågaochdetkanjaghållamedom,menjaghar
så svårt att se det här, du säger att du stöttar tjejerna, hjälper dem på olika sätt och så köper du
sex av dem. De här unga ifickorna skulle de träffa dig och ha sex med dig utan att få pengar,
menar du?

G: Det har jag aldrig sagt.

H: Näe. Tror du att du skulle få ha sex med de här ifickorna utan att du betala för det?

G: Näe. Jag förstår inte frågan. Näc, det har jag väl aldrig sagt.

H: Du förstod inte frågan. Näe, jag tar det så här. Tror du att de här flickorna som vi har
pratat med skulle träffa dig och ha sex med dig om du inte betalade för det?

164
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G: Nej inte regelbundet näe.
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H: Tycker då du att det är schysst att du med ena handen stöttar dem och med andra handen
utnyttjar dem då genom att betala för sex. Du säger själv de skulle inte träffa dig om de inte
fick pengar för det.

G:Nä,menalldehärsomviharpratatomnu,deärjagövertygadomattskulledeintevilja
ha sex med mig, även mot betalning så skulle de säga jag vill inte träffa dig längre.

H:Desägerattdeskulleinteträffadigochhasexmeddigomdeintefickbetalt

G: Näc, men alltså om jag skulle vara så avskyvärd som...egentligen inte skulle vilja ha sex
med mig överhuvudtaget så skulle de säga det. Och då säga näejag Vill inte träffa dig även
om du betalar.

H: Mm. Nu fungerar det inte riktigt så enkelt med många tjejer. Har vi erfarenhet av.

G: Ja, men jag har bara erfarenhet av dem som jag har träffa Jag är övertygad om att skulle
de säga att “ni det här sexet blir inget bra längre”.

H: Mm. Det är inte riktigt det jag frågar ändå.

G:Nä,dåvetjagintevaddufrågarom.

H: Är det schysst att betala för sexet här? De skulle inte ha sex med dig om de inte fick betalt
och så säger du med andra handen att du stöttar de här tjejerna, hjälper dem. Det innebärju att
de har nån sorts knipa, svårighet, problem, om man behöver stöttning. Med ena handen....

G: Det behöver ju alla människor i olika variationer.

H: Men med ena handen stötta dem och med andra köpa sex av dem. Du sa själv förut “det är
en moralisk fråga” och det är det jag undrar, är det din instMlning till det?

G: Ja, alltså jag har ju sagt förut att, de jag fortsätter att träffa och vill träffa, de har ju jag nåt
utbyte av på nåt sätt alltså och mitt utbyta kan ju vara det att jag stöttar dem och känner att jag
gör positiva saker för dem.

H:Dåäralltsådinuppfattningattdetärpositivtförenkvinnaattsäljasex?

e G: Nie, det har jag inte sagt.

H: Nie, jag f&står inte ditt resonemang, men det....

G:Nä,menomdurettproblemochsåkanjaglösadetåtdigsåärdetpositivtoch då
känner jag en tillfredsställelse. Ja, jag har hjälpt dig. Och då säger du att det är moraliskt
fökastligtattdubjälperdemochsåochsensåiandratiffllletsåköperdusexavdem.

H: Ja, jag frågade eftersom du saatt detvarenmoralisk frågahurduserpådet Jag harinte
sagt vad jag tycker, jag frågade hur du ser på det.

G: Ja,jagsägerju det, detberorpå. Det ärenmoraliskfrågaöverhuvudtagetochundervilka
förhållanden som man köper sex.

M:Men,nunärdusvarardåtyckerjagellerdåkännerjagnästansåhärattdå,omvitaren
avtjejema,dåhjälperdudenpåaåtsättochsenhar,dåvägerdetjämtfördigfbrdåhardu
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Lätt att kapa sex.

G: Det har jag aldrig sagt.

M: Jo, men det blir, jag uppfattar det...

G: Då har du uppfattat fel.

M: Men, du tycker ju ändå det Du hjälper ju här och sen tycker du att det är okay....

G: Jag säger det att jag har sex med en kvinna och sen kan jag mycket väl stötta henne, men
jag menar det ärju en person, men jag, jag fi3rstår inte varfirni ska väga det här mot
varann ungefär som att . . . .de saker jag gör f& dem positivt det skulle vara något negativt tbr
att de skulle komma i beroendestilirting till mig och säga att ja visst ja men då får du sex, då
har vi sex då om du hjälper mig med den här papperet Så har det inte vart.

M: (ohörbart) Det ärju så de upplever. Du är en person som man inte säger nej till.

G: Ja, de har sagt nej allihopa så att, i olika omgåxgr så att...så är det ju. Ingen av de här,
som jag upplever det, om vi pratar omch - och är några
mesiga människor. De vet precis vad de vill och tycker och tänker och säger det också rakt ut

M: Mm.

H: Jag har inget mer.

M: Näe, och advokaten?

Förhöret avslutat klockan 11.00

..

.
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M: Mm har ni varit till nån annan stad?
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(1 (Tystnad—---- —--------------)jag har skjutsat henne
till Linköping, hon skulle träffa har jag nog gjort kanske två eller tre gånger,annars så nej jag kan inte erinra xi”annan stad.

M: Vad har hon berättat angående sin bror då?

0: Nej inget speciellt att han är ,ja jag kommer inte ihåg var han
bodde men jag har skjutsat hennTiiärhetii.

M: Förra gången så pratade vi om vad du kände till om henne och hennes uppväxt.

G: Ja.

M: Hon hade ju haft lite

G: Ja hon kommer från ch så hade hon blivit Jär. Ja.
• M Och sen säg hon att hon har berättat f& dig vad som hade hänt, vad hennes

G:Nejdetärheltnyttfl3rmig,vadharciom_

M: Ja att dom har 2iort
-.

0: Nej det har hon aldrig sagt till mig det är helt nytt.

M: Och att hon har mått dåligt vissa gånger när ni har träffats, hon har väl sett dig mersom så att säga en papparoll nästan i böijan och inledningen av er relation.

G: Ja okey.

M: Men stämmer det att du har sett henne ledsen nån gång och tröstat henne?

0: Neej inte av den anledningen, det var väl att ja som alla människor har upp och neroch tycker att livet rjobbigt och lite så där, men nej det är helt fråmmande ftr mig

O
det här med att dom skulle ha

— aldrig hört talas om.

M: Vad kan det ha varit som har gjort att du har tröstat henne då?

G:JaaUtfrånatthonintevetmeromsinariktigafträldrarochftagpådomochdet
har varit mycket centrerat kring det, att hon skulle vilja ha en egen bostad och det ärjumånga som vill. Men hon har ju hyrt då av nån tant som hon tyckte ockrade på henneoch tog bra betalt flr hyran och hur hon skulle göra där då, ja att hon ville ha nåt jobbspeciellt jobb så där, men hon har ju jobbat till och från på olika ställen.

Ochjagharsagtattdetärdetbästamankangöra, såattfgörasigettbrananrn ochbli omtyckt så dom har i regel kontakter och så där och kan... Ja det är ett bra sätt i
stället ftr och visa upp betyg så är det och visa upp sig själv, att man är positiv ochjobbar och är glad och kreativ. Ja sånt.
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H: Har du pratat om och hjälpa henne med nåtjbb?

G: Ja jag har sagt att om jag hittar nånting som skulle passa henne, så kommerjag
naturligtvis och ge henne tips.

H: Har du gjort nåt aktivt fr det?

G: Ja kollat runt lite grand och så där, men det har ju vart en svår
arbetsmarknadssituation. Men så fort hon har fAtt nys på nånting så har vi ju snackat
och då har jag ju stöttat henne och sagt hur hon ska göra och jaa så att jag har ftrsökt
vara så stöttande som möjligt.

•
annat Falun.

G: Falun? Okey ja jag kommer inte ihåg det men...•
med som satt vid bordet?

G: Ja just det ja jo men det är rätt just det

M: VadvardetsomhändedåochanledningeutillattniåktetillFalun?

G: Nej det var nog bara att jgcufle dit av annan orsak ochsåvill.., jagmenarjagharjuringttill jchlovatattomhonharnåntingochgöraochhar
bon inte det så sägerjag: “Men jag ska till Falun då”,ja men det kommer jag ihåg nuja. Och: “Ja då kan jag hänga med” har hon sagt då istället fr att inte göra nånting och
gå och mala på tankar, Så tyckerjag vi har haft trevlig ja då gick vi ut och åt på
kvällen. Ska jag berätta den där om dom där kvinnorna?

. M: Nej vad var anledningen till att ni åkte dit, du sa av annan anledning vad var det
fr anledning?

G: Nej men jag har ju ett ställe däruppe i Falun, jag har ju en fAbodstuga så jag skulle. väl dit och titta till den då, jag brukar göra det fbr att jag är inte där så ofta.

M: Vad hände sen då?

G: Ja det hände ingenting speciellt vi var ute på den där restaurangen och satt och åtdär och så var det en kvinna som satt och tittade på oss hela tiden och liksom.., ja detverkade som hon var intresserade av oss så där. Och då bjöd vi över henne till vårtbord och så satt vi och snackade där, hon var jättetrevlig och sen såja sen kom vi påtal om hon skulle fblja med oss till hotellet.

Och nu kommer jag inte ihåg om hon gjorde det eller inte, jag tror inte hon gjorde det
utan hon... nej det gjorde hon inte, utan hon tyckte väl att det var väl trevligt. Och sågav hon nåt visitkort tror jag till och mig och så sa hon: “Men om ni är här
nån annan gång så kan vi väl träffas då”. Så var det
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M: Var bo de ni på ftr hotell då?

G: Jadujagtrordetvar E,ja det trorjag.

H:Ivilketnamnhardubokatindigdå?

G: Jag kommer inte ihåg det om det var mitt eget eller.., nej jag kommer inte ihåg det.
H: Alternativt?

G: Nej det vet jag inte.

• H: Hur menar du?

G: Nej jag vet inte vilket namn jag använde.

•
H. Nej men antingen ditt eget eller är det flera olika?

G: Nåt annat? Ja det vet jag inte.

H: Det är inte bara det hA
—

— eller vad det var som du använder dig av?
G: Jo det är väl det i så fall, ja det måste det va.

H: Har du använt flera andra namn?

G:Nej.

H: Du sa att den här kvinnan “verkade intresserad av oss”, hur menar du då?
G: Jo hon satt och tittade på oss hela tiden och nickade och så log hon och så där, jaungeflir som hon satt ensam där och åt och vi var enspmma och åt och hon togögonkontakt med oss.

H: Varfr skulle hon filja med er till hotellet då?. G: Ja alltså vi tyckte ju hon var trevlig både och jag och treslog att honskulle fblja med på hotellet och ta en vin eller nånting sånt där. Men ja hon tyckte detvar jättetrevligt men... och så sa hon att: “Ja men vi kan gärna träffas nästa gång”.
Du hade nåt ställe där uppe i Dalarna?

G: Mm.

H: Hur kommer det sig att ni inte bodde där eller...?

G: Nej det är inte i ordning på det sättet

H:Varmeddigdit?
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0: Jag kommer inte ihåg om hon var det eller inte, nej det kan jag inte säga.

H: Kan du minri när det lär var?

G: Nej det kommer jag inte ihåg.

H: Om du tittar till det där stället tänkte jag, då kanske du vet om det var vår, sommar,höst eller vinter?

G: Nej jag kommer inte.., nej jag är där oavsett årstid, nej det kommer jag inte ihågingen susning.

• H: Kan det stämma att det är den 11oktober2009 det är inte så långttillbaka tyckerjag?

0: Tveksamt, tveksamt jag vet inte, nej jag kan inte säga det, det verkar nära inpå
•

tiden, ja det verkar... neej.

M: Enligtdenhärkvinnanviharjupratatmedhenne såvardetdå,honhadedeti
minne med tanke på att hon hade ett viktigt möte dan efter och av den anledningen sågick hon ut på restaurang och åt fbr hoh orkade inte göra i ordning nån mat och dåhade hon det i almanackan där.

0: Okeyja men då stnimer det ju.

H: Jag bara tänkte det är inte så längesen, att minnet har helt...

0: Nej men vissa saker kommer man ju ihåg som mer, men det här var ju exakt närdet var, ja.

H: harockså berättat om när ni var i Falun, att det bestämdes nån sexträff där,
•

är det nånting du har nåt minne av?

G: Neej, nej.

. H: Att ni kom hem till nån kvinna?

0: Kom hem till nån kvinna? Nej det är ingenting så här som slår mig direkt.

säger att du bestämde sexträffmed en kvinna där och när ni kom dit såvisade det sig att hon var handikappad?

G: Handikappad?

H:Mmsåsaifrånochnigickdärifrån,kvinnanvillehaspritsomdugavhenne?

G: Näe alltså det skulle jag komma ihåg att.., handikappad som ville ha sprit? Nej detär helt.:.
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M: Hon hade ju katter och det var en massa katthår och var allergisk eller hontål inte katter, såhonhadejuvänt direkt.

G: (Tystnad ) jag försöker komma ihåg. 1 Falun?

H: Mm.

M: Eller är det nån annanstans?

G: Nej (skrattar) nej det får ni nog påminna mig mer om.

H: Förra gången så pratade vi om att du betalade för sex med ILjag kommer
• inte ihåg om vi pratade om hur mycket du betalade henne?

G: Nej det är lite olika och ibland vad hon vill ha för...

•
H: Förlåt?

G: Ibland är det väl., jag menar ibland säger hon att hon vill ha femtonhundra, ibland.vill hon ha nånting annat.

H: Vad kunde det röra sig om för summor då?

G: Ja det är väl femtonhundra det mesta skulle jag tro, men sen har jag ju hjälpt hennemed hyran ibland.

H: Hur mycket har det rört sig om då?

G: Det är svårt och säga det kan jag inte säga, men jag hjälpte henne nån gång då ochdL

. H:Underdomhärårenomvibarasertilldetdusägerattduharhjälpthenne,vetdu
kan du uppskatta hur mycket pengar det har varit?

G:Nej.

•
H: Inte?

G:Nej.

H: Hardusattinpengarnångångåthenne?

G: Ja det har jag nog gjort nån gång, kanske en eller två gånger tror jag nog när jaginte har träffat henne, jag har inte kunnat träffa henne.

H: På grund av?

G: Hon harringt och sagt och jag harvartborta, hon harringt och frågat omjag kanhjälpa henne.
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H: Men när du bcta’ade f& sex då du säger femtonh ndra”bller.nåt sånt där, vem satteden prislappen?

G:3a

H: Det är hon som har bestämt?

G: Ja.

H: Var det om ni två var ensamma eller var det om det var fler med?
G: Ja jag har alltid betalat det hon har velat haft, så har det vartfå et har vart lite•
H:Jajagtänkteattduberättadejuattnihadevarithemrnahosdenhärhardetdå varit nån diskussion om att, två män mera pengar?

• G: Ja från mig har hon Mtt mer då.

H: Från dig?

G: Mm.

H: Och vad kan det röra sig om då?

G: Jag vet inte hon har fatt två och ett halvt eller två eller nåt sånt där.
H: Och då menar du att till exempel den här f då, vi påstår ju att han har betalatdig?

G: Ja men det harhan inte gjort

• H: Nej. Har han betalt nånting överhuvudtaget?

G: Vet inte det är mellan honom och tycker jag.

•
H: Men det är inte som har den här kontakten med honom?
G: Nja alltså f&sta gången var det ju jag, men sen harju hon frågat mig: “Ska vi åkatill honom med träskuipturerna?” har hon frågat mig, det ärju f det. Så att honhar ju vart och frågat om vi ska.., nu har det ju inte blivit nån tredje gång eller så.
H: Nej men det var inte riktigt så jag tänkte, du säger hon har frågat dig, menkontakten meddet är du som håller den kontakten eller har hon endirektkontakt med honom?

G: Det vet inte jag, jag vet inte om dom har bytt telefonnummer eller inte.
H: Men infir dom hår träffama när ni har träffat honom, vem har haft den kontakten?
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G: Det har jag haft.

H: Detärdusomharhafiden?

G: Ja. Alltså då hon har träffat två stycken.

H: Vi har ju tidigare när vi pratade om nån annan här, så pratade vi om nåt sms där duskrev till,om hur mycket han kunde tånka sig och betala och han hade svaratmed ett sms att: “Jag ger dig eller gillar inte och sms:a om sånt här”. Kommer du ihågdet?

G: Mmmenhanharintegettmignåtochjagtyckerhankanklaraavdctmed• hon är väl så pass att hon kan prata med honom, så har jag uppfattat det i alla fall.

H: När du säger att du har hjälpt henne och du har satt in pengar på kont&, nånuppskattning mellan tummen och pekfingret måste du väl ändå ha, hur mycket pengar
•

det rör sig om?

G: Nej jag vill inte spekulera i det.

H: För att’?

G: Nej men det finns ingen anledning jag har hjälpt henne och...

H: Vi vill bara veta om det här rör sig om stora summor eller...?

(3: Nej, nej, nej jag menar om man menar hundratusen så är det inte, inte såna storasummor. Men jag menar det ärju... jag menoihFLbn nån gång har sagt att: “Nu harjag problem med hyran och gubben är på mig” och så där och ja då har jag hjälpthenne.

•
H: Och hur mycket kan det vara vid såna tillfällen då?

(3:Ja det har vart olika jag menar jag inte komma ihåg vad exakt, men hon harsagt att det fattas så och så mycket ellåthig sånt där.

• H: Jag undrar rör desigom “kan du hjälpa mig med en hundring eller kan du hjälpamig med tiotusen”?

G: Nej varken eller.

H: Nej utan?

(3:Nej men vad.. .en’Ctta vad är hyra f& en etta och så fattas det lite, jag menar så harhon ju sagt alltså: “Jag har inte till hyran kan du hjälpa mig med resten?”

M: När du svarar på hur mycket du har betalat henne, så sa du det är mestfemtonhundra, menar du ettusen femhundra?

G: Det är flera gång... ja men dom flesta gångerna.
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M: Du menar dom flesta gånger (ohörbara ord)?

G: Ja just det.

M: Vad kan det annars ha varit då?

G: Ja kan ha vart lite mer en femhundring till eller nåt sånt där.

M: Aldrig mindre?

Nej, nej, nej.

M: Är det i några fler stä1er som ni har varit i ån Falun då, fbrutom Linköping också?

G: Nej jag kommer inte ihåg att jag har åkt med
,

nej men säger Falun så går
•

det ju upp... det kommer jag ihåg när ni säger det och den där kvinnan.

M: Det låterju ändå som det är fler tillfällen ån du sa inledningsvis fbrra gången, att
det var tre, fyra tilhihilen som ni hade varit och träffat nån annan?

G: Träffat nån annan hur då menar du?

M: Om ni har haft sex med nån annan du och?

G:NäemenpåståsdetiFalunochLinköpingattvihaftsexmednånannan?

M: Falun är det ju att ni har varit...

G: Ja men det blev ju ingenting.

•
M:Nej dåvar det ju att ni skulle träffa en kvinna som varhandikappad?

G: Nej men det kommer inte jag... det.., jag är helt frågande inftSr... jag skulle ha
kommit ihåg tycker jag, jag menar kvinnan som satt på restaurangen den kommerjag
fullständigt ihåg när ni säger det alltså. Men handikappad kvinna som jag skulle ha

• gett sprit och hon har mycket katter alltså, det låter så udda så det...

M: Men det kan ju vara så här att man har fAtt kontakt via Telefiket och så ska ni åka
till.., alltså det är en hypotes, åker till Falun och när man kommer dit så upptäcker
man att “oj det här var inte alls vad jag hade fZrväntat mig”?

G: Nej men då skullejagväl hakommitihåg detom detharvart såudda.

M: Och sen har det varittvåti1lillen säger du?

G: Mm

M: fr?
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M: Sen har du träffat henne med?

G: Mm.

M: Vid ett tiliflille så var det i närheten av ftkielsedag, som ni var på ett hotell
för och fira hennes fbdelsedag?

G: Okey.

M:Ochdåvarmedockså.

G: Jaha.

M: Det är ingenting du kommer ihåg?

• G.Nej.

M: Det berättar ju båda två om.

G: Ja men det ärmöjligtja.

M:Ochsenvardetlm..f’

G: Ja.

M: Ochvadärdetmerflrtilllllensomniharträffatnånannan duoch j’Det
var ju nån... om vi säger en “läkare”?

G: Ja det kommer inte jag ihåg, nej det kommer inte jag ihåg, läkaren kommer jag inte
ihåg..

M: Det skulle vara nånstans i närheten av Globen?

G: Nej men... nej.

• H: Vi pratar ju om när ni skulle varit hos den här “läkaren”, så berättarjuatt
hon hade varit fastbojad, på det där sättet som vi beskrev förra gången med
ögonbindel. Kan du minna.q nån gång att du har använt dom här.., jag vet inte vad
man kallar det fr, handklovar och fotkiovar och... på 1?

G: Jadenendagångensomvihargjortdet detharvarthemmAhoshennemerapå
skoj så där, det är bara hon och jag, det är den enda gången som vi har använt det

H: Och hur gick det till hur sattes det där fast då?

G: Nej men vi bara prövade och skojade och så, ingenting annat speciellt och sen...

H: Nej men jag menar satt hon fast så eller i sängen eller.., nu visar jag med händerna
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ihop eller.., jag frstå inte när ni provade det då?

G: Jag vet inte ens om hon var hobojad, men hon hade dom på sig och vi satt i
sängen och...

H: Hon har ju beskrivit att hon har haft doi9är handbojorna bakom ryggen och även
fotbojor och att den här fotbojan och handIjn är ihopsatt bak med nån kedja eller
nånting, såbeskriverhon. Ochmärhemmahosenmansomnisägerärläkaredåoch
att hon blir lite siniskad också av den här piskan?

0: NejpiIrigvarit bunden mer än hemma hos sig själv alltså.

• Il: Okey. Jag tänkte gå tillbaka till det där med att både och Z berättar om,
att ni var på hotell i samband medf&le1sedag, hon fyller ju i maj och det skulle
ha varit 2009.

• 0:

H: Du är inbokad på Rica__— den 20 maj, kan du minnas då?

0: Ja,jaokey,jamenärdetsåsåärdetsäkertdet.

H: Men du minns inte,att ni — å nåt sätt där?

0: Nej inte om man bara skulle fråga mig rakt upp och ner.

H: Minns du om ni bodde kvar på hotellet? 1

0: Nej det tror jag inte att vi gjorde, jag tror inte det

H: Vi var ju inne på det här med kså, om jag minns rätt nu sa du fbrra gången

•
0: Mm.

H: Hon berättade om två gånger, att fZrsta gången så var det bara ni tre och andra
• gången så hade också en tjej med sig.

0: Men vi har bara vart där en gång med den här andra tjejen.

H: Med den här andra tjejen?

G: Ja den som EI1iade med.

H: Så ni var fyra?

G: Fyra ja.

H:Jafr harjuberättatatthonvaritensamdärmeddigoch också?
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G: Nej men det har vi aldrig vaxt, uej, nej jag har bara träf at’tre gånger eller två
och en halv.

H: Minns dudenhärtjejendå somvardärnärvarmed?

G: Nej inte nåt speciellt, hon var trettiofem tror jag år, ja mellan cendré och
mörkhårig. Ja.

H: Svensk eller utländsk eller...?

G: Jag kan inte säga hon pratade svenska i alla fall, men hon pratade inte så mycket. men hon prata... ja nej jag kan inte säga om hon var av svenskt ursprung direkt helt.

Il: Vad menar du hon pratade inte så mycket?

G: Hon sa inte så mycket men det hon sa... jag menar det var inte så där så att hon...
vi satt och konverserade utan ja vi snackade, så att nej jag kan inte säga om...

H: säger också att cbjar tagit med henne till ett ställe, där folk hade sex med
varandra?

G: Enda stället som vi har vart tillsanimans med är Haga.

H: Haga Video?

G: Ja.

H: Du och

G:Ja.

H: Berätta vad hände på det besöqdå?

G: Inget speciellt vi satt mest i baren där uppe och drack Coca Cola och sen var vi ner
ochtittadelitegrand,mendetvaringentingspecielltochsensåsattviibarenigen
och så var det nån man som kom fram till henne, som snackade med henne och sen

•
gick vi. Så att det,ar inget sexuellt

H: Den 9 april 2009 klockan 16.43 så har du skickat ett sms tilldärdet står
“Kan du sönd eller månd hos‘?

G: Jaha jag vet inte vem Ijär faktiskt, det kanske är nån som jag har haft kontakt
med på Telefike4ci velat träffas.

H: Om det är en person du inte känner eller vet vem det är skriver man namnet då?

G: Ja,ja ag kan inte se...jagvet inte ,nejjagkanintekopplaihoppå
namnet med nån, 1 t?Nej jag kan inte koppla ihop. 1 så fall måste vi ha
pratat J. och jag om nån — och sen så har jag sagt så, innaitså.
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II: Kan du minnas nånting om det häi?

G: Neej JTL nej.

H: Du minns inte det heller eller...?

G: Nej det är ingenting sånt där som... nej.

H: Du pratade också fbrra gången om att du hjälpte 1 L och att du har skjutsat
henne hit och dit bland annat nämnde du att ni hade åkt till doktorn vid Brommaplan?

G: Mm.

H:Minnsduvaddetvarfbr?

G: Nej alltså hon har ju... jag menar hon gillar ju inte och åka tunnelbana eller. nånting sånt där, utan hon tyckerju det är praktiskt om jag hjälper henne och då... nej
jag figarju inte jämnt vad hon ska till doktorn far.

H: Nej för att hon hade ju berättat för oss tidigare då, att du hade och
det har ju du också berättat för oss om?

G:Ja,ja.

G: Ja om det var det ja.

H: Då säger hon att du hämtade upp henne för att hon skulle J - -

du betalade det där läkarbesöket?

. G: Jag vet inte om jag betalade det men jag har säkert.., om jag har haft nånting så har
jag... eftersom vi har

Såattdetharjag... jadetharjag
säkert gjort att jag vill att hon ska...

H: Gissar du nu eller minns du att du har tagit dit henne
-

1- E J?

G: Nej det gissar jag bara men &Ilfså

H: Du minns inte det hell?

G: Alltså jag minns ju att jag har skjutsat henne flera gånger till Bromniaplan av olika
orsaker, för att hon har apotek där, hon har läkare där, hon har sociala där nånting sånt
där, så jag ha skjutsat henne flera gånger till Bron’imaplan. Och när jag rnisstänkte att
jag hade nånting, jag är inte säker på att det var nånting, men det tror jag inte utan jag
tror att detvai.. om jag kömnier ihåg nu så var det mer nånting annat Men då har jag
absolut shdckat med - , eft&m jag har känt att vi har vart tillsammans mer än
på det här sättet va. Och det har jag sagt åt henne att jag tycker att du ska.., särskilt
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som jag vct att hou inte bara är Li11smrn1ans med mig.

H: Hurmenar du då?

G: Jag vet ju att hon har andra kontakter.

H: Berätta om det, vad är det fbr kontakter?

G: Nej men jag vet att hon träffar andra.

H: För du visste ju inte att hon hade nån kille och...

G: Nej men jag vet att hon träffar andra.

•
M:Menhurkomrnerdetsigattduvetdetdå?

G: Hur?

M: Ja.

G: Ja hn. har väl sagt till mig nån gång att: “Ja jag har träffat en kille” eller “jag har
träffat en man” eller nånting sånt där så här apropå. Ja det har jag ju sagt att “Jo men
detärjubraattvivetomdetsåattdetinte...”ja.

H: Men du sa f&ra gången att du hade ingen aning om att hon hade några pojkvänner?

G: Ingen pojkvän nej.

• H: Nej

G: Nej, nej det har hon aldrig sagt till mig att hon haft pojkvän.

•
H: Så sa du att du har kört henne till Brommaplan flera gånger, hon har socialen där?

G: Ja hon fårj rad det heter, säger hon i alla fall och så har hon
nån arbetsfZrmediing ]ijdt är och jag tror att hon har alla sina kontakter där.

H: Vet du vad hon har flir kontakter mer med det sociala?

G: Nej det vet jag inte.

H: Jag tänkte också höra vilka tjejer det är som du har gett sån här dagenefterpiller,
som du hade i vä.ckan?

G:(Tystnad ) trorjag,senärdetnogingenmer.
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G: Nej jag tror inte det. Jag vet inte om har fått nåt om hon var oskyddad.

H: Varför har du gett I det?

G:Jagtrordetvarvidnåtti1l1lleundervår... därdåhonsaatthonhadeuppehåilpåsin att hon skulle göra uppehåll på det alltså nånting sånt där.

H: Mm fbrvipratadejuförra gången om atthon sägeratthonhar - — ochdu sa atthonhade

• G: Mm hon har sagt till mig ja absolut.

H: Fast du har gett henne

•
G: Ja men det var längesen.

H: Vi har pratat lite förut om dom här andra tjejerna och så där, såhon sägerså här i förhör, nu citerar jag henne: “Han brukarju också när han typ ligger med oss,att han lägger handen så här över”, så visar hon med handen över strupen att hontycker det ärjätteobehagligt, att du håller så att det är svårt och få luft.

G: Nej det har jag inte gjort, vad jag håller det är när vi har se... vad heter detmissionärsstllningen, då håller jag här i bägge axlarna.

H: Hon säger att du håller handen så här över strupen och att ibland så får hon ta imed båda sina händer för och komma loss.

G: Men det har aldrig hänt, nej, nej, nej.

. H: Hon säger att du har • så mot henne och att hon säger också att du har gjort detpå andra, bland annnt

G: Nej men jag har hållt över axlarna.

H: Men det här med strupgreppet det har vi ju pratat om förut också, att andra har sagt?
G: Jo men jag fattar inte varför jag skulle göra det överhuvudtaget, jag förstår inte detvad det skulle vara för vits med det ens.

H: Ja vad är det för vits med och boja fast nån, vad är det för vits med och sätta pådom en sån här diciplinboll och...? ..

0: Ja det har hänt en gång.

H: Ja jag bara...

0: Ja,ja.
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H; Vad är det fir vits meci det?

G: Ja men om man gör det med bådas. . dom flesta gånger det är inte så många
gånger, då har vi gjort det på kul och sen har vi gjort det alltid i sanifbrstånd, så att jag
menarsåärdetju.

H: Men det här med strupen det har vi ju hört även där i... hos dom här tjejerna uppe i
där?

G: Ja men jag har inte... varfbr skulle jag strypa nån jag fattar inte det alltså.

- honberättarjudåattdubrukargörasådärnärduliggermedtjejerna,men
• aldrig på den här snygga tjejen fSr hon har kommandot själv, hon som brukar hyra in

sig på hotell?

eller vad hon heter?

H: Ja hon vet ju inte vad hon heter, men jag misstänker att det är det’

G: Nej men jag har ju inte gjort det, jag fattar inte vad jag skulle göra det fZSr ens.

H: Men jag menar dom här idomknnerju intl.. och fZrstår du det
kommer från olika?

G: Ja men jag har aldrig.., jag har hållt så här alltså om axlarna.

H: Ja vi kanke ska säga det också så det kommer med på förhöret, att du visar det här
på advokaten med båda händerna på axlarna.

G: Ja på var sida om axlarna.

O H: Mm och dom beskriverju om halsen?

G: Ja men det är inte sant alltså, jag har aldrig sirypt nån försökt strypa nån eller...

M: Kan det vara så att det upplevs så av tjejerna, med tanke på att du ärju kraftigare• omduhållersåhärpåaxlarnaattdetdrashärdå?

G: Det är möjligt att man kan uppleva det så, men jag menaxärju inte särskilt
liten och.., ja. Och i — alltså där.., vad jag kommer ihåg i förhöret, så sa dom
attjaghöllhårtsåatthonäFblåiansiktetochdåärdetliksomintebaraochhål1aom
halsen, utan då är det ju verkligen och försöka strypa. Om man blir blå i ansiktet jag
menar då... jag fattar inte vitsen med det vad det skulle vara bra för överhuvudtaget
eller så.

H: Jag kan berätta vad säger här om det: “Han brukar också när han typ ligger
med oss, att han lägger handen över så här” och då visar hon handen över strupen, ‘tja
och så håller han liksom så där så man fk nästan märken efter honom”. Och så frågar
vihenne omhonharråkatutfl3rdet “Mmdetharalladomjagharsetti stortsettgjort
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och det gör ont, Jag brukar säga till honom att släppa, men jag tycker inte att det är nåtkul och oftast så gör han det eller så brukar jag ta mina två händer på hans, han harjättegrova händer”.

G: “På hans”?

H: Ja att hon brukar ta bägge sina händer och ftrsöka f bort din hand. Hon har sett attduhargjortdetpå ochpå självochpånånrysktjej”menhanharaldriggjort det på den där snygga tjejen, fr hon ftr alltid kommandot själv”. Men du kännerinteallsigendethär?

G:Neej.

H: Måste återkomma lite till det vi pratade en del om ft3rra gången, den att du hjälperoch stöttar henne och...

.
H: Mm. Du säger idag att du tar med henne på resor: “Det är bättre det än att hon barasitter där hemma och grimnar” tyckte jag du sa?

G: Ja det har hänt alltså att jag har (ohörbart ord) henne.

H: Ja duharkörthenne närhon ska till soc och... Hon säger så härnu citerarjaghenne igen: “Jag har nog använt honom lite grand i varje fall i början som en pappa,som en skyddsbild och så där”, det var innan säger hon den här sexuella relationenstartade. Hur ser du på det att hon säger så idag?

G: Vi har aldrig haft nånting annat än sexuell relation, vi började ju så. Det ärjutydligen olika uppfattning, så enligt henne skulle jag ha raggat upp henne på stan, detär främmande ft3r mig. Vår relation har inte ändrat karaktär under den tiden som jag
•

har känt henne, haft sanim relation.

M: Vad du berättade så träffades ni via Telefiket?

. G: Mm.

M: Och hade du åkt hem till henne då?

G: Det kommer jag inte ihåg det var så längesen.

M: Men sen hade ni ju även varit hos

G: Ja just det men det var väl nu på slutet ja.

M: Mm. Och sen pratade vi opi ytterligare nån kvinna som bodde norr om stan?

G: Det kommer inte jag ihåg.

M: Det är inget du har kommit på nu under dan eller gårdagen...
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G:Nej.

.vem det kan ha varit?

Nej, nej.

M: Har ni nåt och tillägga angående?

A: Inte.., nej.

M: Då avslutar vi klockan 10.20.

.

.

.
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H: Vi har ju tidigare pratat med dig om - som hade berättat att ni hade varit pånåt ställe inåt Odenpian, Vidargatan heter det

G: Okey.

H: Där vi pratade om att du hade parkerat på Upplandsgatan och varit in på nån sånhär.

0: Aflr.

H: ..affrja. Kommer du ihåg det där besöket?

0: Jag har funderat och funderat men jo svagt kommerjag nog ihåg det ärja.

H: Det är nån sån här kontor för kick off och event och...
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G: Ja det var det noj.

H: . . . det var kändisar på väggen och...

G: Ja jo detkan det ha vart ja.

H: Minns du det nu?

G: Ja lite.

H: Vi har pratat med han som har det här kontoret och han känner igen honom, jag
visar en bild på en som heter Jakobsson heter han, han har förändrat frisyren nu han

• har mer så här bakåt lite längre hår.

G: Ja skulle jag möta honom på gatan skulle jag inte kunna igen honom, men...

•
G: Ja jag kan inte säga att jag känner igen honom.

H: Jahanharvipratatmedochhansägermycketriktigtattduochentjejharvaritdär
på kontoret. Kan du minnas nu hur det gick till?

G: (Tystnad— ——---—---——) jaa
(tystnad- --- -—) jag har nåt svagt minne att det
varpåettkontordärochsenattvidrackkaffehanbjödpåkaffetrorjagochsenattvi
hade sex, ja det var inget speciellt det var vanlig sex.

H: Hur hade du kommit i kontakt med honom då?

G: Ja detmåste havartpå Telefiketalitså, detkan inte havartnåt annatoch frågat om
han var intresserad av en trekant, ja det var väl det ja.

H: Minns du om han betalade nånting?

G: Ingen aning.

H:Tilldig?

G: Nej mig betalade han ingenting omfick nåt det vet inte jag.

H: Han säger också mycket riktigt att inte han har betalat nånting för den träffen, han
säger att det var inget tal om pengar.

G: Han har inte betalt nåt?

H: Nej det säger han.

G: Nej jag såg i alla fall ingenting.
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H: Däremot så säger han att han blir koniakiad av dig senare en tid efteråt, kan du
minna.g det?

G: (Tystnad—-—-----------—----—).

H: Du skickade ett srns till honom och då var han i Barcelona svarade han.

G: Ja det är möjligt. Alltså bar jag gjort det så då har jag väl tyckt att han var trevlig
och kanske vi skulle träffas igen.

H: JahansAgerattbanfrettfbrslagomennyträffminnRdud&

• G: Nej men det kan...ja jag tyckte väl han var trevligi så fall, men ingenting så där.

H: Fast då sägerhan att då den gången... minns du omni träffas nåtmer?

•
H: Nej. Den gången drar han sig ur och är inte intresserad, därfbr att då skriver du att
du befinner dig på ett visst hotell och då är det en specifik summa uppgiven, då
kommer det och kosta pengar, då är inte han intresserad längre.

G: Nej det kommer jag inte ihåg, nej jag kan inte erinra mig att jag skulle... nej.

H:Hansägeratthanfårettsms,dåärdetplats,etthotellochenspecifiksumnia
uppgiven vad det ska kosta.

0: Inte vad jag kan erinra mig i alla fall.

H: Låter det konstigt?

. 0: (Tystnad—- - —----
- )jajag vet inte, nej

men jag känner inte igen det. Neej.

H: Man undrar ju, kan det vara så där att första gången så bjuds man, men nästa gång. så kostar det pengar?

G: Nej (skrattar) nej alltså jag är bara ute efter att fA skön sex och trevlig bekantskap
alltså, det är det liksom... ja.

M: Men den här mannen.., du kommer ihåg att du har varit där?

0: Jag har ett svagt minne men jag känner inte igen honom på bild alltså, jag skulle
aldrig.., om jag mötte honom så skulle jag aldrig kunna säga tjena.

M: Hur många tillfällen har det varit då?

0: Ja det måste vara en gång bara, (ohörbara ord) en gång.

II: Minns du att det var —_som var med dig?
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G: Jadetmåste dethavart.

H: Jag bara frågar vad du minns, det ärsom ha visat oss adressen?

G: Ja men det måste ha vart

H: Ja men om du verkligen minns det?

G: Ja verkligen minns, men jag har ft3r mig det i alla fall.. H: Minns du när det var?

G: Nej inte en aning.

H: Inte en aning?

• G: Nej. Nån gång under hösten var det väl.

H: Hösten?

G: -09. Nej men jag kommer inte ihåg datum inte.

H:Minnsduattduvarinidendäraftrendåochhandladeinnn,därpåUpplandsgatan?

G: Nej det kommer jag däremot inte ihåg, men...

M: Som hon beskriver skulle det vara nån modell av nån bondgård, lantgård ellernånting sånt?

•
M: Dom här tifflllena som vi har pratat om när du har träffat andra, vad är det som...vilket minne är det som... flr du säger ju att du är ute efter en upplevelse, vilket är det. som verkligen har varit en upplevelse?

G: Vilket?

M: Ja.

G: Ja det ärju att man haft det trevligt, pratat, haft sex som vart bra och ja alla vartnöjda och ja har vart trevligt.

M: Är det nåt speciellt som har etsat sig fast i minnet?

G: Nåt tillflllle menar du?

M: Ja nån av dom här träffarna eller om det är flera som du verkligen kånner, att dethar du som ett minne man kan bevara?
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G: Nej det är nog inget speciellt nej, som man kan ta fram så där nej, det har inte vart
så många gånger överhuvudtaget, men nej det är inget jag kan säga så där (ohörbart
ord) så där nej.

M: Förutomdå?

0: Ja det var ju negativt fast det blev ju negativt efteråt Nej inget som jag...

H: Ska dufå titta på en man härhan heterKaj.

.
H: Mm.

0: (Tystnad—

•
H: Känner du igen han?

0: (Tystnad—-—
—---— ) jag håller på och letar i mitt minne,

men inte så där så jag kan plocka fram honom direkt.

H: Du hr haft oerhört mycket kontakt med honom.

0: Mede
H: Mm.

0: Okey.

H: Om vi tittar tillbaka ända till januari —09 så har du haft jätteket kontakt med
honom, i samband med att du även haft kontakt med och även

0: Okey.

H: Februari och mars likadant även runt där?

0: (Tystnad————- ------------—-) mm
(tystnaa— — — )Nejfastdetäringensåndärsom...

H: Han bor på Sveavägen.

0: Sveavägen?

H: Mm i Stockholm.

0: Sveavägen i Stockholm? Jag tror jag aldrig har vart på Sveavägen.
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H:Nej.

M: (Ohörbara ord).

G: Jo ja det har jag gjort. Nej det säger mig ingenting.

H: Känner du inte alls igen honom?

G: (Suckar) Neej inte så där så jag kan plocka fram honom, att vi har träffats så däroch så där och så där, har jag haft jättemycket kontakt med honom så borde jag ju...om jag har träffat honom mycket, men då borde jag ju kunna igen han direkt.

• H: Åven när du har befunnit dig på hotell, så har ni haft mycket telefonkontakt
0: Detkanjuvarasåatthanharvartintresseradochträffats,mendetfinnsjuenheldel som säger att dom vill träffas och så vill dom inte träffas egentligen.

• H: Du känner inte igen honom?

0: Nej inte så där så att jag kan.., har jag haft så mycket kontakt med honom så bordejag ju... (ohörbart ord). Nej (ohörbart ord) säger mig ingenting heller.

Du ska f titta på ytterligare en man här, tyvärr så har vi bara ett väldigt gRmnlaItfoto, det är från —99.

0: Har han nåt fbrnamn?

G: 2

•
H: Ja fast...

Gbt kanske han inte heter?

H: Nej du heter ju inte heller
• G:Nej.ZJ?

H: Han heterpå riktigt alltså, men vad han heter i den här världen vet jag inte.
G:Nej.

H: Men omjag drar igång lite härvadni harhaft ft3rkontakthär, så kanske dukankomma på vem han är?

0: Ja.

H: Då ska vi böija med och säga att det är lite från telefnvlyssningen och dentelefonen som är avlyssnad det är din mobil som heter
- det är ju din?
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G: Mm.

Il: Samtliga dom här sms:en är där emellan. Nu eftersom vi hade strömavbrott så
kundejagintetakopior,såvifrfb1jasåthär.Dåböijarvimedsmshärden 1januari
2010 klockan 11.46 då skickar han till dig: Gott nytt år från det här telefonnumret som
slutarpå... nej jag ser inte.

G:.

H: Mmska det vara. Känner du igen det numret?

•
H: Sen skickar han till dig den 18 januari (det f&sta var ordernummer nästa
ordernummer är ). Och då är det den 18 januari som han skickar till dig en fråga

•
här mitt på dan 14.26...

G: Nåt kul på gång?

• . .nåt kul på gång? ja. (Nästa ordernunnner E ,du svarar då samma datum:
Ja ung och han undrar samma datum (ordernummer —J berätta? (Ordernimimer
_,dåsvarardu: TonåringsomvillvaralydigochsenenlikadaniFalunomduvill

vara med hon ålskar rollspel?

G: Okey.

H: Och så skriver du till honom (ordernutumerj samma dag: Falun tror jag blir
kanoubra henne borde vi ta tillsammans. (Ordemunmier

—, så skriver han: Falun
lite féltr mig men den andra låter intressant Ålder? Vill hon bli borti&md?

•
G:

H: Har det böl3at vakna till liv nu vem det här är?

. G: Nej inte riktigt än.

H: Och du skriver samma dag: (fortfarande ordernmnmer) Sjutton ja lite bara.

G: Nej jag vet mte vem jag åsyftar där ens. Ja.

H: Och han skriver (ordernumtner ) samma dag: Är hon söt? Kåt? och du svarar
samma dag (ordernummerjja och mycket Och så skriver du: (ordernummer
jDu kan spruta i fittan enne och hon suger jättebra inget analt. Han skriver

samma dag: (ordernurnmer —) Låter härligt säg till nästa gång om hän vill ha två
män var hittar du alla snygga tjejer Och så skriver han igen här samma dag:
(ordernummer , ftar viom Falun nu eller Stockholm? och du svarar samma
dag (ordemunimer -

_, Sthk, fbrkortning tbr Stockholm kanske?

G:Mm.
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H: Och han skriver samma dag: (ordemunimer E) Super! samma dag här(ordernumnier så skriver du Norrköping?

G: Mm nej det vet jag inte varft3r jag skrivit.

H: Ja vi ser på telefonavlyssningen att du har fAtt kontakt med nån tjej där iNorrköping.

G Jaha okey, okey.

. H: Och då svarar han: (ordernimmier)Kan fungera, smaji, med planering.
G: Okey.

H: Och så skriver han... vi är fortfarande inne på samma dag: (ordernuninier ,
•

Hur ser Sthlm ut? hur ser Stockholm ut? Och du svarar: (ordemurnmer ) Litensmal små bröst kort svart hår och då skriver han till dig (ordernuninter blirrikti sugen frmodar att du träffar henne på hotell? Och du sv (ordernummer) Nej hemma hos henne. och då undrar han (ordpnummer _) ännu bättre,smail, bor hon själv och är sjutton!. Så det är nånsomreagerar i alla fall. Och dusyarar (ordernuninier
, Ja men marnnia bor i sammtrappuppgång. Vem är detdå du pratar om?

Ska låtsas att hon är ung.

H: Och då svarar han: (ordernuinmer)Då fr man smyga alltså, smaji, träffas niofta? Jag är med om hon vill ha bh. Behandling kanske?

G: Behov.

. H: Om hon vill ha bbeh av två? Och så skriver han (ordernummer ) fortfarandesamma dag: När tror du vi kan träffa henne? Och vad har du i Norrköping? Och duskriver: (ordernummer ,Norrk. ung som vill ha smisk och extra slynig kommergång på gång.

• G: Har aldrig träffat henne det ärju bara lite rollspel där..

H: Och så skriver du: (ordernunimer Ska du lägga satsen i hennes fitta? och hansvarar (ordernummer ) vill gärna det! vill knulla både Sthlm och Nor± Och duskriver: (ordernunanier ; Norrk. onsdag klockan 16 och han skriver(ordernummer)måsteicolla om det går återkommer. Och sen så har han kollatdet och dagen efter den 19januari (ordernummer .j criver han: Kan inte påonsdag. Och han skriver den 20januari: (ordernumnier _) På väg till Norrköping?När kan vi ta Stockholm? och så skriver han den 21:a (ordernunamer ) när tar vililla olydiga Stockholmstjejen? Kan du minnas nu då vem det är?

G: Nej jag har aldrig träffat honom.

H:Ärdusäkerpådet?
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G: Jaa jag (ohöbait ord).

H: Vad har ni haft fl5r kontakt då?

G: Men jag känner inte igen honom.

H: Nej det var ett ganimalt kort Han har ett fretag i Sundbyberg på 11

G: (Tystnad—
- —..-) På känner (ohörbara ord), det är

ingenting alltså jag har inget... Och&fdär samtalet det var ju såna där typiskt samtaldär man liksom...

H: Sms?

G: Ja sms:ar där man liksom.., ja man fantiserar lite grand och man planerae grandoch sånt där, men det är ju inget då som stämmer riktigt så där, utan det W mankollar lite ja. Nej men jag kan inte erinra mig honom, att vi har haft sms41öiärju fulltklart, säger han att vi har träffats?

H: Jag frågar dig nu?
., :.

G: Nej jag kan inte erinra mig att jag har träffat honom.

M: Med tanke på det där fbrsta sms:et når han öw&ar gott nytt år, låter ju... får manintrycket av att det är nån du känner?

G: Jo men det kan ju vara... jag menar man kan ha haft kontakt på Telefiket och mankan ha messat varann och sånt där och tyckt att det har vart en bra kontakt och trevligoch så där då. Ja det är så.

•
M: Ska vi avbryta?

H: Vi hade inget mer har advokaten nån fråga? Nej. Klockan 10.05 då avslutar viärendet

•

19:

•

•

1

.4
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

GÅRNINGSBESKR1VNING

7. KOPPLERI (0201-K47997-1O)

Målsagande

Gärning

Lindberg har under vintern 2009 i Stockholm dels främjat och dels på ett otillbörligt
sätt ekonomiskt utnyttjat att, — vid den tiden hade tiUffliga sexuella kontakter
mot ersättning.

____

la kontakter

____

i Stockholm.
Under den angivna tiden har vid två tillfällen haft
mot ersättning med Joakim Craniner i dennes bostad på
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Främjandet har bestått i att Lindberg arrangerat tidpunkten fr respektive möte samt i
sin bil kört till mötena med Joakim Craxnner.

Det ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Lindberg tagit emot och behållit de
belopp som Cranmer lämnat i ersättning f3r de erhållna sexuella kontakterna.

Lagnim

6 kap. 12§ 1 st. brottsbalken

G: Förnekar. Vi har träffat honom men nåt annat har det inte vart.

H: Vad sa du nåt annat har det inte vart?

•
G:Nej.

H: Ni har haft sex?

G: Ja vi har haft sex vi tre.

H: Ja och det som inte har vart är?

G: Jaattjag skullehanånvinningavdetellernåtsånt,utandet...javiharhaftsex
ihop vi tre.

A: Har du mottagit några pengar från den där Kranmer?

G: Nej, nej.

M: Då fortsätter vi med kopplen och det gäller också

GÄRNINGSBESKRJVNING

•
8. KOPPLERI

Målsägande

Gärning

Lindberg har under hösten 2009 i Stockholm dels främjat och dels på ett otillbörligt
sätt ekonomiskt utnyttjat att vid den tiden hade tillilliga sexuella kontakter
mot ersättning.

Under den angivna tiden harvidett ti1lille haft tilIflljga sexuella kontakter
mot ersättning med Per Jakobsson i dennes kontorslokaler på i
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:flui-..Liuim.

Främjandet har bestått i att Lindberg haft kontakt med Jakobsson via teletjänsten
Teletiket och sedan kört - i sin bil till mötet med Jakobsson.

Det ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Lindberg tagit emot och behållit dom
belopp som Jakobsson lämnat i ersättning f& den erhållna sexuella kontakten.

Lagrum

6 kap. 12§ 1 st. brottsbalken

.
G: Förnekar det har inte vart så. Var det den där mannen på det där kontoret (ohörbara
ord) ja, ja just det. Ja det var inga pengar inblandade överhuvudtaget, nej, nej vi var på. kontoret där. Ja.

M: Hur många tillf11en var ni på det där kontoret?

G: Ett. Kommer knappt ihåg det men jag vet att han bjöd på kaffe, vi satt vid ett runt
bord. Ja ett.

M Vi fortsåtter med köp av sexuell tjänst.

GÄRNINGSBESKR1VNING

17. KÖP AV SEXUELL TJÄNST (0201-K47997-1O)

Målsägande

•
Gärning

Lindberg har under tiden januari 2009 - hösten 2009 i Stockholm, Uppsala och Falun

•
vid 10 olika tilllllen skaffat sig en tillllig sexuell fZrbindelse mot ersättning av

Lagnim

6 kap. 11 § brottsbalken

G: (Tystnad ) Falun var ingenting. Och vad sa du mer Falun, Uppsala
och Stockholm?

M: Ja.
0

G: Ja Falun var det inga pengar överhuvudtaget inblandat och 1’ övrigt så kan jag inte
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vitsorda antalet, men jag har kört sexuella tjänster av det har jag gjort.

H: På vilka platser är det du har gjort det?

G:Stockholm.

H: Stockholm?

G:Ja.

H: Är det på hotell eller...?

• G: Nej hemma hos henne.

H: Hemma hos henne?

•
(3:Ja.

M: Uppsala?

G: Nej hon bor i Stockholm.

M: Ja men jag tänker på “LF?

G: (Tystnad ) nej det vet jag inte, men Stockholm är det i alla
fall.

M:Mennivarhemmahos 7

(3:Ja vi var hemma hos men jag kan inte säga on’ ville ha några pengar
då, det kan jag inte.., nej jag kan inte exakt säga, men Stockholm är okey.

• M: Falun?

(3: Mm.

•
G: Ja jag var dit, men det var ju en resa tillsammans somhängde med på, ftr
jag skulle ju upp där och fixa lite grejer och sen så gick vi ut och åt på kvällen och så
träffade vi den där... eller pratade med den där kvinnan.

M: Enligt ftkhörmed _så säger hon, att hon fick ju köpa några saker när hon
var där i Falun, bland annat en dalahäst en mindre en rosa?

G: Jaså (skrattar) det kommer jag faktiskt inte...

M: Hon hade den kvar faktiskt.

(3:Ja, ja det är möjligt att hon har köpt den.
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M: Hon hade fatt pengar av dig till och köpa den.

G: Nej det kommer jag inte ihåg om jag gav henne pengar fr och köpa en dalahäst.

M: Ochsåvardetnånparfymocksånånmindresak, därhonfickgåinsjälviden
shopen, fr att du inte ville flilja med?

G: Där ringer inga klockor.

M: Och sen när ni kommer tillbaka till Stockholm och du l5nrnar av henne vid

•
bostaden, då hade hon fatt pengar.

G: Nej alltså Falun var inga pengar inblandade, jag ringde till henne och frågade om
hon ville hänga med och det ville hon. Ja nej.

• M: Men då när ni kommer tillbaka till Stockholm, så säger ju hon att hon fick pengar
då?

G: Nej det kan inte vara sant alltså, därf& att jag hade jättebråttom vi var fbrsenade av
nån anledning på väg tillbaks, så hon fick hoppa ur nånstans vid nån tunnelbana tror
jag, så det var jättesnabbt,alltså fZ)r att jag måste iväg. Ja nej så var det inte, det var
inga pengar i Faluresan, nej.’

H: Du sa att du har betalat ftSr sexuella tjänster i hennes bostad, men när ni var hos
Joakim Kramner betalade du henne då?

G: Ja det tror jag nog, ja det tror jag.

H: Så det är i hennes bostad ch hemma hos Joakim Kraniier?

. G: Ja åtrnintone en gång där, jag vet inte hur det var vid nummer två, för då var det
somtyckte att vi skulle åka dit, så jag kan inte säga hur det var då, men i
Stockholm var det i alla fall.

H: Och antalet gånger kunde du inte...

0: Nej jag har ju träffat henne så mycket av helt andra skäl.

H: Av vilka skäl har du träffat henne?

0: Skjutsat henne, hjäJt henne med hennes hund, handlat, ja olika saker.

M: Har advokaten några frågor?

A: Nej tack

M: Förhöret avslutas 09.35.
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H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund
L: Göran Lindberg

H: Idag så tänkte jag att vi ska prata lite om en kvinna som heter Vet du vem jag menar
då?

L: Mm.

H: Vet du var hon bor?

L: Bredäng va?

H:Mm

L: Ja

H: Kan du berätta lite f5r mig om henne, dina kontakter med henne, när du furst träffade
henne och hur?

L: Ja det var ju via Telefiket.

H: Via Telefiket?

L:J&Och....janejmenjagkanintekommaihågnärmenjagträffadehenneiaflafallen
gångochdåsattviochsnackaibilenochsentrorjagdetvaroralsexibilen,engång.
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H: Ungefär vad pratar vi om fr tid?

L: Alltså jag har ingen aning.

H: Kan det vara flera år sedan eller några månader?

L: Nä, nä, nej alltså jag har ingen, ingen ....aning. Jag kan inte säga det.

H: Vet du om det var vinter eller sommar eller?

L: (Lång tystnad) Nej det var inte sommar i alla fall, jag tror det var.. .nä.. .nä, jag kan inte. säga, men, men nä jag vågar inte.

H:Kandusägavilketår?

L:Nej

H: Inte ens det?

L: Nej, inte ens det.

H: Du säger att du träffade henne på Teleliket?

L: Ja, Telefiket och så vet jag att.. .eh, alltså.. .det enda jag vet att t&sta gången vi träffades
så,såvardetibilen.

H: Och var var det någonstans?

L: Ja det var någonstans ute i Bredäng någonstans, har jag fr mig, Segeltorp, Bredäng, jag
har f& mig det, ja. Phhh, det var en gaIkR glad tjej kommer jag ihåg, det var mycket snack
ochliteskrattochlitesådäroch jalitesådäromauviskullegöradetibilenfrjag
varintesåpiggpådetva,detvarintemingrej eh,jamendetvarlitesånLOchsenså,
alltså jag kommer ju inte ihåg men sen så, nästa gång vi träffades....ailtså jag tror att jag
skjutsade hem henne då... .jajag tror det, det var inte så långt ifrån där hon bodde alltså, det
här, jag skjutsade henne så gick hon hem då.
Nästa gång vi träffades så tror jag att det var hur lång tid det var efter det vet jag inte
hellermenviträffadesiallafallochjagvarjufortfarandeintesådärpiggpåattvaibilen,
mendåsahonnej,vikanintevarahosmigsahon,ellernågontingsåntdär,utan,menjag
fixar det sa hon. Ehhh, så vi gör det i källaren sa hon. Ja, där hon bodde och det var ju lite
fascineradealltså,såhon...jagtroratthonboddeienuppgångochsåträfldcsviienarman
uppgång då och så åkte vi ner i källaren. Det var en sån där vanlig källare alltså och sånt här
ljus som slocknade efter ett antal sekunder, så vi hade sex därnere och det, jag menar det
blir ju kanonmörkt, det var ju bäckavart efter några..30 sekunder eller något sånt där, men,
men det var också mycket skratt och grejer där nere. Jag tror hon hade med sig en flit också,
jag tror det, ja det hade hon. Så vi hade sex där nere, vanlig missionär ställning. Sen så.. .ja.
Sen så tror jag vi träffades någon gång till, men sen så träffades vi inte påjättelänge
och på linjen kallade hon sig f& och jag har hört henne på linjen och ibland
så har hon hört mig också och hon kallar mig fr sin favorit gubbe. Gubbe gillar jag ju inte
naturligtvis, men hon kallade mig fl3r det i alla fall.

Så hon har tagit kontakt med mig på linjen och sagt, hej känner du inte igen mej, det är
ska du inte komma och hälsa på mig och så där, har hon sagt. Men jag har inte gjort det.
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Men sen fl3r en tid sen så var det åter igen så där att hon hörde mig på linjen. Och då så sa
hon, nu måste du komma och hälsa på mig flr jag är en helt annan person, du kommer inte
känna igen mig, du måste komma.
Ja då åkte jag ju dit då, vi avtalade att vi skulle träffas, jag skulle komma upp till henne, och
jag kom in till “ ri hade så hon,

ochsaatt
• — _r ehh.........Jaa, och så hade vi sex, inne i hennes rum där.

Sen rökte hon och ja, och så skjutsade jag ner henne till centrum jaa. Det är så,
möjligtvis att vi har träffats någon gång till alltså men det har inte varit något speciellt

H: 1 samma?

L: 1 samma hus, jag vet inte om det var samma uppgång men i samma hus i alla fall. Jaha.

H:Omjaguppfattatdigrättdå,såsomduminndetsåharduträffathennetregånger?

L: Ja.. .kanake det kan vara fem gånger, men alltså det är... .ja någonstans där, tre till
fem gånger. Första gången vet jag att vi gjorde det i bilen och andra gången, andra eller tredje
gången.. .ja, gjorde vi det i källaren och sen har jag varit hemma hos henne två gånger
har jag för mig. Ja, någonting sånt

H:Denfbrstagångendå,omvigårtilldet,dåträffadesniviaTelefiketochsensåhöllnitilhi
bilen, var träffades ni, minna du det?

L: Nej. Vi träffades nog bara på ett ställe så där

H: Och sen så skjutsade du henne hem?

L: Ja vi var ju alldeles i närheten där hon bodde, det kommer jag ihåg alltså, det var jag
är inte riktigt säker på att hon bodde på samma ställe som hon bodde senast, det kan var att
hon....ellerocksåatt gickhontillenkompis...föratt alltsåvivaralldelesi
närheten av där hon skulle och jag har för mig att det inte var på det stället hon... .jag träffade
henne i hennes lägenhet sen, så det är möjligt att hon gick till en kompis eller så.

Eller om hon bodde på något annat ställe, men det tror jag inte.

H: Och då var hon äger du?

L: 3a,dåvarhon

H: Och sen andra gången så säger du i källaren?

L: Mm,dåvarhonockså

H: Då var hon också

L:Ja.
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Hennesodde i samma sa hon.

.

H: 1 källaren, var, i gången eller i något förråd eller...?
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L: Nej men niliså, det firju ctt adkioia1iL källare alltså, med en iång gång s här och s gårdet in små gångar så här och sen så är det såna här ftSrråd med trädörrar eller hönsnäts dörrar,såattman går in däroch såharman dåsittförrådtbrsin lägenhet Såattvigickneri omhonboddepåtrorjag,sågickvinerpå.J,viåktehissnerochsensågickvi ner i den här långa gången och sen så gick hon in i någon utav dom här smågångama dåbara som var kanske 10 meter. Och så var vi där.

H: 1 gången?

L: 1 gången ja

H: Inte i något förråd?

L: Nä, nä, i gången. Och det var ju mycket fniss och skratt där flr jag menar det ärju ovanligplats alltså, jag menar nu var det ju på kvällen så att det kanske inte skulle komma så mångadär men det är ju bäcksvart alltså man såg ju inte handen framfi5r sig ens.
H: Och duvetinte hur lång tid detvaremellan den firsta och andra gången?

L: Näe, det är möjligt att vi har träffats någon gång emellan också men det har inte vart.. .nej,jag tror inte. Alltså vad jag kommer ihåg så har jag vart i hennes lägenhet två eller max tregånger. Och sen så var det i källaren och sen så var det där ja, jag har inte träffat hennemer än fyra fem, ja fem gånger kanke. Ja.

H: Och så säger du att det går gan&R lång tid emellan och hon vill att nu måste ni baraträffas, då har hon _..E -J- säger du. Och då åkte du till hennes lägenhetom jag förstod dig att?

L:Ja

H: När i tid är det då?

L: Jadetvarjuguv&anyss som jag gjorde det, det måste ha varit här, senhöst, ibre julnågonting, nåt sånt där.

• H: Om man tittar på telefonmätningarna så har ni haft en hel del kontakt i november, kan detstämma?

L: Mm, ja det stämmer, ja... .mm, ja då pratade vi säkert.

H: Rica hotell, har ni träffats där?

L: Nej.. .det kan jag inte erinra mig.

H: Den 22 december 2009?

Nej Med henne?

H:Mm

L:Nej

H: Den 22 december 2009 klockan 17.38 så kommer du ensam ut från Rica hotell och pratar imobiltelefon, går långsamt mot Hötorget.
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L: Ja, okej

H: Vid Slöjdgatan 9 vid butiken Levis så mötte du en kvinna som också hade en mobiltelefon
framme, på några meters avstånd så slog båda ihop mobilen och går fram till varandra och
böajade prata direkt.

L: Okej...mm. Det kan inte ha varit hon

H: Va?

L: Det kan inte vara hon jag vet inte... .näe......känner inte alls igen.och det skulle vara
hon?

H: Mm

L: Säger hon det? Eller vem säger det? För jag kan inte erinra mig att jag har träffat henne
där Näe

H: Ni har i alla fall telefonkontakt med varandra.

L:Jaha menjagharinget

H: Och ni pratar med varandra

L: Jaha? Nej men jag har aldrig träffat henne utanfl3r där, nej

H: Nu tog inte jag med mig ljudupptagningen på det här, men vi kan läsa ett samtal här.
Det är J 1 ch avlyssnad telefon är - och det är den

-

j1 Då ringer du upp en kvinniiom svarar.

(Samtalet låses upp avft)rhörsledaren och LindbergJb(jer med i texten)

L: Är det med henne?

•
L: Jaha.. .nå men vi har aldrig varit på Rica hon och jag, aldrig, det är ju möjligt
att ja attviharträffatsdåmen nejviharaldrigvaritpåRica.

H:Intedet?

L:Nej

H: Då ska vi ta och lyssna på dom här samtalen och titta på våra spanfilmer, men vi fr göra
det vid ett annat til11lle.

L: Ja

H: MenefterdethärmötetåRicasåharjagocksåettsamtalochdåärdet -

avlyssnad telefon är - klockan _J1 då ringer du till
någon annan kvinna.

(Samtalet låses upp avJi’irhörsledaren och Lindbergföer med i texten)
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1-1: Minns du det samtalet d det är till en snnan kvinna?

L:Jaa,jomen ja...ja jo....javemdetnuvar.

Advokaten: Det är till det där numret va?

H:Mm

L: (Lång tystnad). Jo men det kommer jag väl ihåg.

H: Menminna duintedåattduträffadehennedär,

. L: Näe nä (lång tystnad) nä jag kan inte erinra mig det faktiskL

Advokaten: Det är två dagar innan julafton.

H: Mm.

L: Ochsäger att vi vart på Rica tillsammans? Med någon kvinna eller vaddå?

H: Jag säger det, det verkar så när vi tittar på telefonavlyssningen.

L: Ja men säges ‘ft vi har vart på jaellv - att vi har vart på Rica.

H: Hm, du minns inte det nu?

L:Nej

H: Nä, ska vi göra så att vi släpper det lite och sen så gör vi så att vi får ta med oss lite spanfilmer och så avlyssningen så får du titta och lyssna själv så kanske du minns det?

L: (Lång tystnad) Ja (tystnad) Nä men om jag träffat henne där (tystnad) Nä,det är svårt alltså.

. H: Mm men vi släpper det så länge så kan vi titta på det sen så kanske du minns. Viåterkommer till det.
Det är likadant sen att du skulle ha träffat henne på hennes bostadsadress här den

-

L:Jadetärmöjligt

H: Kan du komma ihåg det?

L: Näintejust det datumetmenjagträffadejuhenne närhonvar .lltså, närjag såghenne, ja i hennes bostad, ja det kommer jag ihåg. Men om det var jiit det datumet.

H: Det var ju något i november också att ni hade haft kontakt?

L: Ja

H: Efter att hon hade — då, hur många gånger har du träffathenne då?

L: Två. Vad jag vet.
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L: Javad jag kommer ihåg är hemmet

H: 1 hennes bostad?

L: Ja det där med Rica ja, i alla fall.. .mm

H: Berätta om när du var hemma hos henne här nu, bara någon dag innan nyårs afton då?

L: Ja, jag menar, det var, det var ju det som jag berätde fbrut att jag kom dit och hon var
och ja...visnackade,honsatti därochsåfickhonnåttelefonsamtalså

blev hon ledsen över det, det var någonting och så där och sen gick vi, eller hon och
jaggickinihennesmmochsåhadevisexdAr och ja.Honprovadeiteutav
dom här kläderna eftersom hon nu kunde få på sig dom och gick omkring i dom. Näe det var
bara någon kjol tror jag kjol och topp möjligtvis ja, så hade vi sex, rnissionär
stållningen.. . .mmni ja så satt vi oss och snackade och hon rökte rätt mycket och. så skjutsade jag henne till centrum, det var väl då jag skjutsade henne till centrum.. ..ja, ja,
mm

11: Var det meningen att det skulle vara någon mer med vid det här mötet?

L: (Tystnad) Mm....ja vi hade snackat om atti, att vi kuUe ha någon tjej med, jag tror
det men så blev det ju inte och sen så snack. . . .sen så messa hon mig efteråt
någonting om att och det var därf& som jag... .ja.. . .hon sa någonting så här om
att “Janärjag är med dig vill jag inte ha någonting men om det är någon annan med så
vill jag ha lite” och det tyckte jag var ja sådär och sen så sa hon någonting om
att detärvälbättreattdu,attviträffashärmeddendärkvinnanänattvigördetpåetthotell, utan att du tar med henne hit, det känna bättre eller någonting sånt där. Men eftersom
jag gillade inte riktigt det där messet där hon sa att om hon var med mig, av mig skulle hon
inte ha någonting men om det var någon annan med skulle hon ha och det var ju pengar
då sådåskippadejagdet ja,såvardet

• H: Minns du om du kontaktade någon annan man?

L: 1 samband med det?

11: Mm.

L: Nä det minna jag inte

H: Jag ska visa dig här, det är _ IL_JF, avlyssnad telefon & — , ett
sina som är skickat ,-till ett nummer som heter — Vet du
vem som har det här telefonnumret?

L: Jajagtrordet, detärnågonsomheterrorjag.

H: Mm, precis, akim Cramner heter han. Där har du skrivit ett sms “Kommer 15.00 med
henne. Hur mycket ger du henne? Men gör det snyggtför hon är en sko4fej på sittförsta
äventyr o ingen hora”

L:Ja närvardethär?

H:Detärdageninnan
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L:DeiihAr ,nej,den här nha rjuvei fiat chsådärochattviskulleha
skoj och så där vidare och.ehh men då han har frågat om jag kände någon
tjej som som som ville va med men det blev aldrig sen nä det blev
aldrig någonting.

H: Hur kom det sig då?

L: Åh dels så var jag inte så intresserad av att vi skulle ha den där
kontakten men han är lite knepig han messar mig mitt i natten och jag vet
inte ehh

H: Har ni träffats någon gång?

L: Ja vi har träffats två gånger ja han är trevlig i och Wir sig men han är konstig
också på något sätt han Jconstig, mitt i natten så messar han mig och säger ska vi
träffas, har du någonting som vi kan göra tillsammans och vill du ha kul så där

. 11: Ja, han svarar dig här, det är - avlyssnad telefon .- xii
detärfr _Jiockan ‘vararhansåhär “Dufäravmigdu ger
henne gillar inte smsa sånt hdr”

L: Eh... han har inte gett mig någonting det var väl det också som gjorde att jag
inte fortsatte... att jag skulle vara någon fbrmedlare av pengar där

H: Vipratadejuom detfbrut närdudelgavs misstanke om koppleri, närtjejen sa attdutog
emot pengarna?

L: Mm, ja det var väl därWir också som det inte blev någonting.

H: Det ärju märkligt att en man svarar så här, “du får av mig du ger henne”.

L:Ja,nämenhanärjuknepigdendärmannen,men hanvifljuträffasochsensåvill
han... så har han.. .ja han är väl lite underlig på det sättet... .han är trevlig men
underlig och eftersom han skriver så där ja då jag styrde av det där jag, det
blev ingenting. Nä.

H: Hur styrde du av det då?

. L: Nä det var väl det att vi gjorde ingenting, helt enkelt

H: Så du hittade inte på någonting då bara?

L:Näe. Det trorjag inte

H: Du skickade väl något sms om att hon hade tandvärk eller vad det var? Kommer du ihåg
det?

L: Nä det kommerjag inte ihåg men det är möjligt att men äh jag styrde av det i alla
fall.

H: Då när du var hemma hos henne här den 29:e, minns du om du fotograferade henne?

L:Nej det gjorde jag inte trorinte jo det ärmöjligt jag gjorde näe jo det
gjorde jag nog Wir att hon, hon, hon ville visa att hon var ja, just det det
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L: Jae, 500,1000 någonting sånt... .ja.

H: Och vem bestämde priset?
L: Hon

11: Hon?
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brukar jag näatan aldrig göra nen jag tror att jag tog ett kort när hon satt vidköksbordet... .jag tror det, ja fr att hon var väldigt uppåt att hon var så, en ny människa,ochfin jajagtyckteocksåatthonvarfin,mm ja

H: Vad tog du med f& någonting, vad tog du kort med?

L: Ja det måste vart en kame. . .mobil.

H: Din?

L: Eller hennes

H: Okej, det minns du inte?

L: Kanske hennes för att det var nog att hon hon som ville ha ett kort.. .för att hon....,detkan vara hennes så att hon har det kvar.. .ja det kan det ha vart.

H:Vetdu,vadvarsyftetmedattfotograferahenne?

H: Var det någon som ville ha fotografi eller?

L: Näc. . .näe utan det var nog att hon tyckte själv att hon var fin alltså ja, jo det ärjag nästan säker på nu, jag måste fl fundera lite, men jag tror att hon sa det att att honville att jag skulle fota henne.. .ja jag menar det var ju
.

HVetdunärhonhadegjortdenhär__-

L: Näe men det måste hon ha gjort någon gång under den här tiden vi träffadesförst och vi träffades nu för att, jag menar orsaken till att jag träffade henne det varju att hon sa att jag måste träffa henne för att hon sa att hon var en helt annanför hon sa det att hon vad hon hade kvar att gdet var det att hon skulle flj .fast jag tyckte inte det var så farligt, men hon
mendetmåstenoggåttentidi allafallföratt janej jijveflhte exaktnär‘edet näe.

H: Dom här gångerna som du har träffat henne och haft sex med henne, har du betalat för det?
L: Ja.

H: Mm, minns du hur mycket du har betalat?

L: Ja alltså det var nästan så här på gränsen ibland att hon, hon ville inte hautan... .ville ha någon liten sån där... .ja nån sån där så att det

H: Vad har hon berättat för dig om sina kontakter med ‘
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L: Egentligen ingenting. Mer än att jag fattade det när jag var hos henne
ehh......här i höstas då......det var då hon berättade fl5r mig...... det var då hon

blev ledsen, då hon fick det här samtalet Då blev hon ledsen och då frågade jag vad som
hänt. Nä hon ville inte tala om någonting och, ehh ja då så pressade jag henne lite
för att hon såg väldigt ledsen ut alltså, och då sa hon att hon hade fått reda på aL

- ..-

jaha sa jag, då frågade jag ju henne vad var det
tor nagonung aasa där.
Ja då sa hon, kommer du ihåg det var lite skriverier om en man som föll ut genom en, över
enbalkong ählitevagtsådär jadetvarhär,sahon.Jahasajag.Ja,detvar
,trorjaghonsa,ellernågontingsåntdär nejjagvetinteomhonsameni
alla fall, det var bråk här, sa hon, det var bråk Och det bråkades
och och jadombråkadesahon,ochhanfiulöver,detvarnågonting
sånt alltså
Jadåtröstadejaghenneochsaattjamennu,detvarvälbraattdethärblevavnu,nuvilldu
väl gå vidare, och lite sånt där, så det var det enda. Och jag fattade ju inte då att detvar,
utan jag det var ju bara en man som fi311 över baikongräcket Jaha?

H:Närftrstodduattdetvar__

det var väl när vi....ehh tror jag, jag kommer inte ihåg när jag fattade att det
jag Iror jag fattade det f&st när vi hade fbrhör, att det var, att det verkligen

H:Menviharjuintepratatomdet.

L:Jo,dusa

H: Vid häktningstrhandlingen kanRke?

L: Ja,ja, det var det mm, det var då jag fattade, annars hade jag ingen

H: Berättade hon någonting ft5r dig om sina kontakter med honom?

L: Nån hon sa någonting om att han var dum eller någonting sånt där, det var det
enda jag fattade inte vad han hade med henne att göra egentligen.

H: När hon fr det här samtalet när du är hemma hos henne, det är alltså inte här den 29
december, utan det är någon gång tidigare?

L: Ja,ja, det kan det vara. Jag saju att det var två gånger, ja.

H: Har du träffats tillsammans med någon gång?
Nej, aldrig.

H: Är du hundra procent säker på det?

L:Ja.

H:Hurkanduvarasåsäkerpådet,närduinteensvetattduvarpåRicaden22/l2med
henne?

L: (Skrattar) Jo men jag vet, har jag grepp på, hur många gånger jag har träffat honom,
alltså. Och definitivt inte med henne. Aldrig.

209

.

L:l
var



Förhör med IJndberg, Karl Göran Gustav; 2010-03-04 08:58 diarienr 02014(295819-09

210

H:Kännerdutillatthon i.J ättlängefbrinblandningeni —.

L: Nej, det har hon aldrig sagt till mig.

H: Inte?

L’:Nej.

H: Hon har pratat om att du var hemma hos henne direkt efter att hon hade J..och pratade med henne om det?

L: Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej vi har ju inte träffats mer än i höstas, för sen så
var det en ganska lång tid och då var hon — nej

H: Mm. Efter den hAr gången den 29/12, när du var hemma hos henne, så åkte ni iväg
tillsammans efteråt i bilen?

L: Mm, ner till centrum släppte av henne tror jag, jag stod i kurvan och så gick hon....ja.

H:Mm,jagharingamerfrågoromdethäridag.Däremotsåfrvitaochtittapådetdär
tillllJet vid Rica då och så får vi lyssna också på samtalen och titta på film och se om det
väcker

L: Ja, alltså om jag finns på film så harjag naturligtvis träffat men jag kommerju inte
ihåg det alltså.

iade hyrt ettrum där

L: Ja,jo men det brukar hon ju göra. Ja

H: Men minns du inte då?

. L: fI’ystnad) Näe, men vi måste ju ha träffats på något sätt då ja det måste vi ha gjort

H: Mm, vi får återkomma till det.

L: Är det något speciellt då, med det mötet?

H: Näe jag vill veta hur många gånger du har träffat henne

L: Jaha men jag menar.. ..är det dokumenterat då har jag ju gjort det, men alltså.. ..det är
inge....alltså efterspm du frågarniig så där så ja alltså jag liksom...detär
ingenting som poppar upp så där liksom jag har ju gjort det tydligen

H: Just det, det var det jag tänkte på, första gångerna då träffades ni i bilen och sen i källaren.

L: Ja, fast det var rätt länge sen

H: Ja, och sen så fick du träffa henne i hennes lägenhet, kan det varit så att hon inte hade
någon lägenhet första gångerna? Pratade ni någonting om det?

L:Näe
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H:Detvaringetnipratadeom?

L:Näe

H: Om hur hon bodde menar jag

LNde vi pratade inte om det. Men det är möjligt att hon inte hade nå att hon bodde hemma
— 1_ iå kanske .......jag vet inte, det är bara spekulation.

H:Mm,detäringetduvetattniharpratatom?

L:Nej.

H: Nej, då har jag inga mer frågor, då slutar vi, 09.40 är klockan.

L: Mm, okej.

.

.

.
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H: Då Göran tänkte jag, fl5rra gången vi pratades vid om, så var det något tilh1l1e som
jag tog upp här vid Rica Hotell som skulle ha skett den 22/12 2009, som du inte riktigt
rnindes.

L:Mm,nä

H: Och då pratade vi om att du skulle f ta del av en spaningsfllm därifrån, jag tänkte vi
skulle göra det idag.

L: Okej

H: Och medan vi tittar på den, den är kort, så stänger jag av bandspelaren.

(Diktafonen stängs av)

H: Så, då har vi tittat på två korta spaningsfilmer som är från den 22 december. På den fbrsta
filmen så såg viju...

L: Mig

H: Dig ja, du kom gåendes. Känner du igen platsen?
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L: Ja det var utanfi3r Rica Hotell, Slöjdgatan.

11: På Slöjdgatan. Och du kom och bar på en väska, och fbr ordningens skull, vad hade du fi3rnågonting i väskan?

L:Jadetvardomsakersomjagbrukarhadäri.

H: Vilket är?

L: Ehh, dom här kläderna och ja... .och dom andra sakerna.. .dom här lädergrejerna.. H: Och sen så såg vi en kort filinsekvens till där du möter en kvinn& Kände du igen henne?
L: Ja, det vare1ler

H: Ja du kallar henne före

L:Ja.

H: Har du kommit på nu det här tilllllet?

L: Näc inte speciellt, ingen speciell bild som kommer upp.

H: Kommer du fortfarande inte ihåg tilhfliet?

L: Näe inte direkt så där, om man hade frågat mig, har du träffat — Jen 22:a så skulle jaginte säga direkt komma ihåg.

H: Men nu när du ser filmen, kommer du ihåg det då?

L: Ja, ja...jag komzner...jo nä jag kommer inte ihåg mötet, men det, det ärju jag som ärdär... .och hon... .ja. Men det är ingenting så där som poppar upp speciellt

H: Nä. Jag tänkte vi ska titta på lite telefonövervakning, infr det här mötet som sker den 22:adecember. Först är det någonting som jag inte gjort utskrift på fr det är så svårt att skriva utdom här när du ringer till Telefiket.. L:Ja,ja

H: Men den 21/12 kl 17:42, alltså dagen innan, så ringer du till det här Telefiket. Där man julämna lite olika presentationer och få olika kontakter, man får meddelanden. Bland annat såsäger du någonting här, du skickar ett nytt meddelande “H11___ här. 1 morgon skajagtr4(Jz två stycken, en väldigt ung och en kvinna.
OchsensåfårduolikasvarpådethArdåochblandannatsåsägerdusåhärvidetttilh1lledu är generös ocksåfrståss och sen skickar du ett meddelande där du frågar tänder du påatt ge lite smisk d4 så att hon blir riktigt lydig? Och sen så säger du också, du ställer en nyfråga till någon här är du intresserad av att fräffiz två härligt kåta, en ‘- ochen väldigt ungflicka. Jag ska tr4ffii dem i morgon och vill du hängapå och är kåt ochgenerös, så hör av dig
Och då ställer jag dig frågan, vad menas med generös?

L: Nja. . ..att.. .ja.. .generös person, det kan ju vara olika men.. ..jag menar att man är japositiv och är okej och så.. ..man kan ju tro att jag menar att dom ska ge pengar.
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H: Ja det kan man tro

L:Ja.....mendetärintemin tollcningavdet,utandetärattmanär....ja

H: Flera personer som vi har pratat med just om det här med Telefiket, dom säger det att det

är liksom kodordet eller vad man ska kalla det för, generös, det betyder att då är det pengar

inblandat?

L: Nja det är det inte för mig generös för mig det är att man är positiv och... .ja

H: Men när du frågar så här du år generös ocksåförstås, varför frågar du inte, är du positiv

också förstås?

L: Jo men när man f1rtai dom, när man väl pratar med dom och sånt, så då försöker jag

bilda mig en uppfattning om det är nån som är ja

H: Ja, men jag får inte svar på frågan, varför frågar du inte om dom är positiva, varför frågar

du om dom är generösa?

nja jo men alltså jag.. .får man kontakt med dom sen så försöker man bilda sig en

uppfattning om det är en bra, generös, positiv person som alltså jag har ju förut sagt

attjagäruteefterattatt,attdetskavarapositivtva det....inteattdet....ja ärsådär

mekaniskt och så utan jag sökerju männiqkor som, som vill träffas för sexets skull och

för samvarons skull.

H: Mm, men varför säger du generös, jag får fortfarande inget svar på det? Får man bättre

napp då eller?

L: Ja det får man, man får fler som som man kan ha kontakt med

H: Varför det?

H: Jag förstår inte varför du inte säger, jag vill träffa glada positiva människor, varför säger

du generös?

L: Ja för mig är det en övergripande ehh...benämning av en människa som ja

som är positiv och.. .ja

H: Sen så ärdu även innepå Telefiket dagen efter, alltså sanupa dag somni ärpåRica, den

22/12 kl 16:32.

L:Mm

H: Och tog kontakt med någon man där. Så du ärju ute där, i alla fall två gånger och försöker

ragga folk till det här mötet, någon man?

L: Ja, det försökte jag.

H: Sen så var det även sms konversatiön med tre personer inför det här mötet.

L: Okej
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H: Ochdetärdenhärkvinnan, DetärmeddenhärmannensomduharkallatJoakim
och så är det då med den som du kallar far.....

L: Ja, ja just det,

H: Och dom här sms kontakter dom sker ju liksom paralellt med varandra, men fr att det inte
ska bli så grötigt så har jag tagit ut, mellan dig och en person, och så kan vi gå igenom det lite
sakta och titta.

L:Mm

H: Så har jag lite frågor under tiden, och då har jag satt ihop dom. Vi böqar med dom här
mellandigoch — ochattniintebläddrarvidareutanvibläddrarisammataktsåvikan
prata om dom.

L:Mm

H: Och då ska jag säga att det hela tiden är den telefon som är avlyssnad, äi

det är den avlyssnade telefonen. Och det har vi ju pratat om att det är din.

L:Mm

215

H: Det ft3rsta då, det är sms mellan dig och
-— flIttsmsfråLJL

kommer tills holm imorgon em, 2 nätter.

er iVi börjar med
där hon skickar till dig Jag

• L: Mm, vet inte, hon hade någon bekant som hon hade träffat och haft... .jag tror hon hade
haft sex med henne, jag vet inte, men hon sa att det är en tjej som som hon tyckte, som
hon gillade

H: Är det någon du har träffat?

L:Nej

H: Inte?

L:Nej

H: Näbå. Hon s
Och då skickar du 1

L: Mm, den hL hon var alltså en hon

H: Och hon svarar dig J Tskickaf , Ska kolla
imorgon, omfagfår tagpå henne såparsar det mig b ttre tisdag kväll, 17 tiden?
Ochdusvarart Ok

Sen blirdc
Ricapå slöjdg
Så skriver du

-

Vem är det?

JJ!f,-Jär du skickar Hotel?
där hon skickar till dig

skickar du till henne, Kan du

Till när?
Tisdpå dan?
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Sen så skickar du till henne, •
som baila ur törs komma

L: Mm jagtrordetvar_ilersomjagmenade.

H: Ja, och varför skriver du så här, vad hade hänt?

Ska kolla om hon

216

.

.

L: Näe det vet jag inte om det är henne jag menar så... .jag menarl..J1uon kan säga
ibland att, ja men då gör vi det och så blir det ingenting bara

H: Har det varit fler såna där tillil1en som, menar du, som du har stämt träffmed henne och
så har hon inte kommit eller, jag förstår inte?

L: Näej, jag vetinte om . .ehh. . .är så där jätte förtjust på tjejer alltså eller också är det
så att hon... .hon är lite.. .avvaktande på grund av sin kropp därför att hon tycker
att..ja....honärväldigt ochdetkanmanjuförstånärhonhar 3mycket,sådetär
bara det.

H: Vet hon var du bor eller?

- tflnns ingen

PlanerfYr kvällen?
hkriverhon Ärduis

L: Nja, nädetvetjag inte exaktom hon vetmen honvetjuattjag ärmycketute ochfari
landet.

H: ‘ade du träffat en del tidigare?

L: Ja

H: Har du träffat henne på andra ställen än i Stockholm?

L:Nej detharjag inte

H: Och sen så skriverdutillhenne ‘‘

Kommer ikväll berorpå väglag

L: Min, jag var väl på väg då

H: Och
bqjäna nån ikväll?

L: Mm, jag frågar om hon ville träffa någon

H: Förlåt?

skriver du till henne Ska du

svararhon Ok
Och’s
abonnent längre på nrjag hade
Och du skickar till henne, £‘
Och
holm.
Varför frågar hon om du är i Stockholm?

L: Ja hon vet att jag är ute och fanmycket

.

L: Jag frågade om hon skulle träffa någon alltså
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H: Men bqjäna nån, vad menas med det?

L: Ja... om hon skulle träffa någon och ia sex.

H: Är hon prostituerad eller?

L:Nej dettrorjagintemankansäga. Menhon ja...honträffarväl män,jagtroratthon
träffar fler än mig.

H: Betalar du flr sex med henne?

L:Ja.

H: Ja?

L: Ja

217

. H: Det är ett konstigt ord, betjäna.

L: Ja (skrattar) Det beror ju på
H: Nästa då så skickar c -

_____

imor? säger hon. Vilket
Och hon svarar
Och du skriver
Sen skriver du,

P Hon kommer

_f 17 bättre ok
Honfar klä om på toan

H:DetAduochOmmantittadepåspaningsflmendärsåsåtmanattdurizgernär
dugårinpåhotdlletochsåstårduinnanilrfönstretdärochpratarochdetstämmerunge&i
tidpunkt, kan det ha varit då?

L: Mm, det kan det nog ha vart

H: Och jag har ju sagt det att jag har ju delat upp det här så vi tar person fr person som du
har kontakt med, och då ska jag också säga att jag har ju rensat ut, jag har inte tagit alla ams
som fl3regår dom här mötena utan en del ams handlarju bara rent sexuellt och detaljer och så
vidare, det har vi hoppat över. Och då ska vi gå över till din konversation som du har med
den här Joakim innan mötet på Rica.
Och då ska jag också säga att det här mötet påRica den 22/12 det är en tisdag, veckodagen är
en tisdag, så att det inte blir så rörigt Och så bläddrar ni i min takt.

L: Ja det skulle vara om hon skulle ha några såna här kläder som jag hade med mig.

H: Jaha. Och hon svarar, — -- Ok
Sen kommer det ett samtal här.1)et år lika bra an vi lyssnar på det, vi läste det ft3rra gången
men det är lika bra att vi lyssnar på det så fr du känna igen rösterna, och vi stänger av under
tiden här. Det är det är du som ringer till. henne. Vi stänger av.

(Diktafonen stängs av)

H: Då har vi lyssnat på det här samtalet, vilka är det som pratar?

L:Detärjagoch
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slyna tisdpå dan?

L:Mm

H:Vadären slyna?

L: Njäe. . .alltså, son, hon vill ju ehh en som lever ut sexuellt ordentligt.
Ehli.. .ja hon gillar ..och göra allting.

H: Men nu är det ju inte henne du vänder dig till, du vänder ju dig till en annan man hAr?

L: Jo men han har väl frågat han har ju frågat mig många gånger om vi ska ha tre
kant

H: Mm?

L:Ja....

II: Men slyna, alltså vad lägger man f& vikt vid

L:Enpersonsomleverutsexuellt

H: Okej? Jaha. Han svarar, - Hej
måste avsi a litepåflrmw,Teihiskigt sugen vad är detftir jej sk&ii att spTJner henne
ordentligt

L:Mm

H:Ochdåsvarardu, i
gör allt vi vill ser till)
Ochhansvarar’
Och du svarar,
Vem avser du c._.

L: Fast hon är

H: Och han skriver,
Sen skriver du,
till 18 bara
Du styr upp det här lite grand?

L: Näc det ärju - om...det ärju hennes tider som gäller det är hon som...det är
hennes tider som sFnär vi kan träffas.. .hon säger ju att hon.. .hon ehh. . . .två kvällar, eller
två dagar är hon, två nätter eller vad hon säger, det ärju två dagar det det är grunden
hennes tider som styr.

H: Jahonskavarahärtvånättersägerhonmendenendatidenniprataromdetärjuattdu
vill komma 18 och hon säger 17?

L:Mm...ja.

il’ii’‘i±i!jirr’r
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samma då telefon som är avlyssnad.
där du skickar till Ska vi dela en

.

‘Kål snygg undergiven

ur gammal

Imorgonkväll 2lOOjc
- kan tisdago onsdag kl 10

H: Ja. Sen skickar han till dig )k det skiter sig
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nu vi tar henne iS,..

Och då svarar du,
Och sen så skriver
här slynan. Kanon i.

L:Mm,detär

L: Nej det gör det inte

Allt.
Vifar inte missa den
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H: Tycker du inte?

L: onkallarsigsjälvfördet.

H: Det är hon som kallar sig ftr det?

L: Ja

H: Jaha?

H: Hon kallar sig själv ftr slyna?

L: Ja

H: Jaha. Sen skriver han till dig,

H: Gör du verkligen inie det?

L: Nej, ingen aning.

/

1•
1

H: Mm, det här sättet att uttrycka dig, det talar lite emot det du har pratat om Wmit att det ska
vara ömsesidigt, det ska vara

.

.

.

.

L: JahonkallarsigsjälvfrdetochhonvillhiksomlevautordentligL

L: Så i hennes ögon så n4r vi pratar med varandra, så jag kan kalla henne det och hon kan
kalla sig själv det också, det är inte nät negativt, det ärju det sexuella språket ja

H: Okej. Vi går tii)baka till - {an siver till dig Spännande serframemot
det är det ngt speciellt du vill göiajc skönt om det vore då kunde vi knulla henne i skogenjc

L: MII!, det begriper inte jag heller, det ärju det jag säger att han är lite knepig jag
begriper inte alls varfbr han skriver

H: lar nämli&en hur ibland har tagit henne till skogen där det har fimnits andra
män?

L: Jaha jag har ingen alltså han ärju lite knepig den dära, han messarju mig mitt i
natten och så skriver han något helt osammanhängande, jag har ingen aning om vad han
menar med det där.

H: Har du varit med i ett sammanhang med skogen någon gång?

L: Aldrig.
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TT 1n iiiwigr

Hur gammal

Kåt ikväll?
sitter illa till
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.

.

.

.

L: Aldrig, nej. Jag har bra träffat f-nycket f! gånger.

H: Ja du har redogjort för dom.

L: Och det är bara i den där lägenheten.

H: Sen skriver han till dig, Nej naturligtvis
inte har du eifarenhet av henneförut
Jag tolkar det som att det är ett svar på det tidigare sms’et du skickade att ni inte får missa den
här att ni har gått om varann lite med sms’en.

L: Mm,ja så kan det vara.

H:Sen så skickar han,

__________

Har du variti
hade en städerska dä4. _n som knullade och r, -.

L: Nej jag har aldrig vart i

H:Vadär

L:Jadetvarentjejsomvihadetrckantmed....hanochjag....ochattdetvarsköntochbra.

H:Vemärdentjejendå?

L: Detär

H: Mm. Sen skriver du,
, En gåiIg aldrig varit

med en så skönfittslyna vi måste nyttja henne tisdpd dan

L: En gång vet jag inte vad jag menade med.

H:Detärnogattduharsvaatpåomduharvariti kanske?

L: Nej nej. Har aldrig vart.

H: Sen skickar han till dig, — , Skulle viUa
dock nogpå kontoret då kan ej spika dåjc
Och du ställer då frågan,

Och sen så skickar du till honom,
Och han svarar,
inga smsfar nog
Ochdåsvarardu,

Du säger att du tycker att han är så konstig och vill inte riktigt ha med honom att göra, men
du kontaktar ändå honom och det ärju han som gör att det inte blir någon träff, som jag kan
uttyda här?

L:Nqmenanäroftasanmessartillmigoch....heltplötsligtochdetverkarsomat
så fort han får möjlighet så då tror han att det ska kunna funka

II: Så går vi över då till den här kontakten som du och eller 1h om du kallar henne
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fr. en n har inflir Rica hotell, parallellt med dom här andra kontakterna då.-

å skriver du till henne, Vill du knulla?
L:Okej

H: Du har ju sagt att du tycker folk är konstiga som messar dig mitt i natten om olika saker,00:33 :36, skickar du Vill du knulla? Det ärju mitt i natten?

L: Mm men vi har väl haft nån kontakt innan där alltså inte just innan men vi harnog haft kontakt innan.

H:Hm?Hurlångtinnandå?

H: Hon s4arar,

L:Mm,hemtiflhenne.

H:Ocbdusvarar, L
Och då svarar hon,
Du skriver till henne,
hotell bra men 100 -

Och då frågar hon,
Du skriver,
Hon svarar,
Och så skriver du,
fixar kläderfi5r om
Hon svarar,
Så skriver
du spelar oerfåren.

Alltså vill du korna hit nu

3kant med hennepå

___

Vad då 100
Att du hängerpå
Jo mår bättre

‘ Ok bestämmer tid senjag

Oki
Vi säger du äryngre än du äro

fl

22

L:Jagvetinte.Menjagbrukarinteskickasådärbarapangpåmittinatten.
H: Jaha, men det ser nog ut så här.
Vi bläddrar i samma takt. (Avser kopiornapå sms som läses. Fhl:snotering)Hon svarar c -

- ,F Ja
Ochi du, Törsdunudå?Och väi.r du med 2

L: Ja, konimer hon att göra det kommer hon att träffas eller inte.

1

H: Så som du förklarade nyss?

L:Mm

.

.

.

Nätisd

Vad då, vad menar du med det?
—

L: rju . Och hon ser ju mycket yngre ut när hon har bantat du ser ju inteattiär utan att honäri lidern istället Och att hon inte spelar så erfarensom hon är ja... ett sånt där spännings moment.

H: Hon vill lära dig då?

L:
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Oki?
- Imorn em ok?

Japuss
Blir både kuk ofitta. Kåtpå

vid i morgon är det old

Okkiör digpå rummets
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.

H..Vill ‘jiraheniie?
* 4

L:Ja,ja.
H: Och hon svarar, j
Du skriver till henne.
Hon svarar,
Så skriver -

spela tonårssÅ rna?
Hon skriver, -__i’ilken
omfagfår 1000puss

L: Mm.....pengar.

H:Ochduskriver,
toa. Kom ihåg o spela ung;-) o du lyder mig
Vi har ju tidigare pratat om att du regisserar och så där

L:lbland

H: Här regisserar du redan innan mötet?

L: Nja..det, jag menar, jag känner ju, vi känner ju varandra.. .och hon kan nog ibland
liksom ja

H: Vilka känner varandra?

L: Jag och eller Vi har ju träffats innan.
1

H: Ja, men hur många gånger var det?

L: Tre gånger, tre fyra gånger, var det ju.
1

H: Så ni har lärt känna varandrä?

L: Ja... .jag pratarju rätt mycket det ärju det, jag vill känna människor och dom som jag
gillar dom vill jag ju,träffa igen.

/
H: lim, men det här, du lyder mig? 9

L: Ja, därf& att iblaid så uhh så när vi har träffats ch så där.. .säger hon att, ja
men då ska vj.göra så, och sen så helt plötsligt så ändrar hon sig och så gör vi någonting
annat, hon ärjuyäldigt alltså hon har ju en egen vilja., ja och men ibland så gör
honvadsomhelst.....jaha sådär,ommandåskahaettrollspelså,så ja,dåmåsteman
ju fblja det rolispelet. . .annars så blir det ju feL

H: Jim, så du beordrar henne att iyda dig här eller, jag förstår inte?

L: Att följa rollspelet, vi ska ha ett llspel hon och jag och

H: Ja, och då ska hon lyda dig?

L:Jahonskafölj....ja...honskajuspelamed.

H:Jaha.Honsvarar, J Ja
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Och sen avslutar vi med det här samtalet som vi läste förra gången, det är lika bra att vi
iyssnar på det korta samtalet också, -__Och vi
stänger av medan vi lyssnar. 1

(Diktafönen stängs av)

H: Då har vi lyssnat på det samtalet och vi har läst det t1igare. Vilka var det som pratade?

L: Det var och jag.

H: Mm, vi tittade på spaningsfilm, det ser ut som ni båda går med telefonen när ni möts.

L:Ja,mm.
/

II: Vi ska lyssnap ett samtal till bara, och det är efter det här mötet på Rica,
ch det är du som ringer upp! Ti stänger av medan vi

lSssnar.

(Diktafonen stängs av)

H: Då harvi lyssnat på det Vilka är det som pratar?

L:Jag och -

H: Och så säger du Så det var nog inte såfarligt då. Vad menar du med det?

L: ...Nja, alltså det var som jag sa förut, Lmike inte är så där väldigt förtjust
i kvinnor.....så att det kanske inte var så där jätte bra

H: Hände det något speciellt under det här mötet som gör att du säger att, då var det nog inte
såfarligt

L: Nejjag kan inte erinra mig någonting.. ..det enda.. .det enda jag kan erinra mig så där, det
är atL.. inte är så där förtjust i andra tjejer och... arju ja hon, är ju rätt
angelägen om utseende och så där så hon kanske inte heller var hundra... .men hon
kanske, jag vet inte om hon men det var ingenting som....som jag tror blev ledsen
över eller någonting sånt där men -_ärju lite.. .ja. . . .hon är noga med utseende,
fräsch och ja, vacker.

H: Hade uttryckt någonting om att hon inte var nöjd eftersom du säger så där?

L: Nej.. ..näe. . ..det var väl bara att jag hade möjligen en känsla att.. .någonting sånt...

H: Vad hade du för känsla?

L: Nej men att, att dom kanske inte var så där hundra bra ihop.. ..ja.

H: Är det något du har pratat med henne om, m&

L:Näe

H: Du förvissade dig inte om att hon mådde bra då eller?

L: Nej men hon messade ju direkt till mig och puss på er båda fråi’liUa mig och så där, och
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då... .käudc väl jag att et var bra.

H: Och så säger du också här hon kanske kan användas någon gång?

L: Ja att vi kan ha.... en trekant igen.

H: Användas?

L: Ja det ärju ett rolispel, jag menar......Z skulle ju lära henne och lite sånt där det
ärju det rolispelet.

H: Men nu när vi har gått igenom det här, nu minnq du det här tillillet i varje fall?

L: Ja fast ingenting sånt här så att jag.. .fortfarande skulle säga nä jag minnq ju... .att det
har vart ett sånt möte men jag har ju liksom, ingenting som jag, om man bara skulle säga så
där, träffade du, ja visst.. .så, iazget..ingenting som har etsats sig fastpå något sätt.

H:Viddethärmötetdå,dupratarhelatidenon - deltarduidomhär
aktiviteterna på något sätt?

ja det frmodar jag att jag är med.

H: Vi såg i sms’et här att det pratades om pengar,ille ha 1000 kronor. Minns du hur
mycket du betalade?

L: Ville hon ha det så fick hon säkert det....nej det minns jag inte.
H:Nä,och_ _iå,hurmycketbnikarhonf?

L:2fickhon väl

H: Svara bara om du är säker, så att du inte sitter och gissar.

L: Nej men det brukarväl va det

. H: Det brukar vara det, två tusen?

L:Ja

. H: Vem har satt det priset då?

L: Det är ion det var väl 1500 ibland....

H: Jaha, är det beroende på vad då?

L:Nej detärvadhonvillha.

H: Men är det inte olika priser på olika tjänster?

L: Nej det tror jag inte, vi har inte det tror jag

H: Inte?

L: Nej, vi är tillsammans
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L:ViärfflsammanssåaUsägaochdåtarhonbetaltjagtrorhon,hongörnoginga....enligt
vadjagrmigiaflafall,såtarhonfrettbesök.

H: Okej.g tänkte på det också, hon skulle spela ung och oerfarenhon ska lyda dig
och att .&ulle lära henne, är hon dominant eller?

L: Ja, hon kan vara både ock. Hon gillar ju olika rollspel. Hon kan vara både ock.

H: Sen har jag bara några saker till, och det är den gången du träffar hernma hos henne,
efter den här händelsen. Och då är det på en 29 december 2009. Vi pratade
lite om det förra gången. Och jag har gjorfjiis likadant här, inför det mötet så är det en
konversation mellan dig och Joakim och sen parallellt som du har en konversation med
Och här har jag verkligen rensat bland sms’en för jag tror att det var nmt 200, med mycket
sexuella detaljer, men dom har jag tagit bort här nu.

L:Ja,justdet...ja

L: Jaa

H: Eller?

Ja vad har dui
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xh precis lika här så har jagjagit ut
- - -

rvimed -

du ha slatisd el onsd dagiel

.
L:Okej.

H: Eller dom har jag inte tagit med._______
Och telefonen som är avi
konversationen mellan dig ochi

[därduI_rtilll
kväll mdu inte sent

L:Mm

H: Den här starten ärju likadan som inför träffen på Rica Hotell, vill du ha en slyna

H: Och du säger gång på gång att du gillar inte honom, men ändå så bjuds han in och delta i
dom här träffarna av dig.

L: Ja men det beror ju på att han är han ärju på mig ibland.

H:Jamenduärvälkarlnogattfredadig?

L: Jo men det kan.. ..det här ärju ett sätt att f honom lugn. Jag kan ju naturligtvis, men
jag är inte den personen, jag kan ju naturligtvis säga....be honom dra åt helvete, men jag ärju
inte sån.

H: Ja, eller ett bra sätt om man inte vill ha med en människa att göra är väl inte att skicka ett
sånt här sms och bjuda in?

L: Jomenmankan hanärbarakonstig,hanärmnte ehh...hanärjuintedum,
elak han är lite egen.

H: Hin? Han svarar dig,
åtanke vi leker med henne som med hoppas du haft en brajul
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L:Mm,

H: Vadharnilektmedhennedå?

L: Vi var ju hentma hos honom en gång

H: En gång?

L: ja, en eller två gånger, jag kommer inte ihåg, max två gånger.. .ja. . . .en eller två
gånger.

H: Var bor han då?

L: Ehh. . . .han bor bortåt mot .Allet eller ja, i stan fast åt L ,j -., på :-
tror jag

H: Jaha. Och närvarni där?

L: Det var långe sen. 1.

1
H: Du svarar honom,
onsd?
Han svarar,
Du svarar,

L:Mm,jaglåtsasattdetärså.

H: Och sen skriver du, Kommer 15.00 med
henne. Hur mycket gert henne? Men gör det snyggtfi3r hon är en å sittförsta
äventyr o ingen hora

L: Mm det ärju iom sa det att hon ville ha någonting....men jag vill ju inte....ja

H: Vi har ju pratat om det f&ut, någon tjej som sa att hon hade sett att du tog emot pengar,
från andra karlar och stoppa i byxfickan, och du blev ju helt förvånad och du har ju tidigare
sagt någonting om att, ja om dom betalar så är det ingenting som du känner till?

L: Ja, nej.

H: Men här är det ju ändå, hur mycket ger du henne, du ställer ju en rak fråga?

L: Ja. För hon harju sagt att hon vill ha någonting.

H: Jaha?
och då frju han ta det med henne.

H: Ja fast du ärju faktist inblandad, du har ju ställt den här frågan? Du förmedlarju det här på
något vis, hur mycket ger du henne du informerar ju Joakim här att det här kostar pengar?

L: Ja men det han har ju frågat det förut... .någonting sånt här om nån tjej som... .om
viskaträffanågontjejochsådär....såattdetärju....ja....jagvillbaraait...
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Måste löras upp.

4
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______________________

L:Ja

H:Eller? t

L: Näe, ja.. .näe det är nog allmänt alltså som han har frågat om någonting sånt där
pengar... .mm..

H: Och han svarar ju dig, Duf)r av mig du
ger henne gillar inte smsa ånt hår.

L: Ja, nä jag vet att han....mm....men jag ville inte att han ska ge mig några pengar ftr jag
• har ju inte något intresse av det.

H:Nejmennuft3rstårjagintvadsvarardupå?

L: Dufåravmig, hansägeratthanskagemigpengar,menjagharjuingetintresseavdet, så
dettrjuhanskötadirektmedhenne,omhanvillgehennenåpengar.

H: Men det hår han skriver, gillar inte smsa sånt hår, det motsägerju precis det du nyss sa,
att han tidigare har hållit på och skrivit om pengar?

.1

Advokaten: Talat om i ch f& sig.
jL:Talaja fl —

H Talat?

Nä, jag säger ju tt han får ta det där med henne och inte via mig, fbr jag har ju inget
intresse av det, att ha några pengar i

H: Mm, fast inte i den här konversationen, så säger ju inte du det till honom?

L:Nejmendetvethan.

H: Jaha, det vet han sen tidigare?

L: Ja han vet att jag inte

H:Jaha.Ochsenså, Åskriverdutillhonom,
Suck hon sitter har tandinflammation. Jag skjutsa henne. Hon vill ses
efter nyår.

L: Ja, hon fick tandvärk

H: Fick hon?

L: Mm.

H: Åkte ni någonstans?

hon sa att hon hade tandvärk... .mm.
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IL Åkteui till

L: Jag kommer inte ihåg.. .men. . . .eller om hon.....nA jag kan inte erinra mig det Jag vet bara
att hon hade tandvärk.

H: Om jag har fbrstått det hela rätt så var det meningen att ni skulle åka hem till den
här dagen?

L: Ja tanken var att vi skulle åka hem, eller han skulle komma till.. .ja, någonting i alla
fall.

H: Och han svarar, - Ok
Sen skriver du, Honfrågar om du vill ha en

• bild

L: På henne ja.

O
H: Mm. Du pratade tidigare om när vi frågade om du hade fotograferat henne.

L: Mm, jag fotade ju henne en gång.....när hon hade sin f så att säga, med hennes
kamera.

H: Ja, med hennes mobil tror jag du sa?

L: Ja med hennes mobil

H: Ja vi pratade om det Ibrut, då sa du att hon ville prova dom här kläderna nu när hon kom i
dem, och att det var därfbr. Men syftet med att du fotade, kan det ha varit att du skulle skicka
till

L: Nej, jag har inget intresse.. .jag gör ingenting med några bilder det står ju här, hon
frågar om du vill ha en bild.

O
H: Ja, du skriver ju det?

L: Ja, hon har frågat mig om han vill ha en bild av henne

H: Ja?

L:ja

H: Tog du den däibi1den och skickade då eller, är det i samband ned det, det är det jag
undrar?

L: Jag vet inte... .jag har inte skickat några bilder till honom.. . .nä nä. Det finns ingen bild
som är skickad.

H: Nej, men han svarar i alla fall, .._

-

Ja. Han
villhaenbild.
Och sen skriver han,

- Hoppas mmsflmgerar
inga mess efter ikvåll tantdax gott nytt år
Och så skickar han ett till där,

- _j -
- Kan hon

skicka en hyfSat sexig bild gåtilnpå sk,rmpan
Dunämndejuattdutogmedhennes
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L: Hennes kamera

H: Ja, var det hennes mobil eller var.....

L: Hennes mobil

H: Vet du om hon har skickat den till honom?

L: Det tror jag inte.. .det har jag inte någon aning om. Jag vet inte om hon har hans nummer,
det vet jag inte.
Nä det tror jag inte.iTror inte dom har haft någon direkt kontakt, l1ite vad jag vet i alla fall.

1
H: Kontakten skulle ha skett genom dig i såna fall?

L: Ja... .åtminstone. . .jag kan inte tanka mig att hon har haft kontakt med honom.

•
H: Sen är detbaranågrasms kvar, och detärdåmellan dig ochnfrdethärmötetpå

hr har vi sållat otroligt mycket bland dpm. Det är samma avlyssnade
telefon fortfarande.

— dåskriverhon, Vigörsåhärnärvisesså
villjagpengar men meédig ensam inte något är det oki
Du nämnde någonting om det hAr f&ut om att hon hade skickat något sånt här sms till dig?

L: Mm. Det var väl det här sms’et, om det var det här eller om det var något annat nej..ja
det var nog det här som gjorde att jag inte ville träffa henne.. .längre. För att hon skrev
någonting sånt här, jag tror att det här inte är hela sms’et. . . .jag tror att det är längre, ft’,r det
sto4 så här närjag är med dig vill jag ha, vill jag inte ha nåt men är det någon annan med så
villjagha.

H: Hm, men det är väl ungefär vad det står här?

L: Ja, men jag känner inte igen rikti jag tror att det är längre, att det fattas någon bit i det. här Men det var det alltså som gjorde i alla fall att jag inte ville träffa henne mer.

H: Men hon vill ju inte ha betalt av dig säger hon?

L: Nej men det är okej, om hon hade skrivit det bara, när jag träffar dig bara så vill jag inte ha. nåt, sådåhadedetjuvartprecis somjagville hadet, dåvilljag attvi träffas ochharsex
alltså,men,menhosss....detsms’etsomjagkanerinramigiallafallsåstoddetattnärjagär
med dig så vill jag inte ha något men är det någon annan med så vill jag ha nåt.

H: Ja, det tycker jag att det står här?

L: Njajag tycker inte att.. .jag känner inte igen det exakta ja.. ..men då tyckte inte jag
att det kändes bra.

H: Det här är hela sms’et

L:Okej,detfinnsytteHigarenåtdå. .•

H: Jag f8rstår inte det här resoemanget? .

L:Alltsåomviträffasochhonintevillhanågrapengar,dåärdetjusomattviträffasoch
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bara ska ha sex och umgås, då r det helt okej.

H: Ja

L: Mm, men vill hon träffa mig och någon annan ska va med, då vill hon ha pengar, det
lcänns inte bra fi3r mig.

H: Men.. .nähä?

L:Ävenomdenbetalarelleromdetär,omdetärnågonkvinnasomintebetalarochjagska
betala då alltså, alltså

. H: Fast du betalar ju dom här tjejema?

L: Jo just det, men alltså....ehh...jag menar om jag betalar henne och jag....ochvi är med,
jag menar då, då är vi överens om det. Om hon inte vill ha pengar och vi ska vara tillsammans
då är det ännu bättre naturligtvis va, fr då känner jag det ännu bättre va. Men, men om jag. ska betala eller någon annan ska betala när vi är mer än hon ochjag, då, det gillar ju inte jag.
Och,ochdågjorilehondetsåklartft5rmigtyckerjag,att skavivafleränvidåskadet
vara pengar med, och då och då tycker jag att hon var inte, hon var inte, det var inte sexet
eller samvaron som var det mest prikära utan då var det pengarna som var mest prikära och
dåbackajagur.

H: Men det här sms’et ärju klockan ett på natten deu

L:Ja,ja.
H:Ehh,den mötsniju?

L:Mm

H:Detärfyradarduhaftpådigattbackauromduintetyckteomdethär?Menduåkerju
dit?

. L: Jo men då var det ju jag och två tjejer.

H:Nej,nuärvijuhemmahoshennepå ietärjuinf&detmötetvi
pratar om?

L: Jo, jo, men då ska det ju inte va nån där ju.

H: Men duharjupratatmed

L: Men det blev ju ingenting. Vi har ju aldrig vart tillsammans.

Fl — irdujupratatmedinnan?

L: Jo men då blev det ju ingenting.

H: Nej det blev ingenting, men det vet duju inte här när du skickar det här den 25:e?

Nej, nej

H: Du säger att du gillar inte när hon tar upp det här, ändå
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L: Nej, jag Lycket icte jag känner igen det hin, för au jag tror att det finns ett senare, som
säger det här mera....

H: Du säger att du inte gillar det hk, du vill bach ur det här, det här ärju ändå fyra dagar
innan ni träffas....

L: Jo men det här jo men det här sms’et känner ju inte jag igen, jag läser inte in i det här
det som du läser in. Utan jag, jag säger att det finns ett sms som gör det ännu tydligare, och
det måste vara senare då.

Il: Jaha, men det är inget jag har hittat. För två minuter senare så har du skickat till honom i
alla fall.

L: Jo men jag kännerju inte igen det där riktigt

H: Ehh, vi fortsätter här, J -
-vikentidärdu’ viken ålder vart bor han

Ochdåsvararc
kläder att ha.
Hon skriver,
jag veta summa kollar spå nätet vadjag kan handla

L: Ja det fattar inte jag det där riktigt

H: Hon vill veta hur mycket pengar hon ska få så hon kan kolla på nätet hur mycket hon kan
handla.
Och då skriver du, Vilken summa tänker du?
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skriver hon, Jo

14.00 hos dig. Dufar

p Jajag vet du trorpå migfar

.

.

.

.

svarardu,

L: Mm, det är jag som skulle betala det

H: Jaha,men ärdetdusomskabetaladet?

L: Det ärjag som ska betala det.

H: Jaha, men hon harju ändå skickat att hon kunde ha gratis med dig?

L: Ja, men det är jag som ska betala det
H:Hurvetdudet?

L: För det ärjag som säger det

H: Men hon har ju precis skrivit att det var okej och gratis med dig?

L: Ja men det ärju det jag inte vill utan.. .men. . .det görju jag jag betalar men jag har
inget intresse av att någon annan ska betala eller att jag ska få några pengar, utan jag betalar
ju fZr att ha en trekant.

H: Och den här trekanten den ska vara gratis fr LIå?

• .(ohörbart, avbrutna ord...)

H:Ärdetokej?
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L: Ja det är okej

H: Att du får betala fbr hela kalaset?

L: Ja,jag vill ju ha sexet.

H: Hur kommer du fram till den här summan? Frågade jag det?

L: Nej det frågade du inte. Nä men det är väl bara en summa som jag säger.

H: Bara tagit ur luften eller?

L: Ja en trekant tja

H:
-

Jikde du bara betala 2000?

L:Jaa 1

H:kulk få mer pengar då?
‘I

L: Nja.. . jag väger dom inte mot varandra inte jag sa väl två och fem.

H: Jag vill bara fråga hur du kommer fram till summan?

L: Ja det är inget vetenskapligt bakom.

1H:Nä,ärdetsåomnågonställerupppåfleraarnrasakerännå.gonannaneller?

L:Näe,nä,nä

H: Det har inget med något sånt att göra?

L: Nej, nej

•
L:Ja

H: Jaha. Och då svarar hon, -, — Ja det är bra
puss ses i morgon
Och så möts ni då?

L:Mm ch ja den 29:e, eller?

H:Mm

L: Ja

H: Vissa av dom här sms’en hade viju gått igenom Wrra gången så det blev lite upprepning
nu,detvarförattfådetlitemer

L:Ja.
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ll:Mm.Hwmånggångersaduattduhadeträffat

......två tror jag ......jaa, det är det nog, två....vad jag vet, vad jag kommer ihåg, ja.

H: Var hade det skett?

L: Hemma hos honom

H: Och med vem?

L:MetI

• H: Kallas hon f’

L: Mm, hon kallar sig själv Iland.

H: Jaha. Har det varit andra män med någon gång, eller kvinnor?

L: Med vem?

H: Ja, där hos

L:Nej,nejnej.

H: Nu har jag inga fler frågor, nu är klockan 10.50. Har du några frågor.

Advokaten: Nej tack.

H: Har du något du vill säga mer?
Då avslutar vi.

.

.
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H: Förhörsledare Ing-Mane Hägglund
M: Förhörsledare Ingrid Michel
L: Hörd person, Göran Lindberg
Närvarande som offentlig frsvarare, advokat Karl Harling

(Förhöret varplanerat attpåbörjar kl 09.30 menförsenades då häktets lånedatorer inteinnehåller rättprogramvaraför att spela upp telefonavlyssning. Fhl:s notering)
H: Då Göran, efter mycket om och men, så är vi igång nu. Vi tänkte komplettera lite grannangående det här med koppleri delen. Och det vi närmast kommer att prata om idag det ärangående L henne har vi pratat om lite tidigare. Vi ska spela upp lite fråntelefonavlyssningen, när du ringer till Telefiket bland annat Jag tror också att det är bra f&advokaten att höra hur det fungerar det här med Telefiket, det kan vara bra att ha lyssnat pånågot sådant.
Och det här, det är så att det bötjar med ett sms som du skickar till

lch där står det Hotell? Nåtplanerat dd år hår?.År det någonting du kommer ihåg?

L:Mm

H:Sånästadåärettsamtalviskalyssnapå,ochdetärjIetäralltsåbaraenminutefterattduharskickatdethärsms’etOchdåskavita
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och lyssna på när du ringer till Telefiket och då stänger vi. sv banspelaren så läxge.

(Diktafonen stängs av)

H: Så då har vi lyssnat på det här, ett exempel på hur det kan låta när man är ute på Telefiket

L:Mm

H: Och det man kunde höra då, det ärju att du säger att du har en kåt hemmafru som är frånVästerås, om jag nu sammanfattar det här, som är i Stockholm och vill tjäna lite extra, sägerdu vid något tiliflulle.

. L:Mm

H: Stämmer det?

L: Ja, det stämmer

H:Ja,ochvemärdetduavserdå?

L:Detärväl —

H: Kommer hon från Västerås?

L:Ne, -

H: Mm, men det är du avser?
L: Ja

H: Dusägerhäratthonvilltjänaliteextra?

L: Ja jag vet ju om att jag betalar fir att ha sex med henne.

H:Mm

L:Ja

M: Vad sa du nu, att du vet att du....?

L: Ja jag betalar ju för att ha sex med henne. Ja.

M: Hur går det till, när du betalar henne?

L: Vi har sex, och sen när jag går så betalar jag henne.

M: Vad är överenskommelsen?

1:.,: Nä, hon talar väl om vad hon vill ha... .så får hon det.

H: Vi kan å vidare här, vi ska lyssna på mera. Det här samtalet till Telefiket, det ringde dudå den Samma dag, klockan 14:18, så skickar hon ett sins till digdär det står, Jag har ingetplanerat. Kom nyss hit, borpå rica på kungs g.
Dagen efter, den 1å skickar du
till henne Fick du va duktig igår?
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L:Mm

H: Hon svarar dig samma dag, kl Det blev ingenting, vilade imitt rum med utsikt över hö torget. Hotellet bjödpå ost bricka med en liteflaska rött somdomkomtillrummetmea Ochdusvararhenne,straxtefterdådenl6januari,
ett sms Hur går det idag då raring.

Hon svarar, -

- 7ngenting, har varit ute ochhandlat.
Och sen skriver hon till dig, den

-- :tt sm, Kan intedufixa så det blir en kö hår utanför? Behöver lite semesterpengar till min gran canaria resanösta veckiL Kram.
Samma dag då så svarar du, klockan
snabbis 1116. i hon svarar,
14:22,
Samma idå, klockan

____—

stänger vi av medan vi lyssnar på det.

H: Då så, då har vi lyssnat även på det samtalet, du ringer till Telefiket Här upprepar du fleragånger det här med den här hemmafrun som vill tjäna lite extra.
L:Mrn

H: Hur tänker du runt det här du hör nu?

H:Vadsadu?

L: Ja det blir det ju inte

H: Det blir inte det?

L:Nej

H: Nä, iri ska fortsätta då

23t

.

(Diktafonen stängs av)

_,Kan kanske knulla dig en
- i du skriver straxt efter, klockan

svarardå, Kåt.
1så ringer diU Telefiket igedå

L: Alltså.. ..det här sbm skriver till mig, att hon ska resa, det ärju på skämtalltså....det... viharensånton ochsenså, detandra,jagmenar....detärsomnärmansitter på Telefiket så ja så är det lite sprniande och göra så där fbr att se om det blirnåt napp eller inte... .och så blir (ohörbart).

.

.
L:Nej...mendetärdetattdetärspännande.

H: Du säger så här på ett ställe, Jag har en superkåt hemmafru i Stockholm ...vill du attjagförmedlar kontakten.

L: Mm,ja det ärju lite spännande alltså. ...det ärju ett spel som finns på detdär Telefiket. . . .olika saker.

H: Har dethäi spelet gått längre än såhär, att du har fl’,rmedlat kontakten?

L: Jag lämnar aldrig ut hennes telefonnummer.

H: Mm, vi har några sms här emellan, jag behöver inte rabbla dom, men av dom framgår att
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du åker och träffar henne den bh. dsgen.

L:Okej

H: Att du kommer dit och hon hai också berättat fr oss att det är sista gången ni träffas, den

t
L:Okej

H: Meddelanden som går ut på a du är framme nu och att hon kommer zer om fem minuter
och så vidare så dom behöver vi kanske inte rabbla igenom?

L:Nej
— 1

Il: Mm. Sen efter erat möte lär, den —

____

1, så skickar du ett sns — ‘å kvälleji
ått nån mef?

L: Okej

rej, tar det lrt o tittarpå tv. Och då skickar du
Finns någrapå linjen som säger sig

H: Och hon svarar tillbaka, — agfar väl ringa dit och sen så svarar du
bara Gonatt räring. Hon svarar Kram
Och så äVliitar ni den hr kvällen, du skriver klockar

— Lycka till
når du ringer linjen men ta d lungt kram.
DenJIJ f - Jå är det_J , 1 ska vi lyssna när du ringer
till Telefiket igen. Och så stänger vi av så länge.

(Diktafonen stängs av)

H:Dåså,viharlyssnattifl - irduringertiflTe1efiket,ochdufrkontakt
och du pratar privat med en person där du berättar om den där hemmafrun som finns på Rica
hotell på Kungsgatan och att det kostar 1500 kronor att ha sex med henne. Sen kliver cluur

- -

- i och vi har lyssnat också på ett samtal som är bara ett par minuter senare,

____

1 du ringer till Telefiket och fr kontakt med samma man igen och då
_lefonnummer.

L: Ja okej. . ..jaha.. .det gjorde jag tydligen.

H: Ja, du sanyss att duinte hade gjort det?

L: Nk

H: Jagtänktehöralitegrandmeddig, iuköpersexavhenne?

L:Mm

H: Berätta lite om henne, vad gör hon när hon kommer till Stockholm?

237

H: Och hon svarar,
ett sms till henne,’
vara generösa;)

L: Okej

.

.

.

. lämnarc._ —

L Ja hon kommer till Stockholm, tar in på något hotell och så som regel är
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detiuRicadå....jaochsenså tarhondetlugntdärochgårutochshopparellersådäroch
senså hmmm enderavetjagatthonskavadärsåviträffas,ellerocksåså
ringer hon till mig och säger att och frågar om vi ska träffas. Ja så träffas vi, som regel,
intealltidnärhonärhär.Men ja mm,ungefrså.

H: Sa jerhon sextill fleramän än dig?

L: Ja det frutsätter jag att hon gör

H: Mm, du ärju misstänkt fr koppleri.

L: Ja

H: Nu har vi ju lyssnat här på flera samtal där du frågar om, vill du attjagflirmedlar henne,
du uppger ett pris på vad det kostar att träffa henne, du uppger vilket hötell hin finns på, och
du lämnar ut hennes telefonnummer.

• L: Mm ja, jag brukar egentligen aldrig lämna ut hennes telefonnummer... .det gjorde jag
ju här, men . . . .nnars bru ja, att det är kittlande och... .man gör det där, lite spännande.

H: Men nu har du gått ett steg längre här. Kan man görä mer f& att fbrmedla kontakten
mellan två personer?

L Jamankanjusetillattdenblirav påriktigt

H: Hur då menar du? Vad skulle nästa steg vara?

L Ja att ehh förvissa sig om att dblir en kontakt

H: Men har du inte ändå vidtagit alla åtgrder som du kan här fZSr att fbrmedla den här
kontakten?

L: jadetvetjaginte....jaa

H: Efter att du har lämnat uVhennes telefonnummer

L:Mm

H: . . . .så skickar du ett sina till henne, där du skriver Man på g.

L: Okej. . . .ja, jag trodde väl det

H: Mm?

L: Men sen så vet jag ju inte om det blev så

H: Nej, det vetduinte?

L:Nej

H:Menduharväländågjortsåmycketsomståridinmakt, eller?

L: nja jag kunde ju ha förvissat mig om att det verkligen blir så.
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H: Hon uplattsLr irte det här ccli fbrstår nog inte vad du menar f& hon svarar här,
_Nej, hon trodde väl att det var en fråga kanske som du skicka.

L: Okej

H: Var på du skriver som svar, Jojagfixat

L: Okej

H: Hon undrar, - Fixat vad? och det är den om honundrar vad du har fixat Och samma dag klockan fR på kvällen då skickar du sms till
henne, 4llt ok? och hon svarar,

- År hemma nu.

L:Okej

H: Du skriver ju inte och frågar om det kommer någon eller inte.

O L: Nej nä det varju inte i mitt intresse, jag menar det ärju den där kittlingenatt på Telefiket, att sådär, det ärju inte avsikten och ja det ärju det, så detär spänningen som man är ute efter.

H: Mm, fast du går rätt långt i dina handlingar, det är det jag menar.

L:Mm

H: Du lmnarju till och med ut hotell, pris och telefonnummer.

L:Jajustdet,omdetblirsåja...mm.

H: Mm, och du utgår ifrån att hon säljer sexuella tjänster?

L: Ja till mig i alla fall

. H:Mm,jadusanyssnärjagfrågaomduvissteomhongjordedettillfler,dåsadu

L: Att jag firmodarja

H mm.

M: Er överrenskommelse, din och — vad var den då?

L: . . . .Vår överrenskommelse?

M:Mm

Nej, det var väl inget speciellt nä det var inget speciellt

M: Hur länge har ni känt varandra?

L: Äh, ett år kanske tror jag

M: Hur träffades ni?

L: (Suckar) ja det var nog via Telefiket. . . .att vi träffades när hon var i Stockholm
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och. ..._kan inte exakt erinra mig nr vi iräffades faktiskt.
)

H: Är det fler gånger du har lämnat ut hennes telefonnummer?

L: Nej, jag är lite frvånad att jag gjorde det för att jag brukar aldrig göra det så jag är liteförvånad över det men jagkänske .ja

H: Vi pratade ju här förut om att du har träffat henne ochStillsalnmans pf Z.oteu den22 december.

L:Mm

. H:ndetmötetvadhadenibmtdå?Vadvardeinihadekommitöverensomdå?

L: ...jag kommer inte ihåg vad vi ja att vi skulle träffas bara, det tror jag nog, det var noginget speciellt

H: Skulle det vara någon ytterligare man med, var det något som ni hade kommit överens om?
L: Inte vad jag kan erinra mig, det var det inte.

H: Näc?

L nej

H: Nej, det är nämligen ingenting heller vi kan se här på telefonavlyssningen att ni skulle hagjort någon sån överenskommelse, utan att det skulle vara bara ytterligare en kvinna med.

L: Okej

H: Ändå då så den 21/12, dagen innan klockan 17:42 så är du ute på Telefiket och det är ettsånt där halv timmes samtal, det är väldigt långt och där du flera, flera gånger lyssnar igenomolika meddelanden och du talar om att du har en kvinna som drxhdr oerhört snyggoch oerhört kål, med en /ej som är oerfaren men kål och lydig och väldigt ung. Det ärmånga som nappar på det här och du får olika bud, du går ut å flera olika sätt, hör av dig omdu vill träffii henne det här är seriöst och du säger Hefsan ,ärska tr4ffii två stycken imorgon och ha det riktigt skönt, Den ena dr och den andra L.Du är väldigt ihärdig och du pratar om att den här unga då, hon är väldigt oerfaren, aldrig

O
haft en kuk 1 sjärten, bara en dildo och har inga som helst slcyddsmedeL

Du är ganska ihärdig här att få med dig ytterligare en man?

L: Nja det ärju. . ..det ärju den där spänningen att sitta där och se vad som händer.. ..detärju därför

H: Den 22 december, samma dag som ni möts p är du ute på Telefiket igen. Och dåfårdutagpåenmansom janiavtalarvälattm sespåHötorgetvidl9.Mendenhärmannen vill bli uppringd och han lämnar ett telefonnummer, för han vill höra att du verkligenharenljjejdär.

L:Mm

H: Vi frågade j’ j .jm det var meningen, att hon hade uppfattat det som att det skullevara ytterligare en man med och det har ju inte hon alls
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L: Nej, nej.. ..det var nog bara lite fantasier, spänning det ärju därför man är inne påden där Telefiket att kittla

H: Jo fast flera gånger så har duju även fått napp så att saga och att det har resulterat i enträff, sexköp.

L:Hurdåmenardu?

H: Ja du har ju varit inne på Telefiket och träffat, fått napp så att säga.
L:Med «enardu....eller?

H: Näe.... - jl exempel

L: Jaja ja jo jo, men om det känna rätt, annars jag menar det ärju mycket prat ochmycket sånt där... .och sen så kanske det känns rätt någon gång
II: Vi pratade ju om det här med slyna, förut, du skriver, Ska vi delapå en slyna och såvidare. Och då sa du i förhör atthon kallar sig själv för slyna?
L:Mm

H: Stämmer det?

L: Ja

H: Hon blev väldigt upprörd och ledsen när hon fick höra att du sa så?
L: Alltså hon har uttalat det flera gånger

H: 1 vilket sammanhang då?. L: När vi har haft sex

H: Den 25/12, på juldagen klockan 10:42, så ringer du också till .Telefiket och det samtalet äröver 30 minuter, nuhar vi gjort lite tidsmarkeringar här för nu har vi ju hört hur du lyssnar påmassa presentationer och du svarar på nån och så lyssnar du på nån. Då är de en man här somåterkommer med jämna mellanrum, när du beskriver att du har en tjej som finnsDu beskriver att hon är liten och så vidare.

Vem känner du som bor i

L:....jadetärju

H: Mm, precis. Den här mannen han säger att han är nyfiken på det här och då svarar duhonom att om du är generös såfar du säkert lcnulla henne men helst inte spruta i henne.
Den här mannen han återkommer efter några minuter och undrar Hur generös, varfinns nioch vad söker du han säger att han är nyfiken på er och han undrar hur gammal du är.Och då svarar du att du är .och skulle viUa se hennefå lite kuk dufar säkert sköntför1000 spänn

L: Mm, jag har säkert sagt det... .ja menar... .gå ut och ha lite spänning, se vad som
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händer

H: Är det allt?

L: Ja

II: Jag fbrstår inte skillnaden. Ibland så är det spännande och ibland så träffar du ju faktisktfolk här, som du har träffat?

L: Jo men alltså ibland känner man ju f3r att det lite spännande och ha ett samtal ochse vad det leder till och, ja över huvud taget och Och sen om det är någon somman känher att man vill träffa så.. .ser man ju.. ..frsöker man ju f det.. .eller också så går det. inte.Jagmenardetärjuolika,detberorjupåhurdenandraäroch Ja,mangårinpålinjen ftr att man tycker att det är spännande och lyssna lite och vill testa lite och ja.
H: Den 27/12 så är du också ute på Telefiket här klockan 17:37, ett om heteriå lyssnar du igenom flera presentationer och svarar på flera, .u har tekfciisex med en• ungtjejdärdusägerattduvillha heltoskyddadfltt4ca04:lOinpådetsamtaletsåärdeteutjej som tackar Wir ditt meddelande och säger Generös, vad menar du med det? Och då svarardu, Om vi ses och du gör det sk/intför mig såfar dupengar utav mig.

L: Ja (skrattar till)

H: Vi har ju pratat om det här ordet, generös, det betyder ju inte pengar Wir dig säger du ju?
L: Nej i normalfallet inte utan det är att man bjuder på sig själv

H: Men här säger du rakt ut när hon frågar vad menar du medgenerös?Om vi ses och du gör det sköntför mig

L: Ja just det, men det var säkert inte att vi skulle träffas utan jag Wirstod ju vad hon var uteefter så det jag Wirstodju vad hon var ute efter Men henne träffade jagaldrig vad jag vet.

Il: 1 fbrhör den 27:e januari, jag kommer citera dig nu

L:Mm

. H såfrågarvinärduärutepådomhärlinjerna,sex ellervadmankallardetWir....s;xtelefon linjer eller vad det är..

L:Mm 1
om det var.ivåilgsmässigt eller om det var något sexmissbruk frågade vi dig, och nuciterar jag dig nej men det trorjag inte det är utan, alltsåjag kanfarcineras somjag saotroligt mycket av dom här människorna då, man kan prata med alla typer och undrar liteoch så, en del ärju rätt roliga attprata med ocks4 alltså dom harju tankar somjag aldrighar kommitpå och en del ärjufullständigt....man undrar hur dom har kunnat ringt upp, allahästar är inte hemma alltså. Och dessvärre så är det väl mest karlar som är såna.

L:Mm

H: Såsaduden27:ejanuari.Nuharvilyssnatlitepå....hurtänkerduruntvaddusadå?
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L: Ja det är väl så, jag fa cincras v människorna där och hur dom tänker och tyckeroch vad dom säger och vilka fantasier dom har . . . .precis som jag själv.
H: Du säger att det är mest karlar som är såna, vi har ju lyssnat på jättemånga samtal när duringer, du ärju ganska grov i mun?

L: Ja alltså det situationen ger nog det ena och det andra, det ärju ja det ärväl det som är ja, hur situationen är där... .afltså att man låter fantasin runt
H: Det ärju inte så att du sitter och lyssnar på en massa folk, du är ganska målmedveten, dutrycker bort, dom presentationer som inte intresserar dig, pip pip hör man, du trycker bortdom, lyssnar på en del, läninarfbrslag, talar om vad du har att komma med?
L:Mm jomen

H: Det är gaiv&a mÅlmedvetet Vi hör ju inte alltid vad alternativen är.. L!Nej nejmendetärvälomman,omdetärnånsommantyckerattmanvillpratalitemer med och nu, nu har det väl varit, när jag har varit inne på tjejernas sida men senfinns det ju att man är som kille och talar med tjejer också ja.
Il: honsasåhär,närniträffadesiblandpåhotellrummetsåkundeduvaraheltuppsh& av att hålla på att ringa till den här telelinjen, precis som det var något missbruktyckte hon.

L: Jasså?

H: Mm. Som något tvångsmässigt.

L vadjagkanerinramigså vardetnästan alltid närvilågbredvidvarandraochså så var det hon oftast som tog upp ska vi ringa till linjen och kolla lite.. .så att
H: Såhardusagtomandratjejerockså?

L:Ja jomendetärnogså,vadjagkanerinramigsåärdetså....viharlegatdär och slappnat av och sen så har vi gemensamt ringt till linjen kollatlite.

M: Men i majoriteten av samtalen, det går ju ut på sex, det ärju inte några samtal om andrasaker, som du säger där att det är av intresse av människor och hur dom fungerar. Utan fokus,det ärju sex?

L: Ja det handlar mycket om sex

M: Vilket är det du fascineras av, som du sa i

L: Nej men jag fascineras av över huvud taget. ...alltså ja . . ..vad man pratar om vadman söker och hur man pratar och ja att man vill ha s pratar om sex också,och allting. Ja, allting. Det är sprniande att höra.

H: Mm, inte på något av dom här samtalen har jag hört att du har pratat om någonting annatän sex?

L: Nejdetkanvaså menmyckethandlarjuomsexnärduärpådendårlinjen
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H: Ja, dom som inte pratar sex, dom knäpper du bort?

ja ibland, inte alltid det beror på vad dom snackar om.

H: Har du något exempel på når du pratar om något annat?

ja, det har jag säkert ja det finns ja det gör detsäkert, men nej det är svårt att säga precis hår

H: Du har svårt att komma på något?. nja att jag gjort det just då och då, men nåt sånt där men.
H: Nej men jag frågade om vad? Om vad, annat ån sex?

L mm, ja ja att cliii att dom inte tycker om utlänningar ibland är det någon. som har sagt och nån år intresserad av ja någonting annat specielltellersådår ochsåfrågarmanvaddommenarmeddet ja
M: När det gäller hotellruinmen så har duju tidigare berättat att du betalar hotellet?
L: Öm jag checkarin ja

M:Ja,närduhartråffat närdetgällerträffarnamed_ hurgårdettilldå?
L:Jadåbetalarhon.

M: Hur många tillfällen har du träffat henne?

L: Kanske.. .ett tiotal kanske.. .ja, det tror jag kanske runt tio kanske
H: Hur många gånger har du träffat henne tillsammans med en annan man?
L: en eller två.. .någonting.

H: Mm, kan du berätta om det?

L: (Suck).. .ja om jag kommer ihåg det ens Nej jag kan inte komma ihågnågra detaljer.

H: Hon berättar om någon gång när ni var ute på någon bar?

L: ja,ja,just det,jajust det

H: Mm?

L jadåvarviutepånågonbar, såflckvi...hon sa att den därmannen, hansertrevligut....ochsen sattvi,soss,frågaomvificksittavidhansbord....ochsåstötte - å honom och sen så tror jag att han fZrsvann, gjorde någonting, senkom han tillbaks, vi trodde inte han skulle komma tillbaks och sen så sen så åkte vi tillhotellet och då så hade och han sex men det var inte några pengar inblandateller någonting.
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H: Hände det nå2ot annat då?

ehhh nej det var nog meningen att vi skulle ha trekant men det blev
inte rätt så utan jag gick därifrån trorjag ja.

H: Och vad var det som hände då?

L: nej det var nog bara det att stämningen var inte positiv fbr trekant,
han han... inte ville eller ingen ville eller, ja.. .om det var någonting, ja. Det blev
ingenting.

H:Blevdusur?

L: näedettrorjaginte mendetvarjuenrensexgrej,detvarju
inge ingenting med pengar eller någonting sånt Har hon sagt det?

H:Vadsadu?

L:Harhon,har sagtaudetvarpengarinblandat?

H: Nej inte den gången

L:Nej,nej.

H: Men, sen så sa du eventuellt en gång till?

L: Ja, jag har för mig det, fast jag kan inte erinra mig nåt

H: Det kommer du inte ihåg?

L:Nej

H:NähL Ochvilkajejerärdetduh&träffattiflsammansmedhennedå?

•
L: Ja det äroch så är det väl — or jag och
möjligtvis J. fast jag är inte riktigt säker där Ja, sen är det nog ingen
mer .nej.

H: Vad har — har ni pratat om dom här tjejerna i efterhand? Eller har det varit
någonting som har....?

L Näe nej det var ingenting speciellt n det tror jag inte inget
speciellt jag har en svag aning om att hon tyckte var trevlig, om hon har träffat
men jag... .jag är inte säker.. .men. jag tror att hon tyckte det någonting sånt där, ja.

H: Någonting som jag tycker är konstigt, iböi:jan här, när du satt häktad, då ratade vi om
den här händelsen där du är misstänkt för våldtäkt ute i. . .tiulsammans med där en
flicka

L:Mm

H: detvar ju det första ärendet som du är häktad för....

L:Mm
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H därritadeduenskissfbross,duberochkanbeskrivavarnistår,hurniligger,i
fbrhöret så visar du, och även under häktningsfbrhandlingen, med dina händer att hon puttar
upp dig. Det är ganska detaljerade uppgifter.

L:Mm mm

H: Det måste ju ha hänt någonting väldigt speciellt eftersom den situationen minns du, men
du minns inga andra träffar vi pratar om? Någonting?

L: Alltså det där minns jag ...... ehh. . . .på grund av den här mannen som hette. DärMr
attdels såvardetsåatthan hanstyrde alltihopaochva ochdet därtycktejagvar. så udda han sa till om allting och man fick liksom inte göra någonting själv, utan
han styrdeallting och satt ochtittadepå Och sen entidsenaresåvarhanju
så arg på mig och påminde mig om den här situationen så därWr så är den så
klar det var lite ......jag har aldrig varit med om att nån har suttit och, eller stått. och......ja..i detalj talat om vad jag ska göra och inte göra och

H: Näe, för ven1brukar hålla i den taktpinnen? Enligt vad flickorna har berättat för oss? Vem
är det som dirigerar?

L: Ja ibland är det jag och ibland är det kvinnan det beror på. .hur situationen är.

H: Mm, men dom här tjejerna som vi har pratat om, alla säger ju att du styr och ställer och du
bestämmer. Vad är det som är så speciellt när han gör det den där gången då?
Ar det att någon bestämmer över dig?

Näedetvarvälfbrstagångensomjag harråkatutfördet
där (ohörbart). . .ja.

H: Så det är L som gör den här situationen så speciell så att du till och med kan beskriva
hur du ligger i sängen? Medan andra möten, minns du inte?

. L:....Näe,domharväl domharvälvarit okejdå...alltså,detharvälvarittrevligt
och bra och ja.

H: Det är väl delade meningar om det, med tanke på dom misstankar vi har framfört?

L: Ja,jo menidomfallsomjagärmisstänktförnågontingsåharjagju
försökt också berätta hur det har varit.. .och har förstått.

M: Men den här berättelsen om händelsen när du har varit i källaren med

L: Ja

M den hade du också ganska detaljerad beskrivning av?

L: Jo mendetvarväl såudda, tyckerjag. Men dåsåträffadejagjuochdå sahon att
vi... .vi skulle inte vara hemma hos henne men hon hon tyckte att det skulle vara
spännande att vi skulle vara nere i källaren, så gick vi ju ner dit och så gick vi på ett ställe
och så blev det kol svart alltså, det var ju sånt där ljus som.. ..hon hade ju med sig nån filt
eller vad det var för någonting också. Och sen så blev det kol svart efter två, tre minuter
alltså, vi såg inte handen, det blev ju mycket skratt och så där, så det var ju ja.
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M: Vad var anlcdningcn till att ni vai nee i kiiarn?

L: Jag vet inte. Det var hon detyrju hon som anvisa stället så jag vet inte om det
var ehh, om hon hade någon — hemma eller om det var någonting annat, det vet inte
jag Ellerocksåsåvardetbarafrattdetvarenkulgrej....jagvetinte vi
flamsade ju rätt mycket där nere. Det blev ju alltså helt kol svart, man såg inget, absolut
ingenting alltså Så det kommerjag väl ihåg

M:Vadvardet,kommerduihågvadnihadetbrsortssexdär?

L: Ja, missionärs ställningen vanlig sex.

. M:Enligtvadhonberättarsåvardetanalsex?

L: Nej (skrattar till), jag har aldrig haft analsex med henne... det var vanlig.

M: Har du tbrsökt att ha det med henne?

• L:Nej

M: År det någon som du har haft analsex med?

L: detärväldenendaisåntfall....såhärsomjagkommerpådirekt

M: Har du frågat någon om det?

L Mmm nja, jag nog frågat men hon vill inte alltså
jag är inte så där jätteintre av analsex utan det är mest spännande och

pröva det någon gång För jir det ju okej.
Mm.

M:Närdetgällcr iadharduberättatfbrhenneomdej.Vadvethon?

L Ja jag har väl sagt att jag heteroch att jag är en egen fbretagare nåt
annatärdetvälinte näe,jagtrorinteatthon,avmigharhoniallafallfittvetanågotmer

M: Har hon titt veta av någon annan?

L nej det vet jag inte

M: Om hon har sagt någonting till dig att hon skulle känna till någonting.,...

L: Ommig?

M: Ja

L: Nej.. ..nej det har hon inte gjort någon gång

H: Har det någonsin hänt, på någon sån här träff du har varit på, sexträff eller nåt, att någon
känt igen dig eller konfronterat dig med vem du är, att du är inom polisen eller?

L:Nej

H: Det har aldrig hänt?
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L:Nej nej

H: Det är du helt säker på?

L: (Tystnad)

H: En gång, vi har ju tagit upp det här med
— J att en kompis eller en kille, tog

regnummret så dom visste att bilen stod på Rikspolisstyrelsen, men jag tänker på, vid någon
sån här träff?

L: Nej intevadjagkan erinramig nej, intevadjagkan erinramig

H: Borde du inte komma ihåg om någon skulle säga att, är inte du ....?

L: Jo, jag tycker det, men.

H högt uppsatt inom polisen eller?

L: Jo, det borde jag komma ihåg om det är nån som har sagt

H: Det borde ju åtminstone öka pulsen en aning? Risken att bli ertappad?

L: Ja Är det någon som har sagt att dom har

H: Jag bara frågar dig. Ja?

L:Nejjagkaninteerinramigdet nej ärdetnågonsomharsagtdet?

H: Ja, det finns uppgifter om det, att någon skulle känna till att du var inom polisen

L: Nej det vet inte jag vem det skulle vara. Vem är det då?

H:.$.arpratatom det

L: Näe hon vet inte om det alltså inte frrän i så fall när jag greps

H: Är du hundra procent nu?

L: Ja Om hon visste någonting förut så skulle hon ha nämnt det eller någonting sånt där
i alla fall, eller

H: Hon har aldrig tagit upp det på något sätt med dig?

L:Nej

H: Har du några frågor?

M:Nej

L: Har hon sagt att hon har gjort det?

M:Vaddå?
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L:Att honhart2gituppdetmedmigatt..?

H: Nej, tvärtom

L: Att jag har gjort det?

H:Mm

L: Nä, nej, nej, nej. Varfbr skulle jag göra det (skrattar till) ? Det vore väl det sista.

M: (ohörbart) och att det är ingen idé att säga emot och jag är högt uppsatt inom polisen.

. L: Nej, nej, det vore ju det sista jag skulle göra. Det vore ju rätt korkat Nä, nä.

H: Har advokaten någonting?

Advokaten: Nej tack.

H: Har du någonting du vill säga?

L: Nej

H: Sammanfattningsvis idag så tycker jag väl ändå att det är det väsentliga här, det
var ju att du ändå fbnnedlade _ hotell, pris och telefonnummer.

L: Ja vid ett tillflle så gjorde jag ju det tydligen.

H: Mm, ochvadvarsyftetmeddet?

L: Nej jag hade inget speciellt syfte med näe

H: Då ställer jag en ledande fråga, var syftet att kittla dig själv, eller var syftet att hjälpa
henneattfAenkund?Jagfbrstårinte,dugörjualltdukan,ochdåfrågarjag,vadärsyftet
med att du gör på det sättet?

L: Jaja ja jag tycker att det är spännande

H: Men då kunde du väl ha ljugit telefonnummer?

L: Ja

H: Du kliver ju faktiskt ur linjen, kollar upp, ger honom rätt telefonnummer, du hade ju
kunnat ljugit, hittat på ett telefonnummer om det bara var spänning?

L: Ja, ja det hade jag kunnat göra, i och fr sig

H: Ja?

L: Ja, ja, jo det hade jag kunnat göra

II: Mm?

L: Ja det hade jag kunnat göra.
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H Ssyftetvar?

L: Nej det var inte att skaffa henne några kunder, det var det inte
H: Jag har inga mer frågor, har du någonting som du vill?
L:Nej

H: Vi avslutar, klockan är 15.05

.

.

.

.
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9. KOPPLERI (295819-09)

Målsägande

Gärning

Lindberg har under tiden den 25 december 2009 — den 29 december 2009 i Stockholmfrämjat at’ id den tiden hade tillfälliga sexuella kontakter mot ersättning.
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Studdiobn den 29 december 2009 och att Cramner skulle betala r den erhållnasexuella kontakten. På grund av tilllUiga omständigheter har det bestämda mötet inteblivit av. Det har dock fbrelegat fara därfZr.

Lagmm

6 kap. l2§ 1 st. brottsbalken

G: Förnekar.

. H: Vi har ju gått igenom SMS här från den 29 december och kanske nån mer innanockså och dom har vi pratat om mellan dig och Cramner, där du skrev nåt liknandeatt: Hur mycket betalar du henne? Men sköt det snyggt.. G:Jadetärmöjligt.

H: Och då svarade ju Cramner dig att han gillade inte och SMS:a sånt där: Du fk avmig du ger henne.

G: Mm.

H: Det strnmer?

G: Ja det gör det, det stämmer säkert.

H: Och det här mötet varfbr ställdes det in?

G: Från min sida hade det aldrig tänkt och vara nåt möte.

H: Fast ni hade bestämt tid och...
• G:Näe alltså...

H: Ni ger honom vilken tid ni skulle komma hem till honom, han satt och vänta medskumpa..
G: Med skumpa?

H: Mm. Och sen skickade du SMS att hon hade tandvärk, minns du det?
G: (Tystnad ).
H: Han blev lite besviken där och ville ha en bild på henne istället?
G: Ja det är möjligt, ja det är möjligt.

H: Du har ju varit hemma hos Cramner med

G: Ja två gånger.
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H: Ja och nu har du skrivit till Cramner och bestämt tid och sk kommamed

G: Ja men min avsikt var aldrig och komma dit.

H: Nej jag tänkte på det vi pratade om igår, att du har ofta använt ordet seröst, men
här var det din avsikt att luras då eller..?

G: Nej jag tror inte han egentligen trodde det heller.

H: Vad grundar du det på?

•
menar ingenting med det, utan han bara tycker det är kul och... ja.

H: Fast det ärju inte han som styr av det här, han blir ju närmare besviken som det ser
ut i SMS:en, han uppfattar det ju som att du ska komma med henne?

G: Nej jag uppfattar det inte så i alla fall, jag har inte fbr avsikt och göra det.

H: Nej men är avsikten att lura honom helt enkelt?

G: (Tystnad ) alltså jag kan ju naturligtvis inte
hundraprocentigt säga vad han tror, men som jag kände det så var det där bara en... ja
att man ville.., det var en grej bara.

M:Mendååkervälhonibilen...

G: Hon åker med...

M: ...jomeddigochhopparavicentruminärhetenavdärhonborfZ5ratthoninte

•
vill?

G: Ja det vet jag inte om... nej då måste jag tAnka ordentligt hur det var när hon hade
tandvärk, nej det... nej.

• H: Av vilken anledning ska du lura Crainner att ni ska komma, jag f&står inte det här?

G: Nej men jag lurar inte honom, ft)r att jag menar - han har ringt till mig förut
eller messat mig och så har jag uppfattat det som att han... ungefär som att han sitter
och tittar på TV och så sitter han och dricker nåt litet vin och så blir.., ja och så f?ir
hanlitefbrsigochsåringerhantillmigellermessartillmig. Ochhanharintealls
nån avsikt med det han skriver, men det är ändå nånting sånt där Kan vi inte ses och
träffas och har du nåt på gång och det vore skönt och ses och.

H: Det kan jag förstå men att hålla på och SMS:a rent praktiska ting om tidpunkt
och...?

G: Ja men det har han också gjort så där: Ska vi träffas klockan.., jag kan efter
midnattellerjadetharvartlitesådär.
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H: Du säger att du håller på flSr att det är kittlande och spännande, vari ligger
spänningen att hålla på med dom praktiska detaljerna?

G: Jo det är lite kul bara, lite roligt.

M: Har advokaten nåt?

A: Nej tack.

M: Då är det köp av sexuell tjänst

GÄRNINGSBESKRIVNING

• 1& KÖP AV SEXUELL TJÄNST (0201-K295819-09)

Målsägande

Gärning

Lindberg har dels den 22 december och dels den 29 december 2009 i Stockholm
skaffat sig en til1tllig sexuell förbindelse mot ersättninga

Lagrum

6 kap. 11 § brottsbalken

.
H: Den 22 december på hotell Rica.

G: Ja just det men 29:e (ohörbara ord)?

H: Och 29:e det är just den här gången som vi pratat om innan här, när du åker hemtill henne, du tar den här bilden med henne som du har sagt med hennes mobil?

G: Ja just det var det var det det, men jag är inte säker på att vi hade sex just (ohörbartord), sex just den gången.

Il: Duhade väskan med dig dit

G: Ja. Den 22:a kan jag vitsorda men den 29:e är jag osäker på om vi hade nån sex.

H: Minns du hur mycket hon fick den 22:a?

G: Nej det minns jag inte.
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H:Nej.

G:Nej.

M: Har advokaten nånting?

A: Nej tack.

M: Förhöret avslutas klockan 09.45.

.
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Förhörsledare är även Ingrid Michel.

H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.M: Förhörsledare Ingrid Michel.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

H: Då är det kompletteringar i ärende K135804-lO med flera ocht handlar ommisstanken om koppleri och köp av sexuella tjänster och det L d som vipratar om.

Vi har ju tidigare gått igenom sms-kontakt och telefonsamtal mellan dig och —

samband med att ni är på Rica hotell den 22 december, då var det några sms på slutethärsominteriktigtvarmed.Blandannatsåärdetetthärfrånden2l decemberklockan 18.16 som du skickar till L.. ch skriver:kåtoch vill ikvälltydligen.

G: Uhum.

H: Vet du vem det är som avses?
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G: Det måste vara
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G: Ja det måste det vara jag kan inte tänka mig nån annan.

______

äffat

G: (Tystnad).

H: - rju sagt att hon har varit tillsammans med dig och en kvinna på hotell istan?

G: Jag kan inte säga det, nej.

H: Du kommer inte ihåg?

G: Nej jag kommer inte ihåg vem det var, nej jag kan inte svära på det.
(C_-— ?ar

—

G: Okey.

åskriverdut_,_

____

mig, har du kuk på G? Och du skickar ytterligare tden2l/l2Hurhardudet?OchsennärviframmeiL__.kommer vid sjutton då okey.
G: Vi?

H:Jadetärdenhärdannärduoch irerdittillRicahotell.
G: Jaha okey.

• H: m jon svarar: Okey. Och sen så skickarhon:Kommer ni i tid? och du svarar henne: ‘ g kommersjutton hon sitter på tunnelbanan. Och det är som avses vi bar jugått igenom...
•

G: Mm.

H: ) så svarar hon: Okey. skriver du attni ärhär, här skriverdubara och det är 17.03 då är du framme vidRicahotell. Ochsen så är det ett samtal som vi redan har lyssnat på när du rn och talar omattduärpåplats.OchsenärdetettsamtålnärduringAipp efteråt,detharviockså lyssnat på.

Sen kommer det den 23/12 dan efter ett sms ifrån 1 till dig: Nästa planeradeS-hohns besök blir fredag 29/1 hör av dig om du vill iråa mig tidigare kan komma13:e eller 14januari fbr en natt vill veta i god tid så jag kan boka hotell. Kram ochGod Jul

2

.

.
det). uon frågar direkt när?

--t tidsmässigt fr

G: Uhum.
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H: en är vi framme vid den 26/12 1:Och det som var innan därvar
,. Och nu är vi framme vidNär dii skickar till Vill knulla dig i Västerås och hon svararag kan komma till S-o1m en natt 30:e om du vill måste boka hotell då så hörav dig i så fall.

G: Jag f&står inte det där med Västerås, men jag... ja okey.
H: Nu har du tagit del av alla dom som finns där. Sen är det... förra gången så speladevi ju upp samtal när du pratade med Telefiket och sen så uppgav du hotell, pris ochtelefonnuninier till

G: Ja just det.

H: Kommer du ihåg det du gick ur linjen och gav telefonnummer?•
G: Mm.

H: Och såsaduatt Jagkundejuha fbrvissatmig ocksåom detkomnån, så attdomska vi gå igenom. Tnnan dess så har vi ju också pratat om, att sista gången som dusk4ile ha tiäffat r den 16 januarij
/

G:Okey.
•

H: Och då så sa jag bara... vi gick inte igenom det jag sa så här Vi behöver interabbla alla dom nu fbr det flmgår av sms:en att du är på plats. Och det är dom härsms:en: !Ar nu. key framme,Ledig? c napp kan vänta femton

H: Så där verkar du vara på besök hos henne då en 16januari?
G: Mm.

1

H: Efter det sen så pratade vi om att hon skrev att du kunde ju ordna en kö åt henneochsensåvarduinpåTelefiketochattduhadefixatenmansomvarpåGpratadeviom och sen så att hon skickade sms att hon var hemma. Och då var det härifrån som viinte hade gått igenom.

Efter det så sammakväfi
hemma, ja svarar hon
idag? frågar du. 4

2

minuter till.

.4

. Och då svarar hon:
är tnu?

• G: Mm.

)Dudå?
OK,

ZZPVar inte säker på om du skulle komma varramme skriver du och så frågar d1i henne:
- Kommer ner om fem minuter,‘kommer nu skriver hon.

— F då undrar du om hon är ensam
- )Fickdunåt
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Nj gick till Moderna och tittade på en dålig utställning svarar hon. 11
-- ,Jå skriver du: Synd jag blev skitkt fbr en stund sen och hade velat höra digberätta när du fick kuk.

4 skriver hon: Inte dålig utan Dali fZlrstås, Salvador Dali.Ochsasickardutillhenne: Hahahaha.Ochdetendasomfinns kvar sen det är ett- sms frånden 23 jamiarf närskickar till dig: Här kommer en varm kram från s5liga (irand Canaria. Och du svärhenne: 11, Tack avundsjuk på dig. Kram. Då har du fAtt tagit delav alla dom.

. Därefter så tänkte jag kan vi göra det på samma, att vi skulle gå över lite grand på dethärmedTeleflketochdärharniegnakopiorsåskavitadethärlitesaktaochvackertnu. Först och främst så tänkte jag fråga dig vilket telefonnummer är det du brukar...hur många olika nummer har du till Telefiket som du ringer?

• G: (Tystnad ) är det två tror jag, jag tror det ja, ja jag tror det är två.
H: Ett 020-nummer och 0939?

G: Mm.

H: Känner du igen dom?

G:Mm.
/

H: Nu är det så här att dom här som står som abonnenter fi3r Telefiket, det är ettfretag som heter
- ch det finns ju trettio olika nummer och ringa på.

G: Okey.

• H: Telefonräkninga och sånt där på... enlel ärju betalnummer och en del ärjugratisnummer?
/

6: Mm ja just det. / /

• H: När du ringer hemifrån tänkte jag?

G: Men då har jag ringt från både betal och gratis.

H: Hur kommer det sen på notan då?

G: Ja det kommerju på telenotan.

H: Är det mycket pengar du har ringt fr där hemma?

G: Ja ibland.

H: Vad kan det röra sig ont? /j
/1

4
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G: Jag vet inte jag har inte r!!knt ut det speciellt så dar.
H: Det ärju så här att den 25 december 2009 så på juldagen, då genom±brde polisenen dold husrannsakan på ditt kontor, ute på polishögskolan.
G: Okey.

H: Och då hittade vi telefonräkningar på hemmatelefonen bland annat.
G: Oke.

. H: Där det var några tusen.

G: Okeyja.

H: Och den gången så har vi också fotograferat innehållet i den här vkRn som fannspå kontoret då, plus en massa massa gula Post-it-lappar med telefonnummer på olikaanteckningar som du hade.

G: Jaha okey.

H: Dom var sedan bortrensade när vi kom den 25 januari, men då kmske du höll påoch stänga igen kontoret?

G: Mm.

H: Alla dom här telefonnumrena som du har bara på anteckningar, varfbr har du ingainlagda i telefonboken i mobiltelefonen?

Nej jag använder inte den så.

•
H: På grund av?

G: Nej jag bara.., använder inte tekniken så.. H:Förattduintevillellerkaneller...?

G: Njajag nej det har bara inte blivit så.

H: Hur håller du reda på allas telefonnummer då?
G: Nej det gör jag inte (skrattar).

H:Nej.

G:Nej.

H:Nuärduiallafallinformeradomattviharvantdärochgjortenhusrannsakanpåjuldagen.
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G: Mm.

H: Jag började prata om det här med Telefiket då, .tår som
abonnent till samtliga dom här telefonnunamerna på Telefiket och det finns över trettio
olika nummer, en del är betalnunimer en del är det inte. Jag försökte göra en liten
sammanstållning över hur mycket du ringer där och dit på dom olika numrena. Från
hemtelefonen så kan jag ju säga, att från den 20 oktober 2009 fram till den 15januari
20 10, så har du ringt tvåhundratretton gånger.

G: Okey.

. H: Senjagvet inte om ni vill attvi går inpå det, jagkanvisaupp härdenkornmerju
också och bifogas också i utredningen. Det här är 020-numrena som du har ringt
under tiden 09-11-01, 09-11-13 så är det sexton gånger och till 0939 under samma
tid trettiotre gånger.

O G: Okey.

H: Och under december fram till den... 1 december till 17 december så är det åtta
gånger till 020-nmnnier, 0 gånger till 0939- nummer, Så med den här perioden som
vi har haft avlyssning 18 december till 5januari så är elva gånger till 020...

G: Sjutton gånger.

H: . . . och sjutton gånger till 0939 och sen fortsätter det då, jag vet inte om det är
intressant och rabbla allting.

G:Nej.

H:Nej.Jasåtänktejagattvigårinpådomhär... såfortdetärnåntingsomniknner
attdethärskulleviviljalyssnapå,såsägernitiflsåbromsarvi.Vibörjarmed

•

och avlyssnad telefon är den som slutar p Vi kan ju
stänga av medan ni läser.

Sådåharnitittatigendethär.Viharpratatliteomdethärtidigare,närvipratadeom
så har vi varit inne och nämnt här. Du säger bland annat här 1 morgon kväll

• elWsen eftermiddag ska jag träffa två hm lite speciellt och frågan är om du vill hänga
påochdela?OchsensåsägerdusåhärHmhärimorrnskajagträffatvå
styckenenväldigtungochenkvinnadetskullevarasköntochhamedenman.Det
här ärju från den 21 december, det är alltså dan innan du träffar Z uchå
Rica hotell.

G: Okey.

H: Och så beskriver du här: Kvinnan ärLJ oerhört snygg och oerhört kåt och
tjejen är oerfaren.

G: Mm.

H: Och så svarar du en här som är intresserad: Du är generös också förstås? Så skickar
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du meddelar de till en och suger: Tänder du på oh ge ht misk då så att hon blir
riktigt lydig? Och du upprepar det här flera flera gånger, om dom är intresserade av att
träffa dom här två kvinnorna, nån som vill hänga på.

G: Okeyja.

H: Och så lyssnar du igenom här och sen så fAr du ett meddelande från en mogen man
som söker yngre tjej och som tycker om åldersskillnad och då svarar du: Hör av dig
om du vill träffa en i morgon var fmns du det är seriöst? Och då fAr du ett svar: Jo jag
är generös och då svarar du okey hur mycket vill du ge och vad ska hon göra eller vad
vill du göra?

• G: Kanske den där då.. nej han... okey.

H: Hur mycket vill du ge och vad ska hon göra?

• G: Mm.

H: Vad betyder det?

G:Njadetärväl liteav...jamendetärjulitespännandeochseomdetärnnsom
nappar eller så där då.

H: Ordet generös återkommer hela tiden här och så ställer duju frågan rent ut: Hur
mycket vill du ge?

G: Ja just det.

H: Vad menar du med det då?

G: Ja generös flr mig det är både och att det var...

• H: Mm generös har vi pratat om mycket, men här säger du faktiskt: Hur mycket vill
du ge?

G: Ja men där vill jagju fråga... ja vill jag ju kolla om dom vill ge henne pengar eller
• inte.

H: Du kollar det?

G: Mm.

H: Ja och om han hade sagt att han ville det då?

G:Jadethärärjuen...jamanvillutochtittalitepålinjenju,omdetär...Skavigå
till nästa?

H: Det kan vi göra ja. Då är det dagen efter här den 22:a jag tror vi har pratat om det
härocksåtidigare, ...åärduocksåutepåTelefiketochdufArtag
på en man som säger: Generös man söker träff hör av er. Och då svarar du då har jag
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en kvinna fr dig, vacker, snygg, kåt, sexig, villig, hör av dig. Seriöst i Stockholm ochatt ni kan ses på hotell där vid Hötorget klockan mtton.

Den här mannen han vill bli uppringd och han vill prata med flickan, kvinnan. Senden 25 december
- ,Jt har vi också pratat om, det är också ensammanfattning av Telefiket. Och då har vi pratat om just det här, cirka 12.20 in påbandet så...

G: 13.51.

H: 13.51 ftr1åt, in på bandet: Om du är generös så får du säkert knulla henne men. helst inte spruta i henne och cirka 1 i25 in på bandet så mannen undrar hur generös?och dusvarardufårsäkert sköntfSrtusen spännoch cirka 18.05 inpåbandet såsvarar duattni fmnsi_ Ochnärvi pratade om dethärsist så frågadejagbaradig vad du trodde om det och då säger du: Jaborju där, här uppger du också ett. pris och så vidare.

G: Ja.

H: Jag kan säga att jag har ju plockat ur dom här ur Telefiket, det ärju inte samtligamen det finns blandat, det finns inget där du pratar väder och vind. Nästa är från den27/12 — dethArharviocksåpratatomtidigare,frdåärdetentjej som tackar flr ditt meddelande och säger Generös vad menar du med det? och dusvarar om vi ses och du gör det skönt ftr mig så får du pengar utav mig.
G: Okey.

H:Senärdet —__frånden28/12därfårdukontaktmeden2_det är nåt som duberättar att du använder gag: IClänamor, gag, läderhaisband medläderbojor, baktill lite speciellt och så lite speciella kläder som jag har, det fordrarjag.Dukläravdignakenochklärpådig(såhörmaninte)ärduseriössåkommerdutillbaka annars låter du bli, det är fullständig doniinans som gäller säger du till henne.
G:Nejmendetvardendärkvinnansomsaatthonvar... atthonvarinnepådetdäroch ja Dagside heter det visst, hon är inne där (ohörbart ord). Ja.
H: Sen är det nån tjej som avböjer här, fbr att hon inte är intresserad av att köra utankondom, det tycker du var synd, det är också nåt som återkommer ganskA ofta, att duinte vill ha kondom. Sen är det ( från den 28/12 en kortsanimanfattning.

G: Mm.

H: Det ärju utpiockat här fZr att visa att det inte.., jag har inte bara tagit ut dom somgäller sexköp och koppleri, utan även hur det låter i övrigt.

G: Mm.

H: ‘ -ån den 29/12 du ringer Telefiket, där du kontaktar nån
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tjej som heter Zjich frågar hon vill bli bunden., svarar ytteTligare en tjej att du
har läderkläder och läderbojor. Dessutom frågar du nån tjej från Göteborg om hon vill
gå på porrklubb med dig, har du nån särskild klubb i åtanke då?

G:Nej.

H: Du har ju varit en del på Haga Video?

G: Mm. Ja jag vet inte vem den tjejen är, det är nog bara nån man frågar lite runt.

H:Senärdet fråndenljanuariduringerTelefiket,därären
kvinna som frågäi om din ålder och om du är generös och då svarar du att du är
generös om hon gör precis som du vill. Hur mycket han är beredd på att ge beror på
vad han får, hon går med på sUck och sug, du svarar på att om hon dessutom tycker
om att binda och få lite smisk så undrar du vad det kommer och kosta.

•
H:Ochdufbreslårensiinimaochdusvarartvåochfem. Senärdetfrånden2januari
klockan 23.31 kan stänga av medan ni läser.

Ja nånijing som hela tiden återkommer, bland annat så frågar du en om hon är en
liten slyna från Stockholm? Här är det du själv som använder ordet, diTiäger att: Jag
är domin2nt, nånting som också återkommer, jag får nyttja dig ordentligt. Ordet seriös
återkommer hela tiden och att du ska ta hand om tjejerna, det är sånt som återkommer
ständigt.

G:Mm.

H: 1 - dåärdetden4januaridugårinochsvararnånkvinnaatt
du söker möte ftr Golden Shower nu. Sen svarar du en pratsugen ung tjej: Du söker. domsomviflspelaväldigtungrollspelhöravdigtillmigochtillenpratsugcnung
tjej så säger du kåt äldre man söker en liten flicka med kort kjol och liten fin stjäit
Och sen så lägger du in en ny presentation: Generös man söker kåt liten ificka.

Sen kommer från den 5 januari, det är att du flrsöker komma i
kontakt med äldre man i Falun, det har vi också pratat om, även att du har en
hemmafru som vill tjäna lite extra på hotell. Ordet seriös återkommer hela tiden.

G: Men det var ju inte många (ohörbart ord).

- det är från den 5 januari.

G: Mm det är nog sexan (ohörbara ord).

H: Därärdet en kvinna som napparpå den här idénmedpappa/dotterochdusägertill
henne att du tycker om och stoppa in kuken där och höra henne skrika. Och så
återkommer den här kvinnan och vill att du ska berätta mer och då säger du så här
Mm om på dig när du skolkade stod där med din lilla korta kjol på toaletten och
skulle sminka dig och gå ut men det satte jag stopp flyr, visade dig vad som kan hända
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när man går ut med en sån extremt kort kjol.

Och sen så är det också... du fortsätter här och berättar saker fbr henne i två styckentill. Och det här det ärju... låter ju som samma grej som när du kom i kontakt med
_hon i Falun, på Telefiket, då hade ni också haft nåt rollspel om att du kom
på din dotter?

G: Ja det var nåt rollspel ja.

H: Som du säger att: Det var grej, du kände dig lite obekväm med det här,hon var gawka pådrivande, här är det ju med en helt annan kvinna du kör samma grej?

0: Ja men det är väl att hon.., ja hon vill ha ett sexsamtal menar jag.

H: Men vi pratar ju om din...

•
0: Jag prackarju inte på henne.

H: Vi pratar ju om dina preferenser, du kör ju samma grej?

0: Jo men det bär ärju en kvinna som vill ha ett sexsamtal med pappa/dotterstemat.

H:Villdudet?Jagfrågarvadduvill?

G: Alltså nej men jag är inte speciellt intresserad av det, men alltså jag tycker det ärlite spännande och ha sexsamtal och se hur dom... det tycker jag ju...

H: Fast den här grejen med småflickor, pappa/dottergrejen, fbrstår du vad jag menardu lägger över allt det här i deras... dom andras intresse inte ditt?

0: Nej menskulledenhärkvinnanintenappapåochviljaochsägaatthontyckeratt. hon vill ha ett sånt samtal, skulle jag aldrig ha ett sånt samtal med henne, självklartinte.

H: Nej det förstår vi, men jag frågar om intresset?

• 0: Nej det fixns inget speciellt intrepse fr det, intresse fr mig det är ju att ha olika
sexsamtal och se... jag menar det är spännande och se vad...

H: Men jag hittar inga sexsamtal... alltså det handlar mycket om det här med
pappa/dotter eller liten flicka, ung flicka?

0: Ja det handlar nog om mycket olika saker, ja.

1frånden6januaridåsökerduungkåtfitta,duärgenerös
och dominant?

G: Okey.

H: från den 6januari...
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G: (Chörbara ord).

H: Det har vi varit inne och pratat om.

G: Dom är lite roliga.

H:Dethärtrorjagocksåattviharvantinnepå,detär —_frånden 7januari, fbrsöker hitta en man till kåt hemmafru som vill tjäna extra och att duhar en ung tjej som gillar pappa/dottqrrollen. Seriös dotter i Falun.

G: Mm.

H: Sen har vi ett från den 8 januari och det är
- din presentationdärär:Hallådärdusomgillarlitehårdataghöravdig,dåsvararduentjejsomlåterganska ung där gillar du lite smisk på äldre män så hör av dig.•

G: (Ohörbara ord).

H: Vad letar du efter?

G: Den där kvinnan som sa att hon... där ja den 28/1 var det ja.

H: Gillardu lite smiskoch äldre män såhörav dig, gillarduäldre mänoch litehårdare tag smisk så söker jag dig, hör av dig om du vill träffa äldre män som vill gedigsmisk.OchsensvararduenannmhärJahöravdigvemärdudå,dumåstesägavem det är, jag vill alltså binda dig, gagga dig, piska upp dig ordentligt. Inte nån gångharduavallasamtaljaghargåttigenomochlyssnatpå,bettomnånkvinnasomärdominant, tvärtom så är det du som är dominant? —

G: Men det kommerju (ohörbart ord), jag vet inte om ni hade hela det samtalet, atthon talar ju om då att...

H: Vi pratade nog mest om vad du säger.

G: Ja just det men hon tyckte inte att jag var nåt dominant när vi pratade, utan hontyckte att jag skulle vara mycket mer dominant, om jag skulle vara dominant.

H:Nästasensomkommerdetär1 ichdetärfråndenlljanuariochdetärhärdufrkontaktmed — ochdArärdujufaktisktmisstänkt fZr brott i det ärendet, så jag skulle kunna tro i vill lyssna på det här,hurdomfrkontsktmedvarann?Dåsåskavitaochspelauppdet
Längerviavsåläige.

Då har vi lyssnat igenom, jag har några frågor bara om det här. Igår så pratade viomatt det finns en åldersgräns på Telefiket och att man kan bli avstängd om man nupratar sex och så vidare. När vi lyssnar på dom här samtalen med Telefiket, hur stor ärden risken tror du?
1
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G: Nej jag har bedömt den ganska stor, så fort dom upptäcker nåt sånt, det kan ju ta entid eftersom dom har kontinuerlig.., men jag har testat det där själv en gång så där ochsagt nånting som inte är särskilt lämpligt och rent så där på presentationen nån gång.
H: På presentationen ja.

G: Ja just det och då har dom kopplat bort.., din presentation har blivit bortkppladommandå... såatt...

H: Men i övrigt att prata där det ärju inte...

•
H:Nej.

. G:Nejpratadet... dåskadomvälgåinochlyssnapådetockså,menpresentationerna... ja.

H: Den här då hur gick det med henne, kommer du ihåg det?
G: Nej det kommer jag inte ihåg.

H: Du åkte dit?

G: Nej det tror jag inte.

H: Jo vi var med.

G: Jaha jag kanske var dit och kollade.

H: Hon lämnade inte rätt adress.

G: Nej det kanske hon inte gjorde.

H: Nej det var när hon sa att hon stod och tittade i fbnstret och gjorde en bedömning• om du skulle få kommA eller inte.

G: Jaså. Okey (skrattar).

H: Det blev en bomkörning där. ,

G: Ja.

H: Nånting du vill säga om kontakten med flickornai —

G:Nej.

H: Okey skavi fortsätta lite till?
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G: Mm till avslut.

H:Mm.NAådetärfrånden14januarij
- ichdåharjagenfråga där, en liten bit ner så är det: En tjej från Dalarna söker kontakt, Göran svarar ärdetdusomharlitesvårtatt_ if

G: Jagvetinteja...jamendetärvälnån...jamenjagtrorattdetärnntjej sombarsagt att hon har lite svårtoch så där, då kollade jag om det var hon som... jagtror det.

H: E irju berättat fr oss när ni var uppe i Dalarna, att ni skulle åka hem tillnånkvinna,men
-- ionvändeidörrenochvägradegåindärfrattdetvaren

G: Ja men det var nog inte det.

•
M: Det var ju i samband med när ni träffade den här kvinnan på restaurangen.
G: Ja just det. Nej jag tror inte det är samma.

H: Att det är samma?

G: Nej jag tror inte det.

H: Nej. Vet du vem det var då som ni var hemma hos du och —

G: Nej, nej det kan jag inte säga.

H:Minnsdudetidagdåattmvarduoch ‘osnån?

Nej, nej.

• H:TillenarniansåsvarardusåhArMmborduintemittemotelleromdet är till samma det är svårt och avgöra när man lyssnar på dom här?
G: Ja det ärnån som har sagt att domborju där och dåkollarjag om detärsanima,

• fZ$r att jag menar om man känner igen rösten, man tror sig ju kunna igen rösten.
H: Här återkommer det igen att du söker en kåt slyna och återigen att det här med attdu inte vill ha skydd, sista raden, också återkommande. Men den 15 januari

— ,.där är du en generös man som söker en riktig slyna, frågar omdetärnånsomvillträffasochbliriktigtutnyttjad,bunden.Ochattduärseriös,duären bestämd man, du undrar om nån vill träffa en man som verkligen vill dominera dig:Ja du kommer att lyda mig ordentligt det lovar jag.

G: Mm.

H: Sen får du nåt meddelande från en tjej i Norrköping, som du tydligen har träffatffirut, så påpekar du: Vi knullade utan kondom.
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G: Okey.

H: Det här tror jag också att vi har pratat om från den 15januari: Hör av dig jag har en kåt hemmafru som åkt till Stockholm fbr och ha det liteskönt, jag har en Ut hemmafru som vill tjäna extra. Hon kommer från Västerås honhar tagit in på hotell i Stockholm och sagt att hon ska fl vara hemma.

G: Uhm.

H: En man undrar om du har nåt telefonnummer till henne och då svara du: Nej honskulle mea mig vilket hotell hon tog in på, men det vet jag snart, frågan är hur. gammal du är och vad tycker du ska vi hälsa på henne bägge två, det här är seriöst.Och det är väl .Siom är på hotell här?

G: Ja eller också är det.

• H: Den 16januari besöker du henne och det ärju dan efter här, det ärju då du lämnarut hennes telefonnummer också.

G: Okey.

H: Den 15januari: ( Jag söker en väldigt ung flicka, jag är engenrös man i Stockholm som söker ung flicka, jag är en Ut generös man som sökerung flicka. Du svarar en som är - - äger hon här. Det här tror jag också vi harpratat om - från den 16 januari, när du besöker Att duhar en kåtiimafru i Stockholm: Vill du att jag flSrmedlar kontakten? säger du där,du upprepar flera gånger att hon vill tjäna lite extra pengar, plus att du ska träffa henneoch en ung Ut tjej i Falun, hon skulle vilja ha tv män.

Från den 16januari: Eflallå där var finns du nånstans jag har enhärlig Ut hernmafni som vill tjäna lite extra var finns du? Hon vill tjäna lite extrapengar hon har sagt hemma att hon är ute och shoppar. Hör av dig jag heter - ochjag har enjättebra kontakt jag lovar att det är seriöst hör av dig tch det fort.

1 mitten på sidan så säger du så här: Hon ärjättesnygg och jättekåt och ja oerhört. snygg är hon och gör allt du får göra precis allt med henne, ettusenfemhundra och jadet (ohörbart) säga på linjen fZ’,rstår du väl, men om du vill så ska vi ha närmarekontakt... kan vi ha närmare kontakt.

Hrharviprislapp dåigenettusenfemhundraochdutalaromattdetärpåHötorgetnärmaste tunnelbanestationen är. Men mannen är inte i Stockholm riktigt rätt tidheller. Fortfarande 16januari — där går du in på Telefiket: Villduhaenskönavsugningmendumåstetasatsenimun,jagärgiftochheltokcyochgenerös man söker avsugning men du måste ta satsen i munnen, jag betalar bra.
Sengårduinpånästatelefonhärdensomsiutatpå denl6januari:Jagharenkåthemmafruåtdigsomvillkn viunaiiteextrabetalt,höravdig det är seriöst. Fortfarande den 16:e FJ1 söker du mogenmaniDalarna,detärmöjligtattvitittadepådenigårockså.Denhärtittadeviockså
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på igår:

_____

i iII du träna en kåt mogen man och en mycket ungflicka Falun.

Qdethärharvi gåttigenomdetär J1] detärdärdubeskriverprisetochhotelletochdukliverurlinjenochgårinigen
-_IJ.Joch ltnnr ut hennes telefonnummer. Och sen så kommer det några som vigick igenom igår, fldär du beskriver du söker äldremani Dalarna.

nvi liepå fbr där sägerdu att du sökermän, säger att duharenungkåttjej ochsåsågerdu:Hållermanihennekanmantahenneutan. problem, ger sig helt närman harkuken i henne. Sen är det från den 18januari(detär luren som slutar på _Ilom är avlyssnad, du är ute ochsöker en avsugning där.

Från den 18 januari
‘

- där får du kontakt med en-_om har en killkompis och dom söker en dominant generös man tor rraff,henne har du sen ett samtal med du får hennes adress i och så vidare mendet verkar inte bli nån träff där, du frågar om hon är en liten slyna.
Så 1mnar du meddelande till en annan ockj säger att du är generös, i mitten så sägerdu så här: Jag söker en liten kåt flicka soiiikan vara min dotter. Först sa du så här: Jamenomkvinnanvilldethäromhonnapparpådethär,mendusökerjudetockså?
G:Jadet1iarhänt.

H:Jadetharhänt?

G: Ja men jag menar det (ohörbara ord) linjen där kan man göra mycket
H: Det är ingen större risk och bli avstängd tydligen.

G: (Skrattar).

H: Sen har vi från 19 januari där du lnrnar meddelande till en. man: Du skulle intevilja dela entonåringmedmig, hon ärjättekåt Och såtalardu inett meddelande: Hej jag undrar om du är intresserad av en träff med enjättekåt ungtonårstjej, jag tänkte vi kunde ta henne bägge två. Du pratar mycket om tonårsjejerhär.

Sen har vi från den 19 januari: — ienerös man återkommer helatiden. Sen pratade vi om dom här igår dotim f1ier.J - -- 1därduärute ochsökermäni Dalarna, även den2l inuai,J
-söker man i Dalarna.

____

ker mäni Dalarna och
sökermäniDalarna.

1G: Okey.

H: Nu har vi gått igenom och tittat på dom här, vi har lyssnat på ett av dom idag och
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jag har lyssnat på dom allra fleta, jag hittar inte nåt om avviker att det är iiåt a1natsom avktandlas eller pratas om.

G: Än sex?

}:Ndj.

G: Nej det är väl mycket sex bara.

H: Ja det är mycket di pratar inte nånting annat

. G: Ja det händer ju men inte så ofta det beror ju på, det kan ju vara vad samtalet ledertill så att säga, det kan ju leda till nåt annat ocks än sex, men det är mycket sex.

H: Hur skulle dina presentationer och det du säger kunna leda till nånting annat menardu?

— G: Ja iblaiid så går dom väl inte på presentation hela ti4en, utan 4om svarar väl omdomtyckerattdetänsomhartrevligröstochsådärdetharjuhäntsåattjagmenar att jag tror inte presentationen enbart har betydelse, det trorjag inte. Sen vaddom själva är ute efter också.

M: Vi harju pratat om det här ordet generös så står det efter dig då, men nu kommerdet ju fram om att det gäller pengar?

G: Ja meni grunden står det ftr mig att man är trevlig och bjuder på sig själv, har jagsagt förut (ohörbara ord), men i många utav dom här snnimanhnngen så betyder detfr andra enbart pengar.

M:Mennärdufrdirektafrågansåsvarardupengar,nuidethärsomgör.... G: Jo men det ärju fl5r att jag vet att flSr många av dom andra, är det ju pengar detgäller bara.

M: Seriös vad står det f& då?

• G: Ja det är väl att man ärja inte inne på (ohörbart ord) f& och larva sig, utan man villprata man vill ha et skönt sexsamtal eller man eventuellt vill träffas eller.., ja.
M: 1 böt)an när vi pratade så sa du att just du var inne på Telefiket, så var det ju ettrollspel och du var intresserad av och lyssna på dom?

G: Ja det är mycket rolispel, nästan allt är rollspel egentligen och testa vad dom sä,,geoch vad man tycker ock...

M:Duharjusagtattdtvarkittlandeochhadomhärsamtalen,mennArdusägerseriöst nu det återkommer ju ofta, då är det ju ett syfte med det hela att ni ska träffas?

G: Nej alltså seriöst betyder att man vill ha ett ordentligt samtal, inte att man ska larvasig bara eller så, utan man vill ha ett skönt sexsamtal eller man vill ha... ja om man
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vill träffa nån så vill man att det ska vara okey så däz, så att det inte...

H: Fast du säger ju flera gånger: Ska vi träffa henne tillsammans det här är seriöst?Det här är seriöst när det handlar om och träffas, det handlar ju inte bara om samtal?
G: Nej men dåvill jagjuveta om... man vill ju testa liksom det ärju detman äruteefter, testaja vad vill dom egentligen och så här, sen jag menari mer än nio fall av tioså blir det ingenting, men det är ju det som är roligt och testa.

H: Jag fZirstår inte tycker du själv att du är seriös, du säger att det är fantasier att duinte fbrmedlar några kunder?

• G: Nej det tycker jag inte att det är.

H: Samtidigt säger du att du är seriös?

G: Men seriös med att man vill ha ett seriöst sexsamtal så att säga och testa gränserochjaochsådär.

H: Är det nån som har nånting om det här?

G:Nej.

H: Då är klockan 15.00 och vi avslutar.

•

•
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Förhörsledare är även Ingrid Michel..

H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
M: Förhörsledare Ingrid Michel.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

H: Då är det punkten 12. Och det gäller brottet koppleri.

GÅRNTNGSBESKRJVNING

12. KOPPLERI (0201-K135812-1O)

Målsägande

Gärning

Lindberg hari januari 2010 i Stockholm främjat att vid den tiden hadeti11f1liga sexuella kontakter mot ersättning.

Förhör
slutförhör angående
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Främjandet har bestått i att Lindberg dels upplyst presumtiva sexöpre oin attiiIflsökte sexköpskunder, dels på vilket hotell i Stockholm
. istades, hennestelefonnummer samt vad den sexuella kontakten skulleita.

Lagrum

6kap. 12 ist. brottsbalken

G: Jag flhiiekar brott men vitsordar att en har fatt det där, en person.. H: En person som du har lämnat ut allting till?

G: Mm.

H: Och det där som sagt det har vi vänt och vridit på i tidigare fbrhör, dom säger att. du gjorde det. Och dessutom varit inne och lyssnat eller vi har läst ammanfattningenav Telefiket, när du flera gånger också säger att du har en hemmafru på hotell iStockholm.

G: Mm.

H:Mendetärvidetttil1f11esomduhar1ämnatutaflauppgifter?
G: Mm.

H: Inget mer och säga om det?

H: Dåärdetävenpunkten2oochdågällerdetköpavsexueiltjänst..
GARNINGSBESKRJVNING

20. KÖP AV SEXUELLA TJÄNSTER (0201-K135818)
•

__________

Gärning

Lindberg har dels den 22 december 2009 och dels den 16januari 2010 i Stockholmskaffat sig en ti1llUig sexuell fbrbindelse mot ersättning av..
Lagmni

6 kap. 11 § brottsbalken
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H:Dåärdetailtsåden22decemberdetärdåtillsammansmed aärniärpåhotellet på Rica.

G: Mm.

H: Och den 16 januari där gick vi igenom SMS:cn igår, där det framgick att du var påväg dit och att du var där.

G:Mmmeniminaträffarmed åharintejagbetaltaflagånger.

H: Inte?

G: Nej inte alla gångerna. Men jag har köpt.., eller enligt mitt tycke så har jag gjortdet, fast inte hon delar samma uppfattning som jag.

•
H: Vad sa du att hon?

G: Jag tror inte hon delar samma uppfattning som jag, men jag tycker ju att jag harköpt sexuella tjänster av henne.

II: Hurmenar du då att du inte tycker atthon...

G: Nej alltså känner jag henne rätt så kan hon säkert ha uppfattningen, att jag inte harköpt sexuella tjänster av henne regelbundet.

H: Mendomhärtvåti1lIllenanudå?

G: Ja åtminstone den ena tyck... den andra är...

H: För den 22 december när du gick in med...

• G: Ja.

H: ...och den 16:e det ärju då hon skriver nåt SMS och vill att du ska ordna kö. utanfr?

G: Ja just det men det var ju hennes skämtlynne.

H: Minns du om du betalade båda dom här gångerna eller...?

G: Ja den ena gången medharjag fr mig i alla fall.

H: Ja. Och det här sista tilIfUet?

G: Jag tror inte det.

H:Vadsadu?

G: Nej jag tror inte det.
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H: Nånting mer som du vill säga om henne i det ärendet?

M: Nej. Förhöret avslutas klockan 10.15.



M: Förhörsledare Ingrid MicheL
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

Förhör
slutförhör 2 angående

M: Nu gäller det diarienumnier 0201-K135804-l0. Koppleri.

GÄRNINGSBESKR1VNING

11. KOPPLERJ (0201-K135804-1O)

Målsägande

Gärning

Lindberg har den 20—22 december 2009 i Stockholm främjat att vid den tidenhade tilll1liga sexuella kontakter mot ersättning.

Främjandet har bestått i att Lindberg via SMS fZ)rsökt arrangera en sexträffvid vilkenutöver honom själv också och skulle delta. Avsikten har varitatt dom tre personerna e träffas på Rica HotellTStockholm den 22 december
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2009 och att kulle betak*______ fr den erhållna sexuella kontakten. Pågrund av tillfälliga omständighetertet inte blivit av. Det har dock fbrelegat faradärfbr.

Främjandet har också bestått i att Lindberg via teletjänsten Telefiket fZrsökt arrangeraen sexträffvilken utöver honom själv också en annan man och skulle delta.Avsikten har varit att dom tre personerna skulle trLffas på Rica Hötell i Stockholmden22december2009ochattdenandremannenskullebetala f&denerhåflnasexuella kontakten. På grund av tillfälliga omständigheter har mötetinte blivit av. Dethar dock fbrelegat fara därfbr.

•
6 kap.12 § 1 st. brottsbalken

• M: Det här hade vi flrhör angående tidigare den 17 mars, då var det SMS som lästesupp. År det nånting du känner igen av det jag har beskrivit?
Nej, nej.

M: Ska jag läsa upp SMS:en?

G: Ja tack.

M: Vi kan stänga av under tiden dL Då har jag läst upp några av SMS:en i tidigareflrhör, där ni har skickat mellan varandra, du och
G: Alltså det har vi gjort alltså men jag känner inte igen det där, att vi skulle avtalatnånting eller så, utan dom här SMS:en om olika saker det ju är så typiskt Ochden konversation som vi har där vi liksom.., ja det blir ingenting utan vi Kkai lite•
och sen såhan harju lite idéer och jag svarar honom och så.
Och vissa saker som han säger är helt som jag inte begriper alls: Kan vita den iskogen? eller nåt sånt där. Ja så det är som jag har sagt fbrut alltså, han fPir för sigibland att kontakta mig och så har vi några såna dAr Har du nåt på gång, det vore• skönt och så där. Så nej det är ingenting om nån planering eller nånting sånt, utan dethandlar mest om att ha den där konversationen bara.

M: När det gäller din och kontakt då, vad har den varit från början?
G: Ja vi har träffats vi har gått ut och ätit och vi har.., hon har shoppat och jag har vartmed och ja sen har vi gått och haft sex.

M: Med tanke på dom här SMS:en som har skickats och att du har ringt till Telefiket?
G: Vilka SMS menar du?

M: Nej men just mellan dig och alltså syftet med dom, det ärju som du harbeskrivit nu om att det är hans jargong och skicka så och att det inte var nån mening
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med det Men sen har ju du själv ringt Teleflicet och som man uppfattar ftrsökt få tagpå nån airnan man och vid ett 1illfUe då även uppgett telefonnummer?
G: Jo men det ärju lite kittlande, jag tycker det är lite kittlande och se vem som svararoch så där alltså, det har ingen allvarligare mening bakom det, utan jag tyckte det vartlite späirnande bara. Ja så att det har inte vart nåt att jag ska få tag på nån egentligen,utan ja.

M: Ni harju träffats ett antal gånger du och och ni har ju säkert pratat dåomvad man har fr drömmar eller när det gäller sex?
(3: Ja, ja det har vi snackat om naturligtvis, vi har pratat om det mesta.
M: Och då närdet gällerhenne och din relation har det dåvarit så, med tankepå attmharju träffat ‘id etttiilfälle, att det skulle vara flermed?•
M: Har hon då varit medveten om det här, att du har ringt till Telefiket och fZrsökt fåtag på några fler?

G:Njadetärvälintesåatt... vidnåttilllllesåharviju... harvibådahargjortdetsåatt säga även bon också, suttit och... eller legat och skrattat och gjort det tillsammans.
M: Men har det hänt att du har gjort det utan att hon har varit med och då syftat påhenne?

G: Ja jag har ju vart ute på linjen och liksom snackat dom här sexsamtalen och så däroch då har.., men jag menarjag gör ju ingenting som inte vill, alltså utan detärju bara det att man kan ta henne som exempel och sAserian vad som händeralltså. Men jag skulle ju aldrig göra nånting bestämtn nåt sånt där, jag menar det görman inte mot
— överhuvudtaget mot nån.

M:Mensyftetmeddetnärduhargjortdet,utanatthonharvaritmedvadhardetvarit? För och klargöra det här.

• G:Men syftet har ju bara vart att har vart spännande och kittlande och se om det...vad dom säger och så, det har ju inte ha vart nåt annat
M: Omdetärnån som... eftersom vi harpratat om det tidigare meddethärmed attman är seriös, om någon då nappar vad händer då?
G: Ja då skulle jag... om jag märker att det är nån som verkligen vill, då skulle jag välbara registrera det och så skulle jag om jag träffade sen, så skulle jag frågahenne om vi skulle träffa en till.

M: Men gällande gärningsbeskrivningen här om 20-22 december, det som jag lästeupp tidigare, vad är din inställning till det?
(3:Jag fbrnekar det, fbrnekar brott.
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M: Men erkäirner omständigheterna?

G: (Tystnad ) ja om det syftar på dom här SMS:en soir chjag hademellanvarandra, så då ärdet ju så.

M: Och via Telefiket, Via teletjänsten Telefiket försökt arrangera en sexträff?
G: Nej jag har ju inte försökt arrangera nån sexträfi utan då är det som jag sägeralltså, jag har vart ute och pratat, ja inte i akt och mening att arrangera en sexträffalltså.

• M: Men om dom hade nappat då och du var seriös, då hade det ju blivit nån sexträffändå?

G:Näe det ärinte säkertalitså, dål ‘ijagju... om detvarnånsom sa att: Jagheter• ochkanvi träffas?ja okeyl lhadejagjutagitdettillmigbaraoch senhjag ju i så fall snackat med och frågat det är en kille som heterochhan vill gärna träffas och ha 1 säger du? Annars hade jag ju inte gjortnånting alls.

M: Har advokaten nåt?

A: Nej tack.

M: År det nåt mer du vill tillägga angående det där?
G:Nej.

M: Förhöret avslutas klockan 09.40.

•

•
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Förhörsledare Ing-Marie Hägglund samt Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund..M: Förhörsledare Ingrid Michel.L: Göran Lindberg.

H:DåärdjsåGöuviskadelgedignyabrottsmisstankarochdethandlaromenflicka
somheter rmisstänktfl3rvåldtäktimaj ellerapril2009genomatttillsanimansoch
i samråd medin annan man hålla fast målsägatiden därigenom har den andre mannen
kunnat tilitvingat sig samlag med henne. Platsen f& dEhär brottet är en lägenhet nånstans i
en söderW,rort i Stockholm. Dessutom är du misstänkt fiSr köp av sexuella tjänster vid ett
flertal til1fllen av henne bland annat i Göteborg, Linköping och Stockholm undertidsperioden nån gång i januari, februari 2007 fram till hösten 2009. Vad har du och säga om
det?

L: Vilka orter var det, Göteborg, Stockholm och Linköping?
H: Bland annat ja. Om vi tar och tittar på det här med våldtäkten vad gäller april 2009?L: Nej jag kommer inte ihåg.

H: Vet du vem
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L: Ja det tror jag.
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il: Hon säger att ni träffades första gången i Göteborg när hon bodde där 2007, då kanskedu...

L: Ja jag kommer ihåg.

H: Kan du berätta om då?

L: Ja det var en tjej som jag träffade där och ja vi hade sex på ett hotell, det var inget speciellthon.., hon ja hon... nej det var inte mer, jag vet inte jag kan inte säga nånting, vi hade sex påett hotell.

H: Hur många gånger, har du träffat — mycket eller...?

L: Fem, sex gånger tror jag.

H: Fem, sex gånger säger du?

L:Ja.

H: Vi pratar om den här allvarligaste anklagelsen då våldtäkt i maj eller april 2009, när duoch en annan man skulle ha träffat henne i en lägenhet, har du något minne av det?

L: Nej. Vilken lägenhet skulle det vart i?

H:Vibarintehunnitvis... ellerbonharintehunnitflvisaossdet,menhonsägerattdetärnånstans i nån söderförort i alla fall till Stockholm.

L:Alltsådentjejsomjaghänvisartillnugäller detärhon.

H: Som du sa

L: Ja hon kallade sig för_—__ch chjag menar hon hade flera namn, så det var juhon. Så att kan det vara där men hon... alltså då fabulerar hon ju helt alltså, för att det varjuhon som gick in då.

H: Hon berättar också om att ni har varit där en gång efteråt sen, en kort visit när du inte harvaritmedin,utanduharsuttitkvaribilen.Mendethärsomdunuanklagasf&våldtäkten,den här mannen som hon beskriver då han hade sagt att han jobbade inomläkemedelsbranschen och bodde i London och det stämmer ju ganska bra meLl det

L: Ja precis. Men vi har inte vart där två gångerjag har vart där en gång.

H: Hon säger ju då att hon har blivit fasthåilen av dig, medan han har genomfört ett samlagmed henne?

L: Nej det ärju helt fel, jag har ju inte träffat honom mer än dom här tre gångerna, nej.

H: Inte?

L: Nej absolut inte. Den enda gången som hon har träffat honom, som jag vet om alltså, det ärnär hon blev upprörd alltså. Neej.

II: Det känner du inte alls igen?
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L:Nej.

H: Om vi bara går tillbaka till dina kontakter med henne då?

L:Mm.

H: Du sa fem, sex gånger att du har träffat henne, vad har det varit på för platser då?

L: Nån gång i bilen och sen var det i Göteborg då och sen var det på hotell.

H: Vad för hotell?

L: Glob Hotell, Glob Hotell.

H: 1 Stockholm?

L: Ja. Linköping känner jag inte igen.

H: Berätta för...

L: Linköping kan.. .ja...

H: Var hon med dig på en resa till Linköping?

L: Nej men det var hon ja, ja det är rätt ja just det var nog hon ja, tillsammans med en annantjej va?

H: Mm.

L:Ja.

H: Vem var det då?

•
L: Just det hette hon...

H: ‘ette hon?

. L:Jaochgickpåenklubbdärch

H:Hurfickdukontaktmedhenne !

L: Det måste också ha vart den här linjen.

H: Och såsägerduattni träffades förstagångeniGöteborg, kan detstämma att det änbörjan på 2007 januari, februari?

L:Jadetkandetva.

H:Ochvarträffasnidå?

L: Ja ute och sen gick vi på ett hotell.

H: På ett hotell?
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: Mm.

Il: Minns du vilket hotell?

L: Det var nåt som såg ut som en båt.

H: Och sen så sa du att Glob Hotell?

L:Ja.

H: Htr många gånger har ni träffats där?

L: Två, tre gånger.

H: Vem är det som checkar in då på hotellet?

L:Detärjag.

H: Det är du?

L:Mm.

H: 1 ditt namn?

L:Nej.

H: 1 vilket namn checkar du in?

L: Peter Engberg eller Engdahi eller nåt sånt där.

H: Peter Engberg eller...

L: Engdahl

H: Jaha. Har du gjort det många gånger checkat in på hotell i det namnet?
L: Ja dom gånger vi har träffats och dom vi inte har vart hemma hos dom så har jag gjort så.
H: Hon påstår ju att ni har träffats kanske trettio till trettiofem gånger.
L: Nej det är helt fel.

H: Det vill du inte (ohörbara ord)?

L: Ja det är helt fel

H: Finns det fler platser du har träffat henne på? Bilen sa du?

L: Ja det var det.

H: Har du köpt sex av henne i din bil?

L: Ja nån gång ja.
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H:Vadhadedufbrbildå?

L:En Saab.

H: En Saab?

L: Jag tror det.

H: Vad var det för Saab?

L: En svart Saab.

• H: Vilken modell?

L: Vilken modell?

. H: Mm är det en kombi eller en sedan eller vad heter det?

L: Ja det är en kombi tror jag det var, jo det måste ha vart det.

H: Vem stod som ägare för den då?

L: Det var en tjänstebil.

H: Som stodpå?

L: Rikspolisstyrelsen.

II: Ochvarvarnidånånstansdå?

L: Ja det var väl utåt Åka.

H: Har det hänt mer än en gång?

L: En eller två gånger inte mer.

H: har ju berättat... det stämmer ju lite grand, ni träffas i Göteborg via den hAr linjen,honocksåberättatomdenMrbilenochatthonharsåltsextilldigidenochberättataftnivaritpå domhärhotellen och attdukallardig för Hon berättarocksåatthonvariLinköping tillsammans med ‘ch att ni har varit på den här klubben Eva och Adam.
Sen säger hon att ni har träffats betydligt fler gånger än vad du säger. Och sen så har honäven dom här detaljerna, om den här mannen som hon träffade i samband med våldtäktentillsammans med dig, att han skulle vara inom läkemedelsbranschen och så vidare. Och honberättar ganska mycket om hur det går till här.

L: Alltså det där med läkemedelsbranschen det tror jag att jag har berättat för henne, när honskulle träffa honom eller vi skulle träffa den där gången det gick snett, det har jag för mig atthon frågade vem det var och så här.

H: Hon berättar att den här gången när du kör dit henne, när du inte följer med in, det var aven helt nnn anledning som du kör dit henne då?
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L: Nej vad då vad säger hon då? Tanken var ju att vi kuile vara tillsammans, men honkommer tillbaks innan

H:FörragångenvihöllflSdååhär,dutyckteinteom dutroddehanvarlitevåldsam utan och ha nåt belägg för det överhuvudtaget sa du då, iifäoch ha nånting sombeläggfördetsåtroddeduatthanvarvåldsam. Och såsaduocksåävenattutanatthanågotsom helst belägg för det, så trodde du att han var för kiss och bajs. Nu säger du att honkommer ut och är förbannad för att han ville kissa på henne, då har duju ändå ett sorts beläggför det som du sa förra gången. Men nu påstår...

L:Menjagviileintedrainhenneidet. H:Nej mennupåstårjujag ocksåattnuharvi ävenettbeläggför,attdusägeratthanärvåldsam.

L: Att det var?

. H: Atthan ärvåldsam? Du saju det: “Jagharingetbelägg för detmenjagtroratthanvarensån där som kunde bli arg”. Nu är du misstänkt för en våldtäkt, att ni tillsammans har vantvåldsamma mot att du har håfit fast henne och att han har genomfört ett samlag medhenne.

L: Men det är...

H:Mendusaförutattduhadeingetbeläggfördet,mendutroddeatthanvarvåldsamochsåsäger du att: “Jag har inget belägg för det men jag tror att han gillar kiss och bajs” och nu komkisset in. Och nu har vi ändå ett belägg för hennes påstående här, han är våldsam.
L: Jamenafitsådetjag sanärdetgällervåldsam alltså, detvarju det atthan hadehumörsvängningar och han var ju så även om så här och sen plötsligt som ja hup hup så. detär liksom mitt när det gäller våldsam, inte att han skulle slå eller så heller.
Fl: Vad har du haft för tjänstebilar under den här perioden, om vi säger från 2007?
L:JadetärSaaben.

Fl: Det är Saaben?

L: Mm.

H: Minns du reg.numret på den?

L:

L:Ja.

H:Vadärdetförklädseliden?

L: Skinnklädsel.

Fl: Det är skinnklädsel?
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L: Svart.

H: Svart skinnklädsel?

L:Ja.

H: Den står på RPS?

L: Mm.

H: Då slipper jag och få ringa och... inga fler bilar därifrån nej? Från skolan har du haft nånpå PHS? Dom kmiske inte har tjänstebilar?

L: Nej det är den där jag haft sen 2007.

H: Jaokey.Ochnärduharbokathotel1frsånahArändamål,dåärnamnetsägerdueller

L:Mm.

H: Hur går betalningen till då?

L: (Ohörbart ord) kort.

H: Kort?

L:Ja.

H: Vad är det för kort du betalar med då?

L: Mitt eget

H: Men då stämmer det ju inte med namnet, men det kanske...
L: Nej det verka inte spela nån roll.

H: Det verkar inte spela nån roll? Minns du sista gången du träffade .1
L: Nej det var rätt längesen tror jag.

H: Hon vill minnai att det är nån gång i september 2009 i samband med nåt val?
L: Ja just det, ja just det.

H: Berätta om det Varoch så där?

L: Det var på Centralen, T-Centralen alltså, hon kom och stod och valde och jag kom dit ochjag var ansvarig för valdelen där.

H: Vadvar det för val?

L: EU-valet

H: EU-valet?
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L:Ja.

H: När var det då?

L: September —09 eller var det inte det jag minns inte, nej eller ja det var EU-valet i alla fall.
H: Ja Eli-valet okey.

L: Och ja då kom hon dit och skulle rösta och jag vet inte om hon inte hade nit leg eller såntdär och jag sa att jag kände henne då, ja så röstade hon då sen gick vi därifrån hon och jagoch så stod vi och pratade och sen sa vi hej till varann.

H: Var det nåt särskilt som hände då som ni pratade om?

L: Nej jag kommer inte ihåg.

• H: Hon trorju att du heter

L:Jajustdetomdetvardetdumenadesåsahon: “Jahejdå .Äler ilervaddunuheter”, så var det hon sa.

H: Var det nånting ni diskuterade att du inte heter

L:Nej.

H: Hade hon hört det där på valet eller var hade hon...

L:Ja.

H: Jag frågar om den här tjanstebilen igen, under vilken tidsperiod hade du den?
L: Från 2007 till 2009, -10, -09.

H: Hade du nån tjänstebil innan den?

L: Ja en Merca.

H: En Merca?

L:Ja.

H: Och berätta om den då kommer du ihåg reg.numret?

L:trorjag.

L: Ja sen kommer jag inte ihåg.

H: Vad stod den på?

L: Rikspolisstyrelsen.
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H: Och vilken tid hade du den?

L: Ja det måste ha vart 7 tillS... 2005 till 2007 menar jag 2004,2007 nånting sånt där.
H: 2004 till 2007?

L: Ja jag tror det.

H: Cirka där?

L:Ja.

H: Dom här tjänstebilarna tankar du dom med bensinkort, eget eller...?
L: Mm.

H: Eget?

L:Mm.

H: Hade du bensinkort från Rikspolispolisstyrelsen?

L:Mmfastdetvarbaratvättocholja.

H: Inte bensin?

L:Nej.

H: Vadharusjälvfrtankkort,jagharintetittatän.

L: Statoil.

H: Har du haft det länge?

L:Ja.

H: Jag har inga mer frågor nu, vi kommer ju och återkomma till och prata mer om
M: Jag har bara nån fråga. Och det jag tänkte på dom här du sa när du beskrev om kvinnorna,. att det var sjutton, arton kvinnor sammanlagt och så var det tre till fyra som du hade träffatflera gånger. Och så nämner du nu då har vi juoch så nämner du är det nån flerdärjaavdomhär,alltsådumåstejuhatvåtilldåkanskesomdukänuertill,somduharträffat fler gånger?

L: Ja det är hon i Uppsala och så hon som var på Rica, tiorjag hon kallar sig.
M: Vilken varsadu?

L: Hon på Rica Hotell.

H: Nån mer?

L: Nej inte vad jag kommer ihåg just nu, nu snurrar det rätt mycket, det är möjligt att det varnån till, jag hade säkert nån mer, just nu är jag rätt snurrig.
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H:Detskeräkridh&utpågn 10.40.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: fbrhörsledare Ing-Marie Hägghmd.
G: Göran Lindberg.
A: advokat Karl Harling.

GÄRNINGSBESKR1VNING

13. KOPPLERI (0201-K35468-1O)

Målsägande

Gärning

Lindberg har någon gång under tiden 28— 30januari 2009 i Linköping främjat att‘id den tiden hade tilllfliga sexuella kontakter mot ersättaing.
Främjandet har bestått i att Lindberg under den aktuella tiden haft kontakt med ensexköpare via teletjänsten Telefiket och sedan upplyst mannen om att — vistades
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pA Scandic Hotell i Linköpirg.

Lagnnn

6 kap. 12 § 1 st. brottsbalken

G: Förnekar.

H: Men det stänimer att ni har varit i Linköping, ni har bott på hotell?

G:Mm.

H: Det var väl nån man där?

G:Nej.

H: Var det inte så du berättade?

G: Precis, men det var som helt på egen hand, jag var inte inblandadöverhuvudtaget där.

H: Nej. Vi kan se på telefonmätningen från den tiden, att man har ringt till Telefiketfrån din telefon, under vistelsen i...

0: Det tror jag säkert.

H: Vad sa du?

G: Ja det tror jag säkert men det där var jag inte inblandad i alls.

H: Minns inte hurdu sa tidigare, var dumed därnärhan kom eller...?

G: Ja jag var i runimet och så gick jag in på toaletten.

•
M: Då fortsätter vi med punkt 14 koppleri.

GÅRNINGSBESKRWNING

14. KOPPLERJ (0201-K35468-1O)

Målsägande

Gärning

Lindberg har någon gång under våren eller sommaren 2009 i Stockholm främjat att
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Lyid den tiden hade tillimliga sexuella kontakter mot ersättning.

Främjandet har bestått i att Lindberg haft kontakt zr - exköparenteletjänsten Teleiiket, att Lindberg tillsammans med1 — -Solnaochsedanisinbilkört ‘ch LillRical
mött upp.

Lagrum

6 kap. 12§ 1 st. brottsbalken

G: Jag flrnekar men vitsordar omständigheterna.

M: Köp av sexuell tjänst

GÄRNTNGSBESKRIVNING

18. KÖP AV SEXUELL TJÄNST (0201-.K35468-1O)

Målsägande

Gärning

Lindberg har dels under tiden 28 januan - 30januari 2009 i Linköping och dels undervåren eller sommaren 2009 i Stockholm skaffat sig en tillfällig sexuell frbinde1semot ersättning av

Lagnim

6 kap. iI § brottsbalken

G: 1 Linköping var inga pengar. Och sen har jag träffat ja i Stockholm.
M: Och köpt sex av henne där.?

G: Mm.

H: På vilka platser har det varit?

G: Eh jaa du, (tystnad ) ja det har vart på hotell vi har vart på hotellja, inte hemma hos henne.

29:

M: Har advokaten nånting?
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A: Nej tack.

M: Är det nåt mer du har och säga angående det?

G:Nej.

M: Då avslutas ftrhöret klockan 10.20.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M:Berättahurkomduikontaktmed ?

G: Ja det måste väl ha vart.., jag vet inte exakt men det måste väl ha vart via Telefiketockså, ja träffade henne då bodde hon i Rotebro trorjag, ja och sen flyttade hon till
- g tror hon jobbade som eller nåt sånt dL

1 Ja jag tror att det var så.

M: Angående brotten här då fZSrsök till koppleri och så koppleri och köp av sexuellatjänster?

G: Ja köp av sexuella tjänster har jag ju gjort ju, ja jag har vart hemma hos henne ochvi har haft sex.

M: Hur många tillhhllen har det varit?
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G: Ja jag vet inte, ja vad kan det vart fyra, fem gånger kanske max, ja nåt sånt där tror
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jag, ja nånstans där.

M: Senaste tillfället när var det?

G: Detmåstehavarteftrsendrygt,jagkommerinteihågexaktmendetvarrättlängesen.

M: Var det i det?

G: Mm detvardet, honbordärnutrorjag.. M: Har du träffat henne tillsammans med andra?

G: Ja det har jag gjort en eller två gånger nånting sånt
M: Vad är det som har inträffat då?

• G: Ja inget speciellt vi har haft trekant

M: Jomenjagmenarvilkahardetvarit?

G: Jag kommer inte ihåg vad mannen heter, det är väl nån som jag har fått tag på...jag har frågat henne om vi ska ha en Irekant och sen så har jag fått tag på nån påTelefiket tror jag, ja så frågat om det är nån som vill ha trekant. Ja så är det
M: Och du säger “vad mannen heter”, har det varit en eller flera män?

G: Nej jag tror en.

M: När hände det då?

. G: Ja när det kommer jag inte ihåg, men det var nog... en gång var när hon bodde iRotebro.

M: Och en annan gång?

• G: När hon bodde i har jag för mig, fast jag är inte riktigt säker men jagtror det.

M: Var det olika män då?

G: Jag kommer inte ihåg om det var samma kille, man, det kan ha vart så men jag ärinte säker.

M: Har det varit med nån annan kvinna också?

G: Kan möjligtvis ha varit 1 kanske, ja kan möjligtvis ha vart det, jag är intesäker men det kan vara

_____

‘hjag var där nån gång, ja det kan vart så.
M: Hur har du gjort med betiilningen når det gäller
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G:Jajagharbetalt_

M: Vad har det varit för summor då?

G: Femtonhundra nånting sånt där, ja nej jag kan inte exakt säga vilka summor, menfemtonhundra kanske tvåtusen.

M: Ochhurgickdettillnärdenandramannenvarmeddåellermännen?
G: Ja det vet inte jag, jag har inte vart inblandad i det, det har nogidarat av i såfall.

H: Hur betalade dom?

G: Hur?

H: Mm före eller efter eller...?

G: Efter tror jag ja det tror jag efter.

H: Hur gick det till då?

G: Jag gav henne pengar bara.

H: 1 handen eller...?

G: Jaa.

H: Hon uppskattade att ni började träffas eller fick kontakt i slutet av 2006 möjligenbörjan 2007?

•
H: Kan det stinima?

G: Ja det kan nog stämma kanske.

H: Du har ju tidigare sagt till oss, att du började med det häri slutet på 2006?
G: 2006 ja utgången 2006 ja.

H: — var hamnar hon är hon nånstans i mitten av dom kvinnor du har träffat däreller i början eller...?

G: Det måste nog ha vart i början, ja det tror jag.
H: Jag tänkte att det kanske vore lättare och minnas när man börjar?
G: Nej inget speciellt, nej.
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M: Men när blev då kontakten med med tanke på att hon var med hem till

G: Ja men det var senare hon var.., det var inte i början tror jag det var nån gång
senare, jag kommer inte ihåg når vi träffades men jag tror det var senare.

H:Dusägerattduvarithemmahos nfyra,femgånger?

G: Mm.

. H: Och då pratade du några gånger med andra, är jag (ohörbart ord) nu?

G: Två gånger med andra.

H: År det fyra, fem gånger plus med dom andra?

• G: Nej det kan vara sex gånger också nånstans där.

- menar på att det är betydligt oftare än så, ett genomsnitt på kanske en gång i
måiiidii periodvis?

G:Nej.

H: Oftast fredagftsrmiddagar?

G: Var det hon som... nej det vet jag inte, fr det var ju hon som styrde när vi
träffades fbr att hon jobbade.

H: Men hon håvdade ju i betydligt större omfattning?

G: Ja nej men så många gånger var det inte, nej.

M: Vad vet du om

G: Jag trodde jag visste att hon jobbade rorjag,
kan.., jo det har hon ja och hon jobbar ja hon jobbar lite olika fZrmiddagar
eftermiddagar, fbr hon har ett schema som hon jobbar på som

M: Var kommer hon ifrån?

G: Jaa du hon är mörkhårig, jag kommer inte ihåg vad hon sa hon kom ifrån, nej det
kommer jag inte ihåg vad hon sa, jo nånstans i alla fall jag kommer inte ihåg vilket
land hon sa att hon kommer ifrån. Nej jag vågar inte säga det men (pustar) ska jag
gissa?

H:Nej.

G: Nej jag kommer inte ihåg vad hon sa, men hon kommer ifrån nåt europeiskt land ialla fall nånstans.
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H: Hon är inte svensk i vaxje fall?

G: Nej int... ja hon har vart här jättelänge men ursprungligen kommer hon från nåtannat land.

H: Jag tänkte fråga dig om det här med betalningen, hon sägerju att hon vill inteta pengarna direkt i handen, utan du var liksom anvisad att lägga dom på nåt ställeinnan du gick?

G:Nej.

•
G:MendetärnåtenstakatilllUeisåfall,annnrssåbrukarjaggehennejavibrukarprata lite grand och sen så har hon ett litet kök och sen brukar hon få pengarna där•
innan jag går.

rju berättat f& oss att du har varit där tillsammans med en tjej som heter

H: Okey ja men då var det ju det

H: Och det kan hu stänmia?

G: Mm.

H: Och att du sagt till att hon fick inte saga tu1 att hon fick pengar?
G: Okey det kanske var nånting som... ja.

H: År det nåt du har nåt minne av?

G: Nej inget direkt

. H: Vad kan tanken ha varit med det?

G: Ja det enda jag kan tänka mig det var, att jag ville inte saga till då att denhär tjejen tog betalt, utan... fbr det var ju liksom inte.., alltså det var ju inte detviktigaste fZr mig, det viktigaste är att vi hade bra sex. Så kanske det var att jag villeha det mera naturligt, att det var det som var det viktiga och inte betalning utan sexet,att det skulle störa.

H: Jag tänker så här vem bestämde priset iller du?
G: alltid.

Il:

G: Ja.
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H: Hon håller ju med om det att hon själv talar om vad det ska kosta, men
— honhar aldrig kunnat påverka säger hon hur mycket pengar hon ska få?

G: Ja hon har ju jämnt sagt vad hon vill ha, hon har också frågat många gånger omhonkanfåliteextra... honharfåttextraochhonharjufåttnärvi inteharhaftsexochallting, allting.

H: Fast jag tänker här hon är mer bestämd och talar om hur myck,ngar honska få, medan _Jute tycker att hon kan påverka det och så sägea - tt dusäger till - ‘du tala inte om att du får pengar”?

G: Nej men det var väl fbr att jag inte ville att det skulle.., jag menar det skulle merkännas som en sexträff och inte som nån betald så.. H:Årintedetenlögn?

G: Vadå?

H: Det ärju en betald sexträff

G: Jo men jag vill väl att det skulle va... kännas mera som en sextrAff
H:Dulurardigsjälvpånåtsätt?

G: Nej men derblirjupå ett annat säftkanske om manhållerpå medpengar, annat ärdetjuommanträffasnågrastvcenochsensåharxnantrevligtochsåharmansex,jaså tänkte jag säkert. Och non kan ju på... hon påverkar ju mig hela tiden, frjag menar jag hjälper ju henne med pengar, så att jag menar hon får.., har aldrig fåttmindre än hon har velat ha och extra och jag menar hon var i Thailand till och medoch jag skickade pengar till henne.

H:Jagfårändåinte,dusägerattdetär’ki11nadpåattmanträffarfbrenrensexträff och sen nånting att betilningen... är det nån skillnad på dom två? Jag fbrstodinte?

• G: Ja om man häller på med pengar så blir det ju kanRke... det var så jag...jag tänkermigattdåtardetöverhandochblirmeraaffllrsmässigtommanintehållerpåmedpengarna, såja då är det ungeflr som man träffats utan några pengar då och så kännerman om det här är rätt eller inte, annars kan det ju vara pengarna som...
H: Fast det ärju affllrsmässigt du betalar ju för det?

G: Jo, jo men man fbrsökerju komma ifrån det, för att för mig är det ju sexet som ärviktigare än det hår med pengar, det har jag ju sagt och då fbrsökerjag ju att det skava... ja.

H: Men ändå säger du ju att du ger henne pengarna i handen?

G: Sen ja efteråt,
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H: Så när det är över då spelar det ingen roll att det blir rent affärsmässigt?
G:Nejmendetärklarth kom itöverensomatthonskafåsåskahonjufdet,men hon kan ju f det på ett sätt så att det också är diskret och så, vi behöver ju intestå mitt i rummet och dela ut pengar.

M: Hade ni nån träffutan.., alltså en sexträffutan att hon fick betalt?
G: Nej det kommer jag inte ihåg om vi hade, det kan jag inte säga.
M: När ni hade sex vad var det för sorts sex?

G: Ja vanlig sex (tystnad—) ja det var inget speciellt det var vanlig sex,nej det var väl inget speciellt nånting, nej.

• M: Vanlig är det vaginalt?

G: Ehhhja normala är vaginal och oralt och sen nån gång tror jag vi hade analt sex, jadet tror jag nån gång hade vi det.

M: Protesterade hon nån gång till nånting?

G: Nej det var ju hon som styrde hon var ganska bestämd av sig.
M: Om vi tar ett exempel att du säger att du vill att det ska vara oralsex, om hon ärstyrande och bestämd av sig och säger: “Nej jag har ingen lust”, är det så du menareller...?

0: Ja eller om hon inte gör det bara eller ja så där, nej men hon var bestämd hon vissteprecis vad hon ville göra och inte hon.., ja det var hon som styrde.
M: Var det hon också då som sa: “Vi gör si och så” eller hur menar du då?
0: Ja mycket var det så det var det, ja hon var bestämd.

• H: Hon berättade också om en annan tjej du hade med dig till henne nån gång, kan duminn?

G: Nej inte på rak arm.

H: En svensk tjej möikblont axellångt hår?

0: Uhum.

H: ch ar för sig

0: Det låter som det låter som — fast jag kommer inte ihåg om vi har träffats,men det kanske vFhr gjort då.
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H: Det kair stimma?

G: Ja kmske (ohörbart ord) det låter som påbeskrivningen.
H: Minns du inte?

G:Nej,nej.

H: Hon berättar också om en man som hette

G: Okey det var väl en av dom två männen då.

H: Berätta om det. Du säger att det var kanske nån du har fatt kontakt med viaTeleliket?

G: Mm fast jag kommer inte ihåg nåt speciellt om det, men vi har ju vart och träffat
• henne, ja nej jag kan inte komma ihåg nåt speciellt om det.

H: En man i femtioårsåldern...

G: Okey.

• .stiligt klädd, mörkblont kortklippt hår, 1.75 centimeter cirka och slank, pratadeom att han bodde på Sveavägen?

G: Ja nej det vet.., ja det är mycket möjligt.

H: Du pratade med henne om att du hade träffat når ria jobbet?
G: Nej det hittade jag nog på bara.

•
G: Ja.

H: Men minns du inte honom?

G: Nekalltså jag minns ju att vi träffades och hade trekant, men jag minns inte att hanhette skulle man fråga mig var han bodde nånstans, skulle jag absolut intesäga Sveavägen.

H: Nej vad skulle du säga?

G: Nej jaghar ingen aning.

H: Hankanju ha hittatpå han också?

G: Ja, ja visst, visst.

H: Är det nån man du har träffat flera gånger?
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G: (Ty
två gånger.

-)Ja iarjag ju träffat

H: Jo men den här som vi pratar om nu?

G: Jaså. (Tystnad-—------------ —------

ihåg om jag träffat nån fler gånger.
nej jag kan inte komma

ZL Minns du hur pratet var innan att du skulle kommamer pengar eller...?

.

.

.

.

H: Kommer du ihåg honom överhuvudtaget?

G:Nej.

H: Du gör inte det?

G:Nej.

H: Jag undrar bara i vilken omfattning du har varit på såna här sexträffar, som gör attdu inte kommer ihåg personer?

G: Nej men jag lägger inte dom på minnet som jag inte ska träffa. Nej...
H: Duvillträffasförduvillhabrasex,duäruteefterdetduvillhatrekant?
G: Mm.

H: Men sen betyder det ingenting läggs det bara i... glöms bort vilka personer dethandlar om?

G: Men sen är detju om detharvartlrevligtrunt omkring och det är en trevligpersonoch det verkar va juste och sånt där, då kanske man säger efter “Ja men det vore välkul och träffas nån fler gång”, ‘javisst” och sen så händer inte det, det är ingen somringer upp eller så, men man kanske.., ja det rinner ut i sanden.

H: Men blir det inte som nåt minne?

G: Jo en viss tid så här men inte nåt som etsat sig fast, så att jag kan beskrivavederbörande, om det inte har vart nåt specifikt som sticker ut, så att man verkligenkommer ihåg det, men om det vart just trevligt okey då är det ju det man minns att detvar juste och trevligt.

H: Angående den häri
med nån annan, ville

G: Alltså jag betalar ju vad hon säger, men jag kommer inte ihåg om hon.., eller omhon hade tänkt sig ordna det med honom. Så att jag betalar ju vad hon säger att jag skabetala.

M: Om du ringer till henne eller om ni sms:ar och säger att: “Nu kommer jag med entill” och då säger...
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G: Nä så blir det inte utan det ärju... jag snackarju med henne och frågar henne om
hon vill och då sägerju... då sa ju hon att: “Det är okey ja det skulle vara trevligt” och
så där. Jag menar jag säger ju inte: “Nu kommerjag med en”, jag menar det ärju hon
som säger om det är okey eller...

H: Om hon nu säger att det är okey då, hur fortsätter resonemanget angående pengar?

G: Nej men hon säger ju vad jag ska betala, hon talar ju om fr mig vad jag ska betala
och så gör jag ju det sen.

H: Men om du skakommamed entill?

G: Ja alltså hon talar om vaLl jag ska betala, jag kommer inte ihåg om... det specifika
tillfället, men alltså det har alltid vart att hon har sagt vad jag ska betala och så görjag
det. Sen om det inkluderar honom eller om hon tar betalt av honom det vet inte jag,

• men jag betalar ju vad hon säger att jag ska betala.

M: Så då vid den träffen då om du har betalat vad sa du femtonlumdra, tvåtusen?

G: Ja.

M: Och såkommer det en till vadbetalardu då?

G: Jag kommer inte ihåg det här tilhfllet, men alltså jag betalar ju alltså vad hon säger
och sen är det ju inte min business resten.

H: Hon påstår ju itt du får betala och hon informerar vad han ska betala. Och så
sa jag tidigare här att hon vill inte ha pengarna direkt i handen, utan du var anvisad en
plats där och där la ni båda pengarna?

•
G: Nej jag har aldrig lagt på nån plats, jag har alltid gett henne pengar direkt i handen.

M: Men du sa vid ett tilltblle så har du lagt det nåt annat, du hade sms:at och sagt
pengarna...

G: Det är möjligt men jag kommer inte ihåg det, men jag sa att det var möjligt, men
det...

H:Meninfirensånhärträffdåärdetjudusomfårkontaktmedmannen?

G: Ja via Telefiketja.

H: Ja och så kommer du dit med honom, är inte han undrande: “Kommer det här och
kosta nånting, vad ska jag betala vart ska jag göra av pengarna?” Eller kommer han i
den villfarelsen att det här är gratis och.., eller det här bjussar du på, en vilt
fdmmande mrmiska? Jag tbrstår inte?

G:NångångharväL..jaalltsådetärjuinteminsaktyckerjag,mennångångsåhar
väl nån sagt... och vid det här tillfUet vet inte, men nån gång har nån sagt: “Ska hon
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ha nånting?” ja då har ju jag sagt att “jag ger henne feintonhundr&’, “ja okey jaha”.

H:Nån gång?

G: Har det hänt såja, annars så jag menar jag har inte sagt nånting annars nånting, jag
har ju frågat om det är nån som är intressera och fblja med på en trekant Och jag
menar dom flesta gångerna så har vi vart tillsammans och då har ju telefonen.., då har
ju hon pratat faktiskt med den som vart aktuell då, pratat med mannen och sagt att: “Jo
visst jag finns här”, annars så har dom ju inte trott det va. Men jag... jag menar min
fråga är ju om dom vill tblja med på en trekant och jag har en tjej som skulle tycka det
var kuL

H: Men hon har ju ändå gjort klart fi3r dig innan, “då kommer det och kosta mer
pengar”?

G: Javisst men och så har jag betalt vad hon har sagt att jag ska betala, hur hon har
fixat det med honom eller...

H: Fast det är ändå du som har kontakten, det är därfir jag undrar hur pratet går
mellan dig och den här andre mannen vid såna til1f1len, han måste ju ändå undra:
“Vad kostar det här?”

G: 1 det här specifika tillfflet har jag ingen aning om det jag brukar inte säga nånting
alltså, utan är det nån som frågar nån gång: “Vill hon ha nånting då?” då har jag ju
sagt “ja det...” då har jag sagt vad jag gör.

H: Är det nån som har backat då, när det visar sig att du köper den här sexuella
tjänsten?

G: Men det ärju många gånger i nio fall av tio som det kommer det ingen, jag menar
det spelar ju ingen roll om vi är tillsammans kvinnan och jag vi söker efter en trekant

• eller så här. Och jag menar jag tror inte det backas på grund utav pengar, det kanske
händer men ja men det är ju många som säger att: “Jo men jag tycker det skulle vara
kul jag kommer”.

H: Har du och träffats nån annanstans än hemma hos henne?

G: (Tystnad———--------- —) Inte vad jag direkt kommer ihåg nån
annanstans, inte vad jag kommer ihåg.

H: Du själv säger att det är fyratill sex gångerni harträffats?

G: Ja nåt sånt där.

H: Ja hon säger betydligt fler, men du kommer inte ihåg om ni har träffats nån
annanstans, än hemnin hos henne?

G:Nej.

H: Hardumreslagitnångångattni skagåtillexempelpå’
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G: Kan inte komma ihåg om jag har gjort det eller inte, men det är möjligt jag har
frågat henne kanske.

M:HurmångatilliUenhardufrsöktochf1ditcntillnärdetgäller_—_dusaju
mo fall av tio så brukar det inte...

G: Nej men det var generellt då.

M: Men när det gäller henne då?

. G: Nej det kan jag inte koninia ihåg om det var flera, nej det är inte ofta men nej jag
kan inte säga det, det är omöjligt

M: Anledningen till att er kontakt upphörde vad var det?

•
G: (Tystnad—---— ) Jaajag vet inte jag kan inte säga nån
speciell anledning, ja det bara blev väl så, tidsbrist, det funkade inte, jo så blev hon
lite sur på mig faktiskt. Det var nog... kan ha vart när vi träffades nån gång efteråt det
vet jag inte, men det blev nåt konstigt, hon bodde ju på ett ställe men hon har ju
snackat länge om att hon skulle flytta i samma hus en trappa ner.

Och sen skulle jag hälsa på henne och då gick jag där vi brukade träffas när hon bodde
högst upp och ringde på, men det var ingen som svarade. Och sen kom det nåt par
som bodde i det där huset och jag vet inte var dom bodde men jag mötte dom i trappen
då och så ringde jag till henne och sa: “Ja det funkar inte jag vet inte var...”, “ja vi ska
vara diskret du har inte vart diskret och då vi ses inte då” sa hon, det var nånting sånt
alltså.

Och jag liksom fattade inte om hon hade flyttat eller om hon inte gillade att jag gick in
när det här paret var på väg in i portgången eller så där. Ja det var nånting som hon

• inte gillade i alla fall, jag var inte tillräckligt diskret, ja det var nog sista gången.

H: Har det hänt att du har blivit sur på henne nån gång?

0: Nej, nej.

H: Hon säger att du vid en två, tre gånger så blev du sur på henne och gick fbr att hon
inte ville använda dom hår grejerna du hade med dig, vibrator, latexkjol, skor och så
vidare.Närhonsanej dåblevdubesvikenochsurochdethändeentvå,tregångeratt
dublevsåsurattdugickdärifrån?

0: Nej jaghar aldrig gått därifrån.

M: Har hon använt någonting ur vkan?

0: Ja vid nåt tillille har hon säkert haft kläder på sig, nåt klAdespiagg eller... men det
är hon som har bestämt alltså, hon ärju väldigt bestämd av sig, så hon bestämde
precis vad hon ville eller inte ville.
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H: Har du använt kondom tillsammans med henne?

G: Både och.

H: Både och?

G: Ja.

H: Hon säger att nej du har aldrig använt kondom, utan du blev tvärtom irriterad avordet kondom?

G: Nej jag har använt både och. Först var det det när vi träffades f&st, sen var det inte
• det.

H: Så fbrsta gången men inte sen?

•
G: Mm.

H: Stämmer det?

G: Ja.

H: Hon säger också att du alltid pratade om att hon skulle vara “en lydig slyna” ochmycket annat vulgärt prat.

G: Men det ärju hennes jargong, det ärju hon som har den jargongen också, det ärjudet hon vill.

H: Har hon sagt det?

G: Ja flera gånger absolut och även böijat själv med såna saker.

M: Har det varit som ett rollspel då mellan er?

G: Ja det kan man väl säga. Det är en bestämd dam och hon vet precis vad hon vill.

H: Hon säger att du är en bestämd person?

G: Ja när hon vill att jag ska vara det.

H: För hon uppfattar det som lite läskigt tillsanimang med dig, att du blir flr dominantoch hon var rädd att du skulle tappa greppet ibland, bland annat om man inte villeutfra oralsex eller så att du tröck på hennes huvud. Vi har hört det fZrut i andrafrhör. Det här tyckte hon vart läskigt?

G: Ja, ja det är ingenting som hon har sagt till mig alltså, tvärtom så är det hon somär... vet precis vad hon vill och styr och “lägg dig ner, sätt dig så” och...

H: Hon menar ju på tvärtom då, att du hela tiden talar om vad som ska ske och såvidare, att du styr det här och att ja hon uppfattar det läskigt, att du kunde tappa
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greppet ibland och att du skilk bestäxnna vad hon skulle göra hela tiden. Det här harvi ju hört... vi har ju pratat om det här tidigare, du säger att du är lyhörd men attkvinnorna har uppfattat det på ett annat sätt?

G: Ja men det är inte min uppfattning i mitt fbrhållande till absolut inte.

H: Så vem den här mannen är det minns du inte?

G: (Ohörbart ord).

H: Vi påstår ju att du har ftnnedlat den här kontakten, du har tagit med dig honom. och han har betalat den här sexuella tjänsten?

G: Att jag har tagit med mig honom det ärju helt klart men om han har betalt ellerinte det har jag ingen aning om.

•
H:Nej. Ochdåharvitittatpå -__-__närduhartagitmedhennehemtillnånannan,där säger du samma sak, om hån har betalat det vet inte du?

G:Nej.

H: Har det nån gång hänt att du har sett eller hört att nån av männen har betalattjejerna?

G:Nej.

H: Inte?

G: Nej inte vad jag kan erinra mig.

H: Varftr skulle dom smussla om det fr dig, du betalar ju också?

• G: Ja men det beror ju på att jag f&söker inte och se det om dom betalar eller inte, jagmenar somi fall där jag menar hon har ju varit ensam med män, jag menarjaggårpåtoalettendomgårutiettkökellerjagmenardetärintesåattman...

•
G: Ja om dom frågar mig specifikt.

H: Ja varfZr skulle det smygas inflir dig om dom betalar?

G: Nej det vet inte jag fr det har vart så i alla fall, jag har inte sett nån betalning fråndom, men jag har inte sökt heller och se det därfbr att det är inte det som jag är uteefter.

H: Har dom vetat om att du är hög polischef och lcangke vill smussla med det?

G: Det trorjag inte.
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H: Inte?

G:Nej.

M: Om du vill återkomma eller ville ha återkommande kontakt med och ni hadekommit överens om... fbr hon ärju väldigt bestämd och säger när det skulle kommaen till, att då skulle det vara mer pengar än normalt?

G: Ja det skulle det väl vaja.

M:Ochdåärduärdärsåsägerduattdubetalardinvanligataxa?

• G: Ja eller femhundra mer eller nåt sånt där.

M: Ja men då borde duju vara mån om att även att hon får den summan ni harkommit överens om, eftersom hon vill ha mer hon vill ju inte bara ha tvåtusen?
• G: Nej men det ärju inte min sak det måste ju vara hennes sak, jag menar jag ärjuintedärfrochsetillatthonskafpengarellernån... utanjagärjudärf&sexetochjag betalar fZr min del. Det tycker jag att det är...

M: Men det är svårt att det har undgått dig då att det inte blir några diskussioner,eftersom hon vill ju ha mer pengar, att hon inte säger nånting om det eller att hansäger nånting om det Då har jag svårt och fbrstå att du inte kommer ihåg att detlninaa mer pengar, eftersom hon säger att två tusen när du normalt om det bara ärhonochduochdåblirdettreochetthalvtomdetkommernåntiflochdetärettochett halvt till?

G: Jo men det ärju... jag menar ska hon få dom pengarna så fixar hon väl det medhonom på nåt sätt.

•
M: Jo men då tycker jag det är så konstigt att du...

G: Men hon ställer sig väl inte mitt i rummet och säger: “Hörru du jag ska ha femtonhundra av dig nu”.

• M: Om detbaravarvidnåt tiJlllle som duträffade henne mednån annan och att duinte kommer ihåg det tilllllet med pengarna?

G: Nej jag har inte sett nånting när det gäller det. Men alltså det finna ju hundra sättoch överlämna pengar om man vill göra det diskret alltså. Jag menar jag ger ju inte nåtsken av att hon är enjrostituerad eller nåt sånt där, utan det är en tjej som gula trekantoch jobbar inom ch det är det fr mig.

H: Men ingen av dom här tjejerna som vi har pratat om, alla tjejerna säger dom skulleinte träffa dig och ha sex med dig om dom inte fick pengar?

G: Nej jag hör det och?

H: Ja jag får inte det och gå ihop med ditt resonemang, om att du är där fZr sexet det
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där med pengar det blir så a firsniässigt, du gör ju affärsuppgöreise?

G: Jo menjag fbrsökerju komma ifrån det, därfr att det är inte min.., det är inte detsom nåt viktigt fbr mig, utan det viktiga är att jag har en trevlig samvaro och ha sex.

M: Hur kommer det sig att det faller sig så att åldern är runt tjugo hela tiden?

G: Nej det är... jag menar — — hon är väl äldre hon är trettiofem, många ärju överfyrtio eller fyrtio det varierarju det beror ju på.

M: Dom vi har träffat så är dom flesta yngre.

• G: Ja men jag gårju på om dom verkar trevliga och så där, så är dom det så vill jagträffas igen, är dom inte.., ger dom inte nåt speciellt så träffar jag dom inte igen. Menhon är väl snart trettio, är väl tjugosex, tjugosju kanske.

• M: På Telefiket då är det bara yngre som vill ha generösa män?

G: Det finns alla sorters människor.

M: Om man pratar itelefon dåhördujubararösten då och ändå så blir detså att detfaller sig att du kontaktar dom som är yngre, det måste ju finnas äldre kvinnor påTelefiket också?

G: Ja yngre menar du tjugosju då?

M: Jajo men om man jämflr i din ålder, då är det väl yngre?

G:Mendåhardomvälsagtnåntingattdomsökernånäldreochså,detärjudet
M: Och då ligger ditt intresse där också eller...?

• G: Nej jag söker dom som verkar trevliga, det spelar ingen roll det kan vara vilkensom helst, bara dom verkar trevliga.

M: Sen under dom här förhören som vi har haft här och dom tjejer vi har träffat och
• dom sexträffar som har varit, så är det ju ofta nån man inblandad eller någon annanS

Och när vi pratade tidigare så var det ju om... vi nämnde eller jag ställde frågan omvaddinsexdrömvarochdåsaduattdetärattkvinnanskavaradoniinerandeochduska vara hjälplös och helst vara fastbunden?

G: Ja det (ohörbara ord)?

M: Ja. Men under alla dom här tilluhilena så har ju inte det inträffat?

G: Inte fullt ut men jag menar i vissa tilIfllen så... jag menar hill exempel honhar ju när vi har vart tillsammans så har hon: “Sätt dig ner, nej xiiiir det jag som styr”och så där, så det har ju också hänt alltså och det gillar ju jag.

H:Denfråganharjuviställttiil ichhonsägerattdetharaldrighäntattdethar
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varit (oh&bact ord)?

G: Alltså hon ärju egentligen den som styr hela tiden, det vill säga fr att hon ärväldigt vad hon sak göra eller inte, men ibland så har faktiskt hon sagt att: “Sätt digner” och så där “lägg dig på sängen där” och så där, så att...

H: Är det att vara dominant?

G: Ja det är i alla fall steg ett och tala om att: “Det är jag som styr nu, jag gör det här,ligg så” och så där, ja.

. M:Senundrarjagomduinteocksådåkanhaalltsåsexuelldröm,omattdetskavaranån mer med, eftersom det har skett så många gånger?

G: Nej det ärju inte så jättemånga gånger, men jag menar visst en trekant kan vara. skönt om det funkar bra, men det är ingen dröm så där.

M: Men du sa ju också att det var flera gånger som du har ringt till Teleilket och nioav tio så kommer dom inte?

G: Mm.

M: Så det har ju ändå varit en strävan till att... då flrsöker jag ff,rstå vad är anledningtill att...

G: Nej men jag menar dom allra flesta gånger så har jag gjort det tillsammans medkvinnan och det liksom när vi ligger där så snackar vi och sen säger vi: “Ska vi ringatill linjen?” “ja visst” och så ringer man och såjag menar det ärju en lek samtidigt ochlite spänning och hon säger “lyssna på den här hörru” och så. Jag menar många gångersåärdetjuså,attviärfulltmedvetnaomattdetinteskablinånting,menalltsåvi...ja är ute och testar och “har du hört på den här lyssna här ska du se” och så där så har
• det vart många gånger.

M: Det här somhon berättar i flrhör, så säger hon just det här att du håller i henneshuvud och trycker ner när det gäller oralsex, hon har slagit bort din hand. Eftersom du. beskriver ju henne som att hon är bestämd?

G: Hon ärbestämdja.

M: Ja och är det en situation som har inträffat?

G: Kommer inte ihåg det specifikt; men alltså så fort.., om det är nånting som jag villoch hon inte vill, ja men då säger hon direkt ifrån alltså eller gör nån avböjande gesteller nej eller.., ja hon är bestämd så är det bara.

M: Du harju träffat henne med
ich sen var det nåt

G: Mm.

så kan det ha varitoch sen den här
le haft möjligen nåt kladespiagg på sig?
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M: Men lag tycker ändå att det låter som, att det har varit fler tillfällen än fyra till sexgånger?

G: Nej det är... ja det är väl., nej det är ungeflir dom gångerna sex, ja jag kan inteexakt säga men det ärju inga massor med gånger alltså som jag har träffat henne.

M: Nej men om man säger en gång i månaden?

G:Nä,nA,nA.

H: Bara f& och korrigera där jag tror faktiskt hon sa...

• M: Ja en gång varannan mad?

G: Jamendetärintedetens. Ochjagharringttillhenneochhonharintekunnatochsen har hon ringt till mig och sagt: “Kan du komma?” och sånt där och hon har exakt
•

bestämda tider när hon kan, på gnmd av sitt jobb och sina barn alltså, Så att domflesta gångerna har det ju inte blivit när hon har ringt, hon har ju ringt till mig ochsagt...

H: Hon har ett annat telefonnummer till dig än dom vi har tittat på?

G: Jasåjadetärvälnåtsomjaginteharlängre då.

H: Jag har väl varit inne på det tidigare när du har bytt telefonnummer och så vidareoch hur länge du har haft dom?

G: Mm men jag kommer inte ihåg vad det där är fr telefonnummer.

H: Har du bytt kontantkort ofta?

•
H: Hur många olika kontantkortsnummer har du haft då?

G: Jag vet inte men det är inte många alltså, nej jag vet inte jag kan inte säga, men nej
• det är inte många.

M: Vad hade du berättat fr henne angående dig?

G: Jag vet inte ja egen företagare tror jag att jag har sagt att jag är, ja att jag har engård tror jag att jag har sagt tror jag.

M: Är det nånting mer du har och tillägga angående

G:Nej.

M: Har advokaten nån fråga?

A: Nej tack.



H:Nej.

M: Förhöret avslutas klockan 10.32.

.

.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

GÄRNINGSBESKRJVNING

15. KOPPLERI (0201-K104161-1O)

Målsägande

Gärning

Lindberg har vid ett tillfälle någon gång under tiden den 6 oktober 2006—5 augusti2008 i Rotebro, Sollentuna kommun, främjat att vid den tiden hade ti11flligasexuella kontakter mot betalning.

Främjandet har bestått i att Lindberg haft kontakt med en sexköpande man påteletjänsten Telefiket och sedan kört mannen i sin bil till bostad.
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Lagnim

6 kap. 12 § 1 st. brottsbalken

G: Vad var datumet?

M: Den6oktober2006—5 augusti2008.

0: Och ett tillilLlle under det?

O M:Ja.

G: Det där kmier jag inte igen så jag flrnekar det

O H: Mindes du inte om du hade varit hemmn hos henne med en man?
G: Jo men det harjag väl vart, men jag har inte skjutsat dit nån man, utan vi harträffats där och haft trekant, men jag har inte...

H: Betalade mannen dig några pengar?

0: Nej, nej.

H: Betalade han ågra pengar?

0: Ingen aning.

M: Kan det ha varit fler ti1If11en du har varit med dom där (ohörbart ord)?

•
M: Har advokaten nånting?

. A: Nej tack.

M: Förhöret avslutas klockan 10.22.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M: Det här gäller en tjej som heter och det var den 20januari2010Tibro. Berätta om défdå.

G: Ja vi fick också kontakt via Telefiket och hon lät trevlig och så åkte jag dit, efterlite letande så hittade jag hennes adress, hon hjälpte mig väj.på slutet att hitta och sågick jag upp till henne. Det visade sig att hon var sa hon och att hon jatyckte det var skönt med sex och vi hade sex, vanlit. Och ähackade vi rätt mycketom... så skojade hade faktiskt ganska trevligt tycker jag.

Och sen frågade jag henne vad hon hette i förnamn, för att det hade ju vart trevligt ochså där, men ja det fr du gissa sa hon, hon sa att hon hette nånting på Ja och sen sååkte jag därifrån och sen satt jag och funderade på vad hon hette i förnamn så jagmessade henne och frågade om hon hette då skrattade hon och sa: “Det ärSagan om ringen nej det heter jag inte” sa hon, “du fr väl gissa vidare” och sen vardet slut.
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M: När fick ni kontakt på Telefiket då?

G: När?

M: Mm. Ni träffades den 20januari 2010?

G: Ja. jag tror det var rätt längesen egentligen eller längesen det var en tid... det varinte i omedelbar i anslutning till den träffen, utan det var nog att vi hade snackats vidförut så att säga och att hon lät trevlig och så. Det var nog så.. M: Och när ni nu träffades vad hade ni kommit överens om då?

G: Ja vi skulle ha sex.

. M: Och angående betalning då?

G: Nej det kommer jag inte ihåg men hon fick betalt det tror jag, så det var inget sådär så det var nån diskussion eller nånting sånt där, utan.., ja.

M: Pratade ni om det då på telefon innan?

G: Ja det är möjligt men jag kommer inte ihåg, ingenting som jag har lagt på minnet ialla fall, det var liksom inte.., huvudsaken att hon var trevlig och det var hon väldigttrevlig tycker jag och ja jag tyckte vi hade en trevlig samvaro. Har hon sagt nåt annat?
M: När du kommer dit eller i inledningen här så pratar du om att du ville tungkyssasoch det ville inte hon och då säger du: “Jo det vill du om du fr lite extra”.
G: Ja det är möjligt jag har sagt, sen kommer jag inte ihåg om det blev så.
M: Och sen att ni hade pratat om det skulle vara kondom eller inte kondom?
G: Nej det vet jag inte om vi sa nånting speciellt, det bara blev nog som det blev trorjag.

M: “Han ville köra utan och att hon skulle f lite extra om hon gick med på det”, menhon sa nej till det?

G: Nej det kommerjag inte ihåg nu, det blev nog bara som det blev sen.

M: Kommer du ihåg vad ni pratade om fr nånting då, du sa att det var trevligt?
G: Ja det var a11mnt varflr hon bodde där och vad hon gjorde och ja allmänt prat vardet, vi satt vid köksbordet

M: Detvarefterattnihadehaftsex?

G: Nej fZ’re och efter.



Förhör med Lindberg, Karl Göran Gustav; 2010-04-09 10:34 diar,enr 0201-K39129-10

M: Och eftet?

G: Ja.

M: “När sedan det hela var klart så dröjde han sig kvar hos
— han bö!)ade dåprata om vad han gillade att göra, han pratade om sexlekar, rällspel och att bindavarann, smisk och såna saker. Han nämnde även sin fru i detta sammanhang, han saattdomhöllpåmeddomhärsakernaochatthansfnividetttillfUehadehaftenelevhemma. Och han sa att hans fru var lärare och att dom hade en manlig elev hemmaoch att både den här mannen och hans fru och den här eleven hade haft sextillsammans”?

• G: (Skrattar) Nej det tror jag inte på det måste hon ha blandat ihop med nån annan.
M: “Han sa även att han hade vänner som var intresserade av samma saker, mankunde vara flera vid dessa träffar, han sa också att hon kanske kunde komma tillStockholm, sa att hon inte var intresserad av hans önskemål, hon sa också attdet kunde bli svAit med dessa saker som han vill göra”. Hon hade också en 1
(3: Hade hon?

t i det sanaman ianget som ho skulle
härochkommatillStockholmochattduhar vänner, det känner vi igen från andra kvinnor som har berättat om, att du har ställtden frågan. Kan det stämma att det ställdes den frågan här då?

0: Nej det tror jag inte nej jag... nej alltså jag har inga såna kontakter och nej det äringet som jag kom.., nej.

M: Du säger att du inte har såna kontakter, att du inte har en massa vänner så här, men
• ändock så hamnar du i situationer där du ringer till Telefiket och det kommer nånannan och oberoende av varann så har duju ändå det intresset. Förstår du hur jagmenar eller hur jag tänker?

G: Jo, jo men alltså ungefär som jag har en fast manskrets som jag umgås med och sådär det finns inte.

M: Nej men det är ändå den här frågan, alltså det har kommit upp prat om det medkvinnorna, att om ni kommer till Stockholm...

G: Ja men ibland kan jag väl fråga... om det är nån trevlig kvinna så kan jag ju iblandfråga om dom vill träffas mer och om dom komma nånstans det har jag gjort menvissa av dom där sakerna känner jag inte alls igen alltså.

H: Men jag fbrstår inte riktigt när det här rollspelet du fr igång och när det inte ärrollspel, det är svårt och greppa det här när vi pratar om det här telefonsexet och nejmen det här är bara ett rollspel det är bara fantasier.

M: (Ohörbara ord)

0: Det kan det också va...
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II: Du sitter och diskuterar med henne...

G: Ja det kan också vara fantasier fr att kittla och så vidare.

H: Ja sådet ärinte en omöjlighetattdethärharsagts alltså, utan...

0: Allt det där har absolut inte sagts, men det som jag troligt har sagt alltså det är juatt: “Har du möjlighet och komma till Stockholm och vi kan träffas” och så där.
H: För i dina rollspel har vi ju telefonen så kan du gå väldigt långt i rollspel?

• 0: Ja javisst men det ärju den... jag menar rollspcl är rolispel och på Telefiket såfrekommer det jättemycket sånt.

H: Du säger att det var en tjej som gillade sex och ni hade kul tillsammans, det har vihörtnunågragångerochså.Menomhonärentjejellerenkvinnasomgillarsexochså tar man betalt fSr det. Vad tror du är det primära för kvinnor, om man gör sakersommangillarochtyckerärkulsåharmanval...

G: Jag har ju frågat ibland: “Är det okey och träffa mig?” “ja jag gillar sex och om detinte skulle vara okey och träffa dig då skulle jag aldrig träffa dig”.

H: Nej deär klart om vi går ut på en Internetsajt för eskortflickor, eskortkvinnor, ommangårufpåensån,dåskriverjudomnaturligtvisattdomgillardethärochsåvidare.

0: Men den här tjejen i Tibro till exempel uppfattade jag inte som nån eskortflicka,utan en som gillar sex och vill krydda sin tillvaro dels med att det är lite späiinande,men sen också att tjäna extra.

. H: Jag tänker på... jag har aldrig varit på nån av dina föreläsningar där du fi3rcspråkarjämnställdhet och så vidare, jag tycker det rimmar så dåligt med att kvinnor skullegula att sälja sex?

0: Ja det är nog olika, jag menarjag tror att det finna kvinnor som är tvungna ochsäljasex,därförattdomär... ochsåfinnsdetkvinnorsominteallsäregentligentvungna, men dom tycker om kittlingen, spänningen, lite extra krydda, extra pengar itillvaron.

H: Så om en kvinna skulle saga till dig: “Jag är tvungen och sälja sex du kan få köpahär” tycker du det är Rkillnad då och köpa sex eller...?

G: Ja det tycker jag.

H: Tanken har aldrig slagit dig att dom Icnske bara säger, att dom tycker om det härfbrattdomärtvungnaochsäljasex?

0: Jadetärmöjligtattdetfmnsdenvanantenockså.
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H: 1-et är den första taiken simi kommer till mig, att om man säljer sin kropp om mansäljer sex, för mig ärju det att det är en... ja förstår du hur jag tänker?

G: Jo men nu är vi inne på moraliska frågor inte några juridiska frågor, nu är moralen(ohörbart ord).

H: Men jag måste ju ändå fundera hur du tänker på det?

G: Ja men det är en moralisk fråga eller hur?

11: Ja,jajagundrarbaraomtankenomdutänkerdigförnärduköpersex?

• G: Absolut, absolut

M: Men föna gången så pratade viom att juridiskt så är det ju fel och göra det,egentligen så tycker jag att den här lagen är fel.

G: Nej det tycker jag inte jag tycker den är rätt i grunden, men sen finns detsituationer då den är tveksam. Om jag som kvinna till exempel har en socialt etableradsituation och allting och sen så tycker jag att det här är en spnnsmde kittlandesituation och så vill jag krydda min tillvaro med det här, då är det tveksamt. För då harjag gjort mitt eget val och jag är inte beroende av det här egentligen men jag väljer detsjälv.

H: Och dom tjejerna vi har pratat om här, domjycker du har valt det här själv, som tillexempel ..?

- .iarjagju haft en relation med på mycket iinat
H: Söker du nånsin kvinnor i din egen ålder, som kRndce skulle tycka att det vartrevligt med en krydda i tillvaron, som du uttrycker det?

• G: Ja jag har vart tillsaimrians med kvinnor i min egen ålder.

M: Via Telefiket?

G:Vadsadu?

M: Via Telefiket?

G: (Skrattar) Ja jag har vart tillsammans med en kvinna i min egen ålder ja.
M: Ja men via när du har ringt Telefiket?

G: Det har hänt.

M: Om vi ser till brottet här då köp av sexuella tjänster, i böx:jan när vi böz:,ade prata såsa ju... alltså dom första förhören, att det var ett sätt att fylla ett tomrum och du sa detärvälkanskeliteuddasättochgöradetpå.Hurtänktedukringdetdåmedtankepådin profession?
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0: Hurjagtänktevadmenardudå?

M: Ja eftersom du är medveten om att jundiskt så är det ju fel?

0: Jo men det visste jag ju att det var.

M:Jahurtänktedudå?

G: Jagftrstårinteriktigtvaddumenar,detärklartattjagtänktepåattdethärvarjuridiskt felaktigt att göra det

• M: Medtanke på attdu ärjutrots allt och harvarit en föreblid förmånga, duvarrektor på polishögskolan, länspolismästare, föreläsare?

0: Mm jag tänkte nog bland annat... ja dels att jag gjorde nånting som var olagligt,
• men sen tänkte jag också att kommer det här fram, det har jag ju tänkt på, så kanskedet blir en diskussion som är nyttig för allihopa.

M: Var det syftet eller...?

0: Nej men jag tänkte många gånger det, det är klart alltså jag tänkte ju naturligtvis påatt det här kan ju inte va obemärkt och då tänkte jag att ja då Slir det säkert en väldigdiskussion. Man kommer säkert att döma mig, en massa människor kommer och sägahur kunde han och ja allting var nog en fejk och allting sånt här alltså, jag tänkte attokey då tar jag den diskussionen.

M: Vad ska du säga då?

G: Ja det kommer väl så småningom när det här är avklarat.

M: Är det som du har antytt nu om att det är deras eget val?

0: Nä, nä nä fokus ska ju va på den som.., på mig. Sex ärju överhuvudtaget väldigttabubelagt för oss.

• M: För vilka?

G: Alla, alla, man har sina bestämda uppfattningar och ja det är så och så och så där.
M: Så du vill lyfta upp det?

G: Ja det kommer säkert och bli väldiga diskussioner troligen.

M: Ska vi avsluta? Förhöret avslutas klockan 10.52.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägghmd.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H: Förhörsledare Ing-Marie Hägghmd.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M: Punkt 22 köp av sexuell tjänst

GÄRNINGSBESKRWNING

22. Köp av sexuell tjänst (0201-K39129-1O)

Vittnet

Gärning

Lindberg har den 20januari 2010 i Tibro shifat sig en tillfllig sexuell fbrbindelsemot ersättning av —
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0: Det stämmer.

M: Ingenting och tillAgga? Nej. Då sdnger vi av.

.

.

.
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.
M: Förhörsledare Ingrid Michel.H: Förhörsledare Ing-Marie Hägglund.G: Göran Lindberg.
A: Advokat Karl Harling.

M: Det är en tjej som heter och det är i Hässleholm den 23 januari 2010berätta om den händelsen.

G: Ja jag åkte dit vi hade fatt kontakt på Telefiket, hon sa att hon tyckte det skullevara trevligt och träffas, jag kom upp till henne hon hade en hund som levde tusanliten en. Så hade hon ett pentry man kom in i pentryt liksom och sen var det... det ären ett högst upp.

Och ehh... ja vi snackade och satte oss på soffan och den här hunden for hela tidendär och ganska enerverande och ja så att det kändes inget bra att ha den där hunden.Hon stängde in hunden i det där pentryt också, men den höll på och klättra påväggarna och ylade nåt alldeles (ohörbart ord) så att det liksom inte var.., och sen så:“Nej” sa jag då “jag tror inte det här blir nåt bra”.

Förhör
angående

____

Enh

CU Interna utredningar

324

rc&

0201-K69648-lO

StUgI nIanItt. mende.

Spr

.
FÖ,svwwsmbud 6nekae F8,svawsk,mbud natvnde GodtN den mrsvwe sam ratten ordn
Karl Harling Ja

r avUg
10:32Fh6.spI.te

Typ av Mdiör Fdiiselft
Häktet Kronoberg. Stockholm RB 23:6 LjudbandsfrhörFåihiavttb.

Utaivet av
ED

s.

.

.

Och sen snackade viom vi skulle ha oskyddat eller skyddad sex och vi kom inte
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riktigt överens där, jag ville väl ha oskddat och hon ville ha oskyddat och skyddatfram och tillbaks och jag kände inte att det var rätt på nåt sätt. Och ja så gav jag henneen kram eller hon.., jag tror att hon tog av sig Iröjan också och så där och ville att jagskulle stunna och ja nej... nej men jag sa: “Nej men det k5nn inte så bra”.
Och då hade vi snackat om hennes soffa att den såg alldeles ftrjäklig ut och då så gavjag henne femhundra kronor och sa att: “Jag tycker du ska ta det här till och ftrbättradin soffa och sättalite disciplin på din hund”. Och så gick jag, så var det.
H: När du åker dit vad är överenskommet, vad är det du beställer så att säga eller...?. G: Jag beställer väl ingenting speciellt vi ska träffas och ha sex, det var nog ingetspeciellt.

H: Och pengar ftr det?

G: Nej det var nog inte heller något snack om med nån exakt sunima, utan... det trorjag inte, inte vad jag kommer ihåg i alla fall att det.., utan nej.
M: Det här när du säger femhundra är det nånting du kommer ihåg eller är det nåntingdu gissar nu?

G: Nej det kommer jag ihåg.

M: Hon säger tusen kronor.

G: Nej det var det inte fem hundra var det.
M: Diskussionen om soffan hur kom den upp då?
0: Ja hon urskuldade sig lite när vi satt på soffan, att den såg så jäklig ut och jag. frågade hur kunde det komma sig där, ja det är hunden som har bitit sa hon, (ohörbaraord) allt vi snackade om det.

M: Och hon säger ju alltså med säkerhet att det skulle vara tusen kronor, men du säger. att det var femhundra?

0: Ja.

M: “Den här mannen var där och han fick alltså betala fast det inte hände nånting” ochpå fråga om hur mycket hon fick betalt så säger hon att det var tusen kronor?
0: Men det fick hon inte. Femhundra till... fiSr renovering av soffan.
M: Alltså anledningen till att det inte blev nånting då?
0: Men det kändes inte rätt och så hunden som hela tiden gläfste och så hon kundeinte ha den där och den sprang och hoppade, ja det var ingen relaxande miljö.
M: Är det några frågor kring det?
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H: Tanken syftet med och åka dit var det fi3r och köpa sex?
G: Mm.

H: Och det avbröts då flr att hunden störde dig?
G: Ja det kändes inte rätt bara.

H: Jag tänkte på att i hade dom också en hund som skällde hela tiden sa du?
G: Nej men det var ju två hundar som...

Ii: Detvar två till och med.

G: Jaochdomtogsjuinsenmittundernärvihöllpåellerislutetdärsåatt... ochdåvar det också delvis fbr det att det blev...

H: Den här tjejen hon säger så här att: “Hon ringer till Telefiket och att hon sökte engenerös man, för om man säger det så fbrstår dom som vet vad det handlar om, somhar varit inne på Telefiket och det var samma med den här mannen, det var ingaproblem”. Vi har ju varit inne på det här med generös tidigare, när du varit inne påTelefiket och säger att du söker generösa män eller att du är en generös man, att dethandlar om pengar då?

G: Men inte fbr mig. Jag menarjag fbrstårju att andra kan ha den där och jag menarom det är nån som söker en generös man, då tar jag ju kontakt med den och frågar vaddet är den vill om jag vill nånting.

M: Men du fbrstår då vad dom menar?

G: Ja det är klart jag förstår vad dom menar.
H: Men om du är ute och ringer till Telefiket och säger att du är en generös man ellersöker generösa män, då betyder det nät helt annat?
G: För mig betyder det nånting helt annat och det samtalet med den personen om detär nån som svarar, så försöker ju jag ta reda på jag träffar ju inte nån person som jaguppfattar som på nät sätt annat än jag vill, nämligen öppen och glad och villexperimentera lite och sånt där.

H: Barasåattduharklartfördig,denhärtjejenhonsägerattnikomöverens... närhon frågar vad du vill ha är det vanlig sex, sug och slick och hon har uppgett priser fördethär, sådetvarvädetnihadekommitöverensomdå,mensensåblevdetinget?
G: Ingenting nej.

M: Har advokaten nånting, är det nånting du vill tillägga?
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Förhörsledare är även Ing-Marie Hägglund.

M: Förhörsledare Ingrid Michel.
H. Förhörsledare Ing-Marie Häggliind.
G: Göran Lindberg.
A: Advokat karl Harling.

M: Försök till köp av sexuell tjänst.

GÄRNINGSBESKRJVNING

23. FÖRSÖK TILL KÖP AV SEXUELL TJÄNST (0201-K69648-10)
Vittnet

Gärning

Lindberg har den 23 januari 2010 i Hässleholm frsökt att skaffa sig en tillfimigsexuell ftrbinde1se mot ersättning av Fara fir brottets fullbordan har flrelegat
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6 kap. 11 §, 15 § 1 st. och 23 kap.l § brottsbalken

G: Ja det stämmer.

M: Har advokaten nånting?

A:Nej.

M: Då stänger vi av och klockan är 10.26.
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Karl Harling

Fört*ipt
Typ av ,h& F8dsaIttHäktet Kronoberg, Stockholm RB 23:6 LjudbandsftrhörFihe,svttbi.
Uteiaiw iv

F: Komniisarie Ingrid Michel
L: Göran Lindberg
A: Advokat Karl Harling

F: Det gäller anmälan om köp av sexuella tjänster och känner du till henne?

F: Berätta. Hur har du träffat henne?

L: Jaa, det var också via telefiket och ja.. ..det var ett tag sen och träffade henne. Ingaspeciella saker. Träffade henne hemma hos, där hon bodde då, och ja. Hade vanlig sex och sådär.

F. Var det länge sen?

L: Ja,detvaretttagsen.Kommerinteihågnärdetvar,mendetvarrättlängesenochsen,jajag tyckte hon var gankR trevlig. Vi hade mycket att snacka om och hon hade problem mednån styvfar eller nånting sånt där som hade gjort nå sexuella närmanden på henne, så var honledsen fr det, men det var länge sen, längre sen i tiden. Ja, och vi träffades några gånger senflyttade hon till Stockholm tror jag och då träffades yLnån gång där också ett par gånger fast
aldrig hemma hos henne. Sen flyttade hon till och då träffades vi inte längre,men vi har ju hållit kontakt med varandra. Jag har frågäfffiir det är och ska vi träffas och skavivarasåhärsåattochja,såharjaghjälpthennelitegrannoch... Jagtroratthonharhaftproblem med hyran och, men hon sa att hon alltid skulle lämna tillbaks det fr hon hade nåt
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skadestånd som skulle komma. från brotta.. ..vad Icter det brotoffernämnden,brottsoffer.....ja. Hon skulle få nånting i vaije fall, men det har dröjt, men hon ska att jagskulle få det sen. Jag skulle fl tillbaks pengarna som jag lånat henne.
F: Hur mycket....

L: Det kommer jag inte ihåg exakt

F: Jag tänkte. Hur mycket har du lånat henne?

L: Näe, det vet jag inte exakt. Det vet jag inte.
• F:30—40tusen?

L: Nej. Nä, nej, nej. De pengarna är det inte. Nej. Det är det inte. Hon skulle ju fl ettskadestånd på 20 nånting sånt där tror jag. Nej det kommer jag inte ihåg, men det var ingasåna summor pengar i vaije fall. Sen så messa bon mig här på slutet att nu så tänkte hon flytta. till Malmö. Hon hade sin far där tror jag. Sin riktiga pappa alltså, och ch.. då hade honproblem med hyran och ville att jag skulle hjälpa henne med det innan hon flytta ner tillMalmö. Och det gjorde jag. Ja, det är inget speciellt med det annars.
F: Hur många tillfåhlen har du köpt sex av henne då?
L: Jaa sammanlagt, totalt Ja, max 10 fast vi ha träffats betydligt fler gånger av olikaskäL

F: Hon säger själv att det är mellan 10 och 20 gånger kanske.
L: Ja. Detärmax 10. Max 10.

F:Vadärdetfrsummadå?

L: 15 hundrahardetvälvart, trorjag. Ja, dethardetnogvartochja...
F: Har det varit tal om att det skulle vara fler med någon gång?
L: Ja, viharsnackatmycketom det, menjagvet inte om detharblivitnåt. F. Hon berättar.

L: Ja, det var väl nån gång som vi hade.. .ja med nån tjej tror jag.
F: Mm. Vad var det som hände då? Kommer du ihåg det?
L: Nån, kommer inte ihåg om det hände något speciellt.
F: Hon säger att ni var på Globenhotellet och då var det nån tjej med där och det sluta med atthon gick därifrån... .den här Eller, smet iväg.
L: Nån, det tror jag att hon aldrig gjort Nån, det kan jag inte erinra mig.
F: Hon säger “Det var som vanligt vid den träffen så som det brukar vara. Han ville att bådatjejerna skulle hålla på mer med varann”. “sa då ifrån”. Som hon känner dig så sa bon juville att hon skulle slicka denhäfijejen, men sa då ifrån det här”.
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blevdåarocb tyckteatthanbetaiadcochdåakuiledegörasomhansa.Hanblevarg,mensen gick det över tällde aldrig upp på det här han ville och satte sig sen (ohörbart) isoffan medan ‘ch tjejen höll på”. Hon tror sedan att det var så att hon gick innan denandratjejengick armedcfrkaenochenhalvtimme.Honharsedanflrsigattdetvarså att hon smet däiI. Hon tyckte att det var obehagligt vid det här tillfället Hon sa att honskulle ut och röka och ringde sen efter sin exkille och han kom och hämtade henne. Dåglömde hon kvar, fbr du hade handlat nå kläder till henne?
L: Mm. Näe. Den där versionen känner jag inte alls igen och åtminstone som jagkänner henne så är hon ju lika f&tjust i tjejer som killar. Det kan naturligtvis kanske intetycka om nån speciell tjej så där det vet jag inte, men att jag skulle ha blivit argalltså näe.. .jag känner inte igen situationen alls att jag skulle ha blivit arg eller någontingsånt där. Näe.

F: De här kläderna. Hade du köptnå kläder åt henne?

L: Jaaa, åtminstone som hon skulle prova.

F: Det var kläder i nån form av latexmaterial och nå svart tyg?
L: Mm,ja. Jag vet inte om jag har det i den där väskan.

F: Var de avsedda just till henne, eller?

L: Näe, inte direkt men hon tyckte de var snygga.

F: Eftersom hon berättar här “då glömde hon kvar kassen med kläder”. Var det hon som hadeden med sig?

L:Näej.Nej.

F: Köptes de samma dag som ni skulle dit?

L: Näc. Jag vet inte när jag köpte dem, men hon har ju använt de där. Hon tyckte ju att de varsnygga.

F: Hon berättar ju själv att hon var spehnissbrukare, känner du till det?
L:Nej.

F: Hon säger att du visste om det.

L: Nej. Ingen aning. Det har hon aldrig pratat med mig om, att hon spelar. Nej. Det har honaldrig pratat med mig om.

F: Hur presenterade du dig fZr henne då? Vem du var och så?
L: Jaa, jag sa väl bara att jag heter Inte något speciellt.
F: Var du bodde och jobbade med?

L: Stockholm eller (ohörbart) var min egen eller nåt sånt där. Det var nog, ingen, speciellt.
F: Södertälje och data?
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L: Inte Södertälje trorjag. Stockholm,ja, att jag höll på med databland annatKommunikation sa jag nog, kommunikation sa jag. Det var det nog.
F: Det kan vara mycket.

L: Ja, precis det är det Det ärju det jag håller på med.
F: Det här att du har... du hade ju satt in pengar åt henne på nå konton ibland också?
L: Mm. Hon hade då dåligt, f& hyran säger hon.. F: Det skedde mer än en gång?

L: Ja, jag tror det skedde två gånger. Ja, jag tror det Två gånger. Jag tyckte hon var en rättschyst tjej. Vi hade rätt trevligt ihop, ja, sådär, så jag ville väl hjälpa henne. Ja, men hon haraldrig sagt att hon har spelmissbruk. Det hade jag nog varit mera avvaktanden. Snackat medhenne om det. Vad spela hon fbr nåt då? Allt?
F: Mm, ja, jag vet faktiskt inte vad hon spelade. Hon berättar själv att hon spelmissbrukar ochmed den anledningen detta blivit mytoman, man ljuger f& att få pengar.
L:DetvarjusyrnLJa,detbevisarvälbaraattmanärlitenaiv,dåJagtroddealltidattjaghjälpte henne till hyran. För det var det hon sa till mig, att hon hade problem med hyran ochhade mycket omkostnader. Jag flrsökte ju ställa upp och hjälpa henne.
F: När träffade du henne sista tillfället?

L: Det var någon gång här vid årsskiftet Vid Centralen. Gav henne pengar för hyran. Honskulle flytta ner till Malmö.

F: Då hade du skickat.. .det var ju lite sms-trafik vid det ti11f1let Hon skriver till dig då “jagbehöver de 4 tusen. Flyttar till Malmö om 4 dagar. Måste betala första hyran. Har tyvärr• ingen annan. Sen ska jag lämna dig ifred”. Hur menar hon med det?
L: Alltså,jag tyckte honvarpåmig förattjag skulle hjälpahenne såmycket Jag tyckte attom jag hade hjälpt henne flera gånger då, så tyckte jag hon kunde ta tag i det själv. Om manhar sochsåfrmanhjälpsåbordemanvälintefbrsättasigisammakrisigendåUtan. manbordejukunnasägaattsåhärsåatt....ja. Såjagtyckte atthontog fbrgivet attjag alltidskulle hjälpa henne. Men,jag betraktarju mig som en vän till henne så att, det är klart om jagkunde. Oftavardetsåhärocksåatt,eilerofta,mennärhonkomochvillehahjälpsåvardetatthonskullehahjälpnu,nu,precisnu.Jagmenomhonhadesagt,hörrududen25:ebehöverjaghjälpjagtrorintejagklarar det Kan duhjälpamig? Dåhade detjuvart en amin sak. Dåhade man kanske kunnat snacka med henne, kmvake hjälpt henne. Men, det var liksom såhäråh jag behöver hjälp nu, kanke oj jag har upptäckt det nu.

F: Hur agerade hon då, eftersom hon säger att jag skulle lämna dig ifred, hade hon ringt vidflera tilltbllen, eller?

L: Näe, hon hade väl messat. Messat. . .ja. Jag kände ju mig inte särskilt bekväm. Jag blev liteledsen på henne. Skrev någonting om “sådär behandlar man väl inte en vän. Jag har väl ställtupp ojag kan hjälpa dig så gott jag kan” och sådär. Så hjälpte jag henne så gott jag kunde,justd&
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F: Hon fortsätter, furst skickar hon det ena 12:15:55. Sen kommer nästa
L: För hon var i Stockholm då tror jag. Ja just det.
F: Nästa kommer klockan 13:03 “och jag menar alltså att det är bråttom”. Och sen kommertill

L: Ja, f& hon skulle iväg tror jag.

F: Sea kommer det “klockan går och jag har kvar alla dina mess”. Vad är syftet med det?
L: Vet inte. Inget speciellt Jag vet inte vad hon menar med det egentligen,• men... .näe, jag kan inte säga det. Du får väl fråga henne vad hon menar med det.
F: Men, du? Hur upplevde du det när hon skrev så?

• L: Jaa Jaa, jag tyckte väl bara att hon var desperat på nå sätt, att hon inte troddejag skulle hjälpahenne. Detvarväl då jag skrevnånting om att “jag ärju din vän och” ja.
F: Du svarar just på det här när hon säger “klockan går och jag har kvar alla dina mess”, “vadhåller du på med?”.

L: Ja. Skriver jag inte nå mer också?

F: Nej. Inte då. Det kommer senare.

L: Näe.

F: Du skriver “vad”. Det skriver du vid ett tilhf1le. Hon skriver innan “har fan ingen annan.Har inget val. Flyttar till Malmö denna vecka sen slipper du mig, men behöver som sagt deandra nu”. Hade det lämnats något innan och det här “de andra nu”?
L: Nej, näe. Jaa, nej men. Jag upplevde henne, jag trodde inte hon hade så många vänner somverkligenställdeupppåhenne. Jagvarväl enav de fådå. Dettroddejagju. Honvaridesperat behov av att klara av det f& att kunna kunna ja avsluta sitt boende ioch åka till Malmö förmodarjag.

F: Du skriver såhär “du får nog W,rklara vad du håller på med”. “jag hjälpte dig med hyran jagkunde senast”.

L: Jaa.

F: Och det här var 12:e januari. När var det innan då?
L: Ja, det var långt tillbaks i tiden. Vi har ju haft kontakt lite då och då sådär. Men det har juhjälpt då.. .hon behöver hjälp med hyran. Ja det var väl nån gång. Jag kommer inte ihåg när,mendetärintesådärjätteofta,mendetärnångångdåochdå.Vad säger då?

F:Honsägerattduharhjälpthennemedhyranochattdu,...honharsåltsextilldig.Ochatthon har sa....hon tillstårju också de här sms:n som har skrivits till dig att hon vill ha hjälpmed hyran och...
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L:Vadsägerbondetdcmdufrågarrnig.Varförhonharskrivitsådär?Jagharkvardina mess?

F: Ja, det var inte heller något speciellt angående det. Hon säger att hon.. .vi ska se här.Förhörsledaren som hade f&höret med henne.. .hon tillfrågas om hon känner igen sms:et ochvem hon har skickat det till och då säger hon såhär: erättar då själv att hon ärspelmissbrukare och att hon med anledning av detta blivit mytoman, man ljuger för att fA tagpå pengar och i det här sammanhanget vänder hon sig till de man vet att man brukar få pengarifrån. Den här människan som hon har skickat det här sms.et till har köpt sex av henne. Honhar känt honom som h han ska bo i Södertälje. Hon träffade honom senast för ca tvåveckor sedan. Hon besVer... och det här är två veckor sen innan. Det måste ju ha varitinnan Nyår då? Eftersom det här var 12:e januari. Hon beskriver den här mannen som att det. är en ganska kraftig man och att han är i 60-års åldern. Senast hon träffade honom var enonsdag eftermiddag och att det var utanför Centralen i Stockholm. De var vid restaurang SalaThai som ligger vid 7 Eleven vid Centralen i Stockholm Det är inte några speciellakommentarer till det, hur hon hade formulerat sig.År det någonting själv, som du känner att det kunde vara nu, alltså som du kommer på att hon• kunde ha menat?

L: Näe.

F: Förvadmanförstår. Dubefann digjuinte i Stockholm dånärhonkontaktade dig först?
L: Nej. Jag var på väg till Stockholm.

F: Ja, ja. Mm. Något annat som du vill tillägga angående
L:Nej.

F: Som jag förstår var det ett tiotal gånger som du har köpt sex av henne?
L: Ja. Max.

F: Och vid något tillflle har det varit någon mer med. Har du även pratat med henne om att• träffa någon av hennes väninnor?

L: Ja, jag tror hon har sagt att hon har haft någon väninna Det har aldrig blivit av. Hon harsagt någonting om det. skulle vilja träffa, men det har aldrig blivit så..
F: Hon berättar om att hon har någon, men att den tjejen sedan ställde aldrig upp eller honlöste det på nåt annat sätt i varje fall.

L: Jo, hon snackade om det

F: Mm. Har advokaten några frågor?

A: Nej tack.

F: Och ingenting mer?

L: Nej.

F: Då avslutar vi.
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Förhörsledare Ing-Marie Hägglund samt Ingrid Michel.
F : Ing-Marie Hägglund
1: Ingrid Michel
G: Göran Lindberg
A: Advokat

Förhöret angående de beslag som gjorts vid husrannsakan.
F:Vihargjorthusrannsakanidinbil —_)endukomtillFalimmedJdensåharvianträffat en massa gods. Det är beslag zuiu-u2O1-BG2028 , punkten 1 är tre kartor it 4tabletter Viagra. De låg i apotekskasse i höger framsäte. De tillhör dig? Det var de du vaoch.

G: Ja, köpte ja.

F:DuköptedemdäriFalunja.Görduanspråkpådem?
G:Ja.

F: Hur ofta köper du Viagra?

G: Ja, när... .när de tar slut så att saga. Nej, jag kan inte säga det är lite oregelbundet
F: Duharenmobilladdarepunkt2. Den görduanspråkpå?



Förhör med Lindberg, Kail Göran Gustav; 2010-01-27 16:00 dianenr 02014(335109-09

33

G: Ja

F: Sen så var det en väska som anträffades på golvet fram±br höger säte. Är det din?
G: Mm.

F: Ochsensåärdetenmassagodsidenhärväskan.Duvetsjälvvaddeninnehåller?
G:Ja.

F: Då är det två par stringtrosor.

G: Okay.

F: Svarta. Då kommer vi till punkten 5. Två stycken glidmedelstuber, Klick.
G: Okay.

F: Okay säger du. Du känner till?

G:Ja,ja.

F: Punkten 6. Två stycken mliii vibratorer. Är det dina?

G:Ja.

F: Punkten 7. Sprayflaska innehållande Afrodisiac. Det vet jag inte ens vad det är. Kan dubeskriva det f& mig?

G: Jag tror att jag har köpt det på hälsobutik.

F: Vad använder man det till?

G: Ja du. Det är väl nå så här stimulerande medel fir sexuella luster.
F: Hur använder man det? Är det nå spray, eller? Det är ju sprayflaska står det. G: Jag måste nog se den för att komma ihåg.

F: Punkten 8. Där är det en burk med glidmedel. Punkten 9. Stimulerande intimgel. Punkten10 är det en karta innehållande batterier för sexleksaker. Punkten 11. En karta innehållandedagen efter piller.

G: Ja. Den har nog legat där jätte länge. Det har den gjort. Datumet har gått ut på den med.
F: Punkten 12 har också, ett annat preparat. Också en karta innehållande dagen efter piller.Punkten 11 heter Postinor. Punkten 12 heter Norlevo. Karta innehållande dagen efter piller.
G: Mm. Ja, okay.

F: Berätta om dem.

G: De har nog, som jag sa, legat där jätte länge.
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F: och, vad är jätte länge?

G: Jaa.. .över ett år i varje fall. Ja.

F: Är det dina?

G:Ja,detär,ja.Detärmina.

F: Varft5r har du dem?

G: Om man ska träffa någon som har inga p-piller och vi känner varandra så pass så man. kan ha sex utan skydd. Det är anledningen. För att inte bli med barn.
F: Förser du kvinnorna med dagen efter piller?

G: Ja, precis. Det var väl någon gång som det hände sig. Ja då sa hon (ohörbart) - . .utanskydd. Så var det

F: Är de här receptbelagda?

G: Nej.

I:Ochdethadedu meddigtillFalun?

G: De har legat i väskan hur länge som helst, alltså.
1: Men, det var med där?

G: Ja, ja allting, ja menar. Visst

1: Och den här, som du berättar nu “jag har inge piller”. Vem var det?. G: Ja, det var jätte länge sedan. Det var kanske ett och ett halvt år sedan. En bekant till mig.
1: Ålder på den bekante, då?

G: 40. 37hrike. 37 är hon.

F: Punkten 13.4 stycken knappceilsbatterier. Punkten 14. Högklackade lackskor. Jag rabblarupp här nu: Punkten 15, handskar, svarta. Punkten 16, en lackkjol, kort, svart. Punkten 17, enögonbindel. Punkten 18, strumpbyxor. Punkten 19, disciplinboll med koppel, en grimmainnehållande disciplinboll med koppel och tyglar etc. Punkten 20, en läder piska. Punkten 21,halsband med koppel, i läder. Punkten 22, armband med karbinkrokar i läder. Punkten 23,läderband med spännen. Punkten 24, vibrator, liten silverflirgad. 25, en lackväst, svart. 26, ensvartplastpåse innehållande gods och den här plastpåsen då innehöll bland annat ettläderarmband, läderremmar 4 stycken. Sedan ytterliggare en plastpåse, punkten 29 och i denpunkten 3Olåg det ensvartläderpiska. Senhade duocksåivkmi,punkten31, en svartlackkjol, till. Punkten 32, en läderkorsett Och sen så är det nå olika klådesplagg här som inteär definierade precis, det står klädespiagg, punkten 33 och 34. Punkten 35 är spetstop.Punkten 36, också en spetstop. Punkt 37, ytterligare ett läderarmband. Punkt 38, en dildo.Punkt 39, så är det 2 två minivibratorer till och punkten 40, batterier, 9 stycken.Det var ju en hel del här som vi måste fundera lite över. Det här med ögonbindel till exempel
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G: Alltså allt det här med binde!, binda och Så där det är ir mig. Jag tycker om, som jag sa,att jag skulle vara utlämnad och de här klädespiaggen det är fr tjejer.
F: Händer det att du binder tjejer någon gång, eller förser dem med ögonbindel?
G: Nej, tror aldrig jag gjort det Eftersom, jag har inte.. Jag har den här.. Jag vill helst attkvinnan ska vara aktiv och den som bestämmer.

F: Det var även en läderpiska med. Är det någonting du använder på tjejer?
G: Nej. Däremot kan jag tänka mig, den här mannen som vi pratar om, att han skulle göra det.

• F: Det var 40 punkter jag räknade upp här. Stämmer det att allting tillhör dig.
G:Ja,ja.

F: Gör du anspråk på samtliga.

G: Nej, inte samtliga. Jag vet inte. Jag kan inte ta ställning till det nu.
F: Men, det tillhör dig, i vaije fall?

G:Ja,ja.

1: Är det något speciellt som du känner att du gör anspråk på?
G: Näeh, det skulle jag gå igenom i så fall.

F: Det kan vi gå igenom sen, senare vid tilhIlle.Sedan i samband med kroppsvisitation så tog vi ju beslag. Det har vi ju redan pratat med digom. Det var tre mobiltelefoner, som du gör anspråk på, men då hade vi inte beslagnummer.Då är det 2010-0201- BG2032. Punkten 1 är en Sony Ericsson, grå, vikbar, liten telefon ochdisplay. Punkten 2 är en Sony Ericsson, silverflirgad, grå/svart mobiltelefon. Punkten 3 är enNokia, silvergrå liten uppvikbar med display. De har vi ju redan pratat om. Samt punkten 4,• en karta med 4 blå tabletter, Viagra.
Jag har ytterligare ett beslagprotokoll här som heter 2010-0201- BG2026. Och som du säkertredanförstårsåhadevijuliteögonenpådigdäruppeiFahmeftersomvidökuppdär.Dethär beslaget, det är tre stycken punkter. Punkten 1 det är en tom kartong Viagra som vi. hittade i en papperskorg utan1r apoteket där du var.

G: Det var de här tabletterna som låg i den.

F: Punkten 2 var ett sönderrivet kvitto från apoteket Punkten 3 var ytterligare ett sönderrivetkvitto. Vad sa du, den här tomma kartongen Viagra?

G: Det var dem som låg i påsen. De låg ju i en kartong så jag tog bort kartongen och la demdär.

F: Och varför gjorde du så?

G: Det är bekvämlighetsskäl för jag gillar inte förpackningar.
F: Och det där ärju sopor. Du har inget anspråk på det?
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G:Näe,nej.

F:Viharvaritochgjorthusrannsakanpå cks&Detärdinbostad.Beslagsprotokoll 2010-0201-BG2023. Punkten 1, en naracllsK som stod på arbetsplatsen isovrummet på skrivbordet. Ar det din hrddisk?

G: Mm.

F: Vad använder du den till?

G: Jaa, går in på Internet och av olika själ. Skriver väl också på Word, spelar.
F: Används det i det här syftet, som vi har, inom det sexuella?

Nej, nej.

F: En laptop, punkten 2. Påträffas på arbetsplatsen, sovrummet, stod på skrivbordet. Punkten 3 så har vi ett USB-minne. Påträffas, arbetsplatsen, sovrummet, hyllan i en asLVad kommer vi och hitta på det?

G: Titta. Jag vet inte. Det blir säkert roligt Det är inget sexuellt i vazje fall, men jag kan intepAminnA mig vad det är. Det ger sig när ni tittar på det
F: Punkten 4, en Samsung mobiltelefon som låg på arbetsplatsen i sovrummet, på hyllanovanfr skrivbordet.

G: Jaha. Ja just det den. Det är någon gammal sak som inte är användbar längre. Den liggernog och skräpar där.

F: är det något du använt på senare tid?

G:Näe,nej.

F: Är det längesedan?

G:Ja.

F: Punkten 5, USB-minne, hyllan ovanfir skrivbordet. Likadant punkten 6 USB-minnePunkten7, 5 disketter som låg i kartong. Punkten 8 CD-skiva, märkt bilder från bok
G: Okay. Titta på den. Tala om fr mig sen.

F: Punkten 9, en CD-skiva, hyllan ovanIr datorn. Du vet inte vad det är?
G: Nej. Kan inte ni skriva på den sen, vad det är fr någonting.
F: Vi gör en undersökning.

G: Jadåfrni skrivasåjagvet.

F: Vi har även gjort husrannsakan på Polishögskolan, byggnad 14. Där du har ditt kontor ochgjort vissa beslag där. Då är det beslagsmmimer 2010-0201-BG2025. Punkten 1, laptop,svart dataväska med nätdon, skrivbordet stod den. Ar det din?
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G: Rps dator.

F: Har du använt den till någonting?

G: Till en utredning om beslag.

F: Se där, men ingenting i det här. Den tillhör Rps då har du inget anspråk?
G: Jo, tack. Nej, men jag skulle vilja ha den.

F: 1 vit kartong, bakom dörren i ditt rum. Punkten 2, videokaniera.
G:Jaha,ja.

F: Det är din, personliga?

G:Ja.

F: Händer det att du filmar sådana här möten?

G: Aldrig.

F: Punkten 3, digit lkmnera, ininneskort, Panasomc, fanns i vit kartong bakom dörren.(repeterar eftersom G inte hörde)

G: Lite tveksam. Jag måste se den i så fall.

F: Du får återkomma om det Sen, punkten 4 så är det simkort, Comviq, fanns också i vitkartong bakom dörren. Telefonnummer 073-7885665 är det något du känner igen?
G: Ja, det är mitt (ohörbart).

F: Är det något telefonnummer som du använt någon gång?

G: Ja, det är möjligt

F: Händer det att du byter telefonnummer?. G: Nej. Detdärärisåfallnågon gaznmaltelefonsomjaghartagitutdetdärifrån.
F: Patientbricka. Det framgår inte vem det är utställt fl3r. Det var punkten 5. Punkten 6, endator, en HP Compaq, en stationär dator.

G: RPS.

F: Har du använt den i något (ohötbart)...
Punkten 7, kortetui, svart med Handelsbanken, Mastercard, (ohörbart), SAS kort,inpasseringskort, är det dina grejor? Inpasseringskortet går till?
G:Ja.Hursågdetut?Jadetärpolisens.

F: Ja, vi får återkomma och titta på det, på bild. Ytterligare en stationär dator, punkten 8, HPCompaq.
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G: RPS.

F: Hade du två datorer som var stationära, eller?

G:Ja.

F: (ohörbait) Punkten 9 anteckningsblock, anteckningar, ft3rsta sidan, andra sidan, det kan’keär svårt?

0: Ja, det vill jag ha tillbaka. Det är planering.

F: Punkten 10, en dator Compaq, dockningsstation.
G:DetärRPS.

F: Punkten 11, etui, innehållande 10 CD skivor.

G:RPS.

F: Punkten 12, kalender, brun Fiofax från 2010.
G:Detärmin.

F: Punkten 13, ett USB minne, Micromemory, fanns i bokhyllan bakom skrivbordet
0: Med sladd? Då är det mitt viktigaste USB minne.
F: Det stod Micromemory.

0: Ja, ja, okay. Alla USB minnen är mine.

F: Punkten 14, ytterligare ett USB minne, Kingston. 1 bokhyllan bakom skrivbordet Punkten15, fyra papper med anteckningar, visitkort, handskrivna telefonnummer och så vidare.Punkten 16 också papper med teleuppgifter från Telenor, telefonnummer. Vet du vad det är?• 0:

F:

0: Ja. Det är såhär att det numret
. Det är alltså min tjänstetelefon. När jag gickipension dåviflejagbehålla det, menjagviule intehaTeliautanjagville ha Telenoroch dågår man in och köper ett sånt här och när det sen ska skiftas då ändrar de det numret så de tarbort det numret Jag har aldrig använt det där. Det var ett sånt här mellansteg.

F: Punkten 17. Det är nåt SIM kort från Telia med meddelande från Telenor. Punkten 18 USBminne, Micromemory, märkt back up. År det RPS eller ditt?
0: Det är mitt.

F: Vadärdetfrbackup?

0: Förmodligen back up på det här viktiga, med sladden.
F: Punkten 19, ett USB minne, märkt med bokstaven J.
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G; Ja, mitt.

F: Vet du vad det innehåller?

G: Olika uppgifter (ohörbart).

F: Punkten 20, ett USB minne, märkt med mångfaldsdagarna. Är det ditt?
G: Ja.

F: Punkten 21, en mobiltelefon, Ericsson utan SIM kort.
G:ja,detärmntemin.

F: vems är den då?. G:Ja,detvetjag inte.

F: Punkten 22,2 CD skivor, märkt mångfaldsdagarna, är det ditt?Punkten 23, VHS kassett. Stod i bokhyllan, bakom skrivbordet Punkten 24, ytterligare enVHS kassett. Punkten 25, kassettband med fodral, är det ditt?
G: Mm.

F: Punkten 26, ytterligare ett kassettband med fodral, skapande ledare. Punkten 27 ettvideoband, rekiytera utan att diskriminera. Ar det dina grejor det här?
G: Mm.

F: Och så det sista, i samband med att vi gjorde husrannsakan på PHS så är det ett beslag härsom heter 2010-0201-BG2029 och det är en punkt där. Det är en CD skiva, den innehållerdin hemmakatalog.

G: Vad innebär det?

F:Ja,jagkanintegåinpådetnumenjagbaratalaromattdetfinnsdärsåkanvigåinpådetnärmare sen när vi pratar mer om beslagen.Har du några frågor? Nu har vi gått igenom vad som är taget i beslag så fTir vi gå igenom detlite bättre sen.

1: Är det bara, alltså nu. Är det någonting du vill ändra eller tillägga av det du sagt?
G: Nej, ingenting.

F: Då avslutar vi klockan är 16.29.
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Efter genomgång av alla beslag som finns i ärendet gör den misstänkte Göran Lindberganspråk på allt beslag fZrutom det beslag som tillhör Rikspolisstyrelsen.Detta gäller även flr de beslag som gjordes den 24 februari 2010 i byggnad 14, i GöranLindbergs kontorsrum, på Polishögskolan.
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