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FL1: Jätte bra, jag kommer att börja läsa upp dina rättigheter som du har som misstänkt. Och 
det skiljer sig inte från dom tidigare gångerna, utan du har fortfarande rätt att tiga alltså inte 
svara på våra frågor, du har rätt till en försvarare som du har med dig här idag. Du har rätt till 
att få ta del av information gällande den här utredningen så länge det inte är till men för den. 
Och du har även rätt till att få veta om misstankarna mot dig skulle förändras under pågående 
förundersökning. Jätte bra, och jag förstod det som att ni redan har hunnit prata med 
varandra. Så dom du inte har några frågor till oss, så tänker jag att vi kan sätta igång med 
förhöret. 

Henrik: Mm.

FL1: Mm nu, nu var det ett tag sen vi sågs och hur har dina tankar gått här sen sist vi sågs?
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Henrik: Ja (ohörbart) ta det lugnt liksom ja, försöka tänka på annat liksom än att man är inlåst 
här.

FL1: Mm och om vi stannar kvar lite i det här att du har tänkt och så, har du tänkt någonting 
gällande misstankarna emot dig och sen tidigare förhören, du har ju haft en om 
häktesförhandling här emellan?

Henrik: Det är väl inte så mycket att tänka på jag kan inte göra så mycket åt det så.

FL1: Utveckla det litegrann försök och beskriva det med mera ord?

Henrik: Ja jag kan inte göra någonting åt det mer än att svara på era frågor och liksom vänta 
på bevisningen nu ska bli klar eller vad det nu är liksom  ja.

FL1: Och bara så att jag inte gissar att jag förstår vad du menar när du säger att du inte kan 
göra någonting åt det, vad är det du inte kan göra någonting åt?

Henrik: Ja jag kan inte jag sitter ju här i cell liksom jag kan inte liksom göra någonting annat 
än och bara vänta.

FL1: Mm.

Henrik: Helt enkelt.

FL1: Okej mm, och innan, innan vi går in på våra frågor i och med att det har varit en 
omhäktningsförhandling nu sen sist vi sågs, och där har det skiljt sig lite från det som du 
tidigare har berättat för oss, bland annat din inställning till ena brottsmisstanken. Finns det 
någonting som du skulle vilja börja berätta för oss innan vi börjar ställa våra frågor?

Henrik: Nej.

FL1: Nej.

Adv: På vilket sätt skiljer sig inställningen?

FL1: Gällande den grova grovt barnpornografi.

Adv: Det medgavs sannolika skäl bara?

FL1: Ja.

Adv: I och för sig men det har inte, det har ju inte skett nån inställning en förändring i 
inställningen.

FL1: Ja för då får ni rätta mig ifall jag har förstått fel första gången vi träffades då medgav 
inte du grov barnpornografi, utan av normalgraden.

Adv: Alltså medgav sannolika skälen bara, ja okej absolut då förstår jag.

FL1: Ja det är väl där det (ohörbart). Ja men jättebra.

Adv: Ja.

FL1: Bra med tydlighet. Ja nej men vi det finns ju lite olika led i själva utredningen och jag 
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tänker att vi kan börja prata om IT delen, för där har ju vi pratat med IT forensiker som  
jobbar med tömningen utav data, telefoner och datorer och så. Och när dom har berättat för 
oss mängden av material som finns så har dom även berättat för oss att det har tagit många 
timmar alltså lång tid att få över det här materialet. Och jag tänker att det har varit många, 
många timmar att få ner materialet, det är mycket olika filmer och bilder. Och min fråga är 
alltså hur har det här påverkat ditt liv din vardag att lägga ner så mycket tid på det här?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Du vet inte?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, när du säger att du inte vet vad betyder det?

Henrik: Nej jag vet inte, jag har väl inte tänkt på liksom…

FL1: Okej, jag tänker att vi kan gå in på lite mer direkta frågor då gällande det. Alltså vi har 
ju hittat väldigt mycket chattar mellan dig och unga personer och hur kommer det sig att det 
finns så mycket chattar mellan dig och unga personer?

Henrik: Inte vet jag det är väl vanligt man chattar med folk liksom.

FL1: Men du chattar med unga barn?

Henrik: Jag vet inte jag kommer inte ihåg liksom vilka jag har chattat med.

FL1: Du kommer inte ihåg vilka du chattar med?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, varför har du så mycket barnpornografi i din besittning?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och när du svarar att du inte har någon aning, utveckla det jag förstår inte?

Henrik: Jag vet inte helt enkelt.

FL1: Mm är det någon annan som har vetat om att du har haft det här materialet?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Nej, har du pratat med någon om dina sexuella preferenser?

Henrik: Nej inte vad jag kan komma ihåg.

FL1: Mm har du varit i kontakt med sjukvården nån gång gällande dina sexuella preferenser?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, har du varit i kontakt med psykiatrin nån gång under din livstid?

Henrik: Nej.
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FL1: Nej, vi har ju varit i Mora och träffat din mamma  och hon har berättat för oss 
att du gick i särklass under din skolgång, berätta om det?

Henrik: Det var väl att man hade liksom lite koncentrationssvårigheter som det heter.

FL1: Mm.

Henrik: Så ja.

FL1: Okej så koncentrationssvårigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Är det någonting som du har blivit utredd för?

Henrik: Kommer inte jag ihåg.

FL1: Hur påverkar dom här koncentrationssvårigheterna dig utöver det här med att du fick gå 
i särklass?

Henrik: Det är ingenting jag kommer ihåg.

FL1: Va?

Henrik: Ingenting jag kan komma ihåg liksom.

FL1: Att det ska ha påverkat dig på nått annat sätt?

Henrik: Ja.

FL1: Och hur är det med minnet?

Henrik: Det beror väl på vad du menar?

FL1: För att du svarar ofta att du inte minns, att du inte kommer ihåg saker och då frågar jag 
hur du skulle beskriva ditt egna minne om det kan finnas nått samband mellan 
koncentrationssvårigheterna och…

Henrik: Ingen aning jag vissa saker ja glömmer man bort, det är inte mer än det.

FL1: Okej och hur har det påverkat dig i ditt vuxna liv?

Henrik: Ingen aning liksom jag levt mitt liv på mitt sätt så ja.

FL1: Berätta mer om det att du har levt ditt liv på ditt sätt?

Henrik: Ja men jag inte liksom tänkt nått på det liksom.

FL2: Kan du minnas sist du hade en sån här chatt konversation med nån?

Henrik: Nej.

FL2: Inte, kan du komma ihåg när det kan ha varit i tid?
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Henrik: Nej.

FL2: Kan du minnas sist du skrev med nån som sa att dom var underårig?

Henrik: Nej.

FL2: Samma dag som du blev konfronterad vid Märsta station den 4/5:e har vi hittat chattar 
på din mobiltelefon från en tjej som uppger sig vara tretton år och henne frågar du om ålder, 
hon svarar att hon är tretton, då frågar du om hon gillar äldre män. Och det här är samma dag 
som du blir gripen och förra månaden, vad har du för kommentarer på det?

Henrik: Jag kommer inte ihåg liksom.

FL2: Du kommer inte ihåg den här chatten som ni hade för ungefär en månad sen?

Henrik: Nej.

FL1: Och vad är anledningen till att du inte kommer ihåg?

Henrik: Det vet jag inte, jag kommer inte ihåg.

FL2: Du har inte lagt på minnet att det har förts en chatt konversation med en trettonårig 
flicka?

Henrik: Nej.

FL1: Efter att du blir konfronterad av Dumpen punkt se?

Henrik: Nej.

FL1: Okej vi ska prata om . Och du har berättat för oss tidigare att det som 
du har skrivit om  vet du vad jag menar nu? Att du har penetrerat henne med en dildo, 
och slickat henne försökt knulla henne, kommit på hennes fitta, dom sakerna har du sagt att 
det endast är fantasier. Men när du fick frågan i ditt förhör om du har fantiserat om dom här 
sakerna gällande , då svarar du nej.

Henrik:  Inte på det sättet som, som du frågar om.

FL1: Nej på vilket sätt har du fantiserat  ?

Henrik: Det var ett påhittat scenario som, som jag skrev till den.

FL1: Mm berätta mer ett påhittat scenario?

Henrik: Ja den personen skrev liknande saker liksom och ja och då ja skrev jag också sen vet 
jag inte om den personen också hittade på eller inte liksom det ja. Så ja skrev bara liksom 
påhitt.

FL1: Mm och berätta mer om varför du skriver dom här sakerna  ?

Henrik: Ja det är väl liksom den personen skrev såna saker och då skrev jag likadana liksom 
för att liksom driva med dom eller vad man säger ja.
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FL1: Driva med dom?

Henrik: Mm.

FL1: Och vad är det som är driv?

Henrik: Ja det kallas väl att man trollar folk liksom på nått sätt.

FL1: Okej.

FL2: Hur kom du på vad du skulle skriva i chatten?

Henrik: Ja det vet jag inte det var bara att man kom på i stunden.

FL1: Och vad ville du uppnå för effekt med att trolla den här personen?

Henrik: Jag vet inte det man hade tråkigt bara.

FL1: Du hade tråkigt?

Henrik: Ja.

FL1: Och, och då skriver du dom här sakerna för att?

Henrik: Ja det vet jag inte.

FL1: Okej.

FL2: Det är ju ganska detaljerade beskrivningar i dom här chattarna, hur kommer du på dom 
här beskrivningarna?

Henrik: Jag har ingen aning. 

FL2: Vart får du inspiration till det du skriver?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Vad tänker du själv om att du skriver dom här sakerna?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Vad tänker du om att   ?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Du vet inte.

FL2: Du skriver ju liknande saker eller egentligen skriver du ju samma saker och beskriver 
samma typ av övergrepp till olika personer och vid olika tillfällen, hur kommer det sig?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Men om den här personen som du då har skrivit med som du nu säger att du ville trolla, 
hur kommer det sig att du åker och träffar den här personen?
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Henrik: Vet inte det var väl nå jag reagerade på som dom skrev så jag kommer inte ihåg vad 
då vill man ju bara se vad det var för konstig människa.

FL1: Men du skriver ju samma saker?

FL2: Vem var det du möttes av då när du skulle träffa den här personen?

Henrik: Ja det var ju dom från dumpen. 

FL1: Ja när du när du går till Märsta station så har du en ryggsäck på dig och den här 
ryggsäcken det är samma ryggsäck som vi har pratat om innan, i den ligger antibakteriell 
spray och femton kondomer, varför har du den ryggsäcken på dig när du ska gå och träffa en 
person som du har stämt träff med för att begå våldtäkter  ?
Henrik: Ja jag har alltid med mig en ryggsäck när jag går ut så. 

FL1: Men det, det Henrik det låg femton kondomer i den och en antibakteriell spray varför 
låg dom där i den ryggsäcken du hade på dig den 4:e maj när du bestämt träff med den här 
personen?

Henrik: Kondomerna visste jag inte hade jag glömt bort att dom låg där liksom dom hade jag 
lagt där för länge sen liksom och den antibakteriella sprayen är ju på grund av Covid som, 
som man kan ha användning av liksom. 

FL1: Så du minns så du mindes inte att det låg femton kondomer?

Henrik: Nej.

FL1: I den ryggsäcken.

Henrik: Dom hade legat där väldigt länge så jag har glömt bort att dom låg där.

FL1: Och hur vet du att dom har legat där väldigt länge?

Henrik: För att jag kommer ihåg att jag la ner dom där för väldigt länge sen. 

FL1: Mm hur ofta använder du den här ryggsäcken?

Henrik: Det är dagligen.

FL2: Så du går dagligen runt med en ryggsäck med 15 stycken kondomer i?

Henrik: Ja det antar jag väl som sagt jag hade glömt bort att dom låg där så.

FL2: Vad hade du mer i ryggsäcken?

Henrik: Jag kommer inte ihåg allt jag har i min ryggsäck, som jag använder den oftast när jag 
går till affären och handlar så jag kan lägga matvaror i den ja.

FL2: Vad hade du med dig i ryggsäcken den här dagen?

Henrik: Det vet jag inte ingenting vad jag, jag hade inte någonting speciellt vad jag vet men 
liksom förutom att jag brukar ha min dryckesflaska i ryggsäcken eftersom den har hållare för 
den och ja, det är väl den större anledningen att jag bär med mig den överallt så att jag har en 
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dryckesflaska med mig.

FL1: Så du tog med dig den här ryggsäcken för att du hade din dryckesflaska med dig?

Henrik: Ja.

FL2: När vi ser den här ryggsäcken i hallen hemma hos dig och öppnar den så är det väldigt 
tydligt att det är en påse och i den här påsen ligger det då femton kondomer, dom är ju inte i 
nått fack alltså så att man inte ser dom utan dom syns ganska tydligt när man öppnar 
ryggsäcken. Vad tänker du om det?

Henrik: Nej ingen aning.

FL2: Vad tänker du när du öppnar ryggsäcken och tar ut vattenflaskan om du ser…

Henrik: Ja men den är på utsidan mitt fack inte på inne.

FL1: När öppnade du ryggsäcken senast?

Henrik: Det vet jag inte, det kommer inte jag ihåg. 

FL1: När var du och handlade mat senast?

Henrik: Det kommer jag inte heller ihåg. 

FL1: Okej. Och när du då chattar med andra personer om , så har du skrivit att du 
du har skrivit att du har alltså med tvång tryckt in din kuk i hennes mun, jag tänker att du ska 
få kommentera det?

Henrik: Det är väl påhittat scenario också så.

FL1: Och vad ville du uppnå för effekt med att skriva det?

Henrik: Ingen aning. 

FL2: Hur känner du när du tänker på det här det som har skrivits?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Jag känner inte riktigt att jag hänger med, alltså för det, för det är skillnad på jag vet 
inte, jag minns inte och inte vilja svara. Och  bara så att du inte blir missförstådd för det alltså 
för det är din rättighet att faktiskt inte svara på våra frågor. Så när du svarar nu att du inte vet 
varför du skriver dom här sakerna vad, vad betyder det svaret?

Henrik: Jag vet inte kanske behöver ta en paus så jag kan…

FL1: Mm vill du ha en paus?

Henrik: Ja det kan…

FL1: Ja absolut vi tar en paus klockan är 15:23.

Paus 00:23:47.
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FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 15:36. Ja vi har haft en kort paus, finns det någonting 
som du skulle vilja börja med att berätta?

Henrik: Nej.

FL1: Nej då återgår vi till, till frågorna. Berätta vad som hände när du kommer till Märsta 
station?

Henrik: Ja kommer dit går in på Pressbyrån ja ser en kvinna där som ja, ja så konfronterar 
hon mig med att hon är från Dumpen så ja.

FL1: Och vad händer precis innan hon konfronterar dig?

Henrik: Ja jag kommer inte ihåg riktigt exakt.

FL1: Mm minns du om du säger någonting till henne?

Henrik: Eh jag kommer inte ihåg faktiskt.

FL1: Mm okej, och du berättar att hon konfronterar dig med att hon är från Dumpen?

Henrik: Ja.

FL1: Ja berätta om Dumpen, vad är det för någonting?

Henrik: Ja, ja det är väl om jag har förstått det så är det liksom ja nu vet jag inte exakt men 
dom ja konfronterar väl folk som jag vet inte jag är inte insatt direkt vad dom gör.

FL1: Vad tror du att dom gör?

Henrik: Ja konfronterar väl människor ja.

FL1: Mm.

Henrik: Ja men som sagt jag vet inte exakt vad eller varför.

FL1: Nej vilka människor är det dom konfronterar?

Henrik: Jag vet inte riktigt men folk som gjort någonting eller jag vet inte.

FL1: Och varför konfronterar dom dig den här dagen?

Henrik: Ja för att ja dom hade väl liksom varit nej jag vet inte, dom var väl involverade i nån 
ja konversation som jag hade skrivit om massa saker i. 

FL1: Okej och hur kommer det sig att du kommer i kontakt med personer från Dumpen?

Henrik: Ja jag kommer inte ihåg exakt men jag tror att nån därifrån tog kontakt med mig på ja 
nånstans.

FL1: Och berätta mer om den kontakten?

Henrik: Jag kommer inte ihåg så mycket som nånstans som börjat skriva till mig och så ja har 
man svarat och så.

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-06-16 15:00   diarienr: 5000-K499148-22 1037

HEMLIG



FL1: Mm.

FL2: Kommer du ihåg vart det var ni började skriva vart den här konversationen startade 
ifrån?

Henrik: Eh jag är osäker men kan ha varit Kik eller nått antar jag.

FL2: Mm.

FL1: Och fortsätter ni prata på Kik eller bytte ni till någon annan social plattform?

Henrik: Eh nej vi pratade väl ett tag på Kik och ja sen bytte vi väl till nån annan.

FL1: Mm vi har ju kunnat se att den här konversationen har fortsatt på Wickr.

Henrik: Mm.

FL1: Och berätta varför du har Wickr nedladdat på din telefon?

Henrik: Ja det ja kommunikations applikation (ohörbart).

FL1: Och varför bytte ni till den?

Henrik: Ja det kommer jag inte ihåg men jag tror att det var deras förslag men jag kommer 
inte ihåg exakt.

FL2: När man startar en sån här Kik konversation vart hittar man den här personen man 
startar konversationen med om man inte känner varandra sen innan?

Henrik: Det finns väl olika tillvägagångssätt man kan ju söka efter personer ja.

FL2: Finns det nått forum på dom här apparna där man kan hitta folk?

Henrik: Ja det är väl mycket möjligt.

FL1: Och jag själv har inte Kik jag vet inte hur det funkar men när du menar söka på personer 
gäller det också grupper att man kan söka till grupper och personer?

Henrik: Det ja precis det.

FL1: Och hur, hur gör du då när du söker?

Henrik: Ja vet inte ja kommer inte ihåg riktigt.

FL1: Alltså hur funkar den här sökfunktionen i Kik, hur använder man den?

Henrik: Ja man trycker väl på sök och skriver väl in nån text som det brukar fungera.

FL1: Mm okej, kan man göra på något annat sätt?

Henrik: Inte vad jag kommer ihåg alla fall.

FL1: Mm men har jag förstått rätt att det är på det sättet som du söker efter personer och 
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grupper, att du använder den här sök funktionen?

Henrik: Mm ja det…

FL1: Förlåt vad sa du ja?

Henrik: Ja det är väl som vad jag kommer ihåg att man kunde göra.

FL1: Okej mm.

FL2: Kan du ge nått exempel få vad man söker på eller vad du har sökt på för att få fram 
grupper eller personer?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL2: Den här konversationen som vi har kunnat se startar i en grupp som heter familjesmek, 
hur vad söker man på för att få fram den gruppen?

Henrik: Jag har ingen aning. 

FL2: Vad har du för tankar kring den gruppen?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Och varför är du med i den gruppen?

Henrik: Jag vet inte det kan hända man också blir liksom inbjuden eller nått eller ja.

FL1: Och hur är det med dom andra grupperna som du är med i, djursamlag, söker unga 
Stockholms tjejer?

Henrik: Jag kommer inte ihåg liksom vilka grupper det var så.

FL1: Okej.

FL2: Är det att du har glömt bort då eller?

Henrik: Ja jag kommer inte ihåg.

FL1: Så för att för så som du har beskrivet det så söker man på dom här grupperna för att 
komma med i dom så har du sökt på dom här grupperna och sen gått med i dom?

Henrik: Jag kommer inte ihåg som sagt.

FL1: Och när du svarar att du inte kommer ihåg förstår jag dig rätt att det kan ha varit på det 
här sättet?

Henrik: Kan va kan ha sett nån liksom namnet på nån grupp i nått annat sammanhang ja.

FL1: Mm men nämn en grupp som du minns att du har gått med i?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Inte en enda?
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Henrik: Nej.

FL1: Okej och det här är inte mina ord och det är inte så här jag beskriver den här hemsidan 
men Dumpen punkt se beskriver sig själva som pedofiljägare, hur är dina kommentarer till 
det?

Henrik: Ja det jag det är väl antar jag dom gör det som ja.

FL1: Och dom har ju berättat i vittnesmål att du har varit i kontakt med flera utav deras 
barnkonton och att om har försökt stämma träff med dig flera gånger för att konfrontera men 
att du inte har dykt upp.

Henrik: Mm jaha.

FL1: Vad är dina kommentarer till det?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Du kommer inte ihåg vad?

Henrik: Nått sånt ja stämt träff med någon och…

FL1: Mm vet du vilka det är som jobbar med Dumpen punkt se?

Henrik: Eh det är väl den enda jag känner till det är väl Patrik Sjöberg liksom ja.

FL1: För den, den dagen då du ska ha bestämt med bestämt träff med en person som har 
utgett sig för att vara alltså under femton år, då har du skrivit att Patrik Sjöberg är på Märsta 
station, är det någonting som du minns?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Minns du att du har sett Patrik Sjöberg på Märsta station?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Vet du hur Patrik Sjöberg ser ut?

Henrik: Jag vet hur han såg ut förr i tiden.

FL1: Mm.

Henrik: Men så ja.

FL1: Och förr i tiden då det jag menar på den här konversationen där du skriver att Patrik 
Sjöberg är på Märsta station det är för några månader sen, vad är dina kommentarer till det att 
du har haft kontakt eller att Dumpen har försökt konfrontera dig vid flertalet tillfällen men 
inte lyckats?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och hur kommer det sig att du kommer i kontakt med Dumpen en sida som beskriver 
sig själva som pedofiljägare?
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Henrik: Jag vet inte vad jag kommer ihåg dom tog kontakt med mig så.

FL2: Det finns chattar där du har skrivit att man får passa sig för Dumpen, varför har du 
skrivit det?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det.

FL1: Men Henrik i vilka i vilka forum och sammanhang befinner du dig i så att du kommer i 
kontakt med Dumpen flera gånger?

Henrik: Vet inte kommer inte ihåg.

FL1: Dom berättar att du har varit i kontakt med flera utav deras barnkonton, vad tänker du 
själv om det?

Henrik: Ja jag vet inte många som låtsas vara nån annan än dom är på Internet så att ja.

FL1: Men varför kommer du i kontakt med dom här barnkontona? Barn som skriver att dom 
är tolv år, fjorton år?

Henrik: vet inte, inget som jag kommer ihåg.

FL2: Det här tillfället då vittnesmål har sagt att du hade stämt träff med en flicka under 
femton år på Märsta station, kommer du ihåg att du har varit kring Märsta station för att möte 
upp nån?

Henrik: Nej.

FL2: Kommer du ihåg om för den här flickan skulle ha kommit med pendeltåget till Märsta 
station och så skulle du möta henne där enligt chatten?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

Adv: Förlåt jag hängde inte med nu, pratar ni om nu den dan samma dag som gripandet?

FL2: Nej.

Adv: Nej det är nått annat nu?

FL2: Det här är ett ytterligare ett annat tillfälle.

FL1: Det är en annan chatt. 

Adv: Men, men ett annat fejk konto?

FL2: Ja.

Adv: Ja okej ja.

FL2: För vid det här tillfället har vi sett i chatten så skriver den här personen som utger sig för 
att vara en ung flicka eller under femton att hon är vid Märsta station och då skrivs det från 
ditt konto att hon ska gå mot den svarta bilen som stod på parkeringen. Och sen skrivs det 
från ditt konto igen att hon kan ju fråga Patrik Sjöberg om hjälp i stället för att han var vid 

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-06-16 15:00   diarienr: 5000-K499148-22 1041

HEMLIG



Märsta station.

Henrik: Mm men jag kommer inte ihåg exakt. 

FL2: Vad är det du inte kommer ihåg i det?

Henrik: Det är väl det som ni säger. 

FL1: Okej och när du blir konfronterad av Dumpen inne på Pressbyrån hur går tankarna, vad 
tänker du?

Henrik: Vet inte det jag kommer inte ihåg vad jag tänkte då liksom. 

FL1: Vad tänker du själv om att du har blivit konfronterad av Dumpen?

Henrik: Ja det är väl det vet jag inte så.

FL1: Okej i den här konfrontations videon så säger du till  från Dumpen att det kallas för 
fantasier det som du har skrivit.

Henrik: Ja.

FL1: Mm och återigen när jag har frågat dig om dom här fantasierna och om du har fantiserat 
om  på det sättet som du har skrivit då säger du att du inte har gjort det.

Henrik: Mm.

FL1: Varför säger du till Dumpen att det kallas för fantasier?

Henrik: För att det var ett påhittat scenario ja (ohörbart) om jag sagt att det var ett påhittat 
scenario men ja.

FL1: Vad är skillnaden mellan fantasier och påhittat scenario enligt dig?

Henrik: Det ja det är två olika.

FL1: Mm.

Henrik: Eller ja alltså det vissa alltså det är skillnad på fantasier och fantasier liksom det 
fantasier man kan hitta på liksom man kan skriva en bok om att man utför ett mord eller nått 
man är deckarförfattare men dom begår ju inte mord.

FL1: Mm.

Henrik: Dom får ju nån liksom går ju inte runt och dödar folk för att skriva en bok om det. 
Det är väl det jag menar det är skillnad på fantasi och fantasi.

FL1: Mm men det är jätte bra att du förklarar, men vad är syftet med dom här fantasierna?

Henrik: Att driva med folk liksom för att jag hade tråkigt.

FL1: Men vad är det som är roligt med det här?

Henrik: Jag vet inte det…
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FL1: Tycker du att det är roligt?

Henrik: Jag vet inte jag hade väl inget bättre för mig jag var uttråkad.

FL1: Och i vilka sammanhang uppskattas den här humorn?

Henrik: Det är många på nätet som driver med folk så. 

FL1: Fast nu pratar jag om att alltså driva om att man alltså   och då 
undrar jag i vilket sammanhang har du funnit dig i där den här humorn uppskattas?

Henrik: Vet inte.

FL1: Har du chattat med någon som har tyckt att det här har varit roligt?

Henrik: Jag har ingen aning på hur dom reagerar. 

FL1: Mm okej men du var uttråkad och du hade inget bättre för dig?

Henrik: Mm.

FL1: Berätta vad som händer hände sen efter, efter att du berättar att det bara är fantasier nu 
är du på väg ifrån Märsta station?

Henrik: Dom följer efter mig en liten bit som, sen stannar dom och jag fortsätter gå och går 
hem.

FL1: Mm och berätta från att du kommer hem vad gör du?

Henrik: Jag hade tvättid så jag ordnade med tvätt ja.

FL1: Mm berätta mer?

Henrik: Jag kollar väl på teve.

FL1: Mm fortsätt berätta?

Henrik: Jag kommer inte på nått mer.

FL1: Mm vi har hittat elektronik i soprummet som tillhör dig, hur har dom hamnat där?

Henrik: Jag har ingen aning varför elektronik som skulle gälla vilket soprum?

FL1: Vid Dalgatan 5D.

Henrik: Det har jag ingen aning om vad elektronik som har funnits där. 

Adv: Varför säger ni att den tillhör honom?

FL1: För att vi har gjort datamediaundersökningar och det framgår vem som står som ägare.

Adv: Okej och vad är det för elektronik då?
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FL1: Eh jag ska ta fram det nu så att jag vi har ganska mycket beslag så att jag inte säger fel, 
ett ögonblick. Ja en hårddisk har hittats och en laddare som tillhörde, hjälper det dig att 
minas?

Henrik: Nej.

FL1: Okej, och du vet inte hur dom har hamnat där?

Henrik: Nej.

FL1: Du berättade att du tittade på teve och du hade tvättid. Fortsätt berätta vad hur blir det 
sen?

Henrik: Polisen knackar på och ja, jag blir gripen då det.

FL1: Och hur var det med mobilanvändningen under dom här timmarna efter att du kommer 
hem?

Henrik: Jag kommer inte ihåg. 

FL1: Som min kollega nämnde innan så har ju vi hittat chattar och så efter att du har blivit 
konfronterad att du ska ha ja men fortsatt i dom här grupperna eh unga Stockholms tjejer du 
frågar om dom gillar äldre män, hur gamla dom är, hjälper det dig att minnas om jag berättar 
vad det är vi har hittat?

Henrik: Nej jag kommer inte ihåg.

FL1: Du kommer inte ihåg någonting?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, och vad är anledningen till att du inte kommer ihåg någonting? För du kommer ju 
ihåg vissa delar att du har kollat på teve och tvättat?

Henrik: Att jag minns alla detaljer.

FL1: Har du minnesluckor från den här dagen?

Henrik: Inte vad jag vet jag kommer bara inte ihåg vad som hände exakt. 

FL1: Men om vi inte pratar exakt minns du att du har chattat med unga personer efter att du 
blev konfronterad och kom hem?

Henrik: Nej jag kan inte komma ihåg.

FL1: Men du förnekar inte att det kan ha varit på det sättet?

Henrik: Nej det ja jag vet inte som sagt. 

FL2: Hur känns det för dig att hör att vi har hittat det här och sen själv inte minnas att du har 
skrivit med en trettonårig tjej efter att du blev konfronterad?

Henrik: Det…
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FL1: Du berättade innan för oss att den här personen som du hade stämt träff med alltså på 
Märsta station att det var driv att du trollade den personen hur är det med dom här unga 
flickorna som du chattar med vad vill du uppnå för effekt med den kontakten?

Henrik: Samma där bara driva tidsfördriv.

FL1: Driva med barn?

Henrik: Ja dom flesta är ju vuxna personer som låtas och (ohörbart).

FL1: När dom för att bland dom första frågorna som du börjar med och jag skulle vilja påstå 
att det är i majoritet utav dom chattarna vi har hittat det är läget ålder bor, och när dom 
berättar hur gamla dom är då fortsätter du ändå och chatta med dom, du vet att dom är 
minderåriga. Så vad är det för driv eller trolleri med det?

Henrik: Kommer inte ihåg liksom vad dom har skrivit exakt så ja.

FL1: Varför chattar du inte med folk i din egna ålder?

Henrik: Jag chattar med många i min ålder.

FL2: Vad chattar ni om?

Henrik: Det allt möjligt.

FL1: Dom vuxna personerna som du har chattat med där har ju bland dom första frågorna 
varit ifall dom har egna barn och sen också har ni kommit in på det här som vi pratade om 
innan alltså att man aktiv förälder kan frågan ställas  

.

Adv: Var det nån fråga?

FL1: Jo men jag väntar på att du ska kommentera det?

Henrik: Jag kommer inte ihåg som sagt.

FL1: Du kommer inte ihåg?

Henrik: Vad som har skrivits.

FL1: Okej, men om vi återgår till det här med  vad betyder det?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: För du har ju beskrivit dig själv som en , vad gör man när  
?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Och vad betyder det när man är ?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Henrik anledningen till att jag frågar det, det är för att du själv har beskrivit dig som  
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. Och du har även ställt frågan till andra vilka i 
din eller vilken i din . Så vad betyder det?

Henrik: (Ohörbart) jag vet inte riktigt (ohörbart).

FL1: Och bara så att du förstår min fråga rätt jag säger inte att du är en utan min fråga är vad 
betyder det och hur är man, vad gör man när , varför ställs den frågan?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Och den här tvättiden som du berättade om innan mellan vilka tider var det?

Henrik: Tror det var mellan va kan det vara elva till fjorton kanhända fjorton till sjutton jag 
kommer inte ihåg riktigt.

FL1: Och hur bokade du den tiden?

Henrik: I tvättstugan.

FL1: Och på vilket sätt bokar ni i eran tvättstuga?

Henrik: Ja det är gammal liksom system där man egentligen ska ha låskolv eller vad man 
kallar det, men vi hade ingen sånt så då sätter man bara en papperslapp eller nått.

FL1: Okej och när bokade du den här tvättiden?

Henrik: Det vet jag inte det var väl ett par dagar innan.

FL1: Mm och när, när du blir gripen i bostaden så genomförs en husrannsakan efter det och 
mitt på golvet i vardagsrummet så ligger det en blå påse med dom här två små alltså 
knulldockorna som vi har pratat om innan, hur har dom hamnat där?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Använder du dom samma dag som du blev gripen?

Henrik: Nej.

FL1: Vart i lägenheten brukar du ha dom?

Henrik: Det, det är väl nån skrubb.

FL1: Nån skrubb och när, när togs dom här barnrumporna ut från den här skrubben?

Henrik: Ja kommer inte ihåg men antar väl under dagen.

FL1: Mm och varför togs dom ut från skrubben?

Henrik: Det kommer inte ihåg exakt men det jag hade väl tvätt saker säkert med tvätt i som 
jag skulle tvätta i samma skrubb eller förrådsutrymme eller vad man kallar det där och ja dom 
var i vägen då så jag tror jag bara flyttade på dom så jag kunde ta ut dom andra tvättpåsarna. 

FL1: Mm så var det du som har tagit ut dom här knulldockorna från skrubben?
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Henrik: Ja.

FL1: Mm för det är ju två stycken varför är det två stycken?

Henrik: När jag beställde dom så var det något erbjudande med två för en eller nått sånt där. 

FL1: Mm.

Henrik: Så ja.

FL1: Du berättade för oss i förra förhöret att du råkade beställa fel storlek.

Henrik: Ja alltså det var inget man kunde inte (ohörbart) storlek på dom och jag hade ingen 
aning om vad dom hade för storlek liksom.

FL1: Mm.

Henrik: Det var ju bara en storlek det fanns så att så, jag trodde att dom var större.

FL1: Okej och varifrån har du beställt dom?

Henrik: Eh jag tror det är Wish eller nån nått liknande det finns ju många. 

FL1: Och när beställde du dom?

Henrik: Det kommer jag inte ihåg det var länge sen.

FL1: Okej vad tänker du om storleken på dom här två?

Henrik: Jag blev förvånad av den storleken.

FL1: Mm och vad tänker du att den här storleken ska representera?

Henrik: Ja jag vet inte det…

FL1: Vilken ålder?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Dom är ju lika stora som ett spädbarn, kommentera det?

Henrik: Nej jag hade som sagt ingen aning om storleken på dom så att.

FL1: Och vad tänkte du själv när du fick dom här och såg storleken?

Henrik: Ja jag blev förvånad.

FL1: Och hur kommer det sig att du använder dom?

Henrik: Jag det är inte grejer man kan skicka tillbaks sexleksak så, om man spenderar pengar 
på det så varför slösa bort det liksom med att slänga.

FL1: Mm för du berättar att du penetrerar dom och får utlösning i dom och det här är 
knulldockor som är lika stora som ett spädbarn, vad alltså vad tänker du om att du använder 
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dom?

Henrik: Jag förstår inte frågan?

FL1: Nej jag kan vara tydligare, bra att du säger till. Du berättade i förra förhöret att du 
använder dom här knulldockorna och att du använder dom till det som dom används till, 
alltså att du penetrerar dom och får utlösning i dom, och då är min fråga dom är lika små som 
ett spädbarn varför penetrerar du den och får utlösning i den?

Henrik: Det är sexleksaker vad ska man annars använda dom till?

FL1: Dom i storleken av ett spädbarn?

Henrik: Som sagt jag hade redan spenderat pengar på dom och det går inte direkt och 
returnera något som dom inte vet om man använt redan för att få pengarna tillbaka och det 
som slösar pengar på jag såg ingen anledning att slänga dom så ja. 

FL1: Och när du använder den här knulldockan som är lika stort som ett spädbarn, liksom 
resonerar du nånsin i att alltså den är så liten?

Henrik: Nej.

FL1: Men du finns det några andra storlekar som du har beställt utöver den här 
spädbarnsmodellen?

Henrik: Nej jag har inte beställt några fler såna där.

FL1: Så har jag förstått rätt att det där är dom enda du har använt?

Henrik: Ja.

FL1: För du tidigare när vi har frågat dig gällande dina sexuella preferenser så har du sagt att 
du har ett sexuellt intresse av vuxna kvinnor, stämmer det?

Henrik: Ja.

FL1: Är det någonting som du fortfarande står fast vid idag?

Henrik: Ja.

FL1: Mm då återigen en fråga hur kommer det sig att dom personerna som du chattar med 
som du vill bestämma träffa med är barn?

Henrik: Ingen aning jag kommer inte ihåg.

FL1: Och hur kommer det sig att du chattar med  och ni 
diskuterar hur ni jag citerar ?

Henrik: (Ohörbart) tidsfördriv.

FL1: Mm hur kommer det sig att ålder är bland det första du frågar om när du börjar chatta 
med nån?

Henrik: Man brukar fråga om…
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FL1: Mm och när dom säger att dom är allt ifrån åtta år och uppåt hur kommer det sig att du 
fortsätter chatta med dom då?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och du berättar att du inte har ett sexuellt intresse för barn och hur kommer det sig att vi 
har hittat hundratals filmer och bilder på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn som 
har bedömts som särskilt hänsynslöst?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Va?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Det är bilder och filmer på barn som blir våldtagna, slagna, piskade, ihop bundna med 
kedjor, urinerade på, hur kommer det sig att det finns?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Lemlästade barn, döda barn?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Barn som blir penetrerade av vuxna män och djur?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Det används också olika sorters verktyg exempelvis krokar för att hålla upp barnens 
munnar?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Och i vilket syfte kollar du på dom här filmerna och bilderna?

Henrik: Jag har inte kollat på dom så. 

FL1: Du har inte kollat på dom?

Henrik: Nej.

FL1: Varför har du laddat ner det då?

Henrik: Jag vet inte.

FL2: Varför har du fört över det på USB sticka?

Henrik: Det…

FL2: Ursäkta jag hörde inte?

Henrik: Jag vet inte.
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FL1: Och hur vart ifrån laddar du ner dom här filmerna och bilderna?

Henrik: Vet inte.

FL1: Du vet inte?

Henrik: Nej kommer inte ihåg.

FL1: Vart laddar man ner sån här material ifrån?

Henrik: Kommer inte ihåg.

FL1: Och i vårat förra förhör så pratade vi just om samband mellan pornografin som har 
hittats hos dig, dina fantasier och det som har skrivits om i chattar. Kommentera varför dom  
här sambanden finns?

Henrik: Jag…

FL1: Och ge exempel på det finns filmer där barn blir penetrerade utav djur och du är med i 
en grupp som heter djursamlag.

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Vill du att vi tar det i ett lugnare tempo är vi, återigen i det här att vi behöver ta det mer 
lugnt med frågorna och att det är svårt att uttrycka sig?

Henrik: Nej.

FL1: Nej då fortsätter vi, så alltså trots allt det här som har hittats då i lagringsmedia och i din 
telefon, och att du beskriver dig själv som en  du har skrivit om dom här 
övergreppen på , exempelvis att du har slickat henne och kommit på hennes 
fitta du skriver att man ska börja knulla  och att du inte har någon 
åldersgräns, alltså noll år och uppåt. Hur går det ihop med att du inte har ett sexuellt intresse 
för barn?

Henrik: Ingen kommentar på det. 

FL1: Och dom här knulldockorna i spädbarnsstorlek som du har penetrerat och fått utlösning 
i hur går det ihop med att du inte har ett sexuellt intresse för barn?

Henrik: Som jag sagt det var beställningsmisstag. 

FL1: Mm för det finns ju mycket mycket filmer och bilder där det faktiskt är spädbarn som 
blir penetrerade och avbildas med vätska liksom urin (ohörbart) sperma, är det något som 
ingår i dina sexuella preferenser?

Henrik: Nej.

FL1: Så vad handlar allt det här om, om det inte handlar om ett sexuellt intresse för barn?

Henrik: (Tystnad).

FL2: Vad är syftet med att ha dom här bilderna och filerna?
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Henrik: Vet inte.

FL2: Vad tror du?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: För du, du berättar i ditt i ditt första förhör med mig och Lovisa att det här handlar om 
en konstig nyfikenhet och spänning. Berätta mer om det en konstig nyfikenhet?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: För det är ju dina ord det är ju du som har sagt att det är en konstig nyfikenhet, så vill du 
förtydliga det vill du berätta mer om det?

Henrik: Nej.

FL1: Okej så då tolkar jag det som att du inte vill svara på det. Och det här med spänning 
berätta mer om det?

Henrik: (Ohörbart).

FL2: Vad är det som är spännande med materialet?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Och dina du har berättat tidigare för oss att du har råkat ladda ner det här materialet, är 
det någonting som du fortfarande står fast vid att det har gått till på det sättet?

Henrik: Ja.

FL1: Och hur kommer det sig att du inte har tagit bort det?

Henrik: För att jag inte har kollat det.

FL1: Du har lagt över det på USB stickor sorterat upp det i mappar som du har döpt.

Henrik: Nej det har inte jag gjort, jag kan ha lagt över det på USB stick men jag har inte 
sorterat upp det.

FL1: Det minns du att du inte har gjort?

Henrik: Det ja.

FL1: Okej.

FL2: Vi har ju pratat med dom som jobbar på IT hos oss, det här är inte ett material du laddar 
ner på tio minuter, det är ett ganska stort material.

Adv: Förlåt det här alltså jag antar att så som jag vet ju inte riktigt vad det är för mängder ni 
pratar om så som det har framställts på häktningsförhandlingen så antar jag pratar ni om man 
skulle kunna göra någonting på en gång eller i omgångar alltså är allting stora filer, det blir 
svårt och veta exakt vad det är ni syftar på när ni säger på det sättet kan jag känna.

FL1: Ja vi kan vara tydligare absolut. 
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FL2: Materialet som finns överladdat på USB stickor till exempel på en USB sticka kan det 
finnas flera hundratusentals filmer och bilder på en sticka, och det tar ju ett tag och ladda ner. 
Vet du syftet i varför du har laddat ner det materialet?

Henrik: Nej.

FL1: Och det går ju också att se att det den sträcker sig över fler alltså över flera års tid, det 
tidigaste vi har hittat är från 2009, så det här materialet har laddats ner under flera år i 
omgångar. Minns du att du ska ha laddat ner det här materialet?

Henrik: Nej.

FL1: Inte en enda gång?

Henrik: Nej.

FL1: Men Henrik hur kommer det sig att det här materialet finns på USB stickor och 
hårddiskar?

Henrik: Vet inte.

FL1: Okej Dumpen punkt se dom har skrivit ett inlägg där som dom har döpt till vi söker fler 
offer, och det är i samband med den konfrontationsvideon som las ut på dig. Och då har det 
ringt in en ung tjej till dom som har berättat att hon har träffat dig och har haft sex med dig 
och under det här samtalet så grät hon och sa att hon är livrädd för att hennes föräldrar ska få 
veta det här. 

Adv: Det rör ju sig om ung tjej säger ni det låter som att det rör en helt annan brottsmisstanke 
än vad han är delgiven då. 

FL1: Mm.

Adv: Så att nu tycker jag att det är en fråga som du inte behöver svara på eftersom du inte har 
delgivits nått sånt brott.

FL1: Alltså du behöver inte svara på några frågor.

Adv: Nej men det ordningen är ju att man delger misstanken först innan man ställer frågor om 
en konkret händelse.

FL1: Mm det samtalet har i alla fall ringts in, och vad är dina kommentarer till det?

Henrik: Det har aldrig hänt.

FL1: Okej, och dom här chattarna som vi har pratat en del om där har du även skrivit till 
andra personer att du har träffat unga personer tidigare och att det är inte svårt för dig att få 
tag på unga. Kommentera det?

Henrik: Ingenting jag kommer ihåg.

FL2: Du sa tidigare här att du trollade det här kontot som du skrev med som du mötte upp på 
Märsta station hur kommer det sig att du reagerade som du gjorde när det var dom från 
Dumpen som befann sig på Märsta station?
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Henrik: Jag vet inte. 

FL2: I konfrontationsvideon som finns där så säger ju hon att hon kommer från Dumpen och 
då vänder ju du och går ut därifrån, varför gjorde du det?

Henrik: Jag för att jag väl ville inte prata med dom helt enkelt.

FL2: Varför ville du inte det?

Henrik: För att jag kände mig att jag inte ville prata med dom helt enkelt. 

FL1: Har du, har du förklarat för dom att du drev med dom och trollade?

Henrik: Nej.

FL1: I den här konfrontationsvideon så säger du också att du inte har , hur 
kommer det sig att du säger så?

Henrik: Vet inte (ohörbart) ingen aning kommer inte ihåg att jag har sagt det.

FL1: Okej, när du använder dom här alltså knulldockorna eh vart någonstans är du då i 
hemmet?

Henrik: Vad spelar det för roll?

FL1: Vill du inte svara på det?

Henrik: Nej jag undrar vad det spelar för roll vad har det för relevans?

FL1: Jo men det, det har relevans och det finns anledning till att vi ställer dom här frågorna 
och det är ju för att det har genomförts alltså tekniker har varit på plats och där man står och 
lyst med lampa och det är därför jag ställer frågan vart är du någonstans när du använder dom 
här knulldockorna?

Henrik: Ja det är väl en säng.

FL1: Och vilken sida av sängen är din?

Henrik: Det den jag sover oftast på den högra sidan.

FL1: Och när var senaste gången du använde den här barnrumpan?

Henrik: Kommer jag inte ihåg.

FL1: Har du använt den nån gång på Dalgatan 5D?

Henrik: Kommer jag inte ihåg. 

FL1: Och när det gäller  eh och ni är intima med varandra och har samlag, vart i 
lägenheten är ni då?

Henrik: I sängen.
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FL1: Kan det vara på något annat sätt än i sängen?

Henrik: Ja det är väl mycket möjligt.

FL1: Har ni haft samlag på någon annan plats i lägenheten på Dalgatan 5D än i sängen?

Henrik: Det har vi varit i soffan.

FL1: Mm och när du avslutar alltså får utlösning vart får du den?

Henrik: Det beror på vad du menar med när jag har sex med min sambo menar du?

FL1: Mm.

Henrik: Det är väl i henne.

FL1: Mm kan det varit på nått annat sätt?

Henrik: Nej ofta så brukar jag komma i.

FL1: Okej, jag tror att vi behöver ta en paus och byta rum. Vi pausar förhöret, klockan är 
16:37.

Byter förhörsrum 01:25:11.

FL1: Vi återupptar förhöret, klockan är 17:07. Det har inte varit en paus här emellan, utan vi 
har bytt förhörsrum. Så jag tänker att vi, vi kan backa tillbaka till den här konfrontationen på 
Märsta station. Du fick frågan tidigare hur du kände när du blev konfronterad utav Dumpen. 
Och då svarade du att du inte vet.

Henrik: Mm.

FL1: Mm hur gick tankarna när du blev konfronterad?

Henrik: Ja jag blev väl chockerad antar jag.

FL1: Chockerad berätta mer?

Henrik: (Ohörbart) chockerad kanske förvånad och.

FL1: Mm ja, förvånad och chockerad. Och innan vi tog en paus, innan vi bytte rum då så fick 
du också frågan hur du känner när vi har läst upp det som du har skrivit om  
gällande det här att du har tryckt in din kuk i hennes mun?

Henrik: Ja det känns ja förjävligt liksom det ja, det har aldrig hänt liksom och att jag liksom 
skrev nått sånt ja. Så det var ju det som gjorde att jag hamnade här så att ja, så kändes liksom 
förjävligt och korkat. 

FL1: Och då undrar jag hur det känns när vi har berättat att du har skrivit om att du har begått 
sexuella övergrepp , alltså till flera personer vid olika tillfällen.

Henrik: Ja det känns förjävligt att jag har skrivit sånt.

FL1: Mm.
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Henrik: Som det har ju aldrig hänt så.

FL1: Och innan så har du berättat att du var uttråkad och hade inget bättre för dig att…

Henrik: Mm.

FL1: Kan du förklara vad är det roliga i det här är?

Henrik: Nej det roliga vet jag inte men tidsfördriv liksom.

FL1: Tidsfördriv?

Henrik: Mm.

FL1: Berätta mer om det att det är ett tidsfördriv?

Henrik: Ja när man inte har nått jobb att gå till blir man väldigt lätt uttråkad.

FL1: Mm för jag vill inte sätta ord på hur du tänker eller känner så när du säger att det här är 
ett tidsfördriv och att du inte har nått bättre för dig och är uttråkad, vad vill du uppnå för 
känsla och effekt med att skriva dom här sakerna?

Henrik: Jag vet inte riktigt ja jag vet inte om jag kan förklara just det liksom det bara.

FL1: Försök förklara det?

Henrik: Ja jag vet inte det är svårt att förklara liksom man sitter hemma och har tråkigt liksom 
ja så, har inte så mycket att göra så ja…

FL1: Och du sa att det var det som gjorde att du hamnade här, berätta mer hur du tänker kring 
det?

Henrik: Ja det liksom om man skrivit nått som dom har hittat på och som gör att man hamnar 
i en sån här situation och liksom splittrat våran familj liksom som gör att  

 eller vad heter och ja, ja sambon hamnar någon annanstans ja.

FL1: Och hur är det när det gäller den grova barnpornografin, har det också varit ett 
tidsfördriv eller hur förklarar du det?

Henrik: Det vet jag inte riktigt.

FL1: För det har ju pågått sen så långt bak som vi har kunnat se från 2009 och du har ju 
berättat för mig i förhör att du även har haft jobb under den här perioden och inte bara varit 
hemma?

Henrik: Ja.

FL1: Så vad du vill uppnå för syfte och känsla och effekt med att ladda ner det här materialet?

Henrik: Det är väl…

FL1: Minns du hur gammal du var första gången du laddade ner barnpornografi?
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Henrik: Inget jag kan komma ihåg.

FL2: Nej och vet du ungefär?

Henrik: Nej kan inte komma ihåg.

FL1: Och hur kom du in på den här genren alltså barnpornografi?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Och hur kommer det sig att du inte laddar ner pornografi från alltså vanliga icke 
kriminaliserade pornografiska sidor?

Henrik: Vet inte.

FL1: Vad är skillnaden mellan och ladda ner det här materialet i zip filer så som du har 
beskrivit om man jämför med till exempel gå in på pornhub och kolla på pornografi där?

Henrik: Vet inte.

FL1: Vad finns det i dom här zip filerna som inte går att hitta på vanliga pornografiska sidor?

Henrik: Vet inte.

FL1: Är det barnpornografi som är skillnaden?

Henrik: Vet inte.

FL1: Nej okej.

FL2: Kan du hitta barnpornografi på en vanlig sida som till exempel pornhub?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Vi har pratat med , och dom har berättat för oss 
att  har drastiskt förändrats och den förändringen skedde under april 
månad.  

?

Henrik: Jag vet inte kan inte komma på nått på rak arm.

FL1: Hur skulle du beskriva ?

Henrik: Ja hon är väl glad och positiv.

FL2: På vilket sätt uttrycker hon att hon är en glad och positiv tjej om du vill utveckla?

Henrik: Ja hon skrattar väl mycket och så. 

FL1:  
 

?

Henrik: Ja det har ju hänt och ja.
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FL1: Du berättade i ditt förra förhör att det inte har varit några problem när det kommer till 
.

Henrik: Ja men det har inte alltid varit så det har väl hänt då och då.

FL1: Dom berättar att det händer varje gång. Hur kommer det sig att du inte har berättat om 
det här i tidigare förhör när jag har frågat?

Henrik: Ja det är väl möjligt att jag hade glömt bort det eller.

FL1: Men du minns nu?

Henrik: Ja kan väl komma ihåg att det har…

FL1: Vissa dagar säger  
, att dom har berättat att innan alltså april månad så har det  

 , kommentera det?

Henrik: Anledningen att dom går väl på att   
  

 
 

FL1: Och vad sa du till dom då när dom berättade om det här för dig?

Henrik: Ja jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa till dom.

FL1:  Berättade du det du berättar för oss nu att ?

Henrik: Jag kommer inte ihåg vad jag ja.

FL1: För dom berättar ju att du har sagt att det är på grund av att ?

Henrik: Det hade också hänt ja så det kan också det vet jag inte om det men  
 

 
.

FL1: Menar du att det ska ha en bidragande faktor till att  
?

Henrik: Ja jag är ingen expert liksom men det är i alla fall vad jag liksom tänkte på just då att 
det var på grund av det.

FL1: Mm och när var ?

Henrik: Jag kommer inte exakt men jag vet att det var i alla fall strax innan eh…

FL1: Strax innan?

Henrik: Strax innan dom sa att .
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FL1: Och när var det?

Henrik: Det kommer jag som sagt inte ihåg exakt men det var väl där runt ja mars april. 

FL1: Mm uppsökte ni nån läkarvård då?
Henrik: .

FL1: Mm vi har ju tagit ut   
  

. 

Henrik: Jag kommer inte ja jag kommer inte ihåg när vi var där sist men, men ja.

FL1: Det var den 14:e februari i alla fall, så det var inte strax innan  har berättat 
om det här för dig. 

Henrik:  
 

.

FL1: Mm okej, var ?

Henrik: 

FL1: Ja båda gångerna?

Henrik: Ja.

FL1: Okej.

FL2: Vem var ?

Henrik: Ja det var väl .

FL1: Och vad tänker du om att  
?

Henrik: Ja det ja jag vet inte jag är som sagt ingen  och som sagt ja.

FL1: Men du är , nu berättar du för första gången att du har  
 så vad väckte det för tankar i dig? Var det nått du reagerade på?

Henrik: Ja nej jag tyckte att det var väl lite ovanligt men man vet liksom att  
.

FL1:  har ju också berättat för oss att det var i april månad som  
 

. Kommentera det?

Henrik: Ja det är väl möjligt att  och ja.

FL1: Det är ju flera personer som har berättat att dom har reagerat på det här  
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 har berättat om det. Och det här ska ha börjat i april, var det någonting 
som hände under april månad utöver att  som du tänker kan ha en 
bidragande faktor till det här?

Henrik: Ingenting jag kan komma på.

FL1: Och när hade ?

Henrik: Ja det var väl runt den tiden också.

FL1: När är den tiden?

Henrik: Ja där runt mars april, jag kommer inte ihåg exakt när det var väl ett par tillfällen man 
.

FL2: Hade haft vad när ?

Henrik: .

FL1: Och när var första gången du såg det här  när i tid?

Henrik: Ja det var nog under april där.

FL1: Var det i början på april, slutat på april?

Henrik: Nej kommer inte ihåg.

FL1: För  
 hur kommer det sig att det är på det sättet?

Henrik: Ja det vet jag inte. 

FL1: Kan vara tydligare i min fråga,  
. 

Henrik: Vad jag vet har . 

FL1: Har det nån gång uppstått nån incident vid ett  som har varit avvikande eller inte 
blivit bra?

Henrik: Nej inte vad jag kan komma…

FL1: Mm och när du fick frågan i ditt förra förhör ifall det har uppstått problem  
 då svarar du att det inte har förekommit några problem med det, men nu svarar du 

annorlunda, hur kommer det sig att det skiljer sig i svaren?

Henrik: Jag vet inte jag kommer väl ihåg att det har hänt liksom.

FL1: Vad sa du, du kommer ihåg att?

Henrik: Att det hade hänt liksom men då kanske jag inte hade kommit ihåg det just då som ja.

FL1: Mm vad var det som hjälpte dig att minnas?
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Henrik: Ja det vet jag inte ibland om kan man minnas saker som man glömt bort förut.

FL2: Det finns ju chattar också från dom här tidsperioderna där du skriver om sexuella 
övergrepp  i form av penetration i underlivet, vad tänker du om det?

Henrik: Ja det är förjävligt att jag skrev nått sånt liksom det har aldrig skett så.

FL2: Hur kommer det sig att du nu känner att det är förjävligt när du innan inte har vetat vad 
du tycker?

Henrik: Ja det är väl för att man har tänkt efter lite nu och känt efter.

FL2: Det finns chattar där du beskriver att för att  
 så ska man penetrera barn analt.

Henrik: Det samma där påhittat scenario som ja som man bara skriver. För att driva med den 
personen som man haft nån sån konversation.

FL2: Hur känns det att använda  som exempel när man driver med andra människor 
på nätet?

Henrik: Ja det känns inte bra liksom det ja väldigt dumt att jag skrev något sånt liksom och, 
jag menar ju liksom ingenting med det, med det mer än att liksom driva med den personen 
jag hade konversationen med liksom det eftersom det aldrig har hänt i verkligheten.

FL2: Hur kom du på att skriva en sån sak?

Henrik: Ja det vet jag inte hur kommer en deckarförfattare på och skriva om ett mord. Det är 
så det är samma man hittar på.

FL2: Men det, det är väldigt det är väldigt vanligt med deckarförfattare som skriver böcker 
om mord så man kan ju lätt få inspiration av andra, det är ju inte lika vanligt att skriva att man 
ska penetrera barn analt för att , jag tänker hur man kommer på 
den tanken?

Henrik: Det kan vara möjligt att jag någon har skrivit det till mig mig och jag kom ihåg det 
och skrev (ohörbart) till någon annan.

FL2: Vi har ju inte sett att nån annan har skrivit just det till dig i dom chattar vi har gått 
igenom när kan nån ha gjort det?

Henrik: Det kan ju ha skett någon annanstans på någon annan slags kommunikation plattform 
det kan ha skett för åratal sen när inte ens appar fanns, det kan ju vara mycket möjligt att det 
kommer ihåg nått för väldigt länge sen eller nått jag har ingen aning.

FL1: Ja så då har du diskuterat dom här sakerna på tiden alltså innan appar ens fanns?

Henrik: Alltså ni frågade hur jag kom, kom på något att skriva något sånt och jag försöker 
bara förklara att jag kan väl ha jag säger inte att jag har haft det jag säger det kan vara möjligt 
att jag kommer ihåg det eller någonting eller att jag bara hittade på liksom ur luften liksom 
det är inte helt omöjligt att man hittar på saker bara så där.

FL2: Har du nått minne av när du kan ha hört det här för det är en väldigt specifik grej  att 
höra så man kanske reagerar på vad nån säger?
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Henrik: Nej jag kan inte komma ihåg det, jag bara sa att jag kan ha hört det jag är inte ens 
säker på att jag kan ha hört det jag kan ha hittat på det själv. 

FL1: Mm för det är ju det jag undrar över det är alltså hur för det är ganska avancerade 
övergrepp som du beskriver hur man döljer skador på barn och hur man ska hota barn till 
livet för att dom inte ska skvallra när man har knullat dom, så hur kommer det sig att du 
mentaliserar i det här?

Henrik: Vet inte

FL1: Och vad tänker du själv gällande lämpligheten i att skriva dom här sakerna och ha dom 
här tankarna?

Henrik: Ja det är väl inget lämpligt så klart liksom.

FL1: Hur tror du att det hade blivit för   
 tyckte det var roligt?

Henrik: Nej.

FL1: Och hur kommer det sig att du skriver om ? När det bara är, är påhitt.

Henrik: Ja det vet jag inte. 

FL1: Är det, är det någonting som, som ingår inom ramen för dina sexuella preferenser ?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, och hur går det ihop med att vi har hittat alltså många filer bilder filmer på  
?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Det jag belyser här nu det är sambandet mellan pornografi som du har laddat ner och det 
du skriver om, det finns ett tydligt samband. Och varför finns det sambandet?

Henrik: Ja det vet jag inte.

FL1: Nej.

FL2: Hur kommer det sig att du skriver till vuxna kvinnor och frågar om dom vill att du gör 
dom ?

Henrik: (Ohörbart).

FL2: Vart får du dom idéerna från?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Okej jag, jag försöker förstå det här med att trolla och driv, alltså vad och rätta mig ifall 
jag säger fel nu men har jag förstått att det här är alltså humor för dig?

Henrik: Humor vet jag inte men bara ett tidsfördriv.
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FL1: Alltså att alltså tidsfördriv, att tiden ska gå snabbare eller att?

Henrik: Ja.

FL2: Dom här sakerna du skriver om, som tjejer är tidsfördriv har du begått dom sakerna  
 som tidsfördriv?

Henrik: Nej, nej.

FL1: Så det som du har skrivit om det har inte hänt?

Henrik: Nej precis.

FL1: Och den här lilla släta dildon som du beskriver att du har penetrerat  , finns 
den på riktigt?

Henrik: (Ohörbart) det var ju nått jag hittade på (ohörbart) ja om det nu finns någon sån 
liknande sexleksak hemma hos oss eller någonting det ja, det är tillfällighet liksom som jag 
hittade på.

FL1: Ja för det, det finns ju några stycken dildos som stämmer in på den beskrivningen slät 
och liten, har du använt en sån dildo nån gång?

Henrik: Det har jag väl använt .

FL1: Mm  
 

.

Henrik: Ja (ohörbart).

FL1: Va?

Henrik: Det är väl mycket möjligt antar jag om hon säger så, men ja.

FL1: Så dom här andra dildosarna när har du använt dom?

Henrik: Ja det kommer jag inte ihåg exakt men.

FL1: Och på vem eller vilka har du använt dina sexleksaker?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Använder du dom på dig själv?

Henrik: Det kan ha hänt.

FL1: Och hur har du gjort då?

Henrik: Det ja det är ingenting jag vill förklara.

FL1: Och nej men jag, du upplever säkert en upprepning i mina frågor men vi det är viktigt 
att jag förstår dig. Och när du säger att du driver med små barn, förstår inte vad du vill uppnå 

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-06-16 15:00   diarienr: 5000-K499148-22 1062

HEMLIG



för syfte med det eller för effekt med det?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Men tappar du kontrollen alltså vet du inte vad du gör?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Okej.

FL2: Kan du känna hur känns det för dig att du inte vet och inte minns dom såna här saker 
som vi pratar om nu?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Henrik det är mycket du inte vet och mycket du inte minns, men ibland minns du vissa 
detaljer som är till din fördel, och min fråga är ifall du har ett selektivt minne?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Har du några fler frågor?

FL2: Nej.

FL1: Förvaret?

Adv: Nej.

FL1: Nej, och jag skulle bara vilja att du kommenterar det här och skulle du beskriva dig 
själv som en sanningsenlig person?

Henrik: Ja.

FL1: Då avslutar vi förhöret, klockan är 17:44.

Förhöret avslutat
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Förhör
Nr: 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Beslagsförhör.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-07-05
Förhör påbörjat

09:33
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Kronoberg, häktet
Förhörsdatum: 2022-07-05
Klockslag: 09:33
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Så jag kommer informera dig om dina rättigheter som misstänkt. Och som dom tidigare 
gångerna så är det ingenting som har ändrats du har rätt att inte behöva yttra dig vid det här 
förhöret alltså du behöver inte svara på våra frågor, du har rätt till en försvarare som du har 
med dig här idag, du har även rätt att ta del av utredningen så länge det inte är till men för den 
och även rätt att få ta del ifall misstankarna mot dig skulle förändras. Du har också rätt till 
tolk men det har vi kommit överens om att det är du inte i behov utav. Jag förklarade för dig 
lite innan hur upplägget för förhöret idag och vi kommer gå igenom beslagen som finns i 
ärendet och då har vi skrivit ut en bildbilaga här där vi kommer att visa dig bilder. Det är en 
bildbilaga på 88 sidor som kommer att ligga som ett extern dokument kopplat till förhöret, så 
vi kommer att få hålla oss till sidnumren när vi pratar om dom samtliga beslagen och inte 
beslagsnumren. Henrik finns det någonting som du skulle vilja börja med nått som du skulle 
vilja börja och berätta eller fråga om?
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Henrik: Nej.

FL1: Nej då går vi direkt på bilderna. Då är det sida 2, jag tänker att du kan få börja 
kommentera vad du ser på bilden?

Henrik: Ja ser ut som MP3 spelare och en kondom. 

FL1: Mm vilken är MP3 spelaren?

Henrik: Det är väl dom tre dom två svarta och den vita. 

FL1: Mm så alla tre är MP3 spelare?

Henrik: Ja vad jag kommer ihåg.

FL1: Och det är kondomen?

Henrik: Mm.

FL1: Mm känner du igen dom här?

Henrik: Ja det tror jag.

FL1: Berätta mer om det?

Henrik: Ja det är väl gamla MP3 spelare man haft när det var populärt den tiden. 

FL1: Vems MP3 spelare är det?

Henrik: Ja en tillhör väl mig dom två andra tror jag kan varit min brors gamla som ja. 

FL1: Skulle du kunna peka på den som är din?

Henrik: Eh den där tror jag som jag kan ha.

FL1: Okej mm.

FL2: Den som är längst till  höger på bilden alltså?

Henrik: Ja.

FL1: Och vems är kondomen?

Henrik: Den tillhör väl mig tror jag i alla fall.

FL1: Har du sett den förut?

Henrik: Ja det har jag nog sett ett tag sen ja.

FL1: Då går vi vidare till sida 3, så kan du få kommentera vad du ser på bilden?

Henrik: Min gamla X-box.
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FL1: Mm när använde du den senast?

Henrik: Det var många många år sen. 

FL1: Och vad använde du den till?

Henrik: Spela teve spel.

FL1: Och när du säger många många år sen, hur många år?

Henrik: Det vet jag inte exakt.

FL1: Anledningen till att jag bläddrar tillbaka till första bilden det är för att du också ska få 
göra anspråk på, på dom här beslagen, så gör du anspråk på dom här grejerna som du ser på 
sida 2?

Henrik: Javisst.

FL1: Ja X-boxen?

Henrik: Ja.

FL1: Ja kommentera vad du ser på sida 4?

Henrik: Eh det ser ut som en X-box också.

FL1: Ja känner du igen den?

Henrik: Nej.

FL1: Förklara mer att du inte känner igen den hur kommer det sig?

Henrik: För att jag inte känner igen den, jag har aldrig sett den förr.

FL1: Okej så den är inte din?

Henrik: Nej.

FL2: Vet du om Patrik har haft nån sån?

Henrik: Nej det är jag säker på att han inte haft. 

FL2: Hur kommer det sig?

Henrik: För att jag är rätt säker på det, som han gillar mest Playstation så.

FL1: Och hur kommer det sig att den här finns i lägenheten som du bor i?

Henrik: Den tillhör troligtvis lägenhetsinnehavaren.

FL1: Okej.

Henrik: Eftersom han hade lämnat en del saker där.

FL1: Mm berätta vilka fler saker som lägenhetsinnehavaren har lämnat i lägenheten?
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Henrik: Det kan inte jag svara på som jag inte har gått igenom hans saker, eftersom det är 
hans saker jag har ingen rätt att gå igenom dom. 

FL1: Mm vart i lägenheten hade han lämnat kvar sina saker?

Henrik: Det jag vet är att han lämnat saker i en av garderoberna i sovrummet och möjligtvis 
att ja det var väl en del saker i städskrubben också.

FL1: Okej.

FL2: Och vilken garderob i sovrummet var det?

Henrik: Den som är längst in med massor (ohörbart).

FL2: Har du nån gång öppnat gick det att öppna, har du prövat det nån gång och tittat in vad 
som var i den garderoben?

Henrik: Ja det kan ha hänt att jag har men jag har inte liksom ja inget kommer inte ihåg vad 
som var därinne förutom liksom kläder så att det är ingenting jag har brytt mig om. 

FL2: Men då vet du att det var kläder?

Henrik: Det jag kommer ihåg som fanns där ja.

FL2: Förstår jag det rätt att du har tittat i den garderoben då?

Henrik: Ja jag har väl kollat nån gång bara liksom för att se om det fanns någon plats som jag 
behövde hänga andra kläder då som, skulle eventuellt få plats i dom garderoberna som vi fick 
låna då så att ja.

FL2: Har ni pratat om det kring vad som han hade lämnat kvar i den garderoben?

Henrik: Nej han visade nog också jag tror jag kommer ihåg att han visade också liksom den 
garderoben som ja som han hade sina grejer i så att jag kommer inte ihåg om han öppnade 
den eller inte men han visade i alla fall vilken garderob det var.

FL2: Mm och sen sa du städskrubben var det de också han hade saker där?

Henrik: Ja.

FL2: Ja har du tittat vad det, vet du vad det var för saker har du tittat där?

Henrik: Nej jag har inte kollat det enda som jag hade kollat var liksom diskmaskins tabletter 
då vi inte hade några egna införskaffat några egna så ja, då hade jag bara kollat in disk den 
kartongen som fanns eller förpackningen som fanns där ja, så använde vi dom som fanns där 
då det var några stycken. 

FL2: Men la du märkte till vad det var för saker som han hade i städskrubben?

Henrik: Nej inte direkt det mesta var väl liksom i plastpåsar och sånt som ja.

Adv: Får jag fråga förråd i hall i bostad kan ni bara berätta vad är det där vad är det för 
fyndplats?
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FL1: Mm vill du se bild på den eller kan jag förklara med ord?

Adv: Vi kan försöka med ord jag vet ju inte hur det ser ut så.

FL1: Jag förstår eh man öppnar ytterdörren så är det en hall och så är det en ingång till köket 
dörren efter det, det ser ut som du beskrev det som en städskrubb eller ja.

Adv: Det är städskrubb och förråd i hall troligtvis samma plats som beskrivs där då?

FL1: Precis.

Adv: Är du med på det också?

Henrik: Ja.

FL1: Sida 5 är baksidan på det X-boxet som du inte kände igen så. 

FL2: Frågade du om anspråk, nej men jag tänker om det är infört eller beslagtaget från Henrik 
vi kan passa på, vi ta en fråga anspråk på alla.

FL1: Ja vill du göra anspråk på den här?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, samma gäller sida 5 det är baksidan på den? Vi hoppar till sida 7 berätta vad du ser 
på bilden?

Henrik: Mobiltelefon av äldre modell.

FL1: Mm berätta om mobiltelefonen?

Henrik: Det ser ut som en gamla telefoner. 

FL1: Och vad är det som tänker att det…

Henrik: Nej vänta nej det är en Nokia det tror jag tror inte alltså jag är osäker men det om det 
är min eller inte ja i alla fall liknande nån som jag har haft förut men jag kommer inte ihåg 
om det var en Nokia eller nått annat. 

FL1: Har du sett en sån här innan i bostaden?

Henrik: Eh inte vad jag kan komma ihåg riktigt liksom om det ja som sagt om det är min 
gamla eller inte men ja, jag kan inte komma ihåg att jag har sett den i alla fall.

FL1: Mm och kommentera det som telefonen ligger på?

Henrik: Ja det ja det är kanske min sambos gamla Ipad tror jag i alla fall, ser i alla fall ut som 
det vad heter det skyddet eller vad heter det fodralet som man har till.

FL1: Gör du anspråk på den här Nokia telefonen?

Henrik: Nej eftersom jag är osäker på om det är min.
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FL1: Du nämnde att det här är din sambos Ipad.

Henrik: Ja.

FL1: Berätta mer om den Ipaden?

Henrik: Ja den tillhör min sambo.

FL1: Och vem är det som använder den?

Henrik: Ja det är min sambo som har använt den.

FL1: Har du använt den?

Henrik: Ja nån gång har jag.

FL1: Hur många gånger?

Henrik: Det kan jag inte komma ihåg men ett par gånger.

FL1: Och vad har du använt den till?

Henrik: Ja mest för att ta foton då hon har bett mig att ta ett foto på henne eller nått liknande 
eller på oss tillsammans.

FL1: Förlåt vad sa du det sista?

Henrik: Eller på oss tillsammans.

FL1: Okej mm, och hur länge har den här eller när, när köptes den här Ipaden?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Gör du anspråk på Ipaden?

Henrik: Nej då den tillhör min sambo så, gör (ohörbart).

FL1: Vi går vidare till sida 8, samma bild fast vi har öppnat upp känner du igen Ipaden?

Henrik: Ja.

FL1: På bilden mm, och för tydlighetens skulle är det här din sambos Ipad?

Henrik: Ja.

FL1: Samma Nokia telefon som var på bild nummer 7 eller sida 7, lite närmre bild känner du 
igen den?

Henrik: Eh ja jag tror jag känner ingen den ja.

FL1: Bakifrån känner du igen den?

Henrik: Den kan vara min gamla telefon.

FL1: Och när ska du ha haft den i så fall?
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Henrik: Eh det är väl ja bara nått år sen kanske nu.

FL1: Nått år sen och vad har du använt den till?

Henrik: Ja till att ringa, prata, sms:a.

FL1: Mm ringa, prata, sms:a. Och vad mer kan man göra på den telefonen?

Henrik: Ja jag kommer inte riktigt ihåg den är rätt gammal.

FL1: Och varifrån är den köpt?

Henrik: Den har jag fått av min, min mor då hon hade ja hon har så här Comhem telefon 
mobiltelefon och hon fick den liksom hon får en ny telefon lite då och då, då hade hon fått 
den men hon kände att hon var mer bekväm med sin gamla så då fick jag den istället.

FL1: Mm 

Adv: Är det samma som den tidigare bilden men nu är du säker alltså?

Henrik: Ja när det var en närmare bild så är jag säker.

FL1: Eller nu när du är mer säker gör du anspråk på telefonen?

Henrik: Javisst.

FL1: Mm kommentera den här bilden nu är vi på sida 10?

Henrik: Ja det kan va USB.

FL1: Berätta mer?

Henrik: Ja jag ser bara att det är nått USB liknande nått eller det kan vara en lampa eller 
(ohörbart) svårt att avgöra.

FL1: Har du sett den här förut?

Henrik: Eh jag vet inte jag kan inte komma ihåg direkt men.

FL1: Den har hittats i nån av dina flyttkartonger som stod på balkongen.

Henrik: Mm jag kommer inte ihåg som sagt om jag har sett den, det kan vara för länge sen i 
så fall. 

FL1: Mm minns du om du har ägt ett USB eller en lampa utav den här modellen?

Henrik: Vet inte jag vet inte riktigt var det är två delar så jag vet inte riktigt vad ja det är jag 
kan inte säga på rak arm.

FL1: Nej, tagit ut den så.

Henrik: Men jag kan inte komma ihåg på rak arm så. 
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FL1: Finns det någonting vi kan göra så att du minns bättre?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Nej gör du anspråk på den?

Henrik: Nej då jag är osäker.

FL1: Vet du vad man använder en sån här till?

Henrik: Eh ja jag är osäker på om det är en lampa eller nått annat (ohörbart) laserpenna eller 
någonting, jag har ingen aning om det.

FL1: Vad är det som gör att du tänker att det kan vara en lampa eller laserpekare?

Henrik: Ja jag vet inte det ser ut som nått penn liknande så jag vet inte om det, ingen direkt 
aning. 

FL1: Okej.

FL2: Men om du är osäker på vems det är, om det är inte är din vem har du nån tanke om 
vem det kan tillhöra i så fall?

Henrik: Nej.

FL1: Och nu är vi på sida 11 kommentera vad du ser på bilden?

Henrik: Ja USB sticka.

FL1: Mm i det första förhöret så var du lite osäker på när vi frågade om dom här USB 
stickorna, eftersom du inte hade fått se bild på dom, så nu har vi ju fotat alla USB stickor det 
kommer flera bilder men är det här en USB sticka som du har sett förut?

Henrik: Det är väl möjligt. 

FL1: Vems USB sticka är det?

Henrik: Ja det finns ju så många som ser likadana ut så jag är osäker.

FL1: Förstår jag dig rätt att du är osäker för att det finns så många likadana?

Henrik: Ja det finns många ser väl ut så där.

FL1: Hur många har du som ser ut så där?

Henrik: Det kan inte jag komma ihåg.

FL1: På ett ungefär hur många tänker du att du kan ha som ser ut så där?

Henrik: Jag kan inte komma ihåg om jag exakt (ohörbart) men det är möjligt att man kan ha 
haft en sån. 

FL1: Återigen finns det någonting som vi kan göra som hjälper dig att minnas bättre?
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Henrik: Inte vad jag vet men.

FL1: Om du får veta vad det är för innehåll på USB stickan hjälper det dig att minnas bättre?

Henrik: Det tror jag inte.

FL1: Och om det inte är din USB sticka vems kan det vara?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: För den låg i en vante i garderoben som du berättade för oss i första förhöret var tom när 
ni flyttade in. Och du berättade för mig i vårt första förhör att dom som har tillgång till 
garderoben det är du , vet du ifall  har en sån USB sticka?

Henrik: Det tror jag inte. 

FL1: Vet du hur man använder en USB sticka utav den här modellen?

Henrik: Det tror jag väl.

FL1: Berätta hur man gör?

Henrik: Ja man sätter in den i en dator.

FL1: Mm behöver man göra någonting innan man sätter in den i en dator?

Henrik: Man måste väl ja trycka ut själva USB pluggen eller vad man kan kalla det.

FL1: Mm gör du anspråk på den här?

Henrik: Eftersom jag är osäker så nej.

FL1: Vi går vidare till sida 12 samma USB sticka, här ser du vart den hittades någonstans. 
Berätta vad du ser på bilden?

Henrik: Ser ut som en handske med USB stickan i.

FL1: Mm känner du igen handsken?

Henrik: Eh jag tror att det är min sambos (ohörbart) handske. 
FL1: Och hur har USB stickan hamnat där?

Henrik: Det vet jag inte. 

FL1: Vad tänker du om att den ligger i en handske?

Henrik: Ja jag antar att det är min sambo som kan ha lagt den där.

FL1: Gör du anspråk på handsken?

Henrik: Nej.

FL1: Sidan 14, berätta vad du ser på bilden?
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Henrik: Det är väl USB som var från tidigare bild antar jag.

FL1: Mm.

Henrik: Sen är det väl ett mindre minneskort. 

FL1: Du kan kommentera dom här mindre minneskorten?

Henrik: Ja det mindre modell ja, mindre modell av minneskort.

FL1: Mm känner du igen dom?

Henrik: Dom ja tror jag känner.

FL1: Vart ifrån?

Henrik: Ja nått jag kan ha haft.

FL1: Nått du kan ha haft?

Henrik: Ja.

FL1: Och vad är det som gör att du känner igen dom här?

Henrik: Jag vet inte jag känner igen dom bara haft dom tidigare.

FL1: Och vad har du använt dom till?

Henrik: Ja har nog inte direkt använt dom vad jag kommer ihåg. 

FL1: Varför finns dom i bostaden?

Henrik: Dom har väl legat i gamla saker som vi hade tagit dit från ett förråd som vi hade haft 
tidigare. 

FL1: Varför har du så många små minneskort?

Henrik: Jag vet inte det, vet inte, jag vet inte.

FL1: Och vad finns det på dom?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Dom ligger ju i som små fodral, är det du som har lagt dit dom?

Henrik: Ja dom har nog legat där sen jag fick ja införskaffade dom.

FL1: Mm och vart införskaffade du dom ifrån?

Henrik: Dom köpte jag ja kommer inte ihåg exakt vart men.

FL1: När köpte du dom?

Henrik: Ja det var ett par år sen också så där kommer inte ihåg exakt men. 
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FL2: När du köpte dom vad tänkte du använda dom till?

Henrik: Ja vet inte det är väl ja lagra musik kanske eller nått. 

FL1: Lagra musik eller nått, vad mer än musik?

Henrik: Ja musik MP3 filer eller vad det heter.

FL1: Vad brukar du lagra på dina lagringsenheter?

Henrik: Det är väl ja musik och så. 

FL1: Bara musik?

Henrik: Ja kanske nått annat också.

FL2: Nått annat?

Henrik: Det kan vara vad som helst. 

FL1: Försök att vara lite mer tydlig i dina svar. 

Henrik: Jag vet inte det kan va dokument, bilder, filmer vad som helst.

FL1: Berätta om dokumenten vad kan det vara för dokument?

Henrik: Ja det kan va CV personligt brev.

FL1: Och berätta om bilderna?

Henrik: Det kan vara familjebilder och så.

FL1: Berätta mer?

Henrik: Det är allt jag kommer på.

FL1: Och filmer?

Henrik: Filmer på mig och sambon och dottern tillsammans. 

FL1: Så när vi går in och tittar i den här USB stickan till exempel menar du på att det finns 
familjebilder och familje alltså filmer där?

Henrik: Det vet jag inte. Kan jag få en paus?

FL1: Ja självklart, vi tar en paus klockan är 10:11.

Paus 00:38:33.

FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 10:20. Innan pausen så var vi inne lite med 
familjebilder och familjefilmer, och jag tänker att du, du ska få berätta det du minns av vilka 
familjebilder och familjefilmer som kan finnas på lagringsenheterna som du vet att du äger?
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Henrik: Ja kan inte komma ihåg exakt liksom jag har bara lagt in då och då. 

FL1: Jag förstår att det kan vara svårt att komma ihåg exakt men berätta det du minns, det 
behöver inte vara exakt?

Henrik: Ja men jag minns inte liksom.

FL1: Du minns ingenting?

Henrik: Alltså man tar ju en bild på oss två eller oss tre eller nått sånt där liksom det kan inte 
jag komma ihåg exakt liksom ja, det enda jag vet det är väl att det var en bild på nån av oss 
alla tre eller två liksom, jag kan inte komma ihåg exakt vad eller när.

FL2: Men förstår jag dig rätt att du har köpt den här i närtid senaste åren eller förstod jag det?

Henrik: Ja det var ett par år sen.

FL2: Och det hur många har (ohörbart) hur många det är sammantaget?

FL1: Jag tror att det var fyrtiotvå stycken.

FL2: Är det mycket bilder på du har beskrivit att det är bilder på er familjemedlemmar, är det 
mycket bilder du har på dig och  eftersom du har många kort?

Henrik: Eh det kommer jag inte ihåg.

FL1: Har du tagit bilder på er tre tillsammans?

Henrik: Ja det har jag.

FL1: Och hur har du eller vad har du använt för att ta bilder på er tre?

Henrik: Ja det sambons telefon, Ipaden, min telefon och så, så ja.

FL1: Vet du hur ofta du tar bilder på familjen?

Henrik: Nja inte direkt var väl nästan dagligen.

FL1: Minns du nått sammanhang där du kan ha tagit bilder på  eller er tre 
tillsammans?

Henrik: Ja när hon .

FL1: Mm och dom bilderna från när  var finns dom?

Henrik: Det är väl i sambons och min telefon.

FL1: Mm och familjebilderna och familjefilmerna som finns på lagringsenheter hur har dom 
hamnat där?

Henrik: Ja vet inte överlagt liksom.

FL1: Och hur har du gjort det?
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Henrik: Ja jag har väl lagt över som man brukar göra.

FL1: Berätta hur man brukar göra när man lägger över bilder och filmer?

Henrik: Ja jag har väl använt nån dator.

FL2: Nån dator?

Henrik: Ja.

FL2: Vilken dator tänker du på då?

Henrik: Ja ibland har man väl gjort kanske på bibliotek där man kan låna dator eller om man 
har lånat min brors dator så. 

FL1: Den här USB stickan har du ju uttalat dig om gällande anspråket, dom här små 
minneskorten gör du anspråk på dom?

Henrik: Ja.

FL1: Vi går vidare till sidan 16, och då har du BG nummer 50113 punkt 4, kommentera det 
du ser på bilden?

Henrik: Ja ser ut som en Iphone.

FL1: Mm vems Iphone?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Och vad är det som gör att du inte vet vems Iphone det är?

Henrik: Kan inte komma ihåg om det vems det är, eller jag kommer inte ihåg att jag har sett 
den. 

FL1: Har du haft en Iphone?

Henrik: Nej.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Vi går vidare till sida 17 kommentera vad du ser på bilden?

Henrik: Det ser väl ut som nån hårddisk tror jag.

FL1: Mm det är baksidan av en hårddisk.

Henrik: Okej.

FL1: Mm känner du igen den?

Henrik: Nej.
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Adv: Vart är den hittad?

FL1: Den är påträffad i soprummet ute på gården till Dalgatan 5D, du känner inte igen den?

Henrik: Nej.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Äger du en hårddisk?

Henrik: Eh inte som jag vet i alla fall.

FL1: Henrik när du svarar på min fråga ifall du äger en hårddisk och du svarar nej inte vad 
jag vet i alla fall.

Henrik: Inte vad jag kan komma ihåg.

FL1: Inte vad du kan komma ihåg, så det kan mycket väl vara så att du äger en hårddisk men 
att du inte kommer ihåg att du gör det?

Henrik: Ja ja alltså jag känner inte igen den så nej. 

FL1: Så äger du en hårddisk?

Henrik: Ingen av den typen vad jag vet.

FL2: Fast nu svarar du igen vad du vet.

Henrik: Jag har aldrig sett den så jag kan inte veta.

FL2: Vi bara försöker förstå om du äger eller om det är svårt att minnas, ser du skillnaden där?

Henrik: Ja men jag svarar nej då.

FL2: Ja nej men bara…

Adv: Låt han svara som han vill, sen säger han att han inte vet så ställer ni följdfrågor att han 
inte vet, tycker jag vi nöjer oss så, så behöver vi inte påtvinga honom om nått särskilt svar.

FL2: Nej men bara så vi…

Adv: Ja jag förstår, jag förstår vad ni menar men vi gillar inte konceptet att det här landar i att 
han säger ja men då säger jag nej då, utan säger han att han inte vet så vet han inte så får vi 
nöja oss med det.

FL2: Mm men jätte
bra och så är vi tacksamma om du är tydlig i dom bitarna så vi förstår vad du menar. 

FL1: För vi har ju också pratat om det innan att inte vilja svara inte komma ihåg och inte veta.

Adv: Jaja men ni förstår…
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FL1: Vi kräver inget ja eller nej svar men…

Adv: Nej jag förstår det.

FL1: Så att du inte blir missförstådd i dom här delarna för det är skillnad, kommer man inte 
ihåg då kan man inte heller uttala sig, vet man inte så vet man inte, och sen så har vi svaren ja 
och nej. Och det är klart att du får svara som du vill men…

Adv: Men kommer man inte ihåg så vet man ju inte heller så det funkar väl (ohörbart).

FL2: Ja men bara så vi vet.

Adv: Bara så här han får svara det han vill.

FL2: Och vi kommer säkert ställa dom här frågorna igen för tydlighet Henrik, så att du varför.

Henrik: Alltså jag vet inte helt enkelt.

FL2: Ja jag vet inte ja.

FL1: Vi går vidare till sida 18, kommentera vad du ser på bilden?

Henrik: Nån form av sladd.

FL1: Mm vad för sladd?

Henrik: Vet inte kanske en datorsladd antar jag, jag vet inte.

FL1: Känner du igen sladden?

Henrik: På rak arm kan jag väl inte säga det.

FL1: För den har ju påträffats i lägenheten i städskrubben samma som vi har pratat om innan, 
känner du igen att en sån datorsladd kan ha legat där?

Henrik: Det är väl inte helt omöjligt man har ju haft många många sladdar så många att man 
inte kommer ihåg vad dom hör till eller ja.

FL1: Äger du en dator?

Henrik: Nej.

FL1: Har du en dator som inte är din?

Henrik: Ja jag hade min brors dator.

FL1: Och hur laddar du den?

Henrik: Ja det är väl nån sladd.

FL1: Gör du anspråk på den här?

Henrik: Jag är osäker på vad den är till så nej.
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FL1: Vi är på sidan 19, berätta vad du ser på bilden?

Henrik: Ja det är väl min brors dator.

FL1: Hur länge har du haft den?

Henrik: Jag har väl inte haft den så länge då den har den har befunnit sig i nått 
förrådsutrymme som ni hade plockat ur och ja det är på grund av att han hade blivit vräkt och 
då hade hans saker hamnat i eller ja hans och mina saker hamnat i ett förråd och hamnat i 
massa flyttkartonger och så och ja vi hade tömt förrådet och ja gått igenom en del av det 
liksom och ja då hittade jag min brors dator och skulle ge den till honom. 

FL1: Har du använt den här datorn?

Henrik: Ja det har hänt.

FL1: Vad sa du det har?

Henrik: Det har väl hänt ett par gånger.

FL1: När var senaste gången du använde den?

Henrik: Det kan jag inte komma ihåg.

FL1: Minns du vilket år det var?

Henrik: Eh nej.

FL1: Har du använt datorn i lägenheten på Dalgatan 5D?

Henrik: Nej inte vad jag kommer ihåg i alla fall. 

FL1: Har du använt datorn på Tingvallavägen?

Henrik: Det har jag nog gjort det.

FL1: Och vad har du använt datorn till?

Henrik: Kolla Facebook och ja.

FL1: Kolla Facebook?

Henrik: Ja.

FL1: Minns du om du har använt datorn till något annat?

Henrik: Nej inte nått jag kommer ihåg.

FL2: Du berättade tidigare att du använt nån dator för att lägga ner bilder på dom här korten, 
har du använt din brors dator till sånt eller?

Henrik: Ja det har jag.

FL1: Minns du vad det är för bilder du har lagt över från din brors dator?
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Henrik: Nej.

FL1: Gör du anspråk på den?
Henrik: Nej den tillhör min bror.

FL1: Då är vi på sida 20, kommentera bilden?

Henrik: Det ser ut som i innehållet i min sambos vad heter det ja låda vid sidan av sängen. 

FL1: Mm och vad är det här för någonting?

Henrik: Ja det är nån massagestav.

FL1: Och vad använder man den till?

Henrik: Ja det borde ni väl veta själv. 

FL1: Nej jag vet faktiskt inte så…

Henrik: Du vet inte vad det är?

FL1: Tala gärna…

Henrik: Du vet inte att det är en sex leksak är du seriös eller?

FL1: Som jag har talat om för dig några gånger så får inte jag gissa eller anta att jag vet saker 
om inte jag är hundra procent säker, så därför ber jag dig att förklara?

Henrik: Det är en sex leksak.

FL1: Ja.

Henrik: Om inte du vet det då är du väldigt obildad. 

FL1: Mm vems sexleksak är det?

Henrik: 

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Man kan ju använda sexleksaker på olika sätt ?

Henrik: Det är väl en privatsak.

FL1: Ska jag tolka det som att du inte vill svara på det?

Henrik: Ja.
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FL1: Mm.

FL2: Har den använts av nån annan?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL2: Har den använts på någon annan?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Och du svarade att det var ?

Henrik: Ja.

FL1:  Vet du hur länge den har, vet du hur länge 

Henrik: Nej.

FL1: Och vem är det som har köpt den?

Henrik: Jag tror att jag har köpt den jag kommer inte riktigt ihåg. 

FL1: Och kommentera vad är det här för någonting?

Henrik: Det är Alvedon.

FL1: Och vad för typ av Alvedon?

Henrik: Stolpiller Alvedon.

FL1: Förlåt vad sa du det är?

Henrik: Stolpiller Alvedon eller vad det kallas.

FL1: Och vems Alvedon är det där?

Henrik: .

FL1: Och när var senaste gången ni gjorde det?

Henrik: Eh kan ha varit mars april jag är inte säker på exakt när. 

FL1: Och hur ser det ut med dosering hur  

Henrik: Det är väl tre gånger per dygn eller ja.

FL1: Och hur många dagar ?

Henrik: Det kommer inte jag ihåg.

FL2: När köpte ni asken?
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Henrik: Det kommer jag inte ihåg heller exakt.

FL2: Du berättade om mars april i samband med det eller har du nån aning om?

Henrik: Det var väl strax innan det jag kommer inte ihåg exakt, kan ha haft dom ett tag sen 
innan dess . 

FL2: Vet du vid hur många tillfällen ni har använt stolpiller då  ?

Henrik: Nej kommer inte ihåg exakt.

FL1: Och hur gör man när man ger stolpiller?

Henrik: Ja man sticker väl in en tablett i rumpan.

FL1: Man jag hörde inte?

Henrik: Sticker in en tablett i rumpan.

FL1: Har du ?

Henrik: Ja.

FL1: Hur har det blivit för  ?

Henrik:  

?

Henrik: Det har hon nog gjort ett par gånger.

FL2: Ett par gånger hur många gånger har du gjort det?

Henrik: Det vet jag inte. 

FL2: Du sa mars april hade 

Henrik: Ja.

FL1: Uppsökte ni läkarvård?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Minns du om ni har 

Henrik: Det tror jag. 

FL1: Men du är inte säker?

Henrik: Nej.

FL1: Gör du anspråk på den här sexleksaken?

Henrik: .
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FL1: Och den här medicinen eller Alvedonen?

Henrik: Nej jag har ingen nytta av dom själv jag gör inte anspråk på dom.

FL1: Då går vi vidare till sida 22, kommentera det du ser på bilden?

Henrik: Det är väl två tändare som är av USB typ, digitalkamera, sen är det nån jag tror det är 
en ja liten vibrerande sån här sexleksak eller vad man säger, ansiktsmask och hörlurar som 
jag ser och en ficklampa också kanske.

FL1: Skulle du bara kunna peka på dom som är tändare?

Henrik: Den och den.

FL1: Okej och digitalkameran?

Henrik: Där.

FL1: Börja berätta om digitalkameran ungefär på samma sätt som du har gjort innan vems det 
är och?

Henrik: Den tillhör min sambo.

FL1: Ja har du använt den?

Henrik: Det har jag väl gjort.

FL1: Och vad har du använt den till?

Henrik: Tagit bilder på sambon och .

FL1: Mm minns du senaste gången du använde den där digitalkameran?

Henrik: Nej inte exakt. 

FL1: Och sen så berättade du att du såg en liten vibrerande sexleksak, det är den börja berätta 
om den sexleksaken?

Henrik: . 

FL1: Och hur länge har ni ägt den?

Henrik: Det vet jag inte. 

FL1: Och vem är det som har köpt den?

Henrik: Det tror jag att det var jag.

FL1: Och varifrån köper man en sån här sexleksak?

Henrik: Den kan väl köpas lite överallt.

FL1: Mm och vart har du köpt den?
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Henrik: Jag tror jag köpte den från Wish eller någonting.

FL1: Och hur använder man en sån här liten vibrerande sexleksak?

Henrik: Ja man använder den för att stimulera klitoris .

FL1: Och är det så ?

Henrik: Ja.

FL1: Har du använt den med någon annan?

Henrik: Nej.

FL1: . Gör du anspråk på tändarna?

Henrik: Ja.

FL1: Gör du anspråk på kameran?

Henrik: Nej den tillhör min sambo.

FL1: Anspråk på sexleksaken?

Henrik: .

FL1: Så nej?

Henrik: Nej.

FL1: Tack. Jag kommer backa tillbaka två sidor till sida 20, när det gäller den här blåa 
sexleksaken har du använt den?

Henrik: Kanske nån gång.

FL1: Mm och för tydlighetens skull har du använt den på dig själv?

Henrik: Ja.

FL1: Mm då går vi vidare till sida 23, du får börja kommentera det du ser på bilden?

Henrik: Ja det ser väl ut som olika USB och minneskort.

FL1: Mm känner du igen nån?

Henrik: Nej det inte vad jag vet i alla fall.

FL1: Dom här USB stickorna och minneskortet har hittats i en vit handske i garderoben i 
sovrummet, känner du igen nån utav dom här USB stickorna eller minneskortet?

Henrik: Nej inte vad jag kan komma ihåg.

FL1: Gör du anspråk på dom olika lagringsenheterna?
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Henrik: Nej.

FL1: Och om det inte du berättar att du inte känner igen dom, du känner inte igen alltså nån 
utav dom, vems USB stickor kan det vara?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Sidan 25, komentera bilden vad ser du?

Henrik: Ja ett par stycken ja massagestavar.

FL1: Vems massagestavar är det där?

Henrik: .

FL1: Vem har köpt dom?

Henrik: Det är väl jag.

FL1: Och varifrån har du köpt dom?

Henrik: Ja det är väl Wish troligtvis.

FL1: Vet du vart i lägenheten dom här har hittats?

Henrik: Nej.

FL1: I sovrummet i garderoben, har ni använt dom här sexleksakerna?

Henrik: Ja jag har väl använt ett par stycken av dom.

FL1: ?

Henrik: På samma sätt som man brukar använda dom.

FL1: Har du använt dom på dig själv?

Henrik: Kan ha hänt. 

FL1: Gör du anspråk på dom?

Henrik: Jag har ingen nytta av dom så nej.

FL1: Då går vi in på sidan 26 BG nummer 50694 första punkten, kommentera bilden?

Henrik: Ja ett minneskort.

FL1: Känner du igen minneskortet?

Henrik: Jag tror det kan tillhör det som är till digitalkameran men jag är osäker.

FL1: Och vad är det som gör att du tänker att den kan tillhöra digitalkameran?
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Henrik: Det står väl Fuiji film på den så ja.

FL1: Vems minnes kort är det?

Henrik: Ja det tillhör nog min sambo i så fall.

FL1: Vill du göra anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Det här är baksidan av en bild som vi har hittat hemma hos er, känner du igen den här 
baksidan?

Henrik: Ja det är möjligt.

FL1: Och var känner du igen ifrån?

Henrik: Ja det är väl från ett foto som vi har.

FL1: Äger du ett utskrivet foto med den här bakgrunden?

Henrik: Det ja det är väl möjligt.

FL1: Och vad skulle det vara för foto?

Henrik: Jag tror att det är väl ett foto på .

FL1: Mm och om det är ett foto som du tänker att det är vad ser man på den bilden?

Henrik: Ja våran dotter ja, på våran dotter jag tror att det är en gulprickig eller vitprickig 
klänning.

FL1: Mm gör du anspråk på den bilden?

Henrik: Vad jag ser baksidan så nej jag är osäker.

FL1: Vi går vidare till sidan 28, kommentera bilden?

Henrik: Det är ett litet minneskort.

FL1: Mm känner du igen minneskortet?

Henrik: Nej.

FL1: Vad använder man det där minneskortet till?

Henrik: Ja det är väl ja det är väl en mindre form eller en mindre storlek som man har väl ja 
det är väl olika kan vara till mobil eller nått annat.

FL1: Äger du ett sånt där minneskort?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Gör du anspråk på den?
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Henrik: Nej.

FL1: Sidan 29, kommentera bilden vad ser du?

Henrik: Ja ser ut som ett USB minne, jag tror att det är så att säga blutetooth sändare eller vad 
man kallar det.

FL1: Och vad använder man en sån till?

Henrik: Det är väl om man har till exempelvis om ja enhet som man vill koppla den så kanske 
en dator mus tangentbord eller ja etcetera.

FL1: Kan man koppla sin mobiltelefon till den?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Och vems USB sticka är det där?

Henrik: Det vet jag inte ingen aning.

FL1: Gör du anspråk på den?
Henrik: Nej.

FL1: Sidan 30 kommentera?

Henrik: Det ser väl ut som ett USB minne.

FL1: Mm vems USB minne?

Henrik: Jag tror att det kan väl tillhöra min bror tror jag men (ohörbart).

FL1: Har du sett den innan?

Henrik: Ja jag har sett det för länge sen.

FL1: Mm.

Henrik: Eller i alla fall liknande så.

FL1: Har du tittat i den?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Om du gör anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sidan 31, vad ser du på bilden?

Henrik: Det är väl nån svart grej eller en träbit eller vad det är.

FL1: En svart hårddisk.
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Henrik: Mm.

FL1: Känner du igen den modellen?

Henrik: Ingenting jag kan minnas så.

FL1: Vems hårddisk är det?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sidan 32.

Henrik: Ser ut som min sambos gamla telefon.

FL1: Har du använt den?

Henrik: Nej.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sidan 33?

Henrik: Ser ut som ett SIM-kort.

FL1: Mm och vems SIM-kort är det där?

Henrik: Jag vet inte troligtvis min sambos.

FL1: Och vad är det som gör att du tänker att det är troligtvis kan vara hennes?

Henrik: Ja jag har bara ett SIM-kort vad jag vet.

FL1: Mm gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Ytterligare ett till SIM-kort på sidan 34.

Henrik: Ingenting jag gör anspråk på känner inte igen.

FL1: Sida 35.

Henrik: Ytterligare ett minneskort av mindre modell.

FL1: Mm äger du ett sånt minneskort?

Henrik: Ja det gör jag men det där vet jag inte om det är…

FL1: Jag hörde inte vad du sa du vet inte om?
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Henrik: Jag känner inte igen den så.

FL1: Okej och det minneskortet som du äger vilken modell är det?

Henrik: Ja det är en liknande modell men den sitter i min mobiltelefon så. 

FL1: Gör du anspråk på minneskortet?

Henrik: Nej.

FL1: Sidan 36.

Henrik: Min gamla mobil.

FL1: Mm när använde du den?

Henrik: Ja det var väl vet inte exakt nått år sen två kanske.

FL1: Ett till två år sen?

Henrik: Ja.

FL1: Och vad kan man göra på den här mobiltelefonen utöver att ringa och sms:a?

Henrik: Ja det lyssna på radion möjligtvis, väldigt ja äldre modell eller vad man säger i alla 
fall äldre ja, ingen smartphone eller.

FL1: Ja gör du anspråk på den?

Henrik: Jag har ingen nytta av den så nej.

FL1: Sida 40, berätta vad du ser på bilden?

Henrik: Ja det är en sexleksak.

FL1: Mm är det din sexleksak?

Henrik: .

FL1: ?

Henrik: Ja.

FL1: Har du använt den på dig själv?

Henrik: Det kan ha hänt.

FL1:  Och vem är det som har köpt den?

Henrik: Det är väl jag.

FL1: När köpte du den?
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Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sida 41.

Henrik: En massagestav.

FL1: Vems massagestav?

Henrik: .

FL1:  

Henrik: Ja.

FL1: Har du använt den på dig själv?

Henrik: Det tror jag inte.

FL1: Vem har köpt den?

Henrik: Det är väll jag.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sida 42.

Henrik: Också en sexleksak.

FL1: Vad för sexleksak?

Henrik: Det är väl en som kallas för analplugg.

FL1: Och vems analplugg är det?

Henrik: 

?

Henrik: Det jag tror jag kan ha använt den själv. 

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Och jag glömde fråga vem är det som har köpt den?

Henrik: Ja det är väl jag.

FL1: Vart ifrån?
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Henrik: Jag vet inte Wish troligtvis.

FL1: Och när köpte du den?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Sidan 43.

Henrik: Lika sexleksak.

FL1: Och vad använder man den där sexleksaken till?

Henrik: Det är väl stimulera klitoris.

FL1: Och vems är sexleksak är det?

Henrik: 

?

Henrik: Det tror jag.

FL1: Har du använt den på dig själv?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sida 44.

Henrik: Sexleksak.

FL1: Vems sexleksak?

Henrik: .

FL1: Och vad använder man den här sexleksaken till?

Henrik: Ja det är väl för stimulera klitoris.

FL1: Vem har använt den sexleksaken?

Henrik: .

FL1: 

Henrik: .

FL1: Och vem har köpt den?

Henrik: Det är väl jag.
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FL1: Vart ifrån?

Henrik: Ja Wish troligtvis som i stor sett alla. 

FL1: Okej minns du när du köpte den?

Henrik: Nej.

FL1: Sida 45.

Henrik: Ytterligare en sexleksak.

FL1: Innan vi går in på den här gör du anspråk på?

Henrik: Nej jag gör inte anspråk på nån av dom.

FL1: Jag kommer ändå fråga på varje. Och vems sexleksak är det där?

Henrik: .

FL1: Hur använder man den?

Henrik: Ja det är för att stimulera klitoris och ja.

FL1: Vem har använt den?

Henrik: 

FL1: Förstår jag rätt om ?

Henrik: Det kan ja tror jag.

FL1: Vem har köpt den?

Henrik: Jag antar jag.

FL1: Och varifrån?

Henrik: Wish antar jag.

FL1: Och du vill inte göra anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Nej så då är vi på sida 47.

Henrik: Ytterligare en sexleksak.

FL1: Mm och vems sexleksak är det där?

Henrik: .

FL1: 
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Henrik: Som sagt jag tror inte  

FL1: Och vad använder man den där sexleksaken till?

Henrik: Ja det är för att stimulera.

FL1: Stimulera?

Henrik: Könet.

FL1: Sida 48.

Henrik: Ytterligare en sexleksak.

FL1: Mm och vems sexleksak?

Henrik: .

FL1: 

.

FL1: Har du använt den?

Henrik: Nej inte på mig vad jag vet.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sidan 49.

Henrik: Analplugg.

FL1: Och vems analplugg?

Henrik: 

Henrik: Jag tror inte det men kommer inte ihåg.

FL1: Mm minns du om du har använt den på dig själv?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Och vem har köpt den?

Henrik: Jag.

FL1: Minns du när?
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Henrik: Nej.

FL1: Gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Sida 50.

Henrik: Ytterligare en massagestav.

FL1: Vems massagestav?

Henrik: 

Henrik: Det kommer jag inte ihåg,

FL1: Vem har köpt den?

Henrik: Jag.

FL1: Och varifrån har du köpt den?

Henrik: Wish.

FL1: Minns du när?

Henrik: Nej.

FL1: Och gör du anspråk på den?

Henrik: Nej.

FL1: Du får säga till om det går i ett för snabbt tempo, vi har ganska många sidor kvar och vi 
har trettio minuter kvar, så jag ber om ursäkt om jag låter lite som en robot.

Henrik: Ja men det är bra om du snabbar på för det är snart lunch så.

FL1: Mm bra, bara så att du inte känner att det går för fort. Sida 51.

Henrik: Ytterligare en sexleksak,  
. Och det är väl jag som har köpt den på Wish och nej jag gör inte 

anspråk på den.

FL1: 

Henrik: Kan ha gjort.

FL1: Sida 52.

Henrik: Ytterligare en massagestav 

FL1: ?
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Henrik: .

FL1: Vem har köpt den?

Henrik: Ja det är väl jag på Wish och nej jag gör inte anspråk på den.

FL1: Sidan 53.

Henrik: Nån typ av analplugg.

FL1: Vems analplugg?

Henrik: . Det är väl jag som 
har köpt den på Wish och nej jag gör inte anspråk på den.

FL1: Sidan 54.

Henrik: Ytterligare en massagestav,  det är väl jag som har köpt 
den Wish och nej jag gör inte anspråk på den.

FL1: 

.

FL1: Och hur använder man den här?

Henrik: Inte fan vet jag man stimulerar väl fan jävla korkade frågor, du ställer frågor 
(ohörbart).

FL1: Sida 55.

Henrik: En analplugg, nej jag tror inte vi har använt den nån av oss, köpt på Wish och nej jag 
gör inte anspråk på den.

FL1: Minns du när du köpte den?

Henrik: Nej.

FL1: Sida 56, sida 56.

Henrik: Ytterligare en massagestav,  kommer inte ihåg när jag har 
köpt den, köpt från Wish  men nej jag gör 
inte anspråk på den, jag kommer inte ihåg när jag köpte den.

FL1: Sida 57.

Henrik: Ytterligare en analplugg, samma sak där jag tror inte jag har använt den, kommer inte 
ihåg när jag köpt den, köpt på Wish jag gör inte anspråk på den.

FL1: Sida 58.

Henrik: Nån ytterligare form av sexleksak, kommer inte ihåg  
 köpt på Wish, gör inte anspråk på den, jag kommer inte ihåg när jag köpte den. 
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FL1: Sidan 59.

Henrik: Jag har inte ens nån aning vad det är men ja det är väl nån analplugg igen tror jag, 
men jag kommer inte ihåg , köpt på Wish, gör inte anspråk på den och 
jag kommer inte ihåg när jag har köpt den.

FL1: Sida 60?

Henrik: Ytterligare sexleksak, kommer inte ihåg , ja kommer inte ihåg 
när jag köpte den men den är väl köpt på Wish och jag gör inte anspråk på den etcetera 
etcetera.

FL1: Sida 61.

Henrik: Ja också en massagestav kommer inte ihåg , köpt på Wish 
kommer inte ihåg när, gör inte anspråk på den kommer inte ihåg , 
kanske jag sa.

FL1: Det här är några av dom sexleksakerna som du har fått kommentera, så det är inga nya 
där. Men dom har hittats i en låda i det här rummet i hallen städskrubben är det du som har 
lagt ner dom i den lådan?

Henrik: Ja det är väl möjligt.

FL1: Då är vi på sida 62. Minns du när du la in i lådan i städskrubben?

Henrik: Nej.

FL1: Stämmer det att det är nån gång från den 1:a februari fram tills den 4:e maj då du blev 
gripen?

Henrik: Ja.

Adv: Får jag bara säga så jag hänger med var kom 1:a februari ifrån?

FL1: Det var då dom flyttade in.

Adv: Ja okej jaja.

FL1: I den här lägenheten på Dalgatan 5D.

Adv: Då är jag med.

FL1: Har du använt nån av dom här sexleksakerna efter att du flyttade in på Dalgatan 5D?

Henrik: Inte vad jag kommer ihåg.

FL1: Har du ägt nån av dom här sexleksakerna innan du och  inledde en relation?

Henrik: Nej.

FL1: Då är vi på sida 64 vill du kommentera vad du ser där?
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Henrik: Ja det är väl våran hall min och sambons jackor och ryggsäck min ryggsäck och 
plastpåse och kläder och annat.

FL1: Mm vi fokuserar på ryggsäcken, det är samma ryggsäck som vi har pratat om innan. Jag 
tänker att du ska få kommentera det som man ser utav innehållet?

Henrik: Jag vet inte jag ser bara en plastpåse.

FL1: På sidan 65 närbild. 

Henrik: Det är samma plastpåse som syns.

FL1: Och vad ligger i plastpåsen?

Henrik: Det är väl jag vet inte dom där kondomerna ni har snackat om hela tiden så.

FL1: För du berättade för oss innan att du hade glömt bort att dom ligger i ryggsäcken.

Henrik: Ja.

FL1: Hjälper den här bilden dig att minnas bättre gällande den delen?

Henrik: Ni sa ju att dom var i en plast påse in i ryggsäcks så då får jag väl anta att det är väl 
den.

FL1: Det är ju det man ser på bilden.

Henrik: Mm.

FL1: Minns vi behöver prata mer om den här ryggsäcken vem är det som har lagt i dom här 
kondomerna i ryggsäcken, och då är det i det stora facket?

Henrik: Ja det är väl jag.

FL1: Och när la du i dom kondomerna?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Okej varför ligger kondomerna i ryggsäcken?

Henrik: Jag vet inte jag hade ingen annanstans att lägga dom så jag la väl dom där.

FL1: Såg du att det låg kondomer i den här ryggsäcken den 4:e maj när du öppnade upp den?

Henrik: Det kommer inte jag ihåg, jag kan ha sett påsen men jag tänkte väl kanske inte på vad 
det var i.

FL1: Vad tänker du nu när du ser bilden?

Henrik: Ja (ohörbart).

FL1: Förlåt jag hörde inte vad du sa?

Henrik: Jag vet inte vad.
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FL1: Gör du anspråk på ryggsäcken?

Henrik: Ja.

FL1: Gör du anspråk på kondomerna?

Henrik: Känner inte att jag har nån nytta av dom, dom är säkert gamla ändå så nej.

FL1: Sida 66 har fotat ner i påsen. När du får se dom här bilderna Henrik på ryggsäcken och 
vilket fack påsen ligger i och innehållet, vad tänker du själv om hur tydligt man kan se dom?

Henrik: Jag tänker väl att det syns väl inte särskilt tydligt. 

FL1: Va?

Henrik: Jag tänker att det inte syns särskilt tydligt om dom ligger i en påse som inte är 
genomskinlig.

FL1: Okej.

Henrik: Jag hade massa andra plastpåsar i ryggsäcken så, tänker inte på liksom vad. 

FL1: Vad för andra plastpåsar låg i ryggsäcken?

Henrik: Ja det är väl både tygpåse eller vad det  heter så här som man köper i affären som fler 
gångspåse eller miljövänlig så var det säkert andra plastpåsar.

FL1: Där är kondomerna som låg i påsen och nu är vi på sida 67, lite tydligare bild på 
kondomerna, vems kondomer är det?

Henrik: Ja det är väl min och sambons.

FL1: Din sambos?

Henrik: Min och sambons.

FL1: Mm och hur ofta använder ni kondom?

Henrik: Ja det gör vi inte.

FL1: När är senaste gången ni…

Henrik: Ja det var många år sen.

FL1: Nu är vi på sida 85, kommentera bilderna vad du ser?

Henrik: Plastpåse med någonting rosa i.

FL1: Med?

Henrik: Någonting i någonting rosa eller.

FL1: Den här påsen låg i vardagsrummet vad ligger i påsen?
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Henrik: Jag antar att det är väl ja nån sexleksak eller vad man säger, lösvagina eller vad man 
ska kalla det.

FL1: Då är vi på sida, sida 88 det är innehållet i den blåa påsen som du fick se på, se bild på 
innan, kommentera det du ser på bilden?

Henrik: Två lösvaginor.

FL1: Mm berätta mer om dom här lösvaginorna?

Henrik: Två lösvaginor är det va fan ska jag säga mer?

FL1: Vem är det som har köpt dom?

Henrik: Jag.

FL1: Och varifrån har du köpt dom?

Henrik: Wish.

FL1: Och när köpte du dom?

Henrik: Det kommer inte jag ihåg.

FL1: Vad heter den här modellen?

Henrik: Jag vet inte jag kommer inte ihåg.

FL1: Och vems är det?

Henrik: Det är väl mina.

FL1: Är det bara du som har använt dom?

Henrik: Ja.

FL1: Och vilken ålder representerar storleken på dom här lösvaginorna?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Jag tänker att du,  

Henrik: Jag vet inte var väl mindre än (ohörbart).

FL1: Jag uppfattade inte svaret?

Henrik: Ja jag vet inte om men 

FL1: Gör du anspråk på dom?

Henrik: Nej jag har ingen nytta.
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FL1: Så då har vi gått igenom bilagan, Henrik finns det någonting som du skulle vilja lägga 
till?

Henrik: Nej.

FL1: Utöver det som vi har gått igenom idag, nej. Försvaret inga frågor?

Adv: Nej.

FL1: Då avslutar vi förhöret, klockan är 11:50.

Förhöret avslutat.
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Datum
2022-07-04

Diarienummer
5000-K499148-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1101

HEMLIG



1. USB-sticka anträffad på misstänkts säng.

Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 2 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1102

HEMLIG



2. Kartong med X-box på balkongen i misstänkts bostad. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 3 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1103

HEMLIG



3. Förråd i hall i misstänkts bostad där X-box anträffades. Foto taget av Pinsp L.Rosell

Sida 4 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1104

HEMLIG



4. X-box som anträffades i förråd i hallen i misstänkts bostad. Foto taget av Pinsp L.Rosell

Sida 5 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1105

HEMLIG



5. X-box som anträffades i förråd i hallen i misstänkts bostad. Foto taget av Pinsp L.Rosell

Sida 6 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1106

HEMLIG



6. I-Pad och telefon som anträffades i garderoben i misstänkts sovrum. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 7 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1107

HEMLIG



7. I-Pad som anträffades i garderoben i misstänkts sovrum. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 8 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1108

HEMLIG



8. Telefon som anträffades i garderoben i misstänkts sovrum. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 9 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1109

HEMLIG



9. Foton från husrannsakan i den misstänktes bostad på Dalgatan 5 D i Märsta.

Sida 10 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1110

HEMLIG



10. USB-stickan som låg i vanten. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 11 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1111

HEMLIG



11. Trådback i den misstänktes garderob i sovrummet. I lådan fanns en vante där det inuti låg en USB-sticka samt ett större

antal små minneskort. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 12 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1112

HEMLIG



12. Foton från husrannsakan i den misstänktes bostad på Dalgatan 5 D i Märsta.

Sida 13 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1113

HEMLIG



13. USB-sticka samt ett större antal små minneskort som låg i vanten i trådbacken i garderoben. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 14 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1114

HEMLIG



14. USB-sticka samt ett större antal små minneskort som låg i vanten i trådbacken i garderoben. Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Sida 15 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1115

HEMLIG



15. BG 50113-4

Sida 16 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1116

HEMLIG



16. BG 50113-3

Sida 17 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1117

HEMLIG



17. BG 50113-2

Sida 18 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1118

HEMLIG



18. BG 50113-1

Sida 19 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1119

HEMLIG



19. Dalgatan 5 D

Sida 20 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1120

HEMLIG



20. Dalgatan 5 D

Sida 21 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1121

HEMLIG



21. Dalgatan 5 D

Sida 22 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1122

HEMLIG



22. Dalgatan 5 D

Sida 23 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1123

HEMLIG



23. Dalgatan 5 D

Sida 24 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1124

HEMLIG



24. Dalgatan 5 D

Sida 25 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1125

HEMLIG



25. 

Sida 26 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1126

HEMLIG



26. 

Sida 27 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1127

HEMLIG



27. 

Sida 28 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1128

HEMLIG



28. 

Sida 29 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1129

HEMLIG



29. 

Sida 30 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1130

HEMLIG



30. 

Sida 31 (88)

1131

HEMLIG



31. 

Sida 32 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1132

HEMLIG



32. 

Sida 33 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1133

HEMLIG



33. 

Sida 34 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1134

HEMLIG



34. 

Sida 35 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1135

HEMLIG



35. 

Sida 36 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1136

HEMLIG



36. Vit handske i misstänkts garderob innehållandes nio USB-stickor.

Sida 37 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1137

HEMLIG



37. USB-stickor. Låg i vit handske i misstänkts garderob.

Sida 38 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1138

HEMLIG



38. Påse med dildos hittad i misstänkts bostad.

Sida 39 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1139

HEMLIG



39. 

Sida 40 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1140

HEMLIG



40. 

Sida 41 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1141

HEMLIG



41. 

Sida 42 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1142

HEMLIG



42. 

Sida 43 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1143

HEMLIG



43. 

Sida 44 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1144

HEMLIG



44. 

Sida 45 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1145

HEMLIG



45. 

Sida 46 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1146

HEMLIG



46. 

Sida 47 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1147

HEMLIG



47. 

Sida 48 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1148

HEMLIG



48. 

Sida 49 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1149

HEMLIG



49. 

Sida 50 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1150

HEMLIG



50. 

Sida 51 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1151

HEMLIG



51. 

Sida 52 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1152

HEMLIG



52. 

Sida 53 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1153

HEMLIG



53. 

Sida 54 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1154

HEMLIG



54. 

Sida 55 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1155

HEMLIG



55. 

Sida 56 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1156

HEMLIG



56. 

Sida 57 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1157

HEMLIG



57. 

Sida 58 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1158

HEMLIG



58. 

Sida 59 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1159

HEMLIG



59. 

Sida 60 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1160

HEMLIG



60. 

Sida 61 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1161

HEMLIG



61. Hittades i en kartong i garderoben i hallen.

Sida 62 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1162

HEMLIG



62. Hittades i en kartong i garderoben i hallen.

Sida 63 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1163

HEMLIG



63. Ryggsäck hängandes i hallen.

Sida 64 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1164

HEMLIG



64. Ryggsäck hängandes i hallen.

Sida 65 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1165

HEMLIG



65. Plastpåse med 15 kondomer i. Hittades i ryggsäck hängandes i hallen.

Sida 66 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1166

HEMLIG



66. 15 kondomer som hittades i en plastpåse liggandes i en ryggsäck upphängd i hallen.

Sida 67 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1167

HEMLIG



67. 15 kondomer som hittades i en plastpåse liggandes i en ryggsäck upphängd i hallen.

Sida 68 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1168

HEMLIG



68. Minneskort hittades i kartong på misstänkts balkong.

Sida 69 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1169

HEMLIG



69. Hårddisk hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.

Sida 70 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1170

HEMLIG



70. Hårddisk hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.

Sida 71 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1171

HEMLIG



71. Hårddisk hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.

Sida 72 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1172

HEMLIG



72. Hårddisk hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.

Sida 73 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1173

HEMLIG



73. Hårddisk hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.
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74. USB-sticka hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.

Sida 75 (88)

, 2022-07-05 09:33   diarienr: 5000-K499148-22 1175

HEMLIG



75. 
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76. Hårddisk hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.

Sida 77 (88)
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77. Hårddisk hittades i en flyttkartong på misstänkts balkong.
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78. 
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79. 
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80. 
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81. 
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82. 
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83. 
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84. Påse i vardagsrummet där två stycken miniatyrer av kvinnlig barnrumpa samt kön påträffades.
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85. Sopkärl för elektronik i sopprummet.
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86. Två stycken miniatyrer av kvinnlig barnrumpa och vagina. Sexuellt syfte. Hittades i vardagsrummet.
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87. Jämförelsebild med hand i handskstorlek 9.

Sida 88 (88)
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Förhör
Nr: 7

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt gällande grov våldtäkt mot barn samt grovt barnpornografibrott.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja
Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-07-07
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Kronoberg, häktet
Förhörsdatum: 2022-07-07
Klockslag: 09:19
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Så idag Henrik så kommer vi att prata om chattarna som har hittats i din telefon, och det 
kommer gå till som så att jag kommer läsa upp det som har skrivits, och sen så kommer vi 
vartefter pausa i konversationerna och prata om det som har skrivits. Vi kommer be dig 
kommentera och förklara. Och precis som dom tidigare gångerna så är det fortfarande samma 
rättigheter som  består. Du har rätt att inte yttra dig alltså du behöver inte svara på våra frågor, 
rätten till en försvarare rätt att ta del av utredningen så länge det inte är till men för den. Och 
även att ha rätt ifall ta rätt av information gällande misstankarna ifall dom skulle ändras emot 
dig. Är du införstådd med dina rättigheter?

Henrik: Mm.

FL1: Och precis som dom tidigare gångerna så bestämmer du när du vill bryta för paus. Har 
du några frågor innan vi sätter igång?
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Henrik: Nej.

FL1: Nej, och jag tänkte kolla med dig vi kommer ju läsa upp från chattar här, vill du också 
ha exemplar så du kan hänga med i text?

Adv: Mm det kan jag ta.

FL1: Bra, då ska vi bara då får vi, vid varje ny chatt så läser jag upp första meningen så får du 
leta fram det.

Adv: Ja.

FL1: Så då är det här en chatt från Kik och då är första pratbubblan du har lagt till (ohörbart) 
69 från en grupp ni är med i tillsammans djurälskare det kan vara första den har du där.

Adv: Är det här min sen kan jag skriva på den?

FL1: Du kan skriva på den. Vi ska bara göra om litegrann på bordet innan vi börjar så. Då är 
det här en chatt från den 13:e april 2022 och då börjar det som sagt med att du har lagt till 
(ohörbart) 69 från en grupp ni är med tillsammans djurälskare, du skriver hej hur gammal är 
du, bor, 23 Skåne, du skriver okej du vet väl vad gruppen du är i är för så du inte misstar dig 
att det är en vanlig grupp för djurälskare, och där är vårt första stop. Jag tänker att du kan få 
kommentera just den meningen där okej du väl vad gruppen du är i är för så du inte misstar 
dig att det är en vanlig grupp för djurälskare.

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det så. 

FL1: Och den här gruppen djurälskare vad är det för grupp?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Har du varit med i en grupp som heter djurälskare?

Henrik: Det är väl möjligt.

FL1: Och vad gör man i en sån här grupp?

Henrik: Man chattar väll .

FL1: Vad chattar man om?

Henrik: Vet inte vad som helst.

FL1: Jag tänker eftersom att du, du förklarar ju för den här personen vad den här gruppen är 
till för så du kan ju förklara för oss här också vad den här gruppen innebär och varför man är 
med i en sån här grupp?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Och vad är anledningen till det då att du inte kommer ihåg?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Du skriver så du inte misstar dig att det är en vanlig grupp för djurälskare, och nu svarar 
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du ju bara att du inte minns men vad är skillnaden på gruppen djurälskare och en vanlig grupp 
för djurälskare?

Henrik: Vet inte.

FL1: Du får till svar oh yes herrn, du skriver he he okej har du erfarenhet av det kanske äger 
du en hund, du får till svar tyvärr bara fleråriga fantasier men singel nu och vill uppleva allt, 
och du skriver okej så du har ingen erfarenhet alls inte ens rört en djurkuk. Kommentera den 
senaste meningen jag läste upp?
Henrik: Kommer inte ens ihåg att jag har skrivit det så att. 

FL1: Och du frågar okej har du erfarenhet av det, vad är det för erfarenhet du frågar om?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det så…

FL1: Och vad tänker du om det, om det jag läser upp nu?

Henrik: Vet inte.

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Vi fortsätter läsa på frågan ifall hon inte rört en djurkuk så får du till svar tyvärr inte, du 
du svarar okej jag har erfarenhet av hund, häst och får, tänder du på nått mer udda och tabu, 
kommentera det? Jag har erfarenhet av hund, häst och får?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Den här gruppen djurälskare är det för personer som har ett sexuellt intresse för djur?

Henrik: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg.

FL1: Och när jag läser upp för dig hjälper det dig att minnas?

Henrik: Nej.

FL1: Jag fortsätter läsa du får till svar fantiserar om ageplay, incest, whet digging, orgie med 
mer med mer med mer med mer. Du svarar okej hur ungt gillar du, du får till svar har sugit av 
fjortonåring du, okej jag har ingen gräns har du. Kommentera det? Jag har ingen gräns har du.

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Men det jag läser upp nu det har du skrivit om dig själv att du inte har någon gräns, så 
kommentera det?

Henrik: Jag har inget minne av att jag har skrivit det så.

FL1: För nu frågar inte jag ifall du har något minne om du har skrivit det utan jag menar mer 
det här jag har ingen gräns?

Adv: Men alltså han säger att han inte minns att han har skrivit det här du bad honom 
kommentera det, är din fråga har du ingen gräns då är det ju en annan fråga, annars har han ju 
svarat.
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FL1: Ja men det är det som är min fråga.

Henrik: Jag vill inte svara.

FL1: Mm.

FL1: Vill du förtydliga vad det är som gör att du inte vill svara på det?

Henrik: Nej.

FL1: Jag fortsätter läsa får till svar jo inte under tolv tretton, du skriver okej men om du 
skulle ha egna barn skulle du då låta pappan leka med dom, kan du också kommentera?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Du får till svar no och du skriver varför inte, och sen så skickar du ytterligare två 
frågetecken efteråt och sen så avslutas konversationen där. 

FL1: Har du tittat någonting på pornografiskt material som innehåller djur?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Kommer vi hitta någonting sånt bland dina enheter som innehåller pornografi med 
djurinslag?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Har du laddat ner pornografiskt material med djur?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Har du ett sexuellt intresse för djur?

Henrik: Nej.

FL1: Då går vi in på en chatt med en person som heter Malin, och då är första rutan du har 
lagt till Malin från en grupp när ni är tillsammans familjeerfarenheter. Då är det en chatt som 
hände 29:e april 2022, du har lagt till Malin från en grupp ni är med i tillsammans 
familjeerfarenheter. Om du börjar berätta om gruppen familjeerfarenheter?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag är med i nån sån.

FL1: Vad sa du, du kommer inte ihåg?

Henrik: Att jag är med i nån sån.

FL1: Och du börjar skriva hej hur är läget, hej, du skriver hej ålder bor, 41 Uppland är också 
väldigt lesbisk, du skriver okej vad har du för familjeerfarenheter då, du får till svar 
egentligen inte så många men fantasier, okej fantiserar om frågar du, ch unga 
tjejer överlag, du skriver okej har du en dotter då menar du eller om du skulle få en hur unga 
gillar du, jag tänker att du kan få kommentera det. Okej har du en dotter då menar du eller om 
du skulle få en hur unga gillar du?
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Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Brukar du ställa såna här frågor till andra det behöver inte nödvändigtvis vara bara i 
chatt väg?

Henrik: Vet inte.

FL1: Du får till svar jag har en dotter som är sexton jag gillar även tjejer som är yngre än så 
själv då,  och jag vill unga flickor har ingen gräns vad är yngsta 
du gillar, kan du kommentera det?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Du får till svar oj typ åtta nio plus men ganska diffus gräns, du svarar okej har du 
erfarenhet av nån ung tjej hur ung i så fall skulle du vilja se din dotter med en äldre erfaren 
man, kommentera det jag nyss läste upp?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det. 

FL1: Vad tänker du om det jag som jag läser upp här?

Henrik: Vet inte.

FL1: Har du nån aning eller tanke om varför du skriver såna här saker och frågar dom här 
frågorna? Har du erfarenhet av nån ung tjej hur ung i så fall, skulle du vilja se din dotter med 
en äldre erfaren man.

Henrik: Vet inte.

FL1: Har du pornografiskt material med unga tjejer?

Henrik: Vet inte.

FL1: Har du pornografiskt material ?

Henrik: Vet inte.

FL1: Fortsätter läsa, du får till svar nej inte direkt och helst vill jag nog se henne med en 
annan kvinna eller ung tjej, du skriver okej men  

 skulle du ta den då, du får till svar nej hon är för ung, kommentera det?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det.

FL1: Malin skriver också viktigt att hon vill och är helt med på vad som händer och kan 
njuta, du skriver okej men är din dotter bisexuell eller lesbisk om du nu vet så klart, hon vet 
nog inte själv, okej men är hon din biologiska dotter eller adopterad biologisk, okej via 
insemination eller, via man var ung och ville vara med i mamma, pappa barn normen, du 
skriver okej så du är inte så lesbisk med andra ord, suck jo jag är lesbisk, he he ja jag vet jag 
skojade bara lite, skoj och sen avslutas konversationen. 

FL2: Kan du på nått sätt hjälpa oss att förstå det här med att du har skrivit att du valt att 
skriva om  i sexuellt sammanhang.

Henrik: Vet inte.
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FL1: Hur blir det för dig nu när jag läser upp den här konversationen där du har skrivit så här 
om ?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Jag frågade hur det känns för dig nu att få höra mig läsa upp dom här chattarna?

Henrik: Konstigt.

FL2: Kan du utveckla det?

Henrik: Nej.

FL1: Du ska få kommentera hur det känns för dig att vi har hittat dom här chattarna i din 
telefon och att du inte minns någonting utav det?

Henrik: Kommer inte ihåg dom.

FL1: Och så vad väcker det för känslor i att inte komma ihåg att du har skrivit dom här 
sakerna?
Henrik: Vet inte.

FL1: Vi går vidare. Och då i första rutan du har lagt till Steven från en grupp ni är med i 
tillsammans ung tjej äldre man. Berätta om gruppen ung tjej äldre man?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag är med i nån sån.

FL1: Du börjar skriva tja läget har du möjligtvis en ung sexig dotter hur ung i så fall, börja 
berätta om det som du har skrivit här?

Henrik: Inget jag kommer ihåg.

FL1: Du får till svar yes en dotter dock rätt ung hur gammal är du, du frågar okej hur ung i så 
fall jag är trettioåtta, kommentera det? Okej hur ung i så fall.

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det.

FL1: Nie gillar du ungt okej ja det gör jag, knullar du henne frågar du, kommentera?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det.

FL1: Du får till svar okej nice nej det gör jag inte, gillar du åldern, du svarar okej varför inte, 
ja jag gillar alla åldrar har ingen gräns, du frågar varför han inte knullar sin dotter och du 
gillar alla åldrar och har ingen gräns, kommentera det?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det.

FL1: Du kommer inte ihåg att du har skrivit det?

Henrik: Nej.

FL1: Stämmer den beskrivningen in på dig, jag gillar alla åldrar har ingen gräns?
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Henrik: Nej.

FL1: Berätta mer om det?

Henrik: Vet inte.

FL2: Den beskrivningen stämmer inte in på dig, hur skulle du beskriva dig då vad det gäller 
gränssättning?

Henrik: Gillar från arton och upp.

FL2: För om du gillar arton år och upp då vi försöker förstå vad det är som gör att då till nån 
främmande person så efterfrågar du ålder på den personens dotter och du pratar om knulla 
och incest, hur får man ihop dom här två olika bitarna?

Henrik: (Tystnad).

FL2: Men om du gillar arton år och uppåt, vad är det som gör att man har hittat 
barnpornografi i enheter hos dig?

Henrik: Vet inte.

FL1: Henrik jag har ju berättat för dig innan att vi bedriver den här utredningen helt objektivt, 
att vi inte tar någon sida i det här och att vi inte lägger nån värdering i det som har 
framkommit under förundersökningen, men det är också viktigt för mig att förstå och där kan 
det vara en brist hos mig att det kan vara svårt men när du svarar att du inte vet hur man får 
ihop dom här två olika bitarna med arton plus och att du pratar om liksom knulla nioåriga 
döttrar här i chatten, är det du inte vet hur man får ihop dom bitarna att du inte vet vad du ska 
svara eller att frågorna är för svåra.

Henrik: Jag kommer inte ens ihåg att jag skrivit nått sånt.

FL1: Okej jag fortsätter läsa. Då blir det fortsättning på ja jag gillar alla åldrar jag har ingen 
gräns, du får till svar härligt kinky gillar det, du svarar varför knullar du inte henne då har du 
gjort nått med henne i alla fall, du kan få kommentera det också?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Har du ett sexuellt intresse för incest?

Henrik: Nej.

FL1: Du får gärna utveckla det svaret?

Henrik: Nej.

FL1: Kommer vi hitta incest pornografi i dina lagringsenheter?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Hur menar du då att du inte har en aning?

Henrik: För att jag inte vet.
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FL1: Och vad är anledningen till att du inte kan ge ett svar på den frågan, alltså att du är 
osäker på om det finns incest pornografi i dina lagringsenheter eller inte?

Henrik: För att jag inte har kollat liksom vad allt så.

FL1: Du får till svar tänder mer på tanken att se på nån annan se på när nån annan gör det, du 
svarar okej tror du det skulle vara möjligt vart bor ni, Stockholm du då, kommentera okej tror 
du att det skulle vara möjligt då vart bor ni?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det så. 

FL1: Så då svarar personen Stockholm du då, och du svarar samma tror du hon skulle gå med 
på och bli knullad eller vill du hellre se henne bli våldtagen, kommentera det?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det.

FL1: Du har berättat för oss att du inte kommer ihåg att du har skrivit det här, men jag tänker 
ändå att du ska få kommentera två vuxna män som chattar om att knulla eller våldta en 
nioårig flicka?

Henrik: (Tystnad).

FL1: Vad tänker du om det två vuxna män som chattar om att knulla eller våldta en nioårig 
flicka?

Henrik: Inget jag tänker kommentera.

FL2: Förlåt nu hörde inte jag?

Henrik: Ingenting jag tänker kommentera.

FL2: Okej. 

FL1: Och hur kommer det sig då att du inte tänker kommentera det?

Henrik: Jag kommer inte ens ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Mm precis och det är jag införstådd med att du inte kommer ihåg, men min fråga var 
vad tänker du om att två vuxna män chattar om att våldta eller knulla en nioårig flicka?

Adv: Rent generelt?

FL1: Ja.

Henrik: Jag tänker inte kommentera.

FL1: Kommer vi hitta pornografiskt material i dina lagringsenheter där nioåriga flickor blir 
våldtagna?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Jag fortsätter läsa. Personen skriver vad är du mest sugen på om du är sugen på henne 
vad hade du velat göra, du svarar jag vill ju helst att hon går med på det så man inte riskerar 
att bli anmäld eller nått jag skulle knulla henne så klart, du kan börja kommentera det?
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Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL2: Då undrar jag vad det är för slags anmälan man är rädd för?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och generellt då eftersom du inte minns att du har skrivit det här, om en man på 
trettioåtta år knullar en nioårig flicka vad landar man i för brott då?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Personen skriver men om du får göra som du önskar och du har mask på då ser till att 
det inte blir anmälan förstås, du skriver okej jag skulle knulla henne hårt i alla hennes hål, 
kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Och i alla hennes hål i vilka hål kan man knulla ett barn?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Du får till svar gud va härligt tvinga in den frågetecken, ja så klart, fast hon skriker och 
gråter, he he ja, kommentera det jag läste upp?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Och vad är det man ska tvinga in?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Du får rätta mig ifall jag har förstått fel är det kuken man ska tvinga in?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Du får till svar mm härligt vill du vara ensam med henne eller vill du att jag tittar på, 
helst ensam svarar du, oh gillar det du vill ha full kontroll göra allt du vill med henne nice 
väldigt upphetsande berätta hur du har tänkt göra och vad du får fria händer, du svarar jag 
skulle gärna binda henne med benen särade så jag kommer åt hennes hål, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer i håg att jag har skrivit.

FL2: Har du tittat på nån pornografi barnpornografi med barn som är bundna?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Finns det dokumenterade övergrepp på barn i dina lagringsenheter där barn är bundna?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Ingen aning, vi har ju hittat barnpornografisk material med barn som är ihop tejpade, 
som hänger i tak i snören, går på alla fyra i hundkoppel, handklovar, ihop bundna med rep. 
Och här skriver du att du gärna skulle gärna binda henne, kommentera det sambandet som 
finns mellan det som skrivs och det som finns att titta på i dina lagringsenheter?
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Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Har du ett sexuellt intresse för den här typen av dokumenterade övergrepp på barn?

Henrik: Nej.

FL1: Så varför finns dom i dina lagringsenheter?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Är det nån annan som har hanterat dina lagringsenheter så att det kan ha hamnat 
barnporr där?

Henrik: Inte va..

FL1: Jag fortsätter läsa, och wow sen, knulla henne hårt så klart, mm underbart, har du 
knullat så ungt förr, japp, oh vad berätta, knulla en kompis dotter jag satt barnvakt åt, 
kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Du får till svar åh vad vackert hur gammal, åtta, mm härligt att veta, härligt att du vet 
hur man knullar en liten då lär du ju inte tveka med  och du skriver he he skulle 
aldrig tveka och knulla en ung flicka, du kan få kommentera det också?
Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL2: Har du nån bekant som har en åttaårig dotter?

Henrik: Nej.

FL1: Du får till svar så underbart att höra tvingade du in den i henne, nej hon ville faktiskt 
hon frågade om vi kunde göra som vuxna gör på teve som hon hade sett, åh en liten slampa, 
he he japp, mysigt. Då har vi läst klart i den här chatten, minns du någonting utav det som jag 
har läst upp här?

Henrik: Nej.

FL1: Datumet är den 29:e april i år. Då går vi vidare till en chatt första bubblan är att du har 
lagt till royalty från en grupp ni är med i tillsammans family fun. Och den här chatten den 
kommer vara med hjälp utav tolk att översättas men det är på engelska. Så du börjar Hi how 
are you age sex location…

Adv: Vänta vad sa du nu, sa du inte royalty

FL1: Jag är inne där.

Adv: Ja.

FL1: Mm precis det börjar med att du har lagt in royalty från en grupp ni är tillsammans 
family fun. Och sen så startar du konversationen med Hi how are you age sex location, hi 
female eighteen, okej ho are you acting with in your family, du får kommentera det how are 
you acting with in your family?
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Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Och vad betyder att man är aktiv med nån i sin familj?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar sister, du svarar okej how old is she, younger, well how young then, cant 
say, why not, I’m into really young girls, kommentera det why not I’m into really young girls?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Send it then, I will, send what frågar du, fucking vids du svarar just to make you tell me 
how young your sister is I have to send fucking vids of what, du får till svar yes, so I have to 
send something that it is a lot more worse than a fucking number lol you are crazy, yes får du 
till svar. Well I don’t fuckin think so you are fucking crazy to think I will drop a cp with just 
to now her fucking age,  so I don’t give a fuck about 
your sisters age, especially when you are asked for something like that for just a fucking 
number, kommentera det jag läste upp här?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: You are fucking crazy to think I will drop a cp whit, cp vad är det för någonting?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Är det child pornografi?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: I , kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL2: Vi försöker förstå vad det är du kan ha menat när du säger att  
?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och generellt vad betyder det när en ?

Henrik: Ingen kommentar.

FL2: You are fucking crazy to think I will drop a cp vid äger du cp vid's?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar bye you message me, not the other way around now you are mad, du 
svarar yeah because you are asking for that in exchange for just a fucking number and its not 
even your telephone number you probably even have a sister and you are probably e guy 
behind a fake profile just to lure people to send you cp, personen har skrivit now you are mad 
och du skriver yeah vill du svara på det du kommer ihåg självklart, men vad är det som gör 
dig arg här?

Henrik: Ingen aning kommer inte ihåg att jag har skrivit det. 
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FL1: Du har lagt till snipa från en grupp ni är med tillsammans bad mom's thick chick 18+.  
Då börjar konversationen Hi how are you age sex location, who this? får du till svar, I’m 
Andreas male thirtyeight Sweden and you, not interested bye, du skriver why not  

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Och hur gör man när man är ?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Du får till svar so what why do you message me, du skriver because I thougt you was an 
active mom, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Varför vill du komma i kontakt med ?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit så ingen aning.

FL1: Är det nån skillnad på att vara ?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Jag fortsätter läsa are you black säger personen why you asked your only in to black 
guys, nothing just asking, du skriver well Im wihite are you an active man then, kommentera 
det att du skriver are you an  then?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Och i vilket sammanhang ställer man den här frågan are you an  om jag 
tänker rent generellt?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Kommer vi hitta pornografi med r?

Henrik: Ingen aning.

FL1: I dina lagringsenheter då?

Henrik: Ingen aning. 

FL1: För du fick frågan hur gör man när man är  och du svarade ingen 
kommentar, du får rätta mig ifall jag har fel när  

Henrik: Ingen aning.

FL1: Sonita skriver aktiv mum minns, och du svara that you  
 (ohörbart) way, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
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FL1: Men nu när jag läser upp det här så förklarar du för Sonita här that  

Henrik: Ingen aning.

FL1: Vad betyder ?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och du svarar no du skriver okej what are you doing in the bad mums group then, 
kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar att jag skriver så ingen aning.

FL1: Vad är bad mums group, för grupp?

Henrik: Ingen aning kommer inte ihåg.

FL1: Och vad gör du i den gruppen?

Henrik: Ingen aning.

FL1: För du har i tidigare förhör förklarat för oss hur det går till när man hittar dom här 
grupperna och att man använder sökfältet, stämmer det?

Henrik: Ja det är väl en väg.

FL1: Mm berätta varför du har sökt på den här gruppen och varför du är med i bad mums 
group, du är inte en mamma?

Henrik: Nej jag kommer inte ihåg att jag har sökt.

FL1: Och vad gör pappor i en bad mums group?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och vad är det för tema på den här gruppen?
Henrik: Ingen aning.

FL1: Sonita svarar nothing just for fun, du svarar okej are you maby fantasing about anyone 
in your family, Sonita skriver , yes as I mention, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Sonita skriver oh whit who du svarar  you have any kids, age and genders 
and so? kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Du berättar för oss att du inte kommer ihåg att du har skrivit dom här sakerna, och det är 
inte det jag ifrågasätter däremot så vill jag att du förklarar hur det känns för dig just nu när jag 
läser upp att du har skrivit att du ?

Henrik: Mm konstigt.
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FL1: Varför tycker du att det är konstigt?

Henrik: För att det är konstigt.

FL2: Hur menar du då, man kan ju ha olika uppfattningar om ordet konstigt så vi förstår dig?

Henrik: Jag kommer inte ens ihåg att jag har skrivit det så.

FL2: Väcker det nån tanke hos dig att du inte kommer ihåg att du har  
?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Ingen aning.

FL1: Och på frågan här som du ställer do you have any kids ages ang gender if so? boy 
twelve a girl eitheen way, du skriver okej are you active with them or fantasing about them, 
no I don’t fantasice, okej so what are you into then? frågar du, I like teens actually, okej girls 
or boys how young maby booth okej how young do you like them frågar du, don’t know, okej 

  kommentera ditt svar där? 

Henrik: Inget jag kommer i håg att jag har skrivit.

FL1: ?

Henrik: Ja.

FL1: Det stämmer det du har skrivit här gällande att du har ?

Henrik: Ja det antar jag väl.

FL1: Sonita skriver okej what it means  then, du svarar just like petting like 
licking and caressing, just like petting like licking and caressing skriver du, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Jag kommer återigen fråga vad för tankar och känslor du får här och nu när jag läser upp 
för dig att ?

Henrik: Konstigt.

FL1: Vill du berätta med mera ord vad det är som är konstigt?

Henrik: Som ingenting som stämmer med verkligheten.

FL2: Hur vet du det?

Henrik: Vadå hur vet du det för det aldrig har hänt.

FL2: För att du har ju svårt att minnas det här så hur kan du vara säker att det inte hänt i 
verkligheten?

Henrik: Det är skillnad på att komma ihåg va fan man har skrivit och va fan man har gjort.
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FL1: För att du har tidigare i förhör beskrivet att du inte har några problem med minnet och 
då är min fråga vad är det som gör att du inte minns någonting av det som vi läser upp här 
idag?

Henrik: För att jag inte minns det helt enkelt, man kan inte komma ihåg fan allt man har 
skrivit.

FL2: Men vi tänker kanske att man kommer ihåg någonting man skriver?

Henrik: Nej.

FL2: Har du nått minne av att du tittar på barnpornografi där det är en vuxen man så som då 
licking slickar flickebarn i underlivet?

Henrik: Nej.

FL1: Berätta det du minns och det du vet av vad som finns på dina lagringsenheter?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar what the fuck she is just (ohörbart) du får frågan  
 du skriver bye, kommentera att du skriver bye?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Har du nån uppfattning om varför konversationen eller varför du avslutar 
konversationen här?

Henrik: Inte vet jag. 

FL1: Why cant you lick a mum isn’t she horney are you a kuk, du svarar inte på det.

FL2: Behöver du paus Henrik nu har vi suttit halvtid?

Henrik: Javisst vi kan ta en paus.

FL2: Vi tar en paus klockan är 10:32.

Paus 01:13:29.

FL1: Vi fortsätter förhöret klockan är 10:49. Vi går vidare till en chatt du har lagt till Road 
från en grupp ni är med tillsammans family fun. Henrik då kan du få börja berätta om 
gruppen family fun?

Henrik: Inget jag kommer ihåg.

FL1: Du börjar skriva Hi how are you, I’m good do you have any  
 

 vad är det personen frågar om här?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Och när jag läser upp det så här får du nån uppfattning av vad det kan vara han frågar 
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om?

Henrik: Inte…

FL1: Förlåt jag hörde inte ditt svar?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Och du svarar maby , 
kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Nu är vi inne på ämnet aktiv igen, hjälper det dig att minnas om jag läser upp formulerat 
på det här sättet 

Henrik: Nej.

FL1: Du får till svar no one just a fantasy, du skriver okej  how young porn do you have and 
is it whit girls och boys, kommentera det how young porn do you have?

Henrik: Inget jag kommer ihåg.

FL1: Är det att du inte kommer ihåg att du har skrivit det?

Henrik: Ja.

FL1: Du får till svar do you also have to trade, du svarar yes how young you got and is it girls 
och boys and why do you say in in group you are active whit your cousin frågetecken. På 
frågan do you also have to trade svarar du yes how young you got and is it girls och boys, 
kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mm och vad är det ni ska trada?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Har du någon uppfattning om vad det kan handla om?

Henrik: Nej.

FL1: Är det övergreppsmaterial på barn ni vill byta med varandra?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och du ställer också frågan and way you said in group your active whit your cousin, 
kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Du får en film skickad till dig från Roseanne personen du chattar med det finns 
anledning att anta att det är barnpornografiskt material det kommer vi kunna framföra sen i 
ett sammanställt dokument på alla filer som finns. Du kan få se den här lilla stillbilden där, är 
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det nått du känner igen?

Henrik: Nej.

FL1: Har du nån gång mottagit övergreppsmaterial på Kik?

Henrik: Inte vad jag kommer ihåg.

FL1: Du svarar you got any hardcore stuff like younger girls then they being fucked and if 
possibly not old main stream shit, if you have any from real members here whit their real 
daughters, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: You got any hardcore stuff, vad skulle det kunna vara?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Like younger girls then they being fucked and if possibly not old mean stream shit, 
berätta mer om det no mean stream shit?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Jag frågade dig tidigare vad det är ni ska utbyta med varandra alltså trade, du svarar 
ingen aning på frågan om du har nån uppfattning om vad det kan handla om nej, så jag frågar 
dig igen vad är det ni vill trade mellan varandra här?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du skriver också if you have any from real members here whit a real daugthers har du 
pornografi inom den här changern övergreppsmaterial med föräldrars riktiga döttrar, 
biologiska barn?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Här har du ju mottagit barnpornografi så efterfrågar du mer och dessutom grövre, hur 
kommer det sig?

Henrik: Inget jag kommer ihåg. 

FL1: För du har i tidigare förhör sagt att du drivit med folk eller trollat med folk var väl nått 
uttryck, men här blir det ju väldigt tydligt att plötsligt så mottar du barnpornografi, det är 
svårt att få ihop att det skulle kunna varit på skoj då, har du nån minnesbild av hur du tänkte?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Ska vi fortsätta?

FL2: Mm.

FL1: Personen skriver send yours och du skickar en video och vad är det för video du skickar?

Henrik: Ingen aning.
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FL1: Har du spridit övergreppsmaterial?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och då menar inte jag enbart i den här chatten utan kan vara i andra chattar också och 
andra forum?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Så har jag förstått att du vet inte ifall du har spridit övergreppsmaterial på barn?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Vi går vidare i chatten du har lagt till Josie från en grupp ni är med i tillsammans family 
love.

Adv: Där var de med något annat än det. Alltså jag vill ha tillbaks dom eller jag har skrivit i 
den där sista sidan så (ohörbart).

FL2: Och det är Josie som du håller i där?

Adv: Ja.

FL2: Ja så du börjar skriva Hi how are you age sex location, Hi Im good eighteen female 
Florida how about you, okej Im thirty eight male Sweden who in your family are you active 
with, nu frågar du igen who in your family are you active whit, berätta mer om att du skriver 
så?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Du får till svar nice, my dad and my brother, du skriver okej how old are they, my dad is 
forty two and my brother is sixteen, du skriver okej how old was you the first time then, why 
so many questions, because Im interested in knowing you of course skriver du, du får till svar 
I was six when my dad first play whit me, mm nice, do your mum know about it, no. Du 
skriver okej are you planning or have you already been impregnated by your dad or brother, 
vad är det du frågar där?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Du får till svar no he hasn’t try to breede me yet, okej but you would like it frågar du, 
after I get out of collage yes, du skriver nice do you like young girls and boys, depends how 
about you, du svarar okej I like only little girls, how young do you like, du svarar I like only 
little girls, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Gillar du little girls?

Henrik: Nej.

FL1: Har du övergreppsmaterial på little girls?

Henrik: Ingen aning.
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FL1: Jag fortsätter läsa oh okej I never thought about it how about you, du svarar I don’t have 
any limit whit you like another guy to breede you to, kommentera det I don’t have any limit?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Would you like another guy to breede you to, vad är det jag läser här?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Min fråga var vad är det jag läser?

Henrik: Du läser det som står där.

FL1: Mm would you like another guy to breede you to, förklara för mig vad det betyder?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar thats coole, and sure why not, du svarar mm nice I would love to breede 
you and , varför skriver du på det här sättet?
Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit, ingen aning.

FL1: Och vad tänker du själv om det jag läste upp här som har skrivits från din telefon?

Henrik: Låter konstigt och fel.

FL1: Förlåt vad sa du nått är?

Henrik: Konstigt och fel.

FL1: Mm vill du utveckla fel mer?

Henrik: Bara att det är fel.

FL1: Och vad är det som är fel?

Henrik: Nått är fel helt enkelt.

FL1: Men berätta så vi förstår hur du menar?

Henrik: Fel och konstigt moraliskt sett.

FL1: Fortsätt?

Henrik: Det räcker väl så, går inte att vidareutveckla det så.

FL2: Det här handlar ju just om att dels då incest sex men också att man ska göra dotter 
gravid, är det nått mer du tänker kring det?

Henrik: Det är fel.

FL2: Du får till svar mm that sounds hot, du svarar mm yes it does and  

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
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FL1: Start with them form birth so they are use to it, vad är det dom ska vänja sig vid?

Henrik: Ingen aning. 

FL1: Har du nån tanke om vad det kan handla om?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar oh nice och du skrivet yes I would love to start fucking them as soon as 
possibly, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Är det de du ska börja med from birth, var det de dom ska vänja sig vid att bli knullade 
av dig?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar that sounds hot, du skriver mm yes it would be so hot to feel their tight 
holes around my hard dick, du skriver my hard dick, kan du kommentera det jag läste upp 
här?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag skrivit.

FL1: Och när du säger att du inte kommer ihåg förstår jag det rätt att det kan ha varit på det 
här sättet att du har skrivit så?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får frågan have you ever done it before och du svara  
, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Och vad tänker du om att du har skrivit så här om  
?

Henrik: Att det är fel.

FL1: Oh that’s hot does she suck your cock, du svara only when I force her but she doesn’t like 
it yet, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL2: Mm.

FL2: För du säger att det är fel och vi försöker förstå varför du har skrivit om  
, men du minns inte?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Du kan inte svara på varför du har skrivit så här om  men kan du svara på hur 
alltså vad är det för känsla som uppstår i dig när jag läser upp dom här chattarna för dig där 
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du skriver att du har försökt knulla henne och att du har by force alltså med tvång tryckt in 
din kuk i hennes mun, .

(Lång tystnad).

FL1: Henrik hur känns det nu?

Henrik: Det känns ju fel.

FL1: Du får till svar thats hot och du skriver mm have  
 Im not sure I don’t think so, okej skriver du. Personen skriver if we had a baby 

together we would start at three month she would grab and stroke in your cock and milk you, 
och du skriver mm yes that would be lovely are you wet right now, vad är det ni skriver om 
här?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Stroke in your cock and milk you, vad betyder det?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och varför skriver du att that would be Lovely, vad är det du tänker kommer att vara 
Lovely?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och i det här sammanhanget så frågar du are you wet right now, varför ställer du den 
frågan?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och vad är det som gör att alltså antar eller frågar are you wet right now, finns det 
någonting här som är upphetsande på ett sexuellt sätt?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Personen svarar yes och du skriver mm can you show me, personen skriver I have a 
video made, du skriver okej  first so I can be sure you are for real, I am real but I cant do 
(ohörbart) yet okej, okej why not, sen avslutas konversationen. 
Då kommer vi gå in på chatten mellan Anna J och det börjar med he he oj då det var några 
som gillade det ha ha, och du skriver he he ja självklart är du gravid eller vill bli ålder och 
bor, trettiosju jag är gravid igen Västkusten du, okej i vilken månad är du jag bor i Stockholm 
är du singel, du får till svar inte singel men annat sex, du skriver okej har du sambo eller är du 
till och med gift gillar du familjemys, vad betyder familjemys?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Har du nån uppfattning om vad det kan betyda?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar jag gillar allt som är mysigt och skönt så läng alla gillar det, du skriver 
mm okej har du nån erfarenhet av det med vem i familjen i så fall, personen skriver brorsan 
he he, du skriver nice från när till när alltså vid vilken ålder började ni och eventuellt slutade 
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vid, vi har inte slutat än he he började som väldigt unga, he he okej hur unga var ni då, du får 
till svar jag var nio och han var fjorton, och du skriver he he okej, Anna skriver he he ja du 
frågade ju vad gillar du i gravidsex då, du svarar det är bara så underbart härligt på nått sätt 
med och se den här stora magen när man knullar, Anna skriver mm jag älskar det när man 
rider och man håller på magen och vi båda känner hur det rör sig känns förbjudet och intimt 
och skönt på samma gång, du svara mm ja precis du sa att du var gravid igen så jag antar att 
det inte är första hur många har ni sen tidigare kön och åldrar vet du om det blir en flicka eller 
pojke den här gången, Anna svarar har två sen innan tretton och sexton he he döttrar nu blir 
det en dotter till råkade bli gravid igen he he, du skriver he he okej men sysslar ni inte med 
nått familjemys med dom du redan har, berätta vad det är du frågar om här?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Ingen aning, var det ditt svar?

Henrik: Ja ingen aning.

FL1: Och hur gör man när man sysslar med familjemys?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Varför skriver du om saker som du inte har nån aning om?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar he he kanske det, och du skriver he he berätta nu, har väl gjort lite 
småsaker he he vet att min man och döttrar gjort en del he he, du svara mm nice när började 
ni med dom, vad är det du frågar om här vad är det dom ska ha börjat med?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du får till svar dom har alltid varit lite nyfikna faktiskt typ när man badar eller duschade 
med dom mest nyfikna när dom duschade med killar så klart för han hade ju snopp ha ha, så 
jag vet att äldsta frågade om hon fick röra den när hon var tio, och du svarar he he ja det 
förstår jag vad har ni gjort med dom då, du får till svar efter den gången så fick hon röra fler 
gånger, och du skriver he he och sen då efter det, du får till svar det blev mer och mer saker 
röra känna smaka och sen ja har gjort allt typ, du skriver mm nice hur gamla var dom första 
gången dom blev knullade då, berätta om att du frågar hur gamla hennes döttrar var första 
gången dom blev knullade?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Är det här ett vokabulär som du känner igen dig i, är det här ord som du brukar använda 
i vardagen?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Inte vad du vet. Har du fått den här frågan nån gång?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Och hur har det blivit för dig om du hade fått den här frågan?

Henrik: Ingen aning.
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FL1: Du får till svars tretton, och du svarar då nice hur ofta sker det då jag skulle gärna vara 
med om ni skulle tillåta en till med dom så klart, vad landar man i för brott om en 
trettioåttaårig man knullar en trettonårig flicka?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Är det våldtäkt mot barn, du skriver jag skulle gärna vara med om ni skulle tillåta en till 
med dom så klart, vad är dina tankar om att du skriver så?

Henrik: Det är väldigt fel.

FL1: Och vad tänker dom om dokumenterade övergrepp på trettonåringar som blir knullade 
av vuxna män?

Henrik: Självklart fel.

FL1: Vill du utveckla det lite mer att det är självklart fel?

Henrik: Det är fel och både moraliskt och mot lag.

FL1: För att fel enligt lag det har vi ju sett att du har skrivit att du inte vill bli anmäld, men vi 
har inte kunnat läsa oss till någonstans att du skriver att det ska vara fel med att knulla eller 
våldta barn, att du kommenterar det?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Ja du frågar nice hur ofta sker det då och du får till svar ganska ofta skulle jag säga he 
he, du svarar härligt att höra tror du ni skulle tillåta en annan man vara med, du kan få börja 
med att kommentera det som du har skrivit där?

Henrik: Inget jag kan kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Du säger att du inte kommer ihåg, vill du vara med och våldta ett barn?

Henrik: Nej.

FL1: Du får till svars he he nej i så fall ska det vara en riktigt snygg kille man med fin kropp 
inte en random gubbe, du svarar okej jag ser rätt snygg ut enligt många tänder du på nått mer 
udda och förbjudet också, och hon frågar vad är mer udda och förbjudet än att våldta barn?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Ta tillbaka dom där så kan du behålla det som vi har gått igenom.

Adv: Mm.

FL1: Vi kommer inte hinna gå igenom alla chattar så vi kommer fortsätta nästa gång vi ses. 
Hur känns det nu för dig Henrik när vi har läst igenom dom här chattarna?

Henrik: Det känns väl konstigt.

FL1: Mm och du använder ordet moral innan, moraliskt fel, skulle du beskriva dig själv som 
en person med moral?
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Henrik: Ja.

FL1: Ja?

FL2: Vad tänker du kring hur beskriver du vad god moral är?

Henrik: Jag vet inte, de man känner och tänker. 

FL2: Förlåt vad sa du?

Henrik: Det är väl hur man känner och tänker om saker.

FL2: Kan du ge exempel?

Henrik: Nej jag har ingen lust.

FL1: Du har tidigare berättat för oss att du trollar folk, och nu när vi har gått igenom dom här 
chattarna idag så undrar jag om du skulle kunna förklara för oss hur ska försöka formulera 
frågan på ett tydligt sätt, vad i det som vi har läst upp idag är troll vad är det som är skoj?

Henrik: Jag vet inte tidsfördriv.

FL1: Talar du om för personen att du trollar den?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL2: Och vad tänker du att du alltså att du har tagit emot barnpornografi och att du ber om 
mer, det ska inte vara main stream shit och hardcore stuff?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Min fundering är om det är att du trollar personer och är ett tidsfördriv och du tar emot 
det här barnpornografiska materialet du gör dig ju skyldig till brott då, varför fortsätter du?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Är du medveten om att det är ett brott att inneha pornografiskt material på barn?

Henrik: Ja det är jag.

FL2: Det var du.

FL1: Och när du får information från andra vuxna om att dom våldtar sina barn vad gör du 
med den informationen?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Har du berättat för nån?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Har du upprättat nån polisanmälan om våldtäkt mot barn?
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Henrik: Nej.
FL2: Tänkte du på att det fanns en risk att du uppmuntrade till övergrepp på barn?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och vad tänker du om det nu?

Henrik: Ingen aning.

FL2: För du har ju berättat för oss att det är fel, kan du se ditt ansvar i det här?

Henrik: Antar det.

FL2: Berätta mer om det?

Adv: Precisera frågan ansvarig i vad?

FL1: Till det som vi pratar om att främja.

Adv: Ja då är du inne på då tycker jag att vi är utanför vad dom brottsmisstankar som är 
delgivna i och för sig, det är att utreda annan brottslighet liksom kanske inte hör hemma i den 
här misstanken kan jag tycka.

FL1: Men jag tycker att känslor och tankar och självinsikt hör ju till dom här brotten, jag 
tänker det är viktigt för dig också att få förklara det för oss.

Adv: Tycker jag personligen ni ställer ju frågor konkret om ett annat brott nu.

FL1: Mm.

Adv: Det är ju det du säger.

FL1: Vilket brott tänker du då?

Adv: Du säger att man ska ha främjat övergrepp det är ett annat brott i så fall. 

FL1: Risken jag kommer inte ihåg exakt hur du…

FL2: Nej jag tänkte mer att det här att man kring barnpornografin att han har mottagit 
material.

Adv: Mm.

FL2: Och efterfrågat mer.

Adv: Mm men då var inte det i samma fråga.

FL2: Nej jag det var så.

Adv: Då får ni vara konkreta vad ni frågar om i så fall.

FL1: Mm.

FL1: För du har berättat för oss att det är fel och då vill jag att du utvecklar vad är det du har 
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gjort som är fel i det här alltså chattarna motta barnpornografi och även skriva på det sättet 
som du har gjort?

Henrik: Jag vet inte ingen kommentar på det.

FL1: Okej, har du nått mer, nej. Den enda gången som jag faktiskt har sett att du har skrivit 
att du skojar det är när du chattar med Malin och ni pratar om det är hon som är väldigt 
lesbisk och hon och du frågar ifall hon har en biologisk dotter eller adopterad och hon svarar 
biologisk, du frågar via insemination via man, du skriver okej så du är inte så lesbisk med 
andra ord, hon skriver suck jo jag är lesbisk, du skriver jag vet jag skojade bara lite, och det 
är enda gången som du skriver att du skojar. Bara kommentera det att du skriver på ett ställe 
att du skojar och då ska det handla om att hon inte är lesbisk för att hon har en biologisk 
dotter?

Henrik: Ingen kommentar på det.

FL1: Har du nån fråga?

FL2: Nej inte kring den här biten. Har du frågor Olle?

Adv: Nej tack.

FL1: Du vi har tidigare i förhör pratat om en dator, minns du det?

Henrik: Okej.

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Ja.

FL1: Ja, och vems dator är det?

Henrik: Min brors.

FL1: Har du använt den datorn?

Henrik: Det har väl hänt.

Adv: Är det svarta HP datorn?

FL1: Ja, ja och när du har använt den hur har du kommit in på datorn?

Henrik: Vad menar du kommit in?

FL1: Har du det finns ju olika sätt att komma in på en dator du sätter på den har du haft ett 
eget liksom ett eget inlogg, haft lösenord?

Henrik: Nej.

FL2: Hur har den fungerat då när man går in på den?

Henrik: Som en dator.

FL2: Du har inte haft en inloggning, är det nån annan som har haft?
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Henrik: Jag vet inte jag har aldrig behövt skriva in nått lösenord eller nått så jag vet in antar 
inte.

FL2: Vad sa du?

Henrik: Jag har inte behövt skriva in nått lösenord så jag antar inte.

FL1: Är det någon mer än du och Patrik som har använt den här datorn?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: När var senaste gången du använde datorn?

Henrik: Kommer inte ihåg.

FL1: Har du använt den i lägenheten på ?

Henrik: Kommer inte ihåg.

FL1: När använde Patrik datorn senast?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Minns du vilket år Patrik använde datorn senast?

Henrik: Nej ingen aning.

FL1: Har Patrik haft tillgång till datorn under tiden som du har bott på ?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Du är inte säker på det alltså?

Henrik: Nej.

FL1: Vem är det som har köpt datorn?

Henrik: Det är väl min bror.

FL1: Vet du varifrån köpte datorn?

Henrik: Nej.

FL1: Och hur kommer det sig att datorn är hos dig och inte hos Patrik?

Henrik: Som jag har förklarat så hamnade den i ett förrådsutrymme vi blev vräkta från den 
lägenheten som vi bodde i ja den var väl med grejerna där som vi hade sen tömt förrådet och 
fixade och ta in grejerna hem till oss. 

FL1: Var det du som la i datorn i kartongen?

Henrik: Nej det var nått företag som ja.
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FL2: Innan ni blev vräkta från att ni köpte datorn tills ni blev vräkta hur såg det med 
användningen av den då?

Henrik: Jag vet inte min bror använde den i stort sett hela tiden.

FL2: Och du då?

Henrik: Jag använde den bara nån gång då och då.

FL1: Och vad använde du datorn till?

Henrik: Kolla Facebook.

FL1: Har du använt den till någonting annat?

Henrik: Kan väl ha använt den surfa på nätet, kolla jobb. 

FL1: Och vad har du gjort på nätet?

Henrik: Mest kollat jobb. 

FL1: Det finns särskilt hänsynslöst övergrepps material på den här datorn, då är det 
övergreppsmaterial på barn, hur kan det ha hamnat där?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Är det du som har kollat på dom övergreppen?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Vet du om Patrik har gjort det?

Henrik: Ingen aning.

FL2: Tänker du att det finns anledning för oss att misstänka att Patrik han har tittat på 
barnpornografi?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Har du använt några lagringsenheter i den här datorn alltså USB stickor, minneskort, 
hårddiskar?

Henrik: Kan väl ha hänt.

FL1: Och vad för lagringsenheter har du använt då?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Vilket år, vilket år blev ni vräkta?

Henrik: Lite osäker men jag tror det var 2020 eller om det var 2019, jag kommer inte ihåg 
exakt.

FL1: Mm vet du om du använt…
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Henrik: Nej det kanske var tidigare jag är osäker.

FL1: Okej, minns du ifall du har använt nån lagringsenheter till den svarta HP datorn under 
2019/2020?

Henrik: Inte vad jag kommer ihåg.

FL1: Vet du om Patrik gjort det?

Adv: Det kanske jag vet inte, det kan ju kanske vara läge och informera om närstående regeln 
tänker jag, med den här typen av frågor det…

FL1: Ja nej alltså vi frågar bara om dator användandet.

Adv: Ja men ni kommer ju in på en del frågor så det kanske gränsar till det, så att han vet sina 
rättigheter man behöver inte svara på frågor angående närstående helt enkelt om det gäller 
misstanke om brott så att du vet det.

FL1: Okej så du minns inte det?

Henrik: Nej.

FL1: Har du lånat ut din eller har du lånat ut den här svarta HP datorn nån gång, till nån 
annan utöver du och Patrik har använt den?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Henrik finns det nått mer du skulle vilja tillägga gällande dator, något som vi kanske 
inte fråga om?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, försvaret finns det någonting du?

Adv: Nej.

FL1: Vi avslutar förhöret, klockan är 11:48.

Förhöret avslutat. 
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Förhör
Nr: 8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt gällande grovt våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-07-12
Förhör påbörjat

09:09
Förhör avslutat

10:59
Förhörsplats

Häktet kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Kronoberg, häktet
Förhörsdatum: 2022-07-12
Klockslag: 09:09
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: I vårt senaste förhör så gick vi igenom chattar, och det återstår två chattar som vi ska gå 
igenom. Här har du dina exemplar så du kan hänga med. Och jag ska ta upp mina innan vi 
börjar gå igenom dom så informerar dig även om dina rättigheter som misstänkt för 
formalitetens skull. Det som misstänkt har du rättigheter du har rätt till en försvarare vilket du 
har med dig här idag, du har rätt till tolk, men det har vi kommit fram till att det är du inte i 
behov utav, du har rätt till att inte svara på våra frågor alltså tiga och även att ha rätt ta del 
utav förundersökningen så länge det inte är till men för den. Och även ta rätt av dom 
misstankar och ifall det skulle bli någon förändring gällande dom, har du förstått dina 
rättigheter?

Henrik:  Ja.

FL1: Ja, då börjar vi med en chatt med en person med alias mamma Karin, det är en chatt från 
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den 15:e april 2022. Jag kommer göra som förra gången att jag läser upp och sen så kommer 
vi be dig och berätta. Mamma Karin börjar skriva he he kommer bli en del skrik och gråt, 
varpå du svarar mm ja he he vill du att jag knullar din yngstas alla hål med, mamma Karin 
svarar gärna det, du skriver mm du tror inte det kommer märkas då så dagispersonalen ser 
det, varpå mamma Karin svara nej då, du skriver bra jag längtar efter och känna hur hennes 
mödomshinna spricker runt min stenhårda kuk, kan du få berätta här du skriver längtar efter 
och känna hur hennes mödomshinna spricker runt min stenhårda kuk?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Mamma Karin skriver  du svarar mm ja det med så klart men det blir ju 
bara i analen då jag inte vill riskera att det kommer att märkas, kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Det blir bara i analen då jag inte vill riskera att det kommer märkas, har du nån 
uppfattning om skadebild när man penetrerar ett barn i analen vad det kan uppstå för skador?

Henrik:  Nej.
FL1: Nej, mamma Karin skriver he he längtar efter att höra skriken, du skriver och dom du 
vill så kan jag försöka knulla din son med jag är inte bisexuell men ett hål är alltid ett hål, 
kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Och det här med att du inte är bisexuell och att hål är alltid ett hål?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Tycker du att det är på det sättet att ett hål är alltid ett hål?

Henrik:  Nej.

FL1: Mamma Karin skriver ja, och du skriver vad vill du göra med dom då när dom ligger 
där helt oförmögna att göra motstånd, leker gärna med dildos och slickar skriver mamma 
Karin, mm härligt vill gärna se dig rida deras tungor med skriver du, mamma Karin skriver 
mm tvingar dom slicka mig, varpå du svarar mm underbart vem vill du att jag ska spruta i då 
dig eller nån av flickorna, kommentera det? Vem vill du att jag ska spruta i då dig eller nån av 
flickorna.

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma Karin svarar äldsta, och du skriver he he okej men har hon inte fått sin 
menstruation än eller, inte än kommer nog när som, du skriver okej men när hon får det vill 
du då att jag ska försöka göra henne gravid, kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma Karin skriver vill du det frågetecken, du svarar ja mer än gärna kan försöka få 
dig gravid igen också om du vill, mamma Karin skriver mm gärna det så får vi en liten till att 
leka med tillsammans, kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
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FL1: Och av det som jag har läst upp här vad är din uppfattning av vad som diskuteras här om 
du får uttala dig idag om det?

Henrik:  Ingen kommentar.

FL1: Mamma Karin skriver gör min äldsta gravid, du skriver mm ja det skulle vara underbart 
vad mer vill du att vi ska göra med dom då, gillar du bdsm frågar mamma  Karin, och du 
svarar ja så klart vad för bdsm vill du utföra på dom, berätta vilka olika bdsm det finns som 
man kan utföra på barn?
Henrik:  Ingen aning.

FL1: Mamma Karin svarar vad vill du frågetecken, du skriver beror på vad du har för olika 
verktyg för det, mamma Karin säger säg något så märker vi om jag har det annars skaffar jag, 
du frågar piskor frågetecken, mm det har jag, du fråga vilka sorters piskor då, mamma Karin 
skriver ridpiskor, och du skriver har du några fler kanske nån lite mer mjukare sort som inte 
ger märken, kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mm och vad kan man få för märken om man blir piskad med en ridpiska?

Henrik:  Ingen aning. 

FL1: Mamma Karin skriver nej, och du skriver då okej kanske får skaffa det då vill ju inte att 
lillans mamma eller dagispersonal ska märka något, kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL2: Lillans mamma är det ?

Henrik:  Ingen aning.

FL1: Mamma Karin skriver ja så klart, du skriver men det kanske är okej och använda 
ridpiskorna på dina flickor det är väl ingen personal eller lärare som ser det, nej ingen som ser 
det skriver mamma Karin, du skriver härligt du har möjligtvis inte en sån där spekulum vet 
inte vad det heter på svenska om du vet vad jag menar, berätta vad en spekulum är?

Henrik:  Ingen aning.

FL1: Det är ju du som skriver det här, spekulum?

Henrik:  Ingen kommentar.

FL1: Mamma Karin skriver nej det har jag inte vem vill du öppna, okej alla tre flickorna helst 
vill du använda en sån på dom med frågar du, mamma Karin skriver kommer inte synas 
mycket på dom, varpå du skriver mm jag vill öppna dina flickors fittor så man ser 
livmodertappen och spruta rakt in i den gör det gärna på dig med kanske försöka få in kuken i 
den med, vad är det jag läser här?

Henrik:  Ingen aning, inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: , använder man ett spekulum till det?

Henrik:  Ingen aning.
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FL1: Mamma Karin svarar mm, och du frågar har du försökt få in nått där eller är du väldigt 
djup, mamma Karin svarar djup, och du skriver he he okej men hade du försökt få in nått där, 
nej, du skriver okej har du kommit åt den med nån dildo eller nått då tänkte om den var 
väldigt känslig, mamma Karin skriver mm, du frågar men gör det ont eller känns det skönt 
när du kommer åt den, skönt svarar mamma Karin,  

 
 

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit. 

FL1: Mysigt vad gör ni då frågar mamma Karin, kollar på teve med och mamma Karin 
skriver okej tänkte mer på när ni myste, och du svarar lite slick och smek och sen kom jag på 
hennes fitta, vad brukar ni göra när ni myser?

Henrik:  Inget sånt där i alla fall.

FL1: Nej berätta?

Henrik:  Kolla på teve bara ta det lugnt.

FL1: Så lite slick och smek och sen komma på hennes fitta, varför skriver du så?

Henrik:  Ingen aning kommer inte ihåg att jag har skrivit det.

FL1: Mamma Karin svarar mysigt tar du någonsin bilder, d  
 dom du då, mamma Karin skriver förstår inte heller gjort det skulle gärna 

se er, du svarar mm det får du i morgon ju, har du bestämt träff med mamma Karin?

Henrik:  Ingen aning kommer inte ihåg att jag har skrivit så.

FL1: Mamma Karin skriver he he gillar hon när du slickar och ligger still frågar mamma 
Karin, du svarar ja för det mesta men ibland så blir hon lite ängslig och gråter lite, 
kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma Karin skriver he he bara att fortsätta slicka, och du skriver mm ja det gör jag 
hon blir oftast lite lugnare när hon känner hur skönt det är och när hon är på väg att komma, 
du får frågan om hon blir blöt och ska ni mysa lite nu, och du skriver jag vet inte helt säkert 
om det är på grund av min saliv eller annat ha ha inte än hon är så upptagen med att titta just 
nu, kommentera det?
Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma Karin  
  mysigt vill mysa med sonen 

skriver mamma Karin, du skriver mm varför gör du inte det  nu då, mamma Karin skriver vill 
göra det samtidigt som ni myser så du och jag kan dela lite bilder, he he okej svarar du, vill 
du skicka bilder på henne frågar mamma Karin, och du skriver jag tar ju som sagt inga bilder 
när vi myser, kommentera det jag tar ju som sagt inga bilder när vi myser?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
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FL1: Mamma Karin svarar okej inte om jag skickar heller, och du skriver i så fall får du 
skicka först, mamma Karin frågar vem är du mest intresserad av, och du svarar den yngsta 
men gärna på båda i samma bild annars med fittorna väl synliga, mamma Karin skriver he he 
hennes mödomshinna, mm ja. Henrik berätta vad en mödomshinna är?

Henrik:  Det vet alla vad det är.

FL1: Vet du vad det är?

Henrik:  Ja det är väl klart alla vet det.

FL1: Mm men berätta vad det är för någonting?

Henrik:  Jag är ingen doktor eller nått så jag kan inte förklara.

FL1: Förlåt vad sa du, du är ingen?

Henrik:  Doktor eller nått så jag kan inte förklara (ohörbart).

FL1: Okej men du vet vad den mödomshinna är?

Henrik:  Ja det är väl klart jag vet ja.

FL1: Mamma Karin skriver kommer vara blod i morgon, varpå du svarar mm jag längtar 
redan,  och du skriver mm ja så 
klart, mamma Karin skriver klarar du göra så mot henne kommer skrika mycket, mm jadå jag 
har nästan lyckats få in den förut, vad är det du nästan har lyckats få in förut?

Henrik:  Kommer inte ihåg att jag har skrivit det, så ingen aning.
FL1: Förstår jag dig rätt att du inte kan svara på den frågan för att du inte kommer ihåg att du 
har skrivit det här?

Henrik:  Du får väl uppfatta det som du vill.
FL1: För du får rätta mig annars ifall jag har uppfattat saker och ting fel. Mamma Karin 
skriver jaså, du skriver mm, mamma Karin skriver duktig, he he jag vet, gillade hon det frågar 
mamma Karin, he he nej det kan jag inte direkt påstå, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma Karin skriver he he mysa frågetecken, och sen får hon inget svar eller mamma 
Karin får inget svar. Och du börjar konversationen dagen efter, hej sorry att jag inte hörde av 
mig tidigare men sambon var hemma längre än jag trodde hon skulle vara vad görs, är det 

 som var hemma längre än du trodde?

Henrik: Jag kommer inte ihåg att jag har skrivit det så.

FL1: Ingen fara svarar mamma Karin. Och sen så fortsätter inte konversationen. Dagen efter 
skriver du god morgon vad görs, soffan nu skriver mamma Karin, du frågar okej har ni myst 
nått idag, du får till svar inte än ni frågetecken, inte än heller ska hämta henne från dagis nu, 
blir det mys direkt frågar mamma Karin, jag får se, är ni hemma nu frågar mamma Karin och 
du svarar snart, mamma Karin skriver blir på mys humör med dig, och du svarar mm ska ni 
mysa nu, funderar på det säger mamma Karin, he he okej  

 Blir det mys för er del skriver mamma Karin, och du svarar ja det tror jag börja gärna mys 
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så hakar vi på, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mm ska hämta sonen skriver mamma Karin, mm är flickorna med dig redan frågar du, 
ja du gillar verkligen mina flickor skriver mamma Karin, he he ja så klart jag gör vill knulla 
dom hårt och länge, och vad är det jag läser här du gillar verkligen mina flickor, he he ja så 
klart jag gör vill knulla dom hårt och länge?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Okej, mamma Karin  och du svarar ska försöka i alla fall, 
mamma Karin skriver tryck in hela ikväll r, och du skriver 
mm vad tänker du göra med dom i så fall, har lite dildos, och du frågar hade den yngsta 
använt nått sånt än, inte än svarar mamma Karin, och du skriver okej men d  

, du svara mm bra jag 
vill gärna vara den som tar hennes fitt oskuld, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
FL1: Mamma Karin frågar  och du frågar 
ska du försöka använda två dildos samtidigt i den äldres båda hål, mamma Karin skriver 
tycker du det frågetecken klä av din, och du skriver mm ja om hon klarar av det vilka dildos 
ska du använda, mamma Karin skriver hon klarar det frågan är hur ont det gör med vibratorer 
i, du skriver he he okej men jag tänker mer på hur stora skulle du kunna skicka en bild på din 
samling så kanske jag kan välja vilka du ska använda, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma Karin skriver he he alla möjliga storlekar allt från väldigt små till häst nu  
 kan du skicka bild på 

dildosarna då bara på dildosarna om du inte vill visa nått annat så klart, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Brukar du prata så här med folk alltså chatta med folk på det här viset?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Har du fått bilder på dildosar skickat till dig förut?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Mamma Karin skriver bevisa  först vad gör ni frågetecken, du svarar 
då får du skicka på  först så jag vet att dom är nakna med jag smeker henne, 
mamma Karin skriver , och 
sen skickar du en bild på rosa byxor och en gul tröja, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit och gjort.

FL1: Minns du om du har fotat  kläder?

Henrik: Nej.

FL1: Har du fotat  kläder förut?
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Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Du skriver din tur efteråt, mamma Karin skriver tror dig, skicka du då skriver du, 
mamma Karin skriver ska vara ärlig är ingen mamma men älskar vad du gör, och du svarar 
oh vad är du då är du ens en kvinna, nej, så du är bara ytterligare en man bakom ett tjej nick 
skriver du, ja fortsätt smeka henne, och du skriver jag tänker inte fortsätta chatta med nån 
som inte är en kvinna så hej då, kommentera det att du inte tänker fortsätta chatta om det inte 
är en kvinna?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Brukar du bara chatta med kvinnor?
Henrik: Ingen aning.

FL1: Mamma Karin frågar , och du svarar om du kan fixa 
andra unga flickor så skulle jag kunna tänka mig det, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma Karin skriver det kommer jag kunna a, och du frågar hur kan 
du fixa det då, mamma Karin skriver jag har en liten flicka som ska födas, du frågar när då så 
du  har en fru alltså vet hon om att du är peddo är hon med det, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Det står i chatt bubblan här vet hon om att du är peddo, skulle du beskriva mamma 
Karin utifrån det jag har läst upp idag att den beskrivningen stämmer in att hon är peddo?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Du vet inte. Mamma Karin skriver i juli nej  hon vet inget, och du frågar okej vad har du 
för bevis på det då, mamma Karin skriver jadu ha ha vad gör ni, du frågar har du kontakt med 
nån ung tjej här på Kik eller någonstans som du kan fixa annars, ne  

 och du skriver hur ung är hon då har du gjort nått med henne, under ett inte än 
väntar på bra tillfälle skriver mamma Karin, och du skriver okej, mamma Karin frågar myser 
ni fortfarande, och du svarar det tänker jag inte svara på förens du fixat en ung, mamma Karin 
skriver mm kan tänka mig att hon smakar gott behöver du binda henne eller är hon en duktig 
flicka hur unga gillar du, och du svarar har ingen gräns om du inte förstått det än, 
kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Och mamma Karin skriver mysigt vad gör ni, och du skriver jag tänker som sagt inte 
svara på det nått mer fören du fixat en ung flicka, och vad är anledningen till det vill busa 

 mamma Karin, för att du ljög om vem du är, okej förstår, och där slutar 
chatten. Om vi bläddrar tillbaka bara till pratbubblan där har ingen gräns om du inte förstått 
det än skriver du, och du kommer inte ihåg att du har skrivit det?

Henrik: Nej.

FL1: Men vad är din gräns?

Henrik: Ingen kommentar.
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FL2: Har du några frågor Olle?

Adv: Nej.

FL1: Då går vi in på den, det här är en chatt från den 29:e april och det är en chatt från Wickr. 
Mamma med mus börjar konversationen hon skriver här, och du skriver hej vad görs, mamma 
med mus svarar badar vart finns du,  i Stockholm ni då, han är hos 
mormor svarar mamma med mus, och du skriver okej hur brukar ni vara på en träff då och 
vart brukar ni ses någonstans, mamma med mus svarar tre vuxna fyra små, och du skriver 
okej inklusive dig och sonen, ja svarar mamma med mus, du skriver okej är dom vuxna 
kvinnor eller män eller en av varje och kön och åldrar på dom andra tre barnen, mamma med 
mus skriver en av varje två pojkar en flicka en ett och ett halvt till fyra år, b  

, mamma mus svarar oh sambo, vad är det 
ni pratar om här du och mamma med mus?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit så ingen aning.

FL1: Du fortsätter konversationen dagen efter du skriver hej vad görs, och sen så ringer 
mamma med mus dig, och du frågar varför ringde du, ville prata skriver mamma med mus, 
och du svarar okej, sen så pratar ni med varandra i två minuter och femtiosex sekunder, 
berätta om det telefonsamtalet?

Henrik: Inget jag kommer ihåg.

FL1: Du minns inte att du har pratat med mamma mus?

Henrik: Nej.

FL1: Mamma med mus skriver gillar din röst, och du skriver detsamma riktigt sexig röst, 
hjälper det dig att minnas att du har pratat med nån som du tycker har en riktigt sexig röst på 
Wickr?

Henrik: Nej.

FL1: Mamma med mus skriver vill dela bild, och du frågar på, mamma mus skriver på dig, ja 
om du delar en på dig skriver du, mamma med mus skriver vi delar och raderar en minut, och 
du skriver okej ser du den, mamma med mus skriver yes fin ta bort, och du skriver du med 
oerhört sexig, här är min uppfattning att ni har skickat bild på er själva till varandra stämmer 
det?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Mamma med mus skriver tack, mamma med mus frågar hittat någon eld, och du skriver 
jag har inte kollat upp vart dom kommer vara än men jag vet några ställen det brukar vara på 
så får se vart man går, och du får inget svar och sen lite senare skriver du igen hej vad görs, 
mamma med mus svarar ska grilla snart vad händer hos dig, och du skriver okej i  

 vad blir det för gott att grilla då, mamma 
med mus svarar vad gör ni jag är gäst så jag vägrar köket idag, och du skriver he he okej 
kollar på teve bara trodde du visste vad som bjöds, mamma med mus skriver våga vägra 
köket vad får du göra med henne, och du skriver he he okej får frågetecken menar  

 
 menar jag, och du 
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skriver jag burkar slicka och smeka henne och komma på hennes fitta, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mm mamma mus skriver jag vill också ha en liten tjej, och du skriver du får gärna leka 
med min lilla flicka om du vill så kan jag försöka göra dig gravid igen, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma med mus det där var upphetsande, och du frågar vilket av det båda förslagen, 
mamma med mus svarar båda, och du skriver he he, mamma med mus skriver hur ser ditt liv 
ut är du flexibel med tanke på sambon, du skriver ja jag är väldigt flexibel på vardagar och på 
lördagar då hon oftast jobbar från tidig morgon till hyfsat sent på kvällen, stämmer det att du 
är flexibel på vardagar och lördagar för att Milanie jobbar tidig morgon och sent på kvällarna?

Henrik: Kommer inte ihåg att jag har skrivit det så jag har ingen aning.

FL1: Mm.

FL2: Fast uppgiften i sig att Milanie har jobbat dom här tiderna stämmer det?

Henrik: Antar det.

Adv: Vi har inte samma ordning va eller? Det följer inte jag har läst jag får upplever att det 
hoppas saker och…

FL1: (Ohörbart) går det bra om jag?

Adv: Ja absolut.

FL1: Tar den bara, det måste det ju vara vänta vi ska se. 

Adv: Det var på fel ställe?

FL1: Ja nej men nej jag ser det, bra att du sa till. Då ska vi göra så här, för det är den här som, 
kan jag ta upp den här då. Vi tar en paus i förhöret, klockan är 09:49.

Paus 00:39:49.
FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 09:51. Den 1:a maj börjar mamma mus 
konversationen hon skriver god morgon ligger och tänker lite på er tänkte ringa dig men kom 
på att du skrev att hon jobbar lördagar misstänker att du inte kan höras idag, och där tar 
konversationen slut. Dagen efter den 2:a maj skriver mamma med mus hej vet du vart Gränna 
ligger, och du svarar god morgon he he okej nja tror det hur så, mamma med mus skriver 
ryktet går, och du svarar ja har ensam söker redan meddelat dig, och mamma med mus svarar 
direkt hon sa att  ni bor på rätt sida, he he ja precis skriver du, mamma mus skriver sitter på 
jobbet just nu och är lite off här på grund av kollegor bryter bra med Wickr då, och så skriver 
hon ett telefonnummer till dig, och du svarar förstår det. Lite senare samma dag så skriver 
mamma mus är du här, och du svarar japp, och mamma med mus skriver när vi sms:ar så 
skriver vi inget olämpligt så du tänker på det, ja självklart svarar du, mamma med mus frågar 
filmar du som vi andra gör jag filmar när jag suger min lille inte jämt men då och då, o  

 vad gör ni med dom små på era träffar 
då, kommentera det?  

Henrik: Inget jag kan komma ihåg att jag har skrivit.
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FL1: Och mamma med mus svarar vi delar med oss av oss alla jag gillar små flickor och Tess 
som du skrev med gillar pojkar, och du skriver okej men jag menade mer sexuellt vad gör ni 
med dom jag tänker eftersom dom är så unga om det sker nån form av penetration, 
kommentera att du har skrivit så?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma mus svarar ibland  frågetecken, och du skriver okej med 
vadå och på vilka av dom små, mamma mus svarar alla, och du skriver okej med vad för nått 
då, mamma med mus skriver ofta fingrar och tunga  frågetecken, okej 
jag brukar bara slicka och smeka men har försökt knulla henne men hon stretar emot så 
mycket så det skulle vara bra om nån kunde hålla i henne åt mig, kommentera det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.   

FL1: När mamma mus frågar är du stor, och du svarar normalstor, mamma med mus frågar 
testat med fingrar blir kåt hela jag nu, du skriver ja och har fått in en liten dildo med, 
kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Du skriver också brukar du eller nån av dom andra kvinnorna få fontänorgasmer, 
mamma med mus svarar jag får det inte Tess hur ser dildon ut jag ska visa sen vilka som är 
bra i början, du svarar härligt brukar du spruta mycket och är det genomskinligt eller mer 
mjölkvitt, inte så stor men slät så den går in hyfsat lätt, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
FL1: Mamma med mus svarar genomskinligt, och du skriver okej har du smakat på det, 
intressant fråga skriver mamma med mus, och du frågar hur smakar det i så fall då, mamma 
med mus svarar vet inte hur jag ska beskriva du får smaka, och du skriver he he okej det gör 
jag gärna men det smakar väl inte beskt i alla fall, mamma med mus skriver nej det gör det 
inte, och du skriver härligt, och mamma mu skriver synd att du var ledig idag, jaså varför 
undrar du, jag tänkte om du och Tess ville komma till mig, och du frågar vart bodde du då 
kommer inte ihåg om jag frågat det innan, mamma med mus svarar Nyköping Tess bor typ i 
Järfälla, och du skriver okej ja hon sa det vad skulle hindra oss från att komma till dig om jag 
är ledig idag, mamma med mus skriver Tess ska komma i morgon, och du skriver okej jag är 
ledig då med så jag kan nog följa med då blink, mamma med mus frågar med  

, och du skriver hon har dagis då så blir svårt trodde ni bara skulle träffas ni 
två, , och du skriver okej men dom det är okej utan att 
min lilla följer med så hänger jag gärna på ändå, och mamma med mus skriver bättre du tar 

 längre fram, och du skriver ja det förstår jag men på torsdag kan jag nog hänga med 
då, jag läser om det där jo det förstår jag men på torsdag kan jag nog hänga med då ni ändå 
inte tar med dom små, mamma med mus skriver vill du i morgon, ja gärna om det är okej 
utan lillan, mamma med mus skriver det finns en måste jobba lite nu fastnade på dig skriver 
sen ska kolla med Tessan också puss, och du skriver okej. Mamma med mus skriver kan Tess 
hämta dig vid 07 hon sa att du inte hade bil, och du skriver ja precis problemet  

 så om det är okej att hon kommer efter det, mamma mus skriver 
Tessan har föreläsning vid fjorton så det blir tight, och du skriver okej jag kan ju  

 blink så vi kan åka tidigt, kommentera 
det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
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FL1: Mamma mus skriver oh mysigt det får du avgöra, och du skriver hur lång tid brukar det 
ta dit för henne, mamma mus skriver till mig, och du svarar ja, typ två timmar beroende på 
köer, okej, mamma mus skriver hon kan nog hämta upp dig strax innan 07  

, och du skriver he he okej men jag måste vara  
 har hon Wickr med du kan be henne adda mig i så fall sambon kom hem tidigt 

idag så jag hör av mig när jag kan, och mamma med mus skriver jag tänkte på dig precis vart 
vill du bli hämtad i morgon, och du svarar Märsta station blir nog enklats för henne att hitta 
till, mamma mus skriver ska vi ses på onsdag i stället så kommer jag till er i Stockholm 
pratade med Tess och vi tänkte att det kunde bli stressigt med två små i bilen och barnstolar 
och så vidare jag kan onsdag så jag åker själv till Stockholm och hämtar dig i Märsta och åker 
till Järfälla om du kan vill säga så är det nära för er hem om din sambo kommer hem tidigare 
så det inte blir trubbel trubbel vill inte sms:a dig när du inte är ensam, du skriver okej det låter 
bra sambon har precis gått men det passar nog bättre på onsdag, mamma mus svarar skönt att 
du såg meddelandena blev  dig själv tidigt på morgonen puss, 
och du skriver nej då  fortfarande så jag avvaktade tills jag kunde kolla om ni 
messat först om Tess dessutom inte har nån föreläsning i morrn så får vi mycket mer tid på 
oss med vid vilken tid hade ni tänkt er i morrn. Här pratar ni om att stämma träffa med 
varandra du mamma med mus och Tess, stämmer det?
Henrik: Inget jag kommer ihåg.

FL1: Har du stämt träff med mamma med mus?

Henrik: Inte vad jag kommer ihåg.

FL1: Har du pratat med nån som heter Tess och bestämt träff med henne?

Henrik: Inte vad jag kommer ihåg.

FL1: Nej, mamma med mus skriver tror hon har något men det kan hon göra hemifrån sa hon 
ingen aning om vad jag kan vara hos dig vid åtta nio åka hemifrån vid 06 eller strax efter vi 
hörs av under dagen jag behöver stöka över lite här om jag ska vara ledig i morgon måste 
fråga en ska är det okej om jag sms:ar dig  är hemma eller är det inte okej så jag 
vet vill inte sätta dig i gruff hemma, och du skriver okej runt åtta nio passar bra du kan messa 
här på Wickr ifall hon kan vara hemma då jag stänger av notifikationen för Wickr när hon är 
hemma och läser meddelandena så fort jag får chansen, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Och uppgiften i sig att du stänger av notifikationen för Wickr, stämmer det?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och stämmer det att du stänger notifikationen för att Milanie är hemma?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Mamma med mus skriver cirka tre timmar efteråt samma dag okej på väg till 
tandläkaren bet av en tand, och du skriver aj aj aj då stackare jag tror jag har glömt att fråga 
om du tänder på nått mer udda och förbjudet, kommentera det? Om du tänder på nått mer 
udda och förbjudet.

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.
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FL1: Minns du om du har skrivit det till andra personer?

Henrik: Nej.

FL1: Är det en fråga som du brukar ställa till andra?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Mamma med mus skriver sen är handikappad nu, och du skriver okej lycka till hos 
tandläkaren. Mamma mus skriver nu ska jag gå och sova en stund mår inte bra av 
bedövningen och tandläkaren hur mår du, du skriver okej stackare krya på dig jag mår bara 
bra, mamma mus skriver ja det är faktiskt jättesynd om mig jag är full av själv ömkan just nu 
lite vila och sen få massage ikväll så är jag som en ny människa efter det vilken tid ska jag 
hämta i morgon så jag vet när jag ska åka hemifrån, du skriver låter bra ja det beror  

 
 

 men samtidigt så 
är det ju första gången vi se också så jag får se vad jag bestämmer mig för, kommentera det?

Henrik: Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Mamma med mus skriver tänker samma bättre du lämnar på dagis och så ses vi andra 
och sen kanske vi kan ses nästa vecka när jag är i Stockholm med alla små måste däcka nu 
skriver sen ska jag hämta vid nio hos dig, och du skriver ja det låter bra jag brukar vara 
hemma runt 09:30 efter jag lämnat så om du kan vara vid Märsta station vid den tiden så blir 
det perfekt och det gör inget om du kommer lite efter det okej sov gott. Kan du sms:a mig en 
det ser ut som en nål emoji frågar mamma mus, och du skriver på ditt nummer ja det kan jag 
du kan sms:a när du vaknar till annars, mamma mus skriver kan jag hämta dig vid dagis typ 
också så du slipper gå bara skicka nål, okej och du skriver verkar som om sambon kommer 
hyfsat tidigt hem idag så du kan skriva här sen när du vaknat för att vara säker på att hon inte 
ser nått, mamma med mus skickar en vink emoji lite senare samma dag, och du skriver har du 
redan vaknat trodde du skulle sova längre, mamma med mus skriver ska sova lite till, he he 
okej sov gott. Mamma med mus skriver min mamma har ringt fyrtiosju gånger på grund av 
tanden hon trodde att jag skulle dö, ha ha okej stackars dig men det är bra att hon bryr sig om 
dig, jag är vaken nu skriver mamma mus. He he du sov visst ett par timmar ser jag hoppas du 
mår bättre nu efter nu efter massagen jag lyckade smita ut en stund till affären så därför jag 
kan svara nu men du kanske sover redan så jag säger god natt och sov gott så hörs vi i 
morgon. Jag lyckades smita ut en stund till affären så därför jag kan svara nu, kommentera 
det?

Henrik:  Inget jag kommer ihåg att jag har skrivit.

FL1: Kan du använda Wickr när Milanie är hemma?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Mamma med mus skriver åh mår bra nu äter lite Ipren och ska sova igen upp tidigt fina 
dig som frågar vi ses snart. Dagen efter skriver du god morgon härligt att höra glömde fråga 
om  vilket jag i så fall antar då du åker rätt tidigt från dig, mamma 
med mus skriver kör bil, okej svara när du kan och kör försiktigt skriver du, och mamma med 
mus skriver han är inte med bara Tessans okej och så får du en bild från en motorväg från 
mamma mus, och hon skriver kissnödig, och du skriver ingen mack i närheten och där tar den 
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här konversationen slut.

FL2: Och den är inte hämtad från en enhet som tillhör Henrik utan den är inlämnad om jag 
har förstått saken rätt. 

FL1: Mm och vad händer efter att den här konversationen tar slut?

Henrik: (Lång tystnad), ingen kommentar orkar inte svara på det ni vet ändå så.

FL1: Mm ja för då möter du upp mamma med mus på Pressbyrån i Märsta, och det finns en 
film då på dig när du är inne på Pressbyrån i Märsta alltså på Märsta station och går fram till 
personen som filmar och frågar är det du som är Hanna, stämmer det?

Henrik: Ingen kommentar ni vet ändå så.

FL1: Förlåt vad sa du där?

Henrik: Jag har redan svarat på det förut så det ingen kommentar.

FL1: Okej och varför möter du upp mamma med mus på Pressbyrån, Märsta station?

Henrik: Jag har redan svarat på det så ingen kommentar.

FL1: Okej finns det någonting mer du tänker på i dom här chattarna?

FL2: Nej har du någonting Olle?

Adv: Nej tack.

FL1: Skulle du vilja lägga till någonting Henrik gällande?

Henrik: Nej.

FL1: Dom här chattarna nej. Så då ska vi bryta en liten stund för paus, så behöver vi starta 
igång den här datorn. Vi tar paus klockan är 10:12.

Paus 01:00:52.

FL1: Vi fortsätter med förhöret klockan är 10:34. Ja och som sagt vi har ju pratat om dina 
chattar och vi kommer även att visa upp några filmer och bilder i enheter som har tagits i 
beslag från dig. Och dom här filmerna anser vi stämmer väl överens med det som du skriver 
att du gör , syftet är alltså att påvisa att det som du har laddat ner i tid innan 

 och även 
styrka att det finns ett sexuellt intresse för barn. Då ska vi vända skärmen här, så. 

FL2: Och det finns mängder av sånt just sånt här material snarlikt material och mängder av 
olika dina enheter. 

FL1: Så vända här, syns skärmen bra?

Henrik: Mm.

FL1: Ja.
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(Film spelas upp)

FL1: Så och då har vi lite frågor om den här filmen så på filmen ser vi en bebis som blir 
våldtagen, vad är din uppfattning?

Henrik: Jag kollade inte.

FL1: Vår uppfattning är att det här barnet blir penetrerat, vad är din kommentar till det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och vi hör att barnet skriker och gråter och har ont, vad hör du?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Du har i chattar skrivit att du penetrerar  analt för att det inte ska märkas, och 
det finns också mycket filmer och bilder på barn som blir penetrerade i analen var finns det 
här materialet i din hårddisk?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Förklara att det finns ett samband mellan det som du skriver om  och det som finns i 
dina lagringsenheter?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och jag menar på att chattar och det övergreppsmaterialet som du innehar stämmer 
överens, vad är din uppfattning?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och vår uppfattning är att den här vuxna mannen njuter av att penetrera det här barnet, 
vad är din uppfattning om det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Då kommer vi spela upp ytterligare en film här.

(Film spelas upp)

FL1: Ja och det var film nummer två. Och på filmen så ser vi en vuxen man med sin 
erigerade penis som försöker penetrera en liten bebis, vad ser du?

Henrik: Jag kollade inte.

FL1: Och hur kommer det sig att du inte kollar?

Henrik: För att jag inte vill kolla.

FL1: Okej.

FL2: Kan du beskriva för oss Henrik vad det är som gör att du inte vill kolla med tanke på att 
du har haft såna enorma mängder tusentals såna här bilder och filmer?
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Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Det vi kan se på filmen och det är, våran uppfattning att man behöver hålla i det här 
barnet för att den stretar emot så mycket, ser du något annat?

Henrik: Ingen kommentar jag kollade inte.

FL1: Nej, och barnet skriker och gråter, vad hör du?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Vill du utveckla det hur det kommer sig att du inte kan svara på den frågan, att du svarar 
ingen kommentar?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: I en chatt med mamma mus på i Wickr skriver du att du har försökt knulla  men 
att hon stretar emot så mycket så det skulle vara bra ifall någon skulle kunna hålla i henne åt 
dig, och det finns ett direkt samband mellan det du faktiskt har skrivit om det  

 och även den här filmen som du har i din hårddisk som bedöms som 
synnerligen grovt övergrepps material, förklara för oss hur det kommer sig att det finns ett 
sånt samband?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och du har också skrivit i en annan chatt med mamma Karin att du nästan lyckats få in 
den, men att  inte gillar det och du skriver också hur  reagerar när du försökt 
penetrera henne, kommentera att du har skrivit så?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och den aktuella dagen så skriver du igen att du ska knulla  kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och i en chatt med Josie69 skriver du igen att du försökt knulla  några gånger 
utan att ha lyckats, kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och samma person som ska hjälpa dig att hålla i  för att du ska kunna knulla 
henne möter du upp på Märsta station, du har en ryggsäck med kondomer i och du ville ta 
med  men det är Dumpen som styr av det, varför går du och träffar 
pedofilmamman som ska hålla i  så att du kan lyckas knulla henne för att hon stretar 
emot så mycket?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Har du några fler frågor?

FL2: Ja men det här som du har skrivit i chatten då om hur du ska försöka knulla , 
den beskrivningen som du har gett vi visar film här är det så du har tänkt dig att den här 
övergreppet ska se ut eller?
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Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Ser du ett samband mellan det som vi spelar upp här idag och det som du skriver att du 
gör mot ?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Då kommer vi spela upp ytterligare en film.

(Film spelas upp)
FL1: Det var tredje filmen vi har spelat upp. Vad såg du när jag vände skärmen du såg 
stillbilden?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och på filmen här så ser vi en liten bebis som gråter med en vuxen mans erigerade penis 
i munnen, vad ser du?

Henrik: Jag kollade inte så ingen kommentar.

FL1: Såg du någonting av filmen?

Henrik: Nej.

FL1: Och vi menar på att mannen har med tvång tryckt in penisen i bebisens mun, vad är din 
kommentar till det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Vad är din kommentar till att det finns ytterligare ett samband mellan det som du skriver 
om  gällande att du tvingar henne att suga din kuk och det 
övergreppsmaterial som vi har hittat i din hårddisk som vi nu spelar upp här?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och vad är din kommentar om att det här är en film av tusentals övergreppsmaterial som 
spelas upp här?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och varför finns det här materialet i din hårddisk?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och vad är det du hör från filmen är det ett barn eller en vuxen person som gråter?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Då spelar vi upp film nummer fyra.

(Film spelas upp)

FL1: På filmen så ser vi ett litet barn som ligger på rygg och en vuxen man som slickar henne 
i slidan, vad ser du?
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Henrik: Jag kollade inte så ingen kommentar.

FL1: Och du skriver att du brukar smeka och slicka  och här ser vi precis det som 
händer på filmen fast det är ett annat barn en annan vuxen?

Henrik: Ingen kommentar.

FL2: För det du skrivit i text det är att du brukar göra det i flera olika chattar har du skrivit 
det, så där är det inte att du har försökt utan det är någonting som du brukar göra, vad tänker 
du kring det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Då ska vi spela upp ytterligare en film.

(Film spelas upp)

FL1: På filmen så ser vi en liten bebis som är ihop bunden med svarta rep med en filt över 
ansiktet och en napp i munnen, och vi ser också en vuxen man och hans erigerade penis som 
står på knä ovanför det här barnet och onanerar och sen så får han utlösning över det här 
barnet, vad är din kommentar till det?

Henrik: Jag kollade inte så ingen kommentar.

FL1: Och vad är din kommentar till min beskrivning utav det som sker på den här filmen?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Du har ju skrivit att du kommit på  fitta och här ser vi en film där en vuxen 
man kommer på det här barnets slida, kommentera det sambandet?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Den här filmen som vi har spelat upp den har ju laddats ner innan , har 
ett sånt här intresse funnits hos dig?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och berätta hur det kommer sig att det här materialet finns på din hårddisk?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Äger du en hårddisk med sånt här material?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och innan den här mannen får utlösning så urinerar han över den här lilla bebisen som 
ligger ihop bunden på rygg, vad är din kommentar till det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Ska vi stanna där?

FL2: Mm.
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FL1: Vi gör det, ska bara benämna det igen Henrik att det här är endast fem filmer av 
tusentals övergreppsmaterial som finns i dina lagringsenheter. Har du nån förklaring på varför 
det finns tusentals filmer och bilder, övergreppsmaterial på barn?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Det finns ju också filmer och bilder där det är föräldrar som penetrerar sina egna barn, 
utför oralsex på sina egna barn, både mammor och pappor, majoriteten pappor. Och när vi är 
inne på ämnet incest så skriver du i en chatt med Sonita och där är du noga med att påpeka att 

, förklara det för oss?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och du har tidigare fått frågan vad en  
, men i chatten så ser vi att det 

är faktiskt du som förklarar det för motparten vad det betyder, kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och varför är incest ett återkommande tema i dina chattar?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Varför är  ett återkommande tema i dina chattar?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Varför, varför är det ett återkommande tema i det övergreppsmaterialet som du har?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Förklara varför ämnet gällande att  
återkommande i kombination då med att det finns filmer där barn i samma ålder blir 
penetrerade?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och hur kommer det sig att du flera gånger skriver att du slickar och smeker  
?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Henrik finns det någonting som du skulle vilja lägga till?

Henrik: Nej.

FL1: Försvaret?

Adv: Nej tack.

FL1: Då avslutar vi förhöret, klockan är 10:59.
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Förhöret avslutat.
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Förhör
Nr: 9

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt gällande misstanken om grov våldtäkt mot barn och grovt

barnpornografibrott.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-07-13
Förhör påbörjat

08:49
Förhör avslutat

09:09
Förhörsplats

Häktet kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Kronoberg, häktet
Förhörsdatum: 2022-07-13
Klockslag: 08:49
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Så jag tänker att vi ska börja prata om Dumpen, och du har fått frågan tidigare vad det är 
för hemsida och om deras arbete. Och då uppfattade jag det som att du inte hade någon aning, 
stämmer det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och vi har också pratat om dom här grupperna som du är med i, och vi har också frågat 
dig vad man gör en i en sån här grupp och varför man är med i den och då har du inte gett 
svar på det. I vittnesförhör med en person som är aktiv i Dumpen så har frågan ställts alltså vi 
har bett personen att berätta om gruppen familjeerfarenheter. Och då har den personen 
berättat att det är en grupp där medlemmarna har ett intresse för mindre barn, det är en ren 
pedofilgrupp och är inriktad på incest pedofili. De knyter kontakter med varandra på PM 
alltså privata meddelanden, man delar barnpornografi i gruppchatten och även i PM. Stämmer 
den beskrivningen av gruppen familjeerfarenheter?
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Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och vad gör du i den här gruppen?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och samtliga vittnen som vi har hört från Dumpen dom vet vem du är och varför är du 
ett känt namn hos dom?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Dom har också berättat att du har varit i kontakt med flera utav deras fiskare alltså 
personer som sitter och chattar på nätet och dom har ju berättat att känslan dom får av dig det 
är att du är ute efter och stämma träff med barnen i sexuellt syfte, och vad är din kommentar 
till det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: I vittnesförhör har det också framkommit att du har pratat i telefon med en utav dom här 
fiskarna och då är det Hanna mamma med mus, hon har också berättat att du har sagt att du 
gillar att mysa med , kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och utifrån det som man har kunnat läsa i dina chattar så mysa det är slick och smek 
och komma på fittan, stämmer det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Vi har också pratat med  och samtlig personal där har 
uppmärksammat en personlighetsförändring hos . Från att vara den glad och positiva 
lilla flickan som dansar och skrattar till att vara trött nere och blek. Har du sett en 
beteendeförändring hos  senaste tiden?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och vad tänker du kring den beteendeförändringen som förskolepersonalen har 
observerat?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Förskolepersonal har även berättat och nu kommer jag läsa ur förhöret när vi började 
byta blöja på henne i april så spänner hon sig med benen, vi har inte ens börjat torka och hon 
spänner sig, skriker och sparkar, efter ett tag sjönk hon i sin personlighet hon är inte sig själv, 
ledsen och blek ansiktet, kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Hon var trött och hennes humör var inte som förut då hon kommer in glad och skrattar. 
Jag och mina kollegor märkte att hon inte var sig själv som hon var förut, det var inga 
problem med sömn eller mat, det var bara vid blöjbytena och hon började spänna sig och 
sparkar. Vad är dina tankar kring det gällande att dom har uppmärksammat det här beteendet 
vid blöjbytena?
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Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Har du fått den här informationen från förskolepersonalen?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Förskolepersonalen har berättat att dom har pratat med dig om det här, vi tog undan 
honom och frågade honom gällande blöjbytena och då började han mumla, han är tyst av sig 
så man får repetera flera gånger och han säger ja hm ja hm hon kanske har grus i blöjan. Och 
min fråga där hur menar du att hon ska ha fått brus i blöjan i april månad?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Barnen är ju fullt påklädda i den här månaden, stämmer det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Förskolepersonalen har i alla fall sagt nej att hon inte har grus i blöjan och dom har 
också börjat anteckna när dom ska byta blöja på  för att dom började misstänka att 
det är någonting som inte stämmer. Dom har berättat att hon är väldigt rädd, spänner sig och 
gråter, skriker och blir ledsen, man ser på hela kroppen att hon inte vill att man ska röra 
hennes slida eller anus. Dom har uppmärksammat dom här symptomen vid blöjbytena och 
även i personligenheten helgen efter att du skriver med mamma Karin att du försökt knulla 

 kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: För dom har ju berättat att det inte har varit några problem innan, men nu helgen efter 
den 15:e då du skrev med mamma Karin så blir hon hysterisk och rädd när man ska byta blöja 
på henne, kan du förklara det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Dom berättar att hon skriker och gråter och skriker bara nej nej, och den här 
förskolepersonalen som vi har pratat med hon har jobbat sen 2014 och har aldrig sett det här 
beteendet hos barn innan. Så kommentera att  beter sig på det här sättet, vad tänker 
du om det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Ytterligare en förskolepersonal har berättat att jag kan se på ansiktsuttryck att hon är 
rädd och det har vi alla gjort. Hon gråter och det börjar redan när vi tar av henne byxorna, hon 
gråter skriker, spänner sig och sparkar, kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1:  och hon bor i en annan familj nu och där har 
jourhemsmamman berättat att när man ska byta blöja när hon har bajsat så var hon helt 
hysterisk, hon var helt knäckt och man fick verkligen hålla i henne för att torka henne, när 
man kom till slidöppningen sa hon aj aj nej nej, kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.
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FL1: Jourhemsmamman berättar att  blir helt knäckt när man ska torka henne efter att 
hon har bajsat och du har ju i dina chattar skrivit att du penetrerar  analt, förklara för 
oss varför  blir helt knäckt i april månad när man ska torka henne i rumpan?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Jourhemsmamman har även berättat att  blir jätte ledsen när man ska borsta 
tänderna på henne, hon stänger igen munnen och det enda som får komma in där är mat, vad 
är dina tankar kring det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Vad är din kommentar till att inte det inte har varit så här innan april månad?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Mm.

FL2: Hur har det sett ut med att 

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Du har i chattar skrivit att du med tvång trycker in din kuk  
 blir hysterisk när hon får saker i munnen som inte är mat, finns det ett samband?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Vi har också pratat med din före detta sambo som har berättat för oss i förhör hon fick 
frågan om hon har märkt av en beteendeförändring hos  senaste tiden, och då svarar 
hon att det enda hon har märkt det är att hon är jätte rädd. Och på frågan hur, så svarar hon på 
kvällarna och när hon kramade mig, jag tror hon har fått mardrömmar. På frågan när 
mardrömmarna började svarar hon i april. Och vid vilka tillfällen var  rädd, hon fick 
mardrömmar, grät och kramade mig. Har du märkt av att  började drömma 
mardrömmar i april?

Henrik:  Ingen kommentar.

FL1: Vad kan det bero på att hon i april börjar drömma mardrömmar?

Henrik:  Ingen kommentar.

FL1: Vi har också pratat med socialtjänsten dom har berättat för oss att deras oro har bestått i 
att  har blivit utsatt för sexuella övergrepp, men även . Och 
dom har gjort en del observationer innan placeringen och även efter placeringen, och innan 
placeringen så pratade inte  hon var hysterisk vid blöjbyten, hysterisk när man ska 
borsta tänderna på henne. Ett kroppsspråk som talar för att hon vill skydda sig själv, jag 
tänker att du kan få kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Dom skriver också att hon inte har en ålders adekvat utveckling och en rubbad 
anknytning, vad är dina tankar kring det?

Henrik: Ingen kommentar.
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FL1: Dom har även gjort observationer efter att hon placerats och det funkar bättre med 
tandborstningen, det funkar bättre med blöjbytena, hon har börjat prata så hon har lärt säg 
ord, hon skriker inte lika mycket, hon är mindre rädd, mindre orolig. Vad tänker du när du 
hör det här?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och enligt enhetschefen är det här ett beteende som barn som har haft de  
 

?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Vi har pratat med din före detta sambo Wilma, och som sagt din före detta sambo 
Milanie och även din bror Patrik, och alla har sammantaget berättat att majoriteten av din 
vakna tid går att sitta vid din mobiltelefon, stämmer dom uppgifterna?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Wilma har berättat att det ofta var bråk om telefonen, hon beskriver dig som 
hemlighetsfull med din telefon att du sover med den och att man aldrig får titta i den. Wilma 
berättar att hon kastade ut dig för att du inte gör något annat än att sitta med telefonen, du 
jobbar inte och att du var tillsammans med Wilma för över tio år sen, stämmer hennes 
beskrivning av dig?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Även din bror Patrik har berättat att du i långa perioder har varit arbetslös och att du har 
suttit vid datorn, Playstation och mobiltelefonen om dagarna, vad är din kommentar till det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och Milanie har även berättat att du sitter med din mobiltelefon om dagarna och att du 
är hemlig med den och att ni bråkat mycket om den telefonen. Hon berättar att hon inte får 
titta i den och att du med våld ryckt den ur hennes händer när hon velat kolla i den, stämmer 
den beskrivningen?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och även Milanie har berättat för oss att du i perioder inte jobbat. Milanie berättar att du 
ofta brukar sitta en till två timmar på toaletten innan läggdags och även mitt i natten, vad gör 
du på toaletten en till två timmar?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och det här är samma toalett som hon har berättat för oss att hon har hittat ett micro 
minneskort innehållandes övergrepps material, kommentera det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Så din före detta sambo partner Wilma och din före detta sambo Milanie och din bror 
Patrik gör så väldigt snarlik beskrivning om hur du använder din mobiltelefon, vad tänker du 
att dom berättar så lika?
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Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och alla tre har även berättat att du har varit arbetslös under långa perioder och sitter i 
telefonen om dagarna, vad tänker du om det?

Henrik: Ingen kommentar.

FL2: Henrik tänker du att det finns nån annan förklaring än att det skulle vara frågan om nått 
övergrepp mot  som kan förklara hur dom här beteendeförändringarna, är det 
någonting annat som har  har varit så här som ges en 
beskrivning av?

Henrik: Ingen kommentar.

FL2: Är det någonting du vill berätta någonting du vill framföra till oss idag inför kommande 
häktesförhandling här?

Henrik: Nej.

FL2: Då kanske vi inte ses då ett par veckor, jag tänkte om det är någonting som du vill passa 
på och berätta för oss nu?

Henrik: Nej.

FL2: Det var för förra förhöret så pratade vi kring vad du tänker om gräns och kring ålder, 
och då svarade du att din preferens var arton år och uppåt. Och vi får inte ihop det i så fall 
med att du har gjort erkännande om innehav av barnpornografi, arton år och uppåt då är du ju 
vuxen förstår du frågan där vill du prata om det eller?

Henrik: Ingen kommentar.

FL2: Okej, ja Olle?

Adv: Nej tack.

FL1: Då avslutar vi förhöret, klockan är 09:09.

Förhöret avslutat.

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-07-13 08:49   diarienr: 5000-K499148-22 1242

HEMLIG
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Nr: 10

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Misstänkt för grov våldtäkt mot barn samt grovt barnpornografibrott.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-09-21
Förhör påbörjat

13:08
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm
Förhörsdatum: 2022-09-21
Klockslag: 13:08
Förhörsledare, FL1: Lovisa Lindberg
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Ja och då kommer vi börja förhöret och det är samma misstankar som vi har pratat om 
tidigare. Och du har samma rättigheter som vi har pratat om tidigare. Men jag tänker att jag 
kan dra dom ändå och det är ju då att du har fortfarande rätt att tiga alltså inte svara på våra 
frågor du har rätt till en försvarare som du har med dig här idag, du har rätt till att få ta del av 
information gällande den här utredningen så länge det inte är till men för utredningen. Och du 
har även rätt att få veta om misstankarna till dig mot dig skulle förändras under pågående 
förundersökning. Har du koll på dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Yes, och då har vi redan fråga om ni ville ha nån tid tillsammans, men ni sa att det gick 
bra att köra på med förhöret. Det har ju gått ett tag sen vi sågs sist, är det någonting du har 
funderat på eller som du har reflekterat över som du skulle vilja lyfta eller så i början av 
förhöret?
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Henrik: Nej.

FL1: Vi har ju tidigare pratat om din telefon i tidigare förhör om appar och liknande, vad vet 
du om en app som heter Mega?

Henrik: Ingen aning, jag kommer inte ihåg vilket exakt vad jag har hört talas om det har väl 
kanske använt den nån gång.

FL1: Mm vad är det för typ av app?

Henrik: Ja jag vet inte exakt kommer inte ihåg rakt av.

FL1: Mm kommer du ihåg om du har använt den appen?

Henrik: Ja det har väl kanske hänt.

FL1: Mm vet du när du har använt den sist?

Henrik: Nej.
FL1: Vi kan ju se att du har Mega appen på din telefon vad har du använt den till?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Vad om du kommer ihåg på ett ungefär vad brukar man använda en app som Mega till 
vad har den för funktioner?

Henrik: Jag kommer inte ihåg exakt så jag vet inte.

FL1: Om du inte kommer ihåg exakt kommer du ihåg någonting?

Henrik: Alltså jag kommer väl ihåg att jag kan väl ha haft, men jag kommer inte ihåg vad ja 
vad den var till.

FL1: Mm okej, våran IT forensiker har gått igenom telefonen och fått fram en del information 
men för att få fram ytterligare information så hade det  underlättat väldigt mycket om man 
fick ett lösenord som man behöver för att logga in i Mega, kan du berätta för oss vad det är 
för lösenord du har till den?

Henrik: Ingen aning, kommer inte ihåg.

FL1: Du har även en Whats up som är låst, vad har du för lösenord till Whats up?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Har du ingen aning om vad du har för lösenord till dom här apparna?

Henrik: Nej kommer inte ihåg.

FL1: Kan du komma ihåg om du skulle få skriva skulle det underlätta minnet?

Henrik: Nej.

FL1: Vad hade vi kunnat se på den här Mega appen om vi hade kunnat logga in i den?
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Henrik: Ingen aning.

FL1: Whats up vad finns på din Whats up?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Vad är det som gör att du har lösenordskyddad Whats up?

Henrik: Jag vet inte man har väl lösenord till allt möjligt idag fan vet jag, jag kommer inte 
ihåg om jag, om det har lösenord då har jag glömt bort lösenordet i så fall.

FL1: Mm okej, vi har kunnat se att förra hösten så fördes det över drygt hundra bilder från 
din telefon till Mega appen, vad var det för bilder?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Är det ett sätt man kan använda Mega appen på och förvara bilder och liknande?

Henrik: Mycket möjligt.

FL1: Har du nån eller har du nån aning om vad det kan ha varit för bilder som du förde över 
vid tillfället?

Henrik: Nej.

FL1: Och hur kommer man åt dom här bilderna som du har i som du har fört över från 
telefonen till Mega?

Henrik:  Ingen aning.

FL1: Men förstår jag dig rätt då att du kommer inte ihåg nått av lösenorden till Whats up eller 
till Mega?

Henrik: Ja precis.

FL1: Har du nått kring lösenorden?

FL2: Nej jag ska bara meddela, skickar ett sms där jag meddelar att…

FL1: Vi kommer gå in och prata lite om hälsa och läkarbesök. Och då tänkte jag att du kan få 
berätta fritt hur 

Henrik: Ja hon har väl varit hyfsat frisk ha väl varit sjuk nån gång förkyld feber, vanliga 
barnsjukdomar.

FL1: Mm är det så att det är du som har i stor del  
har jobbat?

Henrik: Ja.

FL1: Hur kunde ja men dagar med 

Henrik: Det har ni redan, det har ni frågat förut.
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FL1: Ja men jag repeterar bara frågan?

Henrik: Ja men om jag har svarat på det förut behöver jag inte svara på det igen.

FL1: Okej, hur har det sett ut med alltså läkarbesök och besök på vårdcentral och liknande?

Henrik: Det har väl varit vanliga läkarbesök. 

FL1: Hur var det när ni gick till ?

Henrik: Ja det var väl som vanligt  

FL2: För det här skulle vi vilja veta mer om, jag tänker om du berättar från början hur det var 
sen 

Henrik: Nej jag kommer inte ihåg allt eller så mycket av det liksom, det var väl vanliga 
undersökningar som dom gör. 

FL2: Mm.

Henrik: Som ja rutin under sökningar.

FL1: Kommer du ihåg hur många såna  och sånt som ni hade?

Henrik: Nej.

FL2: Var när  gick ni till då?

Henrik: Det var väl närmast där vi bodde i Märsta.

FL2: Mm men har det varit samma hela tiden eller har ni haft olika?

Henrik: Nej det har väl varit samma vad jag vet.

FL2: Mm, du sa vad du vet eh…

Henrik: Ja vad jag kan komma ihåg, jag kan inte komma ihåg att vi har gått till någon annan.

FL2: Mm okej, har det varit så att din sambo före detta sambo har varit med henne så att det 
kan ha varit att hon har gått någon annanstans än vad du känner till?

Henrik: Nej.
FL2: Okej det är så det är samma mm.

FL1: Hur såg det annars ut för  när ni var hemma och så utanför då vårdkontakter och 
så här med sömn och kost och?

Henrik: Ja hon fick ju mat när hon var hungrig och sov när hon var trött.

FL1: Mm var det några svårigheter nån gång med hennes sömn?

Henrik: Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall mer än ja att hon nej, jag kommer inte ihåg 
jag tror hon sov ganska bra så hon är ganska lätt och ja.
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FL1: Mm kunde det vara på nått annat sätt?

Henrik: Nej inte mer än liksom barn är som dom är, är ju lite liksom  man vet att dom är trötta 
men dom liksom kämpar emot tröttheten och kanske vill sova så ja. Då kan hon ha blivit lite 
liksom smågrinig och så där så att, ja men det är normalt så att.

FL1: Mm och kost för  eller alltså mat, jag tänker om d  

Henrik: Det har väl funkat väldigt bra.

FL1: Mm vad har ni haft för upplägg?

Henrik: Ja vi ger mjölkersättning när hon behöver det och mat när hon behöver det.

FL1: Mm hur länge 

Henrik: Ja …

FL1: Okej.

FL2: Hur  mycket i vilken utsträckning då?

Henrik: Hur menar du då?

FL2: Ja om man ammar till exempel för om hon har jobbat och så, så vad liksom, vad fanns 
det för?

Henrik: Ja hon ammade oftast ja när hon kom hem från jobbet.

FL2: Menar du att det var typ var en gång om dan då eller, eller kunde det variera eller?

Henrik: Nej det ja det kunde väl variera tror jag, det var nog lite olika.

FL1: Jag tänkte så här om jag förstår att det kan vara svårt och minnas man blandar ihop, men 
vet du ungefär hur många sjukhusbesök som ni har varit på med 

Henrik: Nej jag kan inte komma ihåg exakt.

FL1: Men kan du berätta om några sjukhusbesök som ni har haft 

Henrik: Ja vi har varit inne när hon har liksom ganska hög feber och varit liksom väldigt 
orolig så ja.

FL1: Mm har du kan du minnas när ungefär ni var på läkarbesök på grund av att hon hade 
hög feber?

Henrik: Nej.

FL1: Minns du om det var i år eller om det var förra året eller året där på?

Henrik: Det var väl säkert nån gång i år, ja förra året också säkert nån eller ett par gånger.

FL1: Mm är det har ni sökt vård för nått annat än dom här som du beskriver det ja men 
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förkylningssymptom kanske med feber och så där?

Henrik: Jag inte vad jag kan minnas men, det är inte helt omöjligt om det har varit någonting 
liksom men jag kommer inte ihåg exakt.

FL1: Mm är det någonting du kan du minns lite av när du säger så eller?

Henrik: Alltså jag vet att vi har varit inne ett par gånger men jag kommer inte ihåg exakt om 
det var alltid att hon hade hög feber eller om det var liksom på grund av nått annat så att ja.

FL1: Men vad hade det andra kunnat vara till exempel om det inte var feber?

Henrik: Ja ja just det då jag kommer ihåg att det var hon hade nån hosta tror jag, jag har för 
mig det var någonting sånt har jag för mig det var länge sen så jag kommer inte ihåg exakt 
vad det var. Men jag tror hon hade nån, nån typ av hosta eller någonting som ja.

FL1: Mm.

Henrik: Vi blev lite oroliga.

FL1: Vi har ju tagit ut journaler och från sommaren 2021 kan vi se att ni gjorde några 
vårdbesök där under sommaren tre dar i följd, kommer du ihåg vad det var?
Henrik: Nja kommer inte ihåg exakt vad det var men ja, vi var väl väldigt oroliga och ja vi 
ville liksom se till att hon blev frisk.

FL1: Mm kommer du ihåg var ni har sökt vård?

Henrik: Ja vi har varit till Karolinska ett par gånger och sen jag tror det var Karolinska.

FL1: Mm.

FL2: Är det här Astrid Lindgrens barnsjukhus eller det har i varje fall hetat så förr är det den 
du menar?

Henrik: Eh ja den om det är barnakuten.

FL2: Jag tänker Karolinska heter det även söder om stan där vid, men det har varit här uppe i 
Solna du menar då?

Henrik: Ja.

FL2: Ja så att det inte är för det finns jag tror att Huddinge heter KS numera också. 

FL1: För vi dom journalerna som var där från sommaren 2021 där beskrevs det som att ni 
sökte vård för å grund av att hon visade alltså förkylningssymtom och det var väl 
det står här i journalen att det var eventuellt att det kunde finnas en Covid 19 misstanke, eller 
att det var hosta.

Henrik: Ja det är väl möjligt att vi var oroliga.

FL1: Ja sen sökte ni ju vård igen i år som du sa att ni har sökt vård även i år i februari och en 
gång i april. Kommer du ihåg vad det gällde?

Henrik: Ja antar att hon hade hög feber och kanske var förkyld eller nått.
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FL1: Mm ska vi se när hon har haft dom symtomen som du berättar ni vad har ni gjort 
hemma innan ni har besökt sjukvård?

Henrik: Ja oftast har vi väl ring 1177 och ja och det är väl dom som har rekommenderat att 
man ska söka vård när man ja har berätta om symtomen.

FL1: Mm vi kan se journalerna som är från i februari i år och från april i år, så har ni sökt 
vård på grund av att hon har kräkningar och illamående.

Henrik: Vad är…

FL1: Det här är från februari och där har hon  ingen feber och sen är det ett sjukbesök från i 
den 11:e april där är det också illamående och kräkningar och ingen feber är uppmätt där 
heller på dom i hennes journal.

Henrik: Nej jag kommer ihåg det också.

FL1: Kommer du ihåg vad ni gjorde då?

Henrik: Ja vi först ringde vi 1177 och ja dom sa att vi skulle åka in så då åkte vi in. 

FL1: Mm okej, hur kändes det när hon hade dom symptomen kräkningar och…

Henrik: Ja man var ju väldigt orolig vad det var liksom.

FL1: Mm hur kommer det sig att du inte nämnde dom när jag frågade om vårdbesök?

Henrik: Ja som sagt jag kommer inte ihåg liksom exakt vad det var.

FL1: Mm fick ni nånsin fick ni nått besked eller vad sa dom angående att hon hade dom här 
symptomen?

Henrik: Jag kommer inte ihåg vad dom sa direkt vad det berodde på men ja dom 
rekommenderade ja nån form av medicin så.

FL1: Mm vad var det för medicin?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Du får rätta mig om jag har fel men ni ordinerades ju inga mediciner av sjukhuset då vid 
tillfället?

Henrik: Ja det är väl möjligt att dom sa ja, sa väl som man kan köpa på apoteket som Alvedon 
eller ja.

FL1: På vilket sätt var sa dom hur Alvedon skulle kunna hjälpa mot?

Henrik: Jag kommer inte ihåg om det var Alvedon eller något annat dom rekommenderade 
men.

FL1: Mm.

Henrik: Ja.
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FL1: Okej, minns du hur ni vårdade henne hemma sen eller hur hon kurerade sig från dom 
här symptomen?

Henrik: Ja jag kommer inte ihåg exakt vad men (ohörbart) säker på att hon blev frisk efter ett 
tag sen.

FL1: Mm kommer du ihåg om ni gav henne några mediciner för dom här symptomen?

Henrik: Ja det är väl möjligt kommer inte ihåg exakt.

FL1: Minns du vem det var som var hemma med henne eller om hon gick på förskolan?

Henrik: Ja när hon var sjuk så var väl jag hemma med henne.

FL1: Mm.

FL2: När var det hon började från första början på förskola?

Henrik: Eh jag tror det var om jag inte minns helt fel februari förra året tror jag eller ja det var 
strax innan hon skulle fylla ett så att eller var det förr förra året tror jag. Jo det måste det bli, 
eller nej.

FL2: Men strax innan hon skulle fylla ett?

Henrik: Ja precis.

FL2: Mm.

FL1: Om vi går till dig ett tag, vad har du själv haft för vårdkontakter?

Henrik: Hur menar du då?

FL1: Men har du behövt uppsöka vård nån gång?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Mm har du sökt vård nån gång sen ?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL1: Om du säger så här inte vad jag vet, är det att du…

Henrik: Jag är rätt säker på att jag inte har sökt nån vård.

FL1: Okej, har du varit frisk eller har du haft några sjukdomar tidigare?

Henrik: Nej jag har väl haft förkylningar men det är väl vanligt så det är ingenting man går 
springer till nån läkare.

FL1: Nej, har du medicinerats för någonting?

Henrik: Nej.
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FL1: Har du haft nån gång nått symtom där du har fått ordinerat läkemedel?

Henrik: Ingenting jag kan minnas i alla fall.

FL1: Stämmer det att du har sökt vård en gång på en När akut för buksmärtor är det nått du 
känner igen?

Henrik: Ja det ja just det ja det var väl där jag var lite förstoppad.

FL1: Mm.

Henrik: Men ja, jag glömde jag hade väl glömt bort det.

FL1: Mm vet du vad du fick för hjälp från sjukvården då?

Henrik: Jag fick ju nån som medicin eller ja jag tror det heter Klyx eller nått sånt där som ja, 
som jag använde ja som det blev bättre efter ja.

FL1: Okej men förutom det så är har du inga vårdbesök som du har lagt på minnet?

Henrik: Nej.

FL1: Nej okej, tänker du någonting kring det?

FL2: Nej det tror jag inte, nej jag tror inte det. 

FL1: Har du någonting du vill tillägga Karin?

FL2: Nej alltså jag nej.

FL1: Mm det kommer bli ett kortare förhör idag än vad vi har hållit tidigare. Så vi kommer 
börja avrunda så länge inte försvararen har några frågor?

Adv: Nej.

FL1: Eller om du Henrik har någonting du vill tillägga?

Henrik: Nej.

FL1: Mm vi kommer ju ses redan nästa vecka också, ska vi se men då avslutar vi förhöret 
klockan är 13:35.

 Förhöret avslutat. 
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Förhör
Förhör 11

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande misstanken grovt barnpornografibrott.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-09-28
Förhör påbörjat

15:12
Förhör avslutat

Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Häktet, Kronoberg
Förhörsdatum: 2022-09-28
Klockslag: 13:13
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Då Henrik så kommer jag börja med att läsa upp dina rättigheter, du har rätt att inte yttra 
dig alltså du behöver inte på våra frågor som vi ställer idag. Du har rätten till en försvarare 
vilket du har med dig här idag. Du har rätt att ta del av misstankarna emot dig och även ifall 
dom på något sätt skulle förändras och du har även rätt att ta del av utredningen i den mån det 
går så länge det inte är till men till den. Och du behöver inte medverka i utredningen av din 
egen skuld. Har du förstått dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Ja bra och precis som dom tidigare gångerna så när du behöver en paus så är det bara 
säga till så bryter vi för paus. Då tänker jag att vi ska börja prata om misstanken gällande grovt 
barnpornografibrott i vårt första förhör så erkände du barnpornografibrott av normalgraden. 
Och jag tänker att du ska få börja berätta vad ditt erkännande bestod utav?

Henrik: Ja jag vet jag lyssnade väl bara på den ja advokaten som var närvarande så ja.
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FL1: Mm.

Henrik: Hon förslog så att ja.

FL1: Mm nej men för det, det var lite min uppfattning också och det är därför vi behöver prata 
mer om det, för det behöver bli tydligare och det är viktigt att du får beskriva med dina egna 
ord. Så att ingen annan lägger orden i munnen på dig om du förstår hur jag menar. Så när du 
erkänner barnpornografibrott av normalgraden vad innebär det vad är det du erkänner?

Henrik: Jag kommer inte ihåg vad jag sa då så att ja.

FL2: Men om, om vi bortser då från vad du har sagt då så tar vi idag då när Olle är här som är 
din förordnade försvarare. Du har ju beskrivit liksom hur det lite kring hur det har gått till och 
så vi pratar tidigare förhör, men vad vi skulle vilja förtydliga att det till exempel hur, hur visste 
du att det här var barnpornografi?

Henrik: Mm jag vet inte jag hade vet inte, kanske behöver prata med Olle lite snabbt.

FL1: Mm ja det går så bra, vi pausar förhöret klockan är 13:16.

Paus 00:04:02.

FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 13:51. 

FL2: Då lämnar vi ordet över till dig Henrik.

Henrik: Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var frågan var?

FL2: Ja det sista som jag frågade dig här innan du ville ha paus det var vi tog upp det här kring 
det här att det här erkännandet och jag frågade hur du har vetat om att det här var 
barnpornografi?

Henrik: (lång tystnad).

FL2: Du kan gärna berätta liksom vad som du tänker just nu vilka tankar som rör sig i huvudet 
också om det är svårt att formulera.

Henrik: Mm men det är oerhört jobbigt att prata om så skäms enormt mycket för det så.

FL2: Mm, vi skulle vilja Henrik att du väljer att berätta istället för att vi ställer frågor, så att 
om du gör ett försök liksom att formulera.

Henrik: Ja jag försöker.

FL2: Mm.

Henrik: Jag visste väl om liksom när jag laddade ner.

FL2: Berätta mer i detalj?

Henrik: Ja (ohörbart).

FL2: Du sa du visste väl om, berätta om att du visste väl om, vad betyder det?

Henrik: Nej men eftersom jag hade laddat ner så visste jag väl ungefär vad det var.

FL2: Mm.
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FL1: Och den beskrivningen som vi har läst upp gällande det alltså övergreppsmaterialet som 
vi har hittat i lagringsmedier alltså USB stickor, hårddiskar och även din mobiltelefon, 
stämmer den beskrivningen av det som du har laddat ner?

Henrik: Jag visste väl kanske inte exakt vad allt innehåll var.

FL1: Mm men försök att berätta om det som du visste att du laddade ner?

Henrik: Jag vet inte det har kanske kollat på nån, nån fil i ja, ja så visste jag ungefär vad resten 
var.

FL1: Mm.

FL2: Förlåt Henrik nu hörde inte jag vad du sa, du tittar på vad sa du för nått?

Henrik: Nån fil och sen visste man väl ungefär vad resten var.

FL1: Mm och när du säger fil, förstår jag rätt att det är dom här zip filerna och buntarna som 
du har pratat om i dina tidigare förhör?

Henrik: Ja.

FL1: Mm okej.

FL2: Är det någonting kring det som du kan förtydliga?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Henrik, hjälper det dig att svara ifall jag ställer frågor istället för att vi ställer så breda 
frågor som berätta och beskriv?

Henrik: Ja visst kanske.

FL1: Mm har du laddat ner barnpornografiskt material?

Henrik: Ja.

FL1: Mm och vad har du laddat ner, vad för typ av övergreppsmaterial har du laddat ner?

Henrik: Ja det vet jag inte exakt.

FL1: Nej du vet inte exakt men berätta det som du vet?

Henrik: Jag vet inte, jag vet inte exakt.
FL1: Mm vilka åldrar har barnen haft som förekommer i det här övergreppsmaterialet?

Henrik: Det vet jag inte exat heller.

FL1: Nej och vad är det som gör att du är osäker?

Henrik: Jag vet bara inte.

FL1: Hur har du kommit åt det här barnpornografiska materialet hur har du gjort när du har 
laddat ner det?

Henrik: Olika sätt.

FL1: Mm berätta gärna?
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Henrik: Jag vet inte jag kommer inte ihåg exakt.

FL1: Nej, vilka webbplatser har du laddat ner barnpornografin ifrån?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Vet du namnet på webbplatser som du vet innehåller barnpornografiskt material+

Henrik: Inte vad jag kan komma ihåg.

FL1: Nej, så hur ligger det till då gällande misstanken grovt barnpornografibrott?

Henrik: Ja det är väl ingen ide att neka till det som ni har sett så.

FL1: Mm.

FL2: Och vilken tänker du sen tidigare var det normalgraden du har erkänt du är misstänkt för 
grovt barnpornografibrott, du säger det är ingen ide att neka till det. Vilken av dom här 
nivåerna är det då som om jag förstår dig rätt att du erkänner?

Henrik: Ja får jag väl erkänna grovt.

FL2: Och att för det blir eh vi behöver ändå få det tydligt egentligen, vad var det som gjorde 
att du förstod att det här var grovt barnpornografi material? För det är också vad du en sak vad 
du förstår idag men vad du förstod då när det här pågick?

Henrik: Ja det var att jag inte visste om själva mängden själv så.

FL2: När det där förstod inte jag?
Adv: Är frågan inriktad på om Henrik känner till liksom dom juridiska bitarna i huruvida ett 
brott rubriceras som grovt eller inte eller vad är frågan liksom för det är kanske inte säkert att 
och jag vet inte hur relevant det är heller egentligen vad han kan om det så att säga.

FL1: I första, i första förhöret Henrik med dig så delgav jag dig misstanken alltså grovt 
barnpornografibrott och under det förhöret så blev det en diskussion vidare om man har uppsåt 
att inneha alltså det grova materialet och då så hamnade vi diskussion gällande ålder på barnen 
och vad för typ av övergreppsmaterial som finns. 

Adv: Mm men kanske lättare att fråga konkret om vissa typer av material eller nått sånt där 
kanske.

FL1: Ja men jag tänker att jag läser upp misstanken igen och så kan vi prata lite kring den då. 
Vi ska se ja då är det grovt barnpornografibrott Henrik Ekholm har innehaft en stor mängd 
barnpornografiska bilder och barnpornografiska filmer som är att bedömas som grovt 
barnpornografi. Detta hände 2022-05-04 på Dalgatan 5D i Märsta. Brottet är att bedömas 
som grovt eftersom att det avser bilder och filmer där barn är särskilt unga från spädbarn till 
tidig skolålder. De utsätts för tvång genom att vara bundna och tejpade till händer och fötter 
samt utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland annat de utsättes för 
penetrationer, vaginal, analt och oralt av vuxna och avbildas med sperma i ansiktet och över 
kroppen. Henrik Ekholm begick gärningen med uppsåt. Och det är själva 
gärningsbeskrivningen av grovt barnpornografibrott är det, är de det som du erkänner här idag?

Henrik: Jag antar det. 

FL1: Är det rätt noterat av mig då att jag skriver att du erkänner brott?
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Henrik: Jag antar det.

FL1: Ja jag antar det är för vagt just nu eftersom att vi är i förhör tio tror jag och att du inte 
visste fram tills idag vad det var du hade erkänt. Så är det jätte viktigt att det här blir korrekt 
nu och det är för din skull.

Henrik: Ja jag erkänner väl det.

FL1: Bra, då kommer vi gå in på det första förhöret med dig och förhöret efter. Bara så att vi 
kan säkerställa att det som du har sagt är det som du fortfarande står fast vid idag eller om du 
skulle vilja korrigera någonting. Du fick frågan i förhöret jag kommer läsa här vad är den 
lägsta åldern som du har tittat på, och då svarar du det är väl svårt att bedöma liksom men ja 
dom kan väl ha varit kanske ja runt tonåren. Är det här något som du håller fast vid idag?

Henrik: Kanske ska ta ett par ord med min advokat lite snabbt om det går?

FL1: Mm vi pausar förhöret klockan är 14:09.
Paus 00:22:02.

FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 14:26. Precis då var vi inne på första förhöret där när 
du delgavs misstanken om grovt barnpornografi, då fick du frågan vad är den lägsta åldern du 
tittat på och så svarar du det är väl svårt att bedöma liksom men jag dom kan väl ha varit 
kanske ja runt tonåren, och då ställde jag frågan i det här förhöret nu om det här är någonting 
som du håller fast vid idag?

Henrik: Väldigt jobbigt att prata om som men, men det som jag (ohörbart) anklagad så ja då 
kan jag säga att det stämmer att jag har sett liksom annat som har beskrivits.

FL1: Mm så förstår jag det rätt då att det inte har varit runt tonåren som du har tittat på enbart?

Henrik: Ja precis.

FL1: Mm och jag, och jag förstår att det här är svårt för dig Henrik, eh och som vi har sagt 
många gånger tidigare vi lägger ingen värdering i det som du berättar för oss, och jag skulle 
nästan våga påstå att vi har hört allt i vårt jobb. Om det känns möjligt och okej för dig berätta 
gärna med egna ord vad det är du har sett? Och du behöver inte skämmas för oss.

Henrik: Ja det som beskrevs stämmer väl.

FL1: Som beskrevs i misstanken?

Henrik: Ja.

FL1: Okej, du fick också frågan ifall har jag förstått det rätt att man av misstag kan ladda ner 
såna här filer och då svarar du ja det är om nån som sagt det är ju en zip fil eller som en bunt 
liksom hoppackade på olika så att ja och då är det mycket möjligt att det kan innehålla liksom 
väldigt olika åldrar. Då undrar jag ifall det stämmer att det är på det här sättet att man av 
misstag kan ladda ner såna här filer?

Henrik: Vet inte det är väl mycket möjligt. 

FL1: Har du av misstag laddat ner dom här zip filerna som du har berättat om?

Henrik: Det kan ha hänt.

FL2: Har du medvetet också laddat ner såna här filer?

Henrik: Ja.
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FL2: Och vad är det som gör att du medvetet har laddat ner såna här filer?
Henrik: Jag vet inte det är väl svårt så.

FL2: Jag förstår att det är svårt att prata om men vi skulle gärna vilja förstå Henrik vad det är 
som gör att du medvetet laddat ner sån här material?

Henrik: (Lång tystnad) jag vet inte om jag vill ta det just nu direkt.

FL1: Jag går in på förhör nummer fyra det förhöret som hölls efter det förhöret som är nu har 
refererat till. Du har berättat i det förhöret att jag laddar ner zip filer och sånt, men man har 
inte haft nån koll på vad dom innehållit riktigt så att, håller du fortfarande fast vid det?

Henrik: Ja man har väl inte vetat exakt allt som fanns på.

FL1: Mm och så fick du också frågan om du kan ge några närmre namn på där du har sökt 
alltså webbsidor och då sa du nej inte nått jag kan komma på. Och så fortsätter vi att säga att 
det är väldigt mycket barn en hel del djur är det någonting dom du aktivt sökt efter, och då 
svarar du nej och då undrar jag om du fortfarande håller fast vid det svaret på den frågan?

Henrik: Det beror väl på hur man definierar aktivt så.

FL1: Mm förklara gärna?

Henrik: Ja det beror väl på hur ni definierar aktivt.

FL1: Har du, har du sökt efter alltså övergreppsmaterial som innehåller barn?

Henrik: Jag vet inte om jag kanske inte tar det just nu.

FL1: Du får också frågan om du är med i några grupper som pratar om sånt här, alltså 
barnpornografi övergrepp på barn, då svarar du nej. Håller du fast vid det svaret också idag?

Henrik: Jag vill inte ta det just nu.

FL1: Du vill inte ta det just nu?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, du fick också frågan om du har varit ute på Darknet någonting och du svarade vet 
inte, vet du svaret på det idag?

Henrik: Ni behöver inte ta det just nu.

FL2: Henrik när du säger du vill inte ta det just nu, vad är det som gör att du inte vill ta det just 
nu?
Henrik: Vet inte det är väl just nu bara.

FL1: Och du svarar också på frågan att du inte kommer ihåg ifall du har varit ute på Darknet, 
minns du bättre idag ifall du har varit ute där?

Henrik: Jag vill inte ta det just nu.

FL1: Vi säger också att också att det behövs speciella grejer för att komma ut där och det 
kommer du ihåg om man har haft om man säger så och då svarar du att du inte kan komma 
ihåg just nu i alla fall, minns du idag ifall du har använt dig utav nått verktyg för att komma ut 
på Darknet?
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Henrik: Jag vill inte ta det just nu.

FL2: Får jag bara ett förtydligande, känner du att du orkar fortsätta prata idag Henrik? Så inte 
det här är för jobbigt för dig att du behöver pausa här så?

Henrik: Det är väl okej prova kör på.

FL2: Mm.

Henrik: Säger till om (ohörbart).

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Jag säger till annars.

FL1: Mm jag kommer fortsätta läsa här ifrån samma förhör vi har också talat om för dig att det 
är särskilt hänsynslöst Internet relaterade sexuella övergrepp mot barn, och det är ju barn som 
skriker, gråter, blöder, blir torterade, urinerade på, dom hängs upp i krokar, berövas deras 
rörelsefrihet, dom är ihop tejpade, ihop kedjade, det är vuxna män som penetrerar små bebisar, 
små spädbarn, oralt, analt, vaginalt, det används olika liksom verktyg, sexleksaker, det är män 
med masker, djurmasker. Varför finns det här materialet på din telefon, och då svarar du inget 
jag kan svara på just nu. Är det någonting som du kan svara på idag?

Henrik: Nej jag vill inte ta det just nu. 

FL1: Du får också frågan men du säger att du inte har ett sexuellt intresse i barn, och du svarar 
nej, gäller det nejet än idag?

Henrik: Jag vill nog inte ta det just nu heller. 

FL1: För du har ju suttit här sen i maj och vi har hållit många förhör med dig och om du inte 
vill ta det just nu, när tänker du att du att du vill ta det då?
Henrik: Jag vet inte. 

FL1: Berätta varför du inte kan ta det idag?

Henrik: Jag vet inte känner bara inte för att ta det just nu. 

FL2: Då undrar jag Henrik att blir det bättre för dig vi har inbokat förhör i morgon att vi bryter 
här för att du (ohörbart) känns väldigt jobbigt vi vill inte pressa dig. Det är bättre för dig att vi 
bryter här så fortsätter vi i morgon.

Henrik: Om ni vill det så.

FL2: Det är vad som är bra för dig.

Henrik: Ni har väl fler frågor det är väl bara ställa fler frågor så svarar jag bara på det jag kan 
svara på just nu.

FL2: Ja men då vi fortsätter då annars får du säga till.

FL1: För vi ska prata om din mobiltelefon nu. Och man har gjort en mobiltelefon 
undersökning heter det, det är att man har gått igenom hela telefonen och sen så har man då 
utrett hur du har tagit emot barnpornografiskt material och även hur du har laddat ner det och 
hur du har förvarat det. Och jag, jag börjar, börjar gå igenom det här protokollet och sen så 
kommer vi att ställa frågor allt eftersom. Vi kommer börja om en app som heter Safe folder 
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kid secure phote vault app look, känner du igen den appen?

Henrik: Det är väl möjligt, kommer inte ihåg alla appar man har vad dom heter så. 

FL1: Det är i alla fall en applikation som innehåller flera funktioner det ger användaren bland 
annat möjlighet att låsa upp, att låsa applikationer med kod, spara bilder filmer, anteckningar 
samt surfa på Internet. E-post adressen som har använts för att registrera sig på den här appen 
det är henrik.ekholm1954@gmail.com och lösenordet för den här applikationen är qw3rty. I 
den här appen så har man hittat ettusen etthundra fyrtiotvå bilder av barnpornografisk karaktär, 
IT forensiker har hittat ettusen sexhundrafemtioen filmer av barnpornografisk karaktär. Och i 
mapparna som dom här filerna ligger i det är mappar som är tillgängliga för normala 
användare och med normal användare så innebär det en användare som är inloggad i appen. 
De har även påträffats tvåhundra femtiofyra bilder och filmer av barnpornografisk karaktär i 
en mapp som heter Roth media download, och sen så har det även hittats fyrahundra nittiosex 
alltså cache filer av barnpornografisk karaktär. Och då det faktum att det finns cachade bilder 
av barnpornografisk karaktär tyder på då att applikationsanvändaren med stor sannolikhet har 
öppnat dom applikationsskyddade mapparna som jag precis har beskrivit som innehåller 
barnpornografiskt material. Och då undrar jag hur det kommer sig att det här 
övergreppsmaterialet finns i din mobil Safe holder app?

Henrik: Antar för att jag har laddat ner.

FL1: Mm och varför har du den här appen Safe holder?

Henrik: Jag vet inte exakt.

FL1: För jag beskrev ju innan funktionerna och det var bland annat möjligheten att kunna låsa 
applikationer med kod, är det en av anledningarna?

Henrik: Antagligen.

FL1: Antagligen mm och jag tänker att du ska få kommentera att lösenordet till den här appen 
då som behövs för att komma åt övergreppsmaterialet alltså normalanvändare är samma 
lösenord som du har till ditt eller är samma ord som du har till ditt Kik konto och även till en 
annan applikation i din telefon så då blir det väldigt tydligt att det här är ett valt lösenord av 
dig till den här mappen. Jag tänker att du ska få kommentera det?

Henrik: Det är väl möjligt.

FL1: Vi kommer gå vidare till Tor browser som IT forensiker har även hittat i din telefon. Och 
den här applikationen gör det möjligt för användaren att surfa anonymt samt spara nedladdade 
filer till standardmappen som är rote media zero download och den här mappen har man ju 
tidigare nämnts då i detta protokoll och applikationen ger också möjlighet för användaren att 
spara favorit webbplatser och då benämns det som bokmärken. IT forensiker har kunnat hitta 
tjugonio stycken miniatyr bilder av barnpornografisk karaktär som har påträffats i mappen och 
det här är thumb nails alltså tumnaglar och dessa miniatyr bilder dom skapas automatiskt när 
mobilanvändare besöker webbsidor som innehåller bilder dom är alltså förminskade kopior av 
webbsidans bilder, dom här tum naglarna. Och utöver materialet av alltså barnpornografisk 
karaktär som jag har nämnt nu så har det även påträffats miniatyrbilder som visar på vad som 
kan tolkas som hemsidor med länkar. Och det finns en ett urklipp från en sida där det finns 
olika chat rooms och där så finns det bland annat chattar som heter babylowers chat, deutche 
peddo chat, naughty kids chat och tor peddo chat. Kommentera hur det kommer sig att den här 
tumnageln finns i din tor browser?

Henrik: Jag vet inte antar att det…antar att man antingen har jag väl besökt sidan eller vad det 
nu var. 
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FL1: Mm precis för dom här miniatyrbilderna skapas ju automatiskt när man besöker 
webbsida som innehåller dom här bilderna. Har du varit inne på en hemsida där dom här chat 
rooms finns?

Henrik: Mycket möjligt.

FL1: Mm det säger det här protokollet nämligen att du har varit.
Henrik: Mm.

FL1: Det finns ju även en miniatyrbild på topic links, då finns bland annat Alice in 
wonderland pedofiles naughty kids och då ligger det under file host och cp shering 
communitys, cp står för child pornography, har du varit inne här också?

Henrik: Antagligen.

FL1: Mm det finns även en chatt då som heter babylovers chat, och där så finns det då ja men 
chatt medlemmar som är med som har lita olika alias här och då är det bondage diaper boy but 
fuck och baby fettige är det här en chatt som du känner igen?

Henrik: Inte vad jag kan komma ihåg just nu.

FL1: Har du varit inne i chatt forum där man chattar om övergrepp på barn?

Henrik: Möjligt.

FL1: Och sen så har vi också en applikations databas som heter places escalate och det är 
alltså databaser som loggar flera olika funktioner som utförs av den här applikationen Tor och 
då så finns det en tabell som heter most places och den används för att spara information om 
webbsidor som har besökts och där så har man i förlåt IT forensiker har kunnat hittat och varit 
inne på url adressers som heter bland annat peddobam kidflix och I love cp doubble you, har 
du varit ute på dom här hemsidorna?

Henrik: Det är väl möjligt. 

FL1: Det finns också hundratjugo bokmärken med namn som kan misstänkas tillhöra 
webbsidor som innehåller barnpornografiskt material och dom här bokmärkena det är 
ingenting som, som sker automatiskt utan det är någonting som man aktivt behöver bokmärka 
som sina favoriter. Och vi ska gå in på dom, det finns som sagt hundratjugo stycken och jag 
kommer inte läsa upp alla, ni kommer få ta del utav det här protokollet ändå. Men jag läser 
upp några stycken och där så är det bokmärkt då Lolita city, Naughty kids, (ohörbart), Kaja 
under age home, Melinda tree year old, Dad and little girl, Babylovers chatt och då är det 
samma chatt som jag nämnde tidigare, Newborn slugs, Babies for toddlers amused, Free child 
porn videos, Child pussy, Little girls, Child (ohörbart), Dog, Fucking little girls, Baby come 
collection, New born slugs, Pedofil weardness, Kid flicks, och Pedobum. Kommentera att det 
här är bokmärken i din tor browser?

Henrik: (Lång tystnad) den vill jag inte ta just nu.

FL1: Då kommer vi gå in på appen Mega som IT forensiker har hittat i din telefon. Och det är 
Google play användaren Henrik.Ekholm1984@gmail.com som är användaren av den här 
Mega appen och applikationen innehåller en rad funktioner då så som möjligheten att spara 
mediafiler och samt dokument både lokalt på mobiltelefonen men även i Mega applikationens 
molntjänst. Och filerna kan sedan delas med andra användare vida Mega url länkar men det 
finns även möjlighet att chatta med andra Mega användare. Och e-posten som används då här 
på Mega appen det är qwerty@protonmail.com alltså samma lösenord då till Safe holder vault. 
Det IT forensiker har kunnat se här det är ju att det finns en bild som är en skärmklipp alltså en 
screen shot och bilden har sparats och den bilden har du fått skickat till dig och sparat ner. Så 
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då har den skickats till dig, den ligger i molntjänsten, bilden har sparats ner och sen så har den 
skyddats med lösenord. Har du mottagit övergreppsmaterial via Mega appen?

Henrik: Jag antar det.

FL1: Mm det finns även en till bild med samma kedja, du har fått den skickad till dig den 
ligger i molnet, den har sparats ner till telefonen och sen lösenordskyddats. Den här bilden är 
alltså en catche i (ohörbart) Mega kallas det och det är en alltså miniatyrbild som skapas då när 
användaren väljer att visa en bild som finns i molntjänsten fast i ett större format och inte bara 
i mapp vyn eller när användaren vill se en bild som tagits emot vid en fildelningslänk. Så 
protokollet menar på att den här bilden har öppnats upp i ett stort format. Och förutom dom 
här miniatyr förutom miniatyrbilden då som jag har precis beskrivit så innehåller mappen även 
170 miniatyrbilder av familjefoton. Och då är det din familj det är bilder på den. Vi kommer 
gå vidare till Wickr och det är en krypterad chatt applikation och vi har ju tagit del utav chattar 
från den. Och då är ju chatten som vi har redan gått igenom ja. Varför har IT forensiker hittat 
Wickr appen i din telefon?

Henrik: Ja för att jag har använt den.

FL1: Mm och varför har du använt Wickr?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Varför har du laddat ner Wickr, vad var syftet med det?

Henrik: Jag antar för att använda den.

FL1: Mm använda den till vad?

Henrik: Ja till att chatta antar jag.

FL1: Mm chatta om vad?

Henrik: Olika saker antar jag.

FL1: Mm applikationen av installerades också den 4:e maj 2022, klockan 10:24 och det är 
samma dag som du blir konfronterad av Dumpen. Varför tog du bort Wick rappen den dagen?

Henrik: För att jag kände för det antar jag.

FL1: Var det anledningen att du kände för det?

Henrik: Jag antar det.

FL1: Så det finns inget samband då att du blir konfronterad av Dumpen och att du väljer att 
senare att ta bort Wickr appen?

Henrik: Det kanske det finns.

FL1: Mm berätta mer om det sambandet?

Henrik: Jag anser att det inte har nån relevans jag vill inte svara på det just nu i alla fall.

FL1: Så slutsatsen då det är att det faktum av analysen har visat att Mega filer av 
barnpornografisk karaktär aktivt har flyttats från mappen download till Safe holder vault tyder 
på att mobilanvändaren med största sannolikhet hade för avsikt att spara materialet lokalt i 
mobiltelefonens lagringsutrymme. Och analysen av den sparade historiken i tabellen Most 
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places bokmärkena i databasen Places escalite som tillhör webbläsaren Tor browser visar att 
programmet kan ha använts för att ladda ner material som från webbsidor kan misstänkas 
innehålla material av barnpornografiskt karaktär till vault mappen då roth media download. 
Och undertecknad har även hittat historik i applikationen Mega som visar att bilden screen 
shot aktivt har sparats till mobiltelefonens lagringsutrymme. Min fråga är hur du har lärt dig 
att hantera material på det här sättet?

Henrik: Jag vet inte om jag tycker det har nån relevans att jag känner inte för att svara på det 
just nu.

FL1: Varför har material i din telefon hanterats på det här sättet med Tor och Darknet och 
Mega safe folder vault, med lösenords skyddade mappar?

Henrik: Som sagt så ser jag inte relevansen så att vill inte svara på det just nu.

FL1: När du då fick frågan i ditt förhör alltså tidigare förhör ifall du aktivt har sökt efter barn 
och en hel del djur, då svarar du nej. Men då menar jag på att det inte stämmer, med tanke på 
att du har bokmärkt dina favoritsidor och det är inte någonting som sker automatiskt utan man 
bokmärker aktivt och då är det ju bokmärken med peddo barn, dad little girl, babylover, 
newborn slugs, free child porn, child pussy, child (ohörbart) fucking little girls, hur menar du 
på att du aktivt inte har sökt efter små barn?

Henrik: Jag vill inte svara på det just nu.

FL1: Mm och när du också får frågan ifall du har varit med i några grupper som pratar om sånt 
här, alltså övergrepp mot barn då svarar du nej. Men det vet vi också inte stämmer du har ju 
varit inne på Kik och där har du även mottagit barnpornografisk material, på Snap så har du 
pratat med barn, vi vet att du har Tor, vi vet att du har Mega och där har du även mottagit 
barnpornografiskt material, så hur kommer det sig att du säger saker i förhör som inte stämmer 
och det här är objektiv fakta, det är inte jag som säger att det inte stämmer. Utan det är det här 
protokollet. Du får frågan är du med i några grupper som pratar om sånt här, och du svarar nej. 
Men det vet du inte stämmer, du är visst med i såna här grupper. Dolce chatt peddo, 
babylovers chatt. Och när du också får frågan ifall du har varit ute på Darknet någonting, då 
svarar du vet inte. Och så säger du det kommer jag inte ihåg i alla fall men, men vi vet att du 
har varit ute på Darknet, det är ytterligare en sak du har sagt i förhör tidigare som inte stämmer 
som motbevisas av objektiv fakta.

Adv: Det var väl i och för sig inte nått som inte stämde just det där du läste upp nu då, du sa 
väl att han inte du sa väl att han inte visste inte kom ihåg eller vad du läste ju någonting.

FL1: Mm.

Adv: Så det stämmer väl i och för sig inte det där påståendet då.

FL1: Nej men då har varit ute på Darknet, stämmer det?

Henrik: Det är väl möjligt. 

FL1: När du också får frågor ifall ja men kommer inte ihåg det behövs ju speciella grejer för 
att komma ut där, och det kommer du ihåg om man säger så. Och du svarar att jag kan inte 
komma ihåg just nu i alla fall. Och när jag frågade dig ifall du kommer ihåg idag, då fick jag 
inget svar. Men utifrån det här protokollet så vet vi ju att du har haft Tor, Mega och Darknet.

Adv: Alltså ställer du om frågorna eller är frågan varför han har sagt saker som du menar inte 
stämmer, vad var frågan?

FL1: Nu så var min fråga för du har tidigare fått frågan i förhör ifall du har använt speciella 
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grejer för att komma ut på Darknet, och då säger du jag kan inte komma ihåg just nu i alla fall. 
Och jag ställde även samma fråga idag och jag fick inget svar. Men nu vet vi utifrån det här 
protokollet att du har varit ute på Tor, Mega och Darknet. Jag tänker att du kan få kommentera 
det?

Henrik: Jag tror jag behöver en toa paus.

FL1: Mm vi pausar förhöret klockan är 15:19.

Paus 01:15:12.

FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 15:36. När, när vi får en berättelse så behöver ju vi 
kontrollera den och när vi har gått igenom det här protokollet det IT forensiska protokollet så 
har ju vi kunnat se att saker som du har sagt i ditt tidigare förhör eller i dina tidigare förhör 
dom stämmer inte överens med vad objektiv fakta säger. Du har sagt i dina tidigare förhör att 
dina sexuella preferenser är vuxna kvinnor och att det övergreppsmaterialet som du har tittat 
på att det ska ha rört sig om tonåringar och sen så har du även vid ett tillfälle sagt att du är 
intresserad av arton år och uppåt. Och då får du gärna förklara för oss kopplingen mellan 
vuxna kvinnor, arton år och uppåt och dina aktivt markerade bokmärken, det var bland annat 
ja child pussy, newborn slugs och toddler child count och baby count och många fler?

Henrik: Vill inte svara på det just nu.

FL1: Mm för om man kollar bland dina bokmärken då så hittar man ju inte orden adult, 
women, teen eighteen year old, hur kommer det sig att dom orden inte finns?

Henrik: Jag vill inte svara på just nu.

FL1: Du får gärna förklara hur det här går ihop med ditt svar på frågan om du har ett sexuellt 
intresse för barn, då svarar du nej?

Henrik: Vill inte svara på det just nu.

FL1: En av dina rättigheter som misstänkt är ju att du inte behöver svara på våra frågor, men 
du säger att du inte vill svara just nu. Och då undrar jag när tänker du att du ska börja svara på 
våra frågor?

Henrik: Det kan jag inte svara på just nu.

FL1: Nej för du har ju suttit här sen i maj Henrik. Har du resonerat med dig själv när du tänker 
att du vill börja berätta eller svara på frågor?

Henrik: Ja men du får väl se.

FL1: Mm ja jag stannar där har du någonting?

FL2: Nej.

FL1: Försvaret?

Adv: Nej.

FL1: Inga frågor, finns det någonting som du skulle vilja lägga till innan vi avslutar?

Henrik: Nej.
FL1: Då avslutar vi förhöret klockan är 15:41.
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Förhöret avslutat.
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Förhör
Förhör 12

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande misstanken Grovt barnpornografibrott

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-09-29
Förhör påbörjat

13:18
Förhör avslutat

14:31
Förhörsplats

Häktet kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Häktet, Kronoberg
Förhörsdatum: 2022-09-29
Klockslag: 13:18
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Så precis som dom tidigare gångerna så kommer jag börja med att läsa upp dina 
rättigheter som misstänkt. Du har rätt att inte yttra dig, alltså du behöver inte svara på våra 
frågor, du har rätt till försvarare vilket du har här idag, du har rätt att ta del av misstankarna 
emot dig och om dom skulle förändras och även ta del av utredningen i den mån det går. Med 
andra ord så länge det inte är till men till utredningen. Har du förstått dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Bra, vi kommer gå in på lite kompletterande frågor utifrån förhöret som vi höll med dig 
igår. Och igår så valde du att erkänna grovt barnpornografibrott enligt gärningsbeskrivningen 
då som lästes upp för dig. Exempelvis att det rör sig om penetrerade spädbarn och ihop 
kedjade barn och så vidare. Frågan är hur det kommer sig att du i förhör nummer elva väljer 
att erkänna misstanken som lästes upp för dig redan tidigt i maj?
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Henrik: Vad sa du hur menar du?

FL1: Hur det kommer sig att du i ditt elfte förhör när du har givits möjlighet att berätta väljer 
att erkänna grovt barnpornografibrott?

Henrik: Alltså med det som var igår?

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Med igår eller?

FL1: Ja precis i ditt elfte förhör som var igår.

Henrik: Ja det jag valde bara erkänna helt enkelt.

FL1: Mm du valde helt enkelt att erkänna igår?

Henrik: Ja.

FL1: Mm okej, och hur var det innan det då fram tills igår?

Henrik: Jag skämdes oerhört mycket över det så att det var väl det som hindrade mig från att 
erkänna tidigare.

FL1: Mm okej, igår så fick du även frågan om vilka åldrar det har rört sig om, och då har du 
svarat att du inte vet exakt, du fick också frågan hur du har laddat ner materialet, du svarar du 
vet inte exakt. Du fick frågan om vilka webbplatser du har laddat ner ifrån, det vet du inte. 
Och du fick också frågan om du kunde namnet på några webbplatser som innehåller 
barnpornografi och du svarar att du inte vet. Så igår så tolkar vi det som att du inte visste 
svaret exakt på ganska många av våra frågor, bland annat dom som jag nyss läste upp här. 
Men vi kommer också att gå in på ett protokoll som våra barnpornografi granskare har skrivit 
ihop. Och genom det protokollet då som har skrivits ihop utifrån materialet som har påträffats 
hos dig så kommer vi kunna få svar på en del utav dom här frågorna utifrån protokollet, men 
jag undrar om du skulle vilja svara innan vi går igenom protokollet?

Henrik: Nej jag kan inte komma ihåg exakt vad dom hette eller så som man ja, om ni har 
hittat nån fil eller någonting som har man lagt in en del bokmärke och inte ja tänkt mer på vad 
liksom namnet på sidan eller vad det nu är.

FL1: Mm vilka åldrar har det rört sig om på barnen som har förekommit i övergrepps 
materialet?

Henrik: Eh det vet jag inte exakt (ohörbart) nej jag är väl ingen expert på det så att jag vet helt 
enkelt inte.

FL1: Nej men uppskattningsvis?

Henrik: Jag vill inte uppskatta.

FL1: Nej för jag tänker att , så du 
vet ju hur ett barn ser ut.

Henrik: Jag vill ändå inte uppskatta.
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FL1: Nej, har det rört sig om små barn bebisar?

Henrik: Ja det antar jag.

FL1: Du antar det? Är du osäker fortfarande?

Henrik: Mm jag vet inte jag det är bara svår att uppskatta. 

FL1: Vet, vet du skillnaden på hur en tonåring ser ut och hur en bebis ser ut till kroppen?
Henrik: Ja det antar jag.

FL1: Har det funnits bebisar som blir penetrerade i det barnpornografiska materialet som vi 
har hittat hos dig?

Henrik: Ja det antar jag.

FL1: Okej.

FL2: Fast jag vi kommer ju följa upp dina svar varje gång, eftersom det finns 
tolkningsutrymme anser vi på till exempel säga antar det. Kan du beskriva med fler ord när 
du säger antar vad du menar lite mer exakt?

Henrik: Ja dom kan har minns inte exakt vad som finns och vad jag har laddat ner så att jag 
kan det blir svårt för mig att avgöra.

FL1: Ska vi gå in på protokollet då?

FL2: Mm. Då tänkte jag gå igenom det som är en sammanfattning av samtliga beslagens 
innehåll. Och det är ett analys protokoll avseende övergreppsmaterial. Och det är upprättat av 
utredare Maja Wattberg på ISÖB Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Och hon 
har haft i uppdrag då som i egenskap av barnpornografigranskare att gå igenom materialet. 
Och jag tänkte först dra definitionen på deras bedömningar hur den ser ut. Och då är det finns 
det någonting som heter övergreppsmaterial det har också kallats för barnpornografibrott 
genom normalgraden. Och det här är då bilder och filmer som bedöms som 
övergreppsmaterial som visar i allra högsta grad flickor som inte har påbörjat sin 
pubertetsutveckling och som inte har genomgått fullbordad pubertetsutveckling, samt flickor i 
spädbarnsåldern. Flickorna som skildrats poserar helt eller delvis nakna, fokus är på deras 
helt eller delvis nakna kroppar, samt nakna underliv och eller bröst. Det förekommer bilder 
och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar och eller föremål utanpå 
underliven. Det förekommer även närbilder på flickors nakna underliv, vidare förekommer 
det bilder och filmer på flickor och pojkar som är helt eller delvis nakna som berör varandras 
nakna kroppar och eller nakna underliv. Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga 
sexuella motiv och vara ägnade att stävja till sexualdriften. Är det någonting som du tycker är 
oklart där Henrik?

Henrik: Nej.

FL2: Mm då går jag vidare till hur dom definierar särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
som man också kan kalla barnpornografibrott och grovt. Och det är bilder och filmer som 
bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial som visar i alla högsta grad särskilt små 
barn, flickor och pojkar, samt spädbarn som inte påbörjat sin pubertetsutveckling. Barnen 
som skildras utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp. Dom sexuella 
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handlingarna och dom sexuella övergreppen består av anal, vaginal och oral penetration av en 
fullvuxen mans erigerade penis, ett djurs kön och eller tunga, olika föremål samt vuxna 
människors både män och kvinnors fingrar, händer, mun och eller tunga. Det förekommer 
bilder och filmer på barn, flickor och pojkar som utför sexuella handlingar på varandra, samt 
flickor som penetrerar sig vaginalt, oralt samt analt med fingrar och eller olika föremål. Det 
förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av 
penetrationer samtidigt som dom berövas sin rörelsefrihet genom att deras händer fötter och 
kroppar är bundna på olika sätt. Det förekommer även bilder och filmer på spädbarn och små 
barn som avbildas med kroppsvätskor i ansiktet och på kroppen i form avföring, urin och 
spermaliknande vätskor. Även bilder på vad som förefaller vara döda barn som utsätt för 
varaktig beröring av en fullvuxen mans erigerade penis. Och vuxen människas finger, samt 
anal, oral eller vaginal penetration av en fullvuxen mans erigerade penis förekommer. Vidare 
förekommer det bilder och filmer på små barn som utsätts för tortyrliknande övergrepp 
bestående av våld, tvång berövad rörelsefrihet samt penetrationer enligt ovan. Dessa bilder 
och filmer är bedömda har påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka barnens 
integritet. Är det någonting du tycker är oklart i den här delen?

Henrik: Nej.

FL2: Mm då går vi över till sammanfattningsvis hur mycket av det här då som är att betrakta 
som övergreppsmaterial av dom här filerna som finns. Och det är 38581 stycken filer, och det 
av det här som att betrakta som övergrepps material. Barnpornografi är 22708 bilder, det som 
är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial är 8458 stycken bilder. Och vad 
det gäller filmer som betraktas som övergreppsmaterial barnpornografi är 2076 stycken 
filmer. Totalt har dom här filmerna en speltid på cirka 118 timmar 58 minuter och 7 sekunder. 
Och filmer som är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergrepps material som grovt 
barnpornografi det är 5339 stycken filmer. Och dom har en total speltid om cirka 313 timmar 
56 minuter och 14 sekunder. Den sammanlagda speltiden för samtliga filmer är cirka 432 
timmar 54 sekunder och 21 sekunder. Är det någonting du tycker är oklart där Henrik?

Henrik: Nej. 

FL2: Har du några frågor Olle?`

Adv: Ja vad sa du att det var 38000 var den första siffran du sa någonting, 38500 ish det var 
barnpornografi övergreppsmaterial?

FL2: Det är sammanfattningsvis då allt som är.

Adv: Jaja.

FL2: Övergreppsmaterial sammanfattningsvis.

Adv: Det var totti, och sen var det 22000?

FL2: Bilder som är övergreppsmaterial det vill säga normalgraden då.
Adv: Okej.

FL2: Mm.

Adv: Och sen var det 8500 särskilt hänsynslöst.

FL2: Ja bilder.
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Adv: 2000 i filmväg som var normal och 5000 som var särskilt ja.

FL2: Ja.

Adv: Tack.

FL2: Mm ja det var det.

FL1: Ja och då det här övergreppsmaterialet som nu Karin har läst upp har ju hittats i olika 
lagringsmedier så jag kommer gå in på varje lagringsmedia och så kommer jag läsa upp alltså 
den totala mängden som har hittats i varje enskild lagringsenhet då. Och då vill jag bara 
stämma av med dig Olle innan, vill du att jag läser upp beslagsnummer annars så kommer du 
få ta del utav?

Adv: Ja nej men det kommer inte gå.

FL1: Nej då har vi ett USB minne sammanfattningsvis där är det 36 stycken filer att betraktas 
som särskilt nej betraktas som övergrepps material, 24 stycken bilder särskilt hänsynslöst 
övergreppsmaterial och 12 stycken filmer som är särskilt hänsynslöst övergrepps material. Vi 
har ytterligare ett USB minne där är det 2754 stycken filer att betrakta som övergrepps 
material, 1896 stycken bilder som är övergreppsmaterial, 367 stycken bilder att betrakta som 
särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 245 stycken filmer som är övergreppsmaterial. 491 
stycken filmer att betraktas som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Vi har ytterligare ett 
USB minne där det finns 6612 stycken filer att betrakta som övergreppsmaterial, 3756 
stycken bilder är att betrakta som övergreppsmaterial, 1224 stycken bilder är att betrakta som 
särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 432 stycken filmer är att betrakta som 
övergreppsmaterial och 1200 stycken filmer att betrakta som särskilt hänsynslöst.

Adv: Förlåt är det här verkligen nödvändigt alltså att det alltså det kommer ju delges ytterligt, 
nu läser ni ju bara upp allt alltså vad ska vi göra med det han kommer ju inte behöva 
kommentera det ändå.

FL1: Alltså vi, vi har ju som rutin och delge den informationen som liksom framkommer till 
oss och pratar man runtomkring den, om det är okej för er så tar ni del utav det här sen.

Adv: Ja alltså det är ingen idé att ni läser upp det här du kommer inte ihåg nått av det här 
ändå nu eller?

Henrik: Nej.

FL1: Nej men då, då går vi då går ni igenom det här själva då?

Adv: Mm.

FL1: Mm bra, däremot så kommer jag läsa upp gällande mobiltelefonen för det var den vi 
pratade primärt om igår. Och där så finns det sammanfattningsvis 4284 stycken filer att 
betrakta som övergreppsmaterial och där är det 1735 stycken bilder som är 
övergreppsmaterial, 744 stycken bilder som är att betrakta som särskilt hänsynslöst 
övergreppsmateria, 617 stycken filmer är att betrakta som övergreppmaterial och 1188 filmer 
är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Och beskrivning då av materialet 
som har hittats i mobiltelefonen det visar på flickor i olika åldrar allt ifrån spädbarn och 
särskilt unga flickor som inte har påbörjat sin pubertets utveckling till flickor som är äldre 
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och som påbörjat sin pubertetsutveckling men som inte genomgått fullbordad sådan. 
Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis 
nakna kroppar, samt nakna underliv eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor 
berör sina nakna underliv med fingrar eller föremål utanför underliven. Vidare förekommer 
det även närbilder på flickors nakna underliv. Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga 
sexuella motiv och vara ägnade att vädja till sexualdriften. Det särskilt hänsynslösa 
övergrepps materialet där är det bilder och filmer som har bedömts som särskilt hänsynslöst 
övergreppsmaterial i mobiltelefonen och det visar i allra högsta grad särskilt små barn och 
spädbarn i huvudsak flickor som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. Vidare skildras 
unga flickor som har påbörjat sin pubertetsutveckling men som inte genomgått fullbordad 
sådan, barnen som skildras i bilder och filmerna utsätts för olika sexuella handlingar och 
sexuella övergrepp. De sexuella handlingarna och dom sexuella övergreppen består av anal, 
vaginal och oral penetration av en fullvuxen mans erigerade penis, ett djurs kön och eller 
tunga. Olika föremål samt vuxna människors både män och kvinnors fingrar, händer, mun 
och eller tunga. Det förekommer bilder och filmer på barn som utför sexuella handlingar på 
varandra samt på flickor som penetreras i vaginalt, oralt samt analt med fingrar och eller 
föremål. Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för 
olika typer av penetrationer, samtidigt som dom berövas sin rörelsefrihet genom att deras 
händer, fötter och kroppar är bundna på olika sätt. Det förekommer även bilder och filmer på 
spädbarn och små barn som avbildas med kroppsvätskor i ansiktet och på kroppen i form av 
avföring, urin och spermaliknande vätskor. Det finns bilder på vad som förefaller vara döda 
barn som utsätts för varaktig beröring av en fullvuxen mans erigerade penis. En vuxen 
människas finger samt anal, oral eller vaginal penetration av en fullvuxen mans erigerade 
penis. Sen så har vi två stycken filer här som man har valt att beskriva och filnamnet är Felix 
sen är det efterföljande siffror och så, du kommer kunna få läsa det sen här. Men ovan fil är 
en bild innehållande flera bilder som visar vad som förefaller vara ett dött barn, en flicka som 
utsätts för bland annat varaktig beröring och penetrering av en fullvuxen mans erigerade 
penis. Vidare förekommer det bilder och filmer på små barn som utsätts för tortyrliknande 
övergrepp bestående av våld, tvång, berövad rörelsefrihet, samt penetration enligt ovan. Ett 
exempel på just detta är nedan film som heter Daisy destruction girl heart core whitefull 
quality webb. Och denna filmen är en känd film som sprids världen över och filmen är cirka 
tjugosex minuter och trettioen sekunder lång. I filmen skildras en särskilt ung flicka som 
utsätts för olika tortyrliknande övergrepp av olika kvinnor. Flickan blir bland utsatt för 
vaginal och anal penetration av en vuxen kvinnas finger. Flickan berövas sin rörelsefrihet 
genom att hon blir upphängd upp och ner samtidigt som hon blir utsatt för våld genom slag 
samt blir bränd på olika delar av kroppen. I slutet av filmen blir flickan avbildad av 
kroppsvätska genom urin samtidigt som hon hålls upp och ner ovanför en toalett. Och det var 
mobiltelefonen. Är det någonting som är oklart gällande det som har hittats i din 
mobiltelefon?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, så då har vi gått igenom dom olika definitionerna totala mängden 
övergreppsmaterial som har påträffats och det är närmare 40.000 bilder och filmer, 
uppskattningsvis arton dagars speltid av övergreppsmaterial. Igår i ditt förhör så sa du att du 
har kollat på någon fil, och att du inte visste ungefär och du visste ungefär vad dom andra 
filerna har varit. Och jag tänker att du ska få förklara för oss hur det går ihop det här att du 
har sett någon fil, men protokollet säger att det finns 40.000 filer och arton dagars speltid av 
övergreppsmaterial. 

Henrik: Ja det var när du frågade om zip filer att jag hade inte kollat igenom. Liksom man har 
väl laddat ner ett flertal zip filmer men man har ju inte kollat igenom allt som dom innehåller 
och det jag har sett och.
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FL1: Du berättade för oss igår att du har sett någon fil?

Henrik: I en enskild zip film ja sen kanske man kollat i en annan zip fil och så vidare.

FL1: Mm.

Henrik: Men man har ju inte kollat igenom alla som var i zip filen just det är det jag försökte 
få fram.

FL1: Okej men då får du gärna berätta mer för det verkar ändå som att du har koll nu på det 
är med zip filer och hur det går till, du har 40.000 bilder och filmer av övergreppsmaterial på 
barn, hur mycket av det här materialet har du tittat på?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Nej och vad är det som gör att du är osäker på vad uppskattningsvis vilka åldrar dom 
här barnen har?
Henrik: Jag förstår inte vad du menar.

FL1: Nej, när jag frågar dig vilka åldrar barnen har så säger du att du inte vet exakt för att det 
är svårt att bedöma. När jag vidare frågar dig uppskattningsvis så vill du inte uppskatta ålder 
på dom, och när jag frågar dig om du vet skillnaden på hur en tonåring ser ut och hur en bebis 
ser ut till kroppen och sen frågar dig ifall det har förekommit bebisar i det här material så 
upplever jag att jag inte får något tydligt svar?

Henrik: Ja det ni har ju sett det ni har hittat så jag antar väl det så.

FL1: Okej det här dom här beskrivningarna av materialet som har hittats i din mobiltelefon, är 
det här material som du har laddat ner och tittat på?

Henrik: Jag har väl inte tittat på allt men det…

FL1: Men berätta vad du har tittat på?

Henrik: Det kan jag inte komma ihåg jag det.

FL1: Men om du Henrik inte kommer ihåg vad du har tittat på, hur vet du då att du inte har 
tittat på allt?

Henrik: Nej jag vet bara att jag inte har tittat på allt.

FL1: Finns det någonting som du känner dig säker på gällande det här övergreppsmaterialet?

Henrik: Inte vad jag kan komma ihåg just nu.

FL1: Mm när vi säger att det finns närmare 40.000 bilder och filmer och arton dagars speltid 
på övergreppsmaterial, vad tänker du själv om den mängden?

Henrik: Det låter väldigt mycket.

FL1: Mm väldigt mycket, och du som ändå har kolla på det här med zip filer och utifrån 
protokollet igår varit ute på Darknet och använt olika browsers för att komma ut där 
uppskattningsvis hur lång tid tar det att ladda ner så här mycket material?
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Henrik: Ingen aning, det har ju inte skett på en gång om man säger så.

FL1: Nej, nej precis för det ser ju vi i det forensiska protokollet också att det har skett över 
längre tid vid flera olika tillfällen, så det stämmer.

Henrik: Mm precis.

FL1: Mm och du kommer inte ihåg nån utav dom här gångerna där du har laddat ner 
övergreppsmaterial eller en sida där du har laddat ner ifrån?

Henrik: Nej.

FL1: Och i tidigare förhör har du sagt att du inte har problem med minnet, så hur kommer det 
sig att du inte minns någonting?

Henrik: Jag har ingen aning jag  minns bara inte.

FL1: Och när du då får frågan igår om du har sökt på barn, så svarar du att du inte vill ta det 
just nu, är det någonting som du vill ta idag?

Henrik: Det (ohörbart).

FL1: Mm och när du också fick frågan om du har varit med i grupper som pratar om 
övergrepp på barn, så svarar du att du inte vill ta det just nu, och då undrar jag om du skulle 
vilja ta det nu?

Henrik: Ja (ohörbart).

FL1: Samma gäller om du har varit ute på Darknet då svarar du att du inte vill ta det just nu?

Henrik: Ja det är det väl antagligen också.

FL1: Och på frågan där det behövs vissa grejer för att komma ut där så svarar du också att du 
inte vill svara just nu.

Henrik: Det antar jag väl att det behövs.

FL1: Mm och frågan gällande om du har ett sexuellt intresse för barn, då svarar du att du inte 
ville ta det just då, vill du svara på den frågan nu?

Henrik: Det här är väldigt jobbig och prata om det är svårt.

FL1: Mm men ta din tid.

Henrik: Jag vet inte jag antar väl det (ohörbart).

FL1: Och det här då med dina alltså aktiva sökningar då som vi formulerade frågan om du 
aktivt hade sökt efter djur och barn, och sen så gick vi även in på dina bokmärken där. Och då 
fick du också frågan hur det kommer sig att ord som adult women inte finns med eller teen 
eller eithteen year old, då svarade du att vill inte ta det just nu. Och jag undrar om du skulle 
vilja svara på den frågan idag hur det kommer sig att, att dina bokmärken endast består utav 
alltså ord som baby pussy child count, newborn sluds, child pornography?
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Henrik: Jag vet inte vad jag ska svara på det så.

FL1: Mm om jag ställer frågan så här du har berättat idag att du antar att du har ett sexuellt 
intresse för barn, är det därför du har bokmärkt dom här sidorna som innehåller 
övergreppsmaterial på barn i låga åldrar?

Henrik: Antar det.

FL1: Jag lyssnar ju på det som du säger, och du säger att det här är jobbigt. Och det har jag 
respekt för, men det är också viktigt att det finns en tydlighet här för jag får inte anta att jag 
förstår dig när jag inte gör det. Och med risk för upprepning nu Henrik när du svarar på 
frågan om du har ett sexuellt intresse för barn så svarar du att jag antar det, och det svaret har 
förekommit på tidigare frågor också och rätta  mig ifall jag förstår fel men när du svarar jag 
antar det finns det liksom är du osäker på ifall du har ett sexuellt intresse för barn?

Henrik: Det är väl bara väldigt jobbigt att prata om därför väljer att svara vet inte.

FL1: Mm tolkar jag dig rätt att när du svarar på det sättet som du gör att du antar det, är det 
för att det är jobbigt att svara?

Henrik: Ja.

FL1: Ja och som sagt det är viktigt att du rättar mig ifall jag förstår fel nu eller säger fel. Men 
när jag ställer frågan om du har ett sexuellt intresse för barn och du svarar jag antar det, har 
jag tolkat det rätt då som att du har det?

Henrik: Antagligen.

FL1: Så dom här USB stickorna och hårddiskarna, minneskorten och mobiltelefon vi hann 
inte eller vi gick inte igenom varje protokoll. Men dom här lagringsenheterna som innehåller 
övergreppsmaterial är det dina lagringsenheter?

Henrik: Jag antar det men det är svårt att säga om jag inte ser dom framför mig, men jag antar 
det. 

FL1: Och förstår jag det rätt att det är svårt att säga för att du inte vet hur dom ser ut och att 
det inte är själva innehållet som gör dig osäker?

Henrik: Ja lite både och men ja.

FL1: Men du har för förstår jag det rätt att du har innehaft det här materialet som har 
beskrivits idag i olika typer utav lagringsmedier?

Henrik: Det är väl mycket möjligt.

FL1: Okej, har du några? Kör du.

FL2: Jag bara sitter och funderar Henrik för att tidigare så har du det här har du förklarat att 
det har handlat om konstig nyfikenhet, konstig spänning det är två uttryck du har använt att 
det var anledningen till att du har tittat på sånt här material det var initiala förhör som du 
beskrev det så. Hur finns det liksom en kopplar du det till att du har ett sexuellt intresse för 
barn eller vi försöker liksom förstå vad är det som gör att du har innehaft det här materialet?

Henrik: Jag antar det.
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FL2: Ja jag bara försöker förstå när du säger antar om det är när du antar jag försöker hitta 
synonymer om det handlar om att gissa eller veta eller vad det här antar betyder för dig?

Henrik: Jag vet inte.

FL2: Jag måste bara förtydliga när du svarar du vet inte var det att det betyder vet inte eller 
var det att du inte visste svaret på min fråga nu så inte jag missförstår?

Henrik: Jag vet inte exakt själv.

FL1: Det här sexuella intresset för barn hur har du hanterat det? Liksom hur har det blivit för 
dig?

Henrik: Jag skäms väl oerhört mycket över det.

FL1: Mm precis du har ju berättat att du skäms och att det är jobbigt att prata om har du pratat 
med någon om det innan?

Henrik: Nej.

FL1: Förstår jag det rätt att du liksom hållit det inom dig då?

Henrik: Mm.

FL1: Och hur länge har du haft ett sexuellt intresse för barn?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Minns du om det liksom var i tonåren eller när du liksom i vuxen ålder?
Henrik: Antar det, det är väl kanske i tonåren det börjar.

FL1: Ja i tonåren och jag skulle vilja påstå just alltså tonårsålder i sig är ganska känslig ålder 
rent generellt, men bara om du vill svara på hur har det här påverkat liksom dig och ditt liv 
och liksom i relationer?

Henrik: Ja jag vet inte själv jag har väl liksom levt med det liksom hemlighet, dolt det för alla 
så att ja så det har väl liksom levt ett relativt normalt liv.

FL1: Mm och hur har det känts på insidan då, du beskriver att du har levt ett normalt liv hur 
har det känts på insidan?

Henrik: Oerhörd skam.

FL1: Mm hur har det liksom påverkat relationen till dig själv?

Henrik: Jag vet inte jag har väl kanske inte riktigt liksom reflekterat över det till mig själv 
(ohörbart) ja man har väl försökt låta bli att tänka på det så mycket som möjligt.

FL1: Och hur gör du då när du försöker låta bli att tänka på det?

Henrik: Tänker väl på annat.

FL1: Mm och hur blir det när du tänker på det?
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Henrik: Jag vet inte det känns väldigt jobbigt.

FL1: Mm och hur hanterar du dom känslorna då, när det blir jobbigt för dig?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Förstår jag dig rätt då att du (ohörbart) här och du har haft en hemlighet liksom för din 
omgivning sen du var i tonåren?

Henrik: Mm.

FL1: Ja.

FL2: Men det här med då att titta på dom här filmerna du har laddat ner barnpornografin, 
tänker du det i förhållande till att du antar att du har sexuellt intresse för barn?

Henrik: Jag förstår inte riktigt frågan?

FL2: Men jag tänkte det här att du då (ohörbart) prata om det, det här att du inte velat tänka 
på det, men när du har laddat ner dom här filmerna så hur förhåller det sig i förhållande till 
det här att du antar att du har ett sexuellt intresse för barn?

Henrik: Alltså menar du om kopplingen…

FL2: Ja.

Henrik: Jag fattar inte?

FL2: Jag tänker om det här är ett sätt som hur det har yttrat sig då att du har ett sexuellt att du 
antar att du har ett sexuellt intresse för barn? Men om man tittar på sånt här material eller?

Henrik: Det är väl antagligen ja.

FL2: Eller har det funnits nått annat motiv till att du har tittat på ett sånt här material?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Hur känns det att prata om det här nu? Jag antar att det är första gången?

Henrik: Det känns väl bra på ett sätt.

FL1: Mm bra på ett sätt, vill du utveckla det?

Henrik: Nej har svårt att förklara ja och skäms och prata om det liksom mm eftersom jag 
aldrig har pratat om det förut med nån.

FL1: Mm finns det något mer du skulle vilja tillägga gällande den här delen som vi har pratat 
om nu det här med att dölja för sin omgivning och bära på en hemlighet och med sexuellt 
intresse för barn?

Henrik: Ingenting jag kommer på.

FL2: Vill du berätta mer om hur du har hanterat det här materialet? I vilken omfattning du har 
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tittat på det och så där?

Henrik: Vet inte. 

FL1: Vart har du varit någonstans när du tittat på övergreppsmaterial?

Henrik: Ja det är väl hemma antar jag.

FL1: Mm hemma, och när hemma liksom?
Henrik: Ja när jag har varit själv så klart.

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Jag antar när jag har varit själv.

FL1: Ja när du varit själv mm. Har det varit på något annat sätt nån gång?

Henrik: Jag förstår inte vad du menar?

FL1: Ja att du, att du har tittat på det när du inte har varit hemma själv?

Henrik: Nej inte vad jag kan komma ihåg i alla fall.

FL1: Nej.

FL2: Och hur känns det för dig när du tittar på det här materialet?

Henrik: Man känner sig man mår ganska dåligt (ohörbart).

FL1: Och hur känns det efter att du har kollat på materialet liksom när du kollat klart?

Henrik: Ja man kände sig man mår dåligt och skäms.

FL1: Mm.

FL2: Nu har vi pratat om när du tittar och efter och innan då vad är det för tankar du har när 
du bestämmer dig för att plocka fram det här materialet?

Henrik: Jag vet inte.

FL2: Är det att du inte vet vad det är för tankar eller är det en fråga som känns jobbig att 
svara på?

Henrik: Jag vet inte riktigt.

FL1: Hur ofta tittar du på övergreppsmaterial?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Uppskattningsvis hur ofta, det behöver inte vara exakt svar?
Henrik: Ja nån gång då och då.

FL1: Nån gång då och då, Henrik kan du försöka vara lite tydligare nån gång då och då?
Henrik: Jag vet inte exakt så svårt vara tydlig.
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FL1: Nu vill inte jag ge dig liksom alternativ på svar men frågar liksom är det pratar vi 
liksom veckovis, månadsvis alltså då och då vad betyder det?

Henrik: Jag vet inte nån några gånger per vecka kanske.

FL1: Mm några gånger per vecka. 

FL2: Och du säger att liksom att du mår ganska dåligt när du tittar på det, vad är det för 
tankar som gör att det känns det är en dålig känsla?

Henrik: För man vet innerst inne att det är fel.

FL2: Mm du vet innerst inne att det är fel, vad tänker du är som gör att det är fel?

Henrik: För att det är fel helt enkelt.

FL2: Om du har en upplevelse att det är fel, vad är det som gör att du ändå väljer att titta på 
materialet?

Henrik: Jag vet inte. 

FL2: Men för dig då Henrik när du tittar på det här materialet upplever du en sexuell känsla 
av att titta på ett sånt här material?

Henrik: Ja det antar jag.

FL2: Mm och på det här materialet så är det ju barn som vi har ju tagit del av en stor del av 
det här materialet och sett vad det är för nått, i en stor del av det här materialet så har barnen 
som utsätts för en hel del lidande, vad har dina tankar gått kring det när du tittar på materialet?

Henrik: Det är väl fel.

FL1: Och Henrik du har ju beskrivit för oss nu hur det liksom känns på insidan och relationen 
till dig själv liksom i det här sammanhanget men jag undrar i vilka, i vilka sammanhang eller 
vardagliga situationer uppstår dom här känslorna gällande sexuellt intresse för barn?

Henrik: Jag förstår nog inte vad du menar riktigt.

FL1: Ja men det är bra att du säger till, vi har ju frågat hur det känns innan du väljer att titta 
på det här övergreppsmaterialet, du har berättat hur det känns under tiden och hur det känns 
efteråt och sen på frågan nu minns jag inte exakt hur den var formulerad men om du tittar på 
det här i ett sexuellt syfte så svarar du att du antar det. Och då och då tänker jag liksom i vilka 
situationer i din vardag uppstår känslan som gör att du vill titta på det här 
övergreppsmaterialet i ett sexuellt syfte?

Henrik: Jag har ingen aning.

FL1: För jag tänker om man tittar på övergrepps material i ett sexuellt syfte så vill man 
tillfredsställa sig själv sexuellt och du får rätta mig ifall jag har förstått det här fel. I vilka 
situationer i din vardag uppstår dom här känslorna att du behöver tillfredsställa dig sexuellt 
genom att titta på det här övergreppsmaterialet?

Henrik: Jag vet inte, svårt att svara på.
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FL1: Mm och varför är det svårt att svara på?

Henrik: Jag kommer inte ihåg jag vet inte.

FL2: Har du nån gång funderat över att söka hjälp för det här om du känner att det är fel?

Henrik: Kan väl ha hänt (ohörbart).

FL2: Hur har tankarna gått då?

Henrik: För man vet att det är fel kanske man har velat prata med nån psykolog om det.

FL2: Mm har det blivit av att du har tagit att (ohörbart)?

Henrik: Nej. 

FL1: För tidigare har vi också frågat om dina sexuella preferenser och då har du svarat vuxna 
kvinnor och igår så frågade vi om det om du skulle vilja ändra något i det svaret utifrån ditt 
tidigare förhör men hur gäller det liksom kring det då liksom vuxna kvinnor barn vad är alltså 
vad är dina sexuella preferenser?

Henrik: Svårt att säga.

FL1: Det är svårt att säga okej mm. 

FL2: Är det svårt att säga för att du inte vet eller är det svårt att säga för att det är svårt att 
prata om?

Henrik: Det är svårt att prata om.

FL1: Och hur är det med dina övriga svar då när du svarar att du inte vet och kan inte svara 
just nu, vill inte ta det just nu, jag antar det, kan väl ha hänt, inte vad jag kommer ihåg, ger du 
dom svaren för att det är svårt att prata om?

Henrik: Antar kommer väl inte ihåg när jag inte kommer ihåg.

FL1: Mm dom här svaren kan inte svara just nu, vill inte ta det just nu, kan väl ha hänt hur är 
det med dom svaren då?

Henrik: Det är väl antar jag för att det är väl om man inte riktigt kommer ihåg eller om blir 
det väldigt svårt att prata om.

FL2: Över lag i det här materialet så är det ju så att det har hittats av det pornografiska 
materialet du har, så där man ser att det är en person som har påbörjat sin pubertala 
utveckling då räknas det bort så det ingår inte i det här materialet dom här filerna vi läste upp, 
dom här som är okända personer så ska det var påtagligt att det är barn yngre barn under 
pubertetsutvecklingen. Och det har varit också väldigt lite då av vuxen pornografiskt material, 
utan det är just mycket det här som är där man kan säga att det är barn som inte nått pubertal 
ålder, att det är det som är det överhängande. Så förstår vi det rätt, annars får du rätta oss för 
vi tror att du har ett sexuellt intresse som är att din preferens är barn, stämmer det eller är det 
fel nu?

Henrik: Jag vet inte.
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FL2: Vad sa du?

Henrik: Jag vet inte.

FL2: Nej.

FL1: Har du några frågor försvaret?

Adv: Nej.

FL1: Finns det någonting som du skulle vilja tillägga Henrik?

Henrik: Nej.

FL1: Nej, då avslutar vi förhöret och klockan är 14:31.

Förhöret avslutat. 
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Förhör
Förhör 13

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs om sin kännedom gällande lagringsmedia rörande misstanken grovt

barnpornografibrott.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-10-07
Förhör påbörjat

10:32
Förhör avslutat

16:41
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Häktet, Kronoberg
Förhörsdatum: 2022-10-13
Klockslag: 15:46
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Jag börjar med dina rättigheter. Du har rätten att inte behöva yttra dig, alltså inte svara 
på våra frågor. Rätt till försvarare du har rätt att ta del av misstankarna emot dig och om dom 
skulle förändras och du har också rätt att ta del av utredningen i den mån det går alltså att det 
inte ska vara till men för utredningen, förstår du dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Ja bra vi kommer börja förhöret idag med att visa upp bilder och prata lite kring dom 
bilderna. Då börjar vi med den här bilden, du kan få börja berätta om den bilden och vad du 
ser på den?

Henrik: En bild på mig.
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FL1: Mm.

Henrik: Den är tagen för väldigt länge sen men kommer inte ihåg när.

FL1: Mm ja den här är lite suddig men berätta om den bilden?

Henrik: Ja det är väl en bild på mitt CV tror jag.

FL1: Ja.

Henrik: Det är väl nån bild på mig också.

FL1: Mm och den bilden?

Henrik: Ja det är ytterligare en bild på mig.

FL1: Ja minns du när den är tagen?

Henrik: Inte direkt.
FL1: Nej.

Henrik: Den är tolv år gammal.

FL1: Ja känner du igen miljön här bakom?

Henrik: Ja hyfsat säker på att det är väl en restaurang som heter Shop sticks i Stockholm.

FL1: Okej ja sen har du den här bilden där.

Henrik: En bild på mig och min mamma och min bror tagen vid min pappas grav. 

FL1: Mm den  bilden där?

Henrik: Miniatyrbild med min CV tror jag.

FL1: Ja den bilden?

Henrik: Det är en bild på mina föräldrar. En självporträtt bild på mig.

FL1: Mm och den bilden där?

Henrik: Ja ytterligare ett självporträtt på mig.

FL1: Ja.

Henrik: Och ett till självporträtt.

FL1: Mm känner du igen liksom någonting här i bakgrunden kan du härleda det till nån 
bostad eller nått när bilden kan ha vara tagen?

Henrik: Ja det är väl när jag bodde med min bror.

FL1: Mm och vad är det som gör att du tänker att det är då?
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Henrik: Jag känner igen soffan i bakgrunden där en affisch.

FL1: Mm och är det lägenheten på Tingvallavägen i Märsta då?

Henrik: Eh ja.

FL1: Ja.

Henrik: En till bild på mig.
FL1: Ja och den bilden där?

Henrik: Ja det är också en bild på mig.

FL1: Mm och den bilden?

Henrik: Ja samma där en bild på mig också.

FL1: Den här bilden också, så dom bilderna (ohörbart) från där.

Henrik: Tre bilder på mig.

FL1: Den bilden?

Henrik: En bild på mitt gamla ID kort.

FL1: Ja minns du när du skaffade det ID kortet?

Henrik: Nej. En till bild på mig. 

FL1: Mm.

Henrik: Jag är osäker på om det är en bild på mig eller nån annan den ser väldigt annorlunda 
ut men känner inte riktigt igen den. Men det är mycket möjligt att det kan vara på mig jag vet 
inte, svårt att se.

FL1: Ja och vad är det som gör att du är osäker?

Henrik: Ja det är ingenting jag kommer ihåg men jag vete fan, eller om det är bara en dålig 
bild eller om det var länge sen ja…

FL2: Har du nån tanke om vem ursäkta, vem det skulle kunna vara annars?

Henrik: Nej inte vad jag…

FL1: Vi fortsätter den bilden där?

Henrik: Det är på mig också. Ytterligare en bild på mig tror jag nästan va, den första bilden 
också det kan va.

FL1: Mm.

Henrik: En bild på mitt ex när hon är på sitt jobb.
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FL1: Mm och vad heter hon?

Henrik: Wilma. 

FL1: Och den bilden där?

Henrik: Ytterligare en bild på henne. En till bild på henne. Ytterligare en bild på mig.

FL1: Och dom här två bilderna där?

Henrik: Ja det är väl ytterligare bild på mig.

FL1: Och den bilden?

Henrik: Ja det är väl också en bild på mig.

FL1: Mm och den bilden?

Henrik: Ja det är också en bild på mig.

FL1: Och den bilden?

Henrik: Det är en bild på (ohörbart).

FL1: Ja eh dom här bilderna som vi har tittat på nu dom bilderna har funnits på lagringsmedia 
som har beslagtagits i ditt hem som också innehåller övergreppsmaterial på små barn. Och vi 
har ju också pratat i tidigare förhör om dom här lagringsmedierna och inte riktigt landat i 
vems lagringsmedierna är du har däremot berättat i tidigare förhör att du har lagrat bland 
annat ditt CV lite olika dokument och personligt brev på dina USB stickor vilket utifrån ditt 
svar idag verkar stämma. Och du, du har också tidigare spekulerat i hur lagringsmedierna kan 
ha hamnat i ditt hem. Och du har berättat om ett förråd innan och att det genom förrådet kan 
ha följt med lagringsmedia hem till dig. Så jag tänker att du kan få börja berätta mer om det?

Henrik: Vadå vad undrar ni?

FL1: Du har tidigare berätta att om att ni har…

Henrik: Ja jag förstod men vad är frågan?

FL1: Vad jag frågar om?

Henrik: Ja.

FL1: Ja jag ber dig att berätta mer om det här förrådet som du tidigare har berättat om och hur 
det är möjligt att dom här lagringsmedierna kan ha följt med genom förrådet?

Henrik: Ja det var ett antagande jag gjorde jag sa ju bara att det som ja inte har sett hur dom 
ser ut så då kan inte jag säga om det är mina eller inte.

FL1: Mm.

Henrik: Så jag säger bara att det var en annan rimlig förklaring om det nu skulle vara någon 
annans.
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FL1: Mm och hur, hur är det idag  med det då nu när du har förevisats dom här bilderna.

Henrik: Ja men har dom här bilderna funnits på alla lagringsmedierna?

FL1: Nej det har funnits på lagringsmedia där det, det är det också förekommer 
övergreppsmaterial.

Henrik: Jag frågar på, ja men på andra lagringsmedier där det befunnits nått annat material 
det är det jag frågar eller har det här bara funnits på ett lagringsmedia?

FL1: Nej flera det har funnits på flera olika lagringsmedier.

Henrik: Ja men hur många då i så fall? Och vilka som det inte har funnits på liksom det är det 
som jag liksom?

FL1: Är de det som gör dig osäker på om det kan vara dina USB stickor?

Henrik: Ja men om, om dom här har funnits på nån, nån eller några lagringsmedier jag då är 
det väl troligtvis  mina men om det inte funnits på några andra där det funnits nått övrigt 
övergreppsmaterial då kan inte jag säga om det är mina eller inte, om jag inte ser hur dom ser 
ut framför mig. Det är det jag menar.

FL1: Om vi pratar om lagringsmedierna där dom här bilderna har förekommit och där det 
också förekommer övergreppsmaterial är du fortfarande osäker på om det är dina USB stickor 
då och minneskort, det är lite olika lagringsmedia?

Henrik: Ja om jag inte har direkt sett dom framför mig så kan jag ju inte säga med hundra 
procent säkerhet men ja men antagligen så tillhör dom mig vad är det alltså…

FL1: Om det inte är dina lagringsmedier som innehåller dom vem skulle annars kunna vara 
som har dom här i sin besittning?

Henrik: Inte vet jag.
FL1: Så här Henrik om det, om en USB sticka har tagits i  beslag ifrån ditt hem som 
innehåller bilder på ditt CV och ditt personliga brev tillsammans med övergreppsmaterial om 
det inte är din USB sticka vems kan det då va?

Henrik: Jag säger bara att om jag inte har sett dom framför mig hur dom ser ut så kan jag inte 
säga hundra procent säkert att det är mitt. 

FL1: Mm.

FL2: Men, men rätta mig om jag har fel men är det utseendet på dom här lagringsmedierna 
som är avgörande för dig inte vad det innehåller om det kan tillhöra dig eller inte?

Henrik: Det är väl både och ja. 

FL1: Mm den här bilden som du har berättat om bilden på dina föräldrar, den här bilden har 
hittats i en hårddisk som låg i grovsoprummet på Dalgatan 5D som också innehåller 
övergreppsmaterial och vi har också tidigare frågat dig om den här dagen då du blev 
konfronterad av Dumpen och då var dina minnen svaga. Du nämnde aldrig om en hårddisk 
som vi tänker att du ska ha kastat i soprummet, så hur har den…

Henrik: Jag har inte kastat någonting i nått jävla soprum.
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FL1: Så hur har den hamnat där?

Henrik: Jag vet inte vad, vad är det för grovsoprum ni pratar om kan du förklara så jag vet var 
ni menar? För jag vet själv att jag har inte ens slängt någonting sånt på nått sånt ställe. 

FL1: Okej har du slängt en hårddisk?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Nej i soprummet tillhörande Dalgatan 5D alltså ute på gården i ett sopkärl där man 
kastar elektronik enbart, så har den här hårddisken påträffats. 

Henrik: Jag har inte slängt någonting där i alla fall.

FL1: Vem är det som har slängt eller vem annars kan ha slängt den hårddisken där det är en 
bild på dina föräldrar.

Henrik: Jag vet inte det vet jag inte, det måste väl vara min sambo i så fall. Jag har i alla fall 
inte slängt nått (ohörbart).

FL1: Är du säker på det?

Henrik: Ja jag är hundra procent säker på det.

FL1: Mm.

FL2: Finns det andra personer som har haft tillgång till bild på dina föräldrar?

Henrik: Jag har ingen aning.

FL1: För du har också förevisats bild på den här hårddisken i beslagsförhöret och då känner 
inte du igen den och du fick också information om att den har hittats i ett soprum på din gård 
och du svarar fortfarande att du inte känner igen den, och du säger att du inte eller du har sagt 
att du är osäker på om det ens äger en hårddisk, du känner inte igen modellen på bilden som 
jag visade, du säger att du aldrig har sett den så du kan inte veta. Och så har du också sagt att 
det är en hårddisk som inte är din, men vem menar du på kan ha kastat en hårddisk i ditt 
soprum med övergreppsmaterial tillsammans med en bild på dina föräldrar?

Henrik: Jag säger att jag, jag är hundra procent säker på att jag inte har gjort det.

FL1: Mm men vad tänker du själv om att den hårddisken ligger där då?

Henrik: Men jag säger i så fall…

FL1: I soprummet.

Henrik: Kan det vara min sambo i så fall, jag vet inte, jag har inte gjort det i alla fall.

FL1: Nej för nu, för nu så säger inte jag att du har gjort det men jag undrar hur blir det för dig 
nu när du får höra att en hårddisk med en här bilden på din mamma och pappa tillsammans 
med övergreppsmaterial ligger i soprummet?

Henrik: Ja inte vet jag.
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FL1: Du funderar ingenting över det?

Henrik: Har den hamnat där så vet jag inte hur helt enkelt.

FL1: Nej, och hur känns det för dig när du får höra att den har legat där?

Henrik: Inte vet jag. Om jag hade glömt bort att jag ens hade den så kan inte jag säga bryr 
mig inte jag mig.

FL2: Men dom du i tidigare förhör sagt att det här var en hårddisk som du inte hade sett 
tidigare när du förevisades bilden, då har jag förstått det rätt Varona ja. Jag tänker ändå fråga 
har du nån gång sett känner igen att du har sett den i ditt hem i lägenheten där du bodde?
Henrik: Jag vet inte jag är osäker.

FL2: Mm har du och din före detta sambo diskuterat lagringsenheter vid nått tillfälle?

Henrik: Det kan väl ha hänt.

FL2: Mm hur har diskussionen gått då?

Henrik: Eh jag kommer inte ihåg.

FL2: Har ni vet du om ni kan ha pratat om att hon skulle sortera ut och göra sig av med 
lagringsmedia eller?

Henrik: Nej ingenting jag kan komma ihåg.

FL2: Nej, vet du om hon har haft några hårddiskar?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL1: Vi har ju sett bilder på ditt ex Wilma och ni var ju tillsammans innan 2012, stämmer det?

Henrik: Ja.

FL1: Ja och då var inte du och Milanie tillsammans?

Henrik: Nej.

FL1: Nej så jag försöker bara förstå vad det är som gör att du fortfarande är osäker på om det 
här är dina?

Adv: Men nu är det ju ett annat lagringsmedia nu eller är det samma?

FL1: Eh nej alltså vi är i lagringsmedia där bilder på Henrik har hittats bland annat ex 
flickvän, bilder på föräldrar, pappas grav.

Adv: Jag förstår det men du ställde frågan Henrik frågade hur många är det, ni sa att det är 
flera så ni har inte preciserarat hur många det är och sen så säger ni att det finns en på ex 
flickvännen är det ett lagringsmedia eller flera här får ni nog vara kanske lite mer tydliga med 
Henrik för att han ska veta. Det kan ju vara olika till exempel.

FL1: Mm.
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FL2: För det finns ju en bärbar dator i lägenheten och sen så har vi ju en hårddisk i 
soprummet där då den här bilden på dina föräldrar i bilen finns och där finns också ja det ja 
men några olika bilder där du ser ung ut, äldre bilder på dig själv. Sen har vi flera olika USB 
enheter USB minnen som har hittats i en garderob hemma hos dig i två olika vantar, och nått 
som har legat löst. Vi har en hårddisk ute på balkongen en till hårddisk ute på balkongen så 
att det är sammantaget en, två, tre, nu ska vi se en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta USB vad 
jag kan se. 

Adv: Ja för frågan som ställs bara så att ni förstår min invändning mot frågan då, det är ju att 
frågan ställs ju om en bild som hur kan inte du förstå kring dom här lagringsmedierna så då 
blir det liksom en konkret fråga där täcker ju också in alla till exempel. Och det kanske blir 
svårt att svara på låter som.

FL1: Mm ska vi gå igenom beslag för beslag då, alltså hur mycket tydlighet behöver du, 
behöver du se bild på USB stickorna berätta hur kan vi hjälpa dig och minnas bättre för att 
kunna svara?

Henrik: Ja det kanske skulle vara en fördel om jag får se en bild på lagringsmedier vilka av 
dom här bilderna som har funnits på det så.

FL1: Mm då får vi försöka ordna fram det då.

FL2: Mm.

FL1: Mm tar vi en paus, då tar vi en paus klockan är 16:10.

Paus 00:24:22.

FL1: Så vi återupptar förhöret klockan är 16:39. Vi kommer inte in på nätet här, vilket gör att 
vi inte kan ta fram bilder på hur dom här beslagen ser ut. Däremot så har vi fått fram vart dom 
har hittats och vad för typ utav lagringsmedia det är på bilden här. Sen så har ju alltså 
anledningen till att bilder på lagringsmedierna inte har följt med idag det är ju för att vi har ju 
utgått ifrån ditt beslagsförhör där du inte har känt igen USB stickorna. Du kommer inte ihåg 
om det är dina, du säger att det finns många USB stickor som ser likadana ut, så du är osäker, 
det är möjligt att du kan ha haft en sån jag frågade dig också om det finns någonting vi kan 
göra för att hjälpa dig att minnas bättre, då svarar du  inte vad jag vet. Och du fick också 
frågan om det inte är din USB sticka vems kan det vara, det vet du inte heller. Men om ett 
önskemål är att du vill se bild på dom här så ordnar ju vi självklart det så. 

FL2: Jag ska rätta där det var inte åtta stycken som jag sa, utan ni kommer få en korrekt 
uppgift och så tar vi det därifrån då. Så löser vi det nästa vecka.

FL1: Mm ja men då går vi snabbt igenom dom här bilderna då innan vi slutar så. Se ifall det 
här kan hjälpa dig minnas bättre. Dom här två har hittats i en USB sticka i din garderob, det 
är ingenting som du känner igen att du ska ha haft?

Henrik: Alltså vad haft bad USB stickan haft bilderna eller vad menar du?

FL1: En USB sticka med dom här bilderna på i din garderob?

Henrik: Ja om jag får se en bild hur USB stickan så som jag förklarade.

FL1: Ja men har jag förstått…
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Henrik: Och dom bilderna finns på den stickan då kanske jag kan säga om det är min eller så 
det är ingen idé att du visar dom här bilderna igen för mig, om jag inte ser USB stickorna 
dom har funnits på framför mig så.

FL1: Yes absolut, då går vi inte igenom bilderna men då är min avslutande fråga för du har ju 
fått se bild på alla lagringsmedia och du känner inte igen dom, så vad är det som gör att…

Henrik: Det kanske hjälper mig bättre om jag får se att det funnits privata bilder på mig, på 
dom så kanske är lättare för mig att koppla ihop.

FL1: Okej ja men då har vi landat i någonting, har du någon ytterligare fråga?

FL2: Nej utan vi fortsätter om en vecka.

FL1: Ja.

FL2: Det blir bra.

FL1: Försvaret?

Adv: Nej.

FL1: Nej, då avslutar vi förhöret klockan är 16:41.

Förhöret avslutat. 
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Förhör
Förhör 14

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt gällande grovt barnpornografibrott

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar.
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-10-14
Förhör påbörjat

12:07
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Häktet Kronoberg
Förhörsdatum: 2022-10-14
Klockslag: 12:07
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Jag börjar med dina rättigheter som misstänkt. Du har rätten att inte behöva yttra dig 
alltså du behöver inte vara på våra frågor, du har rätt till en försvarare vilket du har med dig 
här idag. Du har även rätt att ta del av misstankarna emot dig och om dom skulle ändras och 
du har även rätt att ta del av utredningen i den mån det går. Så att det inte är men för 
utredningen. Förstår du dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Ja idag så ska vi hålla ett kompletterande förhör utifrån önskemål som du har haft att få 
se bilder på den lagringsmedian som vi pratade om. Och på frågan om vi kunde göra 
någonting för att hjälpa dig att minnas bättre, så var det alltså att du skulle få se bilder på dom. 
Så vi har tagit med ett protokoll här som vi kommer att gå igenom och då kommer vi gå 
igenom ett beslag i taget, du kommer att få se en bild på beslaget, du kommer att få veta vart 
beslaget har hittats och även vad för bilder som finns på. Är du införstådd med dagens 
upplägg?

Henrik: Ja.
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FL1: Ja.

FL2: Du har ju ett protokoll här framför dig som Olle har också, och där har vi gjort som du 
ser på första sidan en skiss över lägenheten som du bodde i. Och syftet med det här är för att 
visa var någonstans dom här olika beslagen har varit i lägenheten plus att det fanns ett beslag 
som man tagit från soprummet. Och även så är det ett minneskort som har lämnats in till 
polisen av din före detta sambo Milanie. Så det är dom är beslagsnumren som gäller då. Och i 
det här dokumentet så kopplar vi olika beslagen till dig, bilder som kan ha funnit på beslagen, 
alternativt att dom eller du kommer få se att det är några beslag som saknar bilder på dig men 
då har det legat tillsammans med beslag där det finns bilder på dig. Och det här som är 
redovisat här det är bara dom enheter där man har funnit övergreppsmaterial som är ganska då 
bedömt som övergrepp. Är du med på upplägget då vad det är för dokument vi ska titta på?

Henrik: Mm.

FL2: Några frågor du har kring det?

Henrik: Nej.

FL2: Då är det bra att fråga om det är någonting du undrar. Så det har vi på sidan 1 och där har 
vi då den här beslagtagna mobiltelefonen som är din. Och som jag har skrivit här så kommer 
vi inte ha med några bilder utifrån den, för den dels att du säger att det är din mobil, den du 
hade koden till den och det är du som äger den här då. Så att den och det är så pass mycket 
bilder i den som kopplas till dig. Så den, den är bara en bild på sidan 2 då hur den ser ut att där 
är beslagsnumret. Så det var ingenting du hade där kring den va Varona?

FL1: Nej och vi har ju gått igenom det IT forensiska protokollet också gällande mobiltelefonen 
så.

FL2: Är det någonting ni vill säga kring den delen?

Henrik: Nej.

FL2: Då har vi sen datorn och det är ju beslagsnummer 50113-1 och den innehåller 
övergreppsmaterial både som då om man säger barnpornografi normalgraden och så det här 
grovt brott då att det är inte särskilt hänsynslöst övergrepps material, och här finns det bilder 
med koppling till dig. Och den låg i förråd garderob i hallen, så bläddrar du vidare så ser du 
hur den ser ut och ytterligare om man bläddrar vidare på sidan 4 så är det bilder då som visar 
har koppling till dig. 

FL1: Ja och vi har även ett protokoll där vi har kunnat säkra sökvägar kallas det vart 
någonstans i datorn har dom här bilderna påträffats då med frågeställningen. Och då så har 
dom här bilderna hittats då på datorn det är Windows som är operativsystemet och användaren 
heter Patrik, sen så har man gått vidare till desktop alltså skrivbordet och där så finns det en 
mapp som heter Henrik CV och per brev, precis som vi kan se här att det är en bild på ditt CV 
och bilden där ovanför. Sen så finns det även en skapad mapp som heter  men där har 
inte vi tagit med bilder. Så det är i den mappen som dom här bilderna har hittats. Har du några 
kommentarer till det?

Henrik: Nej.

FL1: Nej vem är det som har skapat dom här mapparna?

Henrik: Ja jag antar jag.

FL1: Mm.
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FL2: Då har vi nästa beslag som heter BG50113-3 en hårddisk och där finns det filer med 
övergreppsmaterial och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och det finns bilder som är 
kopplade om vi säger till dig. Den här låg i ett soprum. Och soprummet var ute på gården på 
Dalgatan 5D i anslutning då närheten till din lägenhet. Och sen ser man hur den enheten ser ut 
på sidan 5 och sidan 6. Och sen också på sidan 6 så ser vi två bilder då på dig Henrik du har 
pekat ut dig själv tidigare. Och på sidan 7 har vi en bild också som på dina föräldrar som du 
har sagt att det är dom. 

FL1: Och dom här bilderna har då hittats i de har skapats från operativsystemet Windows, man 
har gått in på skrivbordet, man har gått vidare till ikoner och det ser ut som man laddat i en 
mapp som heter reed me och image zone express. Och senast vi pratade om den här 
hårddisken så kunde inte du svara på hur den har hamnat i soprummet, står du fortfarande fast 
vid det svaret?

Henrik: Ja. 

FL1: Mm vad är din kommentar till dom här bilderna två bilder på dig och bilder på dina 
föräldrar som har påträffats i den här hårddisken?

Henrik: Ja jag känner inte igen hårddisken så att ja men om det innehåller bilder (ohörbart).

FL2: Vad tänker du då kring att det ligger en hårddisk i soprummet ute på gården där du 
bodde, en hårddisk som innehåller både bilder på dig, dina föräldrar och på 
övergreppsmaterial, hur har den hamnat där?

Henrik: Ingen aning, det enda jag kan tänka mig att min sambo i så fall skulle slängt den eller 
nått.

FL2: Mm kan du tänka dig någon anledning till att hon skulle göra det?

Henrik: Ingen aning, det får ni fråga henne om.

FL2: Du känner inte igen den säger du, har ni pratat någonting dom nån hårddisk som skulle 
slängas eller?

Henrik: Nej.

FL2: Du och Milanie.

Henrik: Nej.

FL2: Brukar hon använda hårddiskar?

Henrik: Inte vad jag vet. 

FL2: Har du vid nått tillfälle sett henne hantera nån hårddisk?
Henrik: Nej.

FL2: Har du vid nått tillfälle sett henne hantera nån annan form av lagringsmedia?

Henrik: Ja sin mobiltelefon sånt.

FL2: Och USB minne hur ser det ut med det?

Henrik: Inte vad jag vet.

FL2: Och nått minneskort?
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Henrik: Inte vad jag vet, inget jag kommer ihåg.

FL2: Okej.

FL1: Och den här dagen som du blev gripen av polis i din bostad, under alltså när vilken tid 
lämnade Milanie bostaden den dagen?

Henrik: Jag vet inte tidigt morgon.

FL1: Tidig morgon.

Henrik: Mm.

FL1: Berätta det du minns om det?

Henrik: Ja hon åkte och jobba det kommer inte ihåg vilken tid exakt men hon brukar åka 
tidigt. 

FL1: Mm men du minns att hon lämnade bostaden för att åka och jobba?

Henrik: Ja.

FL1: Mm.

FL2: Vad använder man för nyckel för att komma in i det här soprummet?

Henrik: Det var hemnyckeln. 

FL2: Mm brukade du (ohörbart) det här soprummet nån gång?

Henrik: Ja när jag kör ner sopor så klart. 

FL2: Mm och Milanie då?

Henrik: Ja hon slänger väl sopor också antar jag.

FL1: För du har berättat för oss i tidigare förhör att du var hemma under dagen och att du var i 
tvättstugan, stämmer det?

Henrik: Ja.

FL1: Var du någon annanstans under dom timmarna efter att du blev konfronterad?

Henrik: Nej.

FL1: Så i bostaden och i tvättstugan?

Henrik: Mm.

FL1: Okej. 

FL2: Men vet du om det är nån annan person som har haft nån hårddisk som där det har 
funnits bilder på dig och dina föräldrar?

Henrik: Nej.

FL2: Mm, då går vi vidare då. Då kommer vi till beslagsnummer BG50553-15 det är ett USB 
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minne det innehåller filer med övergreppsmaterial och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, 
det finns ingen bild på dig på den är enheten, den låg i en vit vante i garderoben i sovrummet 
tillsammans med enhet på vilka vi har hittat övergreppsmaterial samt bilder med koppling till 
dig. Och här tänkte vi att eftersom du efterfrågade dom om vi pratar om enheter att du behövde 
se hur dom såg ut, och här på sidan 8 i protokollet så är det ju bild på ovansidan och 
undersidan på ett enhet, vad tänker du när du ser den här?

Henrik: Ja möjligt att jag kan ha haft nått liknande (ohörbart) sånt ja nej.

FL2: Mm det är möjligt att du har haft nått liknande, vad har vad har den använts till för slags 
filer?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL2: Mm, då går vi vidare då. Då är vi framme vid USB minne som har beslagsnummer 
BG50553-16 och det innehåller bara filer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och där 
är det inte heller nån bild på dig Henrik. Och det här låg i en vit vante i garderoben i 
sovrummet tillsammans med enhet på vilken det hittats övergreppsmaterial och bilder med 
koppling till dig. Så då bläddrar vi till sidan efter där sidan 10 och här är också då, du ville ju 
se hur enheterna ser ut minns du mer nu när du ser hur själva det här USB minnet ser ut?

Henrik: Nja kan väl haft nått liknande. 

FL2: Mm och vad är det för filer du har lagrat på den då?

Henrik: Jag kommer inte ihåg. 

FL2: Då är vi framme vid sidan 11, och där har vi ett USB minne med beslagsnummer 
BG50553-19 det innehåller filmer med övergreppsmaterial och särskilt hänsynslöst 
övergreppsmaterial och bilder med koppling till dig Henrik. Det här låg i vante i garderob i 
sovrummet. Och  både på sidan 11 och på sidan 12 så ser du hur den enheten ser ut. Och på 
sidan 12 så ser du två bilder. Så när du ser den här enheten vad tänker du då?

Henrik: Ja jag har väl haft nått liknande ja.

FL2: Minns du var du lagrade på den?

Henrik: Nej. 

FL1: Ja man har alltså kunnat säkra en filsök väg här gällande dom här två bilderna på dig. 
Och då har man gått kedjan då noname till en mapp som heter blandat och till en skapad mapp 
som heter jag och i mappen jag så har dom här två bilderna på dig hittats. Du kan få 
kommentera det att två bilder på dig ligger i mappen som är skapad och döpt till jag?

Henrik: Ja det är väl antar jag, jag som har skapat den.

FL1: Mm och vad tänker du gällande att dom har legat i den här, lagrade i den här USB 
stickan som har påträffats i din garderob?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Mm kan det vara någon annan alltså någon annans USB sticka än din?

Henrik: Troligtvis inte. 

FL1: Nej.
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FL2: Så kommer sidan 13 där har vi BG50553-20 ytterligare ett USB minne det innehåller 
filer med övergreppsmaterial och särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial, den innehåller inga 
bilder på dig Henrik. Den låg tillsammans i vante i garderob i sovrummet med beslag som 
innehåller bild som har koppling till dig. Då har vi bild på det minnet på sidan 14, och när du 
ser dom här bilderna vad tänker du då?
Henrik: Jag (ohörbart)

FL2: Haft nått liknande. Minns du vad det var för filer du lagrade på den?

Henrik: Nej.

FL2: Mm då går vi till sidan 15, så har vi ett USB minne beslagsnummer BG50553-22, det 
innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial den 
innehåller inte heller nån bild på dig Henrik men den låg tillsammans i vante i garderob i 
sovrummet med beslag som innehåller övergreppsmaterial och bild med koppling till dig. Så 
då ser vi hur den ser ut på sidan 16 när du har fått se bild på hur den här ser ut, den här ser ut 
Henrik vad tänker du då?

Henrik: Jag kan väl ha haft nån liknande. 

FL2: Vad har du lagrat för filer på den då?

Henrik: Kommer jag inte ihåg.

FL2: Nej, då går vi vidare. Då är vi på sidan sjutton där har vi en hårddisk som har 
beslagsnummer BG53514-1 den innehåller filmer med övergreppsmaterial samt särskilt 
hänsynslöst övergreppsmaterial tillsammans med bilder som har koppling till dig Henrik, den 
här hårddisken låg i en kartong på balkongen. Och hur den ser ut ser du på sidan 18 och sen 
från sidan 19 så ser vi fyra olika selfies på dig. På sidan 20 så ser vi ytterligare sex selfies på 
dig. På sidan 21 så har vi ytterligare sex stycken selfies på dig. På sidan 22 har vi bild på en 
gammal legitimation och två ytterligare selfies på dig. 

FL1: Och fil sökvägar till samtliga bilder har även kunnat säkrats och hur man kan se att dom 
bilderna har gemensamt att det är att dom är i mappar som heter mina bilder. Sen så har det 
skapats undermappar och då heter den mappen ny mapp, sen så har det skapats ytterligare en 
undermapp som heter ny mapp inom parentes 2, och sen så har det skapats ytterligare en 
undermapp till den mappen och dom mapparna är namngivna med bokstäver i följd, om du 
bläddrar lite ska jag visa nej här så är dom döpta det ser ut som att det är någon som har slagit 
på tangentbordet. Och sen så finns det även en mapp som heter Kik staff och sen så finns det 
en mapp som är även är döpt till Henrik och det är användaren. Och sen så finns det en mapp 
då en undermapp till den som heter bilder på mig. Vem är det som har skapat dom här 
mapparna?

Henrik: Jag antar jag.

FL1: Du antar att det är du?

Henrik: Mm.

FL1: Mm till exempel i mappen bilder på mig så har man hittat den här bilden på din 
legitimation, hjälper det dig att minnas ifall det är du som har skapat den här mappen eller inte?

Henrik: Ja jag antar det.

FL1: Mm så förstår jag det rätt att det är du som har skapat dom här mapparna?

Henrik: Ja.
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FL1: Mm.

FL2: Vad tänker du kring att det ligger övergrepps material då på den här enheten?

Henrik: Jag vet inte jag minns inte att jag har lagrat det så.

FL2: Okej mm. Då går vi vidare till nästa beslagspunkt och det är fortfarande på sidan 22 där 
BG53514-9 ett USB minne den innehåller bara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 
bild på dig Henrik den hittades i garderob i sovrummet men den låg inte i en vante. Hur den 
ser ut ser du från ena sidan här på sidan 23 och den andra sidan på sidan 24. Så nu då när du 
ser hur den här enheten ser ut som du efterfrågat och se hur den ser ut, vad väcker det här för 
minnesbilder?

Henrik: Jag vet inte, jag vet inte jag kan ha haft nått liknande jag är inte helt hundra procent 
säker.

FL2: Och bilden här då du ser på sidan 24?

Henrik: Den känner jag inte igen överhuvudtaget det tycker inte jag det ser ut som mig, så jag 
vet inte (ohörbart).

FL2: Vad tänker du kring det då om du är osäker på om det är du på bilden?

Henrik: För att jag inte känner igen bilden.

FL2: Förlåt nu förstod inte jag känner du inte igen bilden eller känner du inte igen dig själv på 
bilden?

Henrik: Både och.

FL2: Okej.

FL1: Den här bilden har i alla fall hittats i en mapp som heter pictures. 

FL2: Då är vi på sidan 25, där har vi en hårddisk med beslagsnummer BG50694-6 den 
innehåller bara filer med övergrepps material och det ligger tillsammans med bilder som har 
koppling till dig Henrik. Den här hårddisken den låg i en kartong på balkongen. Och sen på 
sidan 26 så ser du hur den ser ut. Och sen på sidan 27 så ser du bilder som vi säger då har 
koppling till dig som du har bekräftat vilka personerna är på bilderna också. Att det är din 
mamma och din bror du är med på en bild och sen är det dina föräldrar på en annan bild. Och 
sen har vi ditt CV där också. 

FL1: Och fil sökvägen för att då hitta dom här bilderna det har gått via en användare som heter 
Patrik, sen har man gått vidare till desktop alltså skrivbordet där har det skapats en mapp som 
heter Henrik CV och per brev och även en undermapp som heter CV ny version.zip och även i 
på skrivbordet så har det skapats en mapp som heter bilder. Vem är det som har skapat dom 
här mapparna?

Henrik: Ja det är väl antar jag.

FL1: Förlåt du?

Henrik: Det är väl antagligen jag. 

FL1: Mm ja och namnen på mapparna stämmer ju överens med bland annat bilderna på ditt 
CV som vi kan se där.
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FL2: Vad tänker du kring att det ligger övergreppsmaterial på den här enheten också?

Henrik: Jag har ingen aning.

FL2: Tänker du att du inte har nån aning om hur det har hamnat där eller?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL2: Okej du kommer inte ihåg. Då har vi på sidan 28 ett USB minne med beslagsnummer 
BG61470-10 det innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 
övergreppsmaterial och bilder med koppling till dig Henrik. Det här låg i en vante i en 
garderob i sovrummet. Och här då på sidan 28 respektive sidan 29 så är det som du efterfrågat 
då få se hur dom här ser ut dom här USB minnena, så när du ser den här nu, är det någonting 
du känner igen?

Henrik: Det kan ha vart nått liknande.

FL2: Och så ser vi på sidan 30 där har vi en tidigare flickvän till dig, som heter Wilma och vi 
har träffat henne och hon har bekräftat i förhör att det är hon på bilderna. 

FL1: Och dom här bilderna har hittats i mappar mina dokument och pictures.
FL2: Och vet du vad det är som gör att du har dom här bilderna på Wilma på den här 
lagringsmedian?

Henrik: Nej.

FL2: Är det vet du vem som kan ha lagt den på den här USB minnet?

Henrik: Antagligen jag. 

FL2: För Wilma säger att hon vet inte hur man hanterar USB minne, hur man lagrar så. Och 
hur kommer det sig att det finns övergreppsmaterial på den här enheten då?

Henrik: Jag har ingen kommentar.

FL2: Men om du har lagt bilderna på Wilma där tror du, kan det vara du som har lagt 
övergrepps material där också eller? 

Henrik: Ja troligen.

FL2: Mm okej då har vi ett minneskort på sidan 31 det har beslagsnummer BG69351-4 det 
innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och 
bilder med koppling till dig Henrik. Det här minneskortet är inlämnat till polisen av din före 
detta sambo Milanie. Och på sidan 32 ser du där hur fyra stycken selfies på dig eh nu får du se 
det här minneskortet då, du har efterfrågat väcker det några minnen för dig några tankar?

Henrik: Ja jag kan väl ha haft nått liknande, jag antar att det är mitt då.

FL2: Mm.

FL1: Dom här bilderna hade hittats i en mapp som heter lask.dir och även i dcim och thum 
nails ja tumnaglar.

FL2: Är det nått mer du vill, är det nått mer du tänker spontant kring det här protokollet som vi 
har som visat för dig nu?

Henrik: Nej (ohörbart).
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FL1: Vi var ju inne på beslagspunkt 61470-10.

FL2: Den här USB stickan.

FL1: Ja precis USB stickan och när du då fick frågan om det är du som har lagt över bilderna 
på den kan det ha varit du som även har lagt över övergreppsmaterialet på lagringsmedian, och 
då svarade du troligen. Och då  undrar jag hur det är med dom andra lagringsmedierna?
Henrik: Mm det är väl troligen jag.

FL1: Troligen, ja  min fråga är alltså jag ber dig att förklara hur det kommer sig att det 
övergreppsmaterialet som ingår i misstanken gällande grovt barnpornografibrott som du enligt 
gärningsbeskrivningen har erkänt ligger bland dina privata bilder, alltså ditt CV personliga 
brev, bilder på dina föräldrar, bilder på en gammal flickvän?

Henrik: Var det en fråga där?

FL1: Mm det var en fråga för det övergreppsmaterialet har ju inte hamnat i dom här 
lagringsmedierna utav en slump. Dom här mapparna som jag har läst upp namnen på…

Henrik: Jag sa ju det är väl antagligen jag som har lagt in dom.

FL1: Mm för du mindes inte på många utav beslagspunkterna, men du svarade troligen på en 
utav dom och då undrar jag hur det är med dom andra beslagspunkterna?

Adv: Han svarade ju på den frågan.

FL1: Vad var svaret?

Henrik: Ja men det jag svarat nu eller, eller tidigare jag förstår inte?

FL1: När Karin frågade om det kan ha varit du som har lagt över övergreppsmaterialet på 
beslagspunkt 10 alltså 470-10 så sa du troligen, och då undrar jag hur det ligger till med dom 
andra beslagspunkterna om det är du som har lagt över övergreppsmaterialet även på dom 
punkterna, alltså lagringsmedierna?

Henrik: Jag antar det.

FL1: Mm tack, du har inga fler frågor?

FL2: Nej.

FL1: Eh finns det någonting mer som du skulle vilja tillägga idag?

Henrik: Nej kan vi ta en liten paus först och bara prata lite med Olle?

FL1: Mm vi tar en paus klockan är 12:43.

Paus 00:36:51.

FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 12:54. Då har vi haft en paus, finns det någonting som 
du skulle vilja tillägga efter den?
Henrik: Nej.

FL1: Nej, försvaret?

Adv: Nej.
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FL1: Nej, då avslutar vi förhöret klockan är 12:55.

Förhöret avslutat.
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Förhör 15
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Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
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5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt gällande grov våldtäkt mot barn samt grovt barnpornografibrott.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-10-17
Förhör påbörjat

12:20
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Häktet Kronoberg
Förhörsdatum: 2022-10-17
Klockslag: 12:20
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Karin Wahlström
Övriga närvarande: adv. Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Jag kommer börja med att läsa upp dina rättigheter, du har rätt att inte svara på våra 
frågor, du har rätt till en försvarare, du har rätt till att ta del av misstankarna emot dig och om 
dom skulle förändras och även rätt till att ta del av utredningen så länge det inte är till men för 
den. Är du införstådd med dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Ja bra under våra förhör så har ju vi pratat om samtliga brottsmisstankar och det är grov 
våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott idag så kommer vi röra båda dom 
misstankarna så. Och vi kommer att försöka ta det här i en kronologisk ordning och idag så 
kommer vi att be dig att förtydliga och svara på våra frågor utifrån de utredningsmaterialet 
som ingår då i förundersökningsprotokollet. Så jag kommer börja att läsa upp och vi kommer 
att börja prata om Wickr chatten. Du har chattat med en person med alias mamma med mus, 
och vi ser även i den chatten att ni har pratat i telefon vilket bekräftas av er båda genom att ni 
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säger att ni gillar varandras röst och du säger bland annat att hennes röst är sexig. Personen 
bakom mamma med mus kontot har berättat i sitt vittnesmål att hon ringde upp dig bara för 
att ja men trygga dig med att hon är en kvinna och ni diskuterade också att folk kan utge sig 
för att vara kvinnor men att dom visar sig vara män. Och du bekräftar att det har hänt dig. 
Och det kan vi även se är en sanning då vi har sett i chatten med mamma Karin att det visar 
sig sen att den personen är en man. Du berättar även i chatten med mamma med mus att 

 nyligen har fyllt år och det kan vi också se är en sanning. Och du berättar också att 
du har en sambo som jobbar på dagarna, och även det stämmer. Du får också frågan i den här 
chatten med mamma med mus vad du får göra , och du svarar då får 
frågetecken menar du för sambon eller hon vet inget så jag gör vad jag vill med  
Då är frågan där du är ju ensam med  vad är det du gör?

Henrik: Ja vanliga saker.

FL1: Och om vi utgår från ditt svar här, får menar du för sambon eller hon vet inget så jag gör 
vad jag vill med .

Henrik: Det var bara nått jag skrev. 

FL1: Mm.

FL2: Men det här är ju en chatt där det pratas om sex, och man pratar även om sex och barn, 
sex med barn så i det här sammanhanget att du gör vad du vill med  när det är en 
dialog mellan dig och mamma med mus som rör sexuella övergrepp mot barn, det är därför vi 
undrar vad menade du med det du sa här?

Henrik: Det var bara någonting jag hittade på.

FL1: Vi kan ju läsa oss till svaret lite längre ner i samma chatt, du skriver jag brukar slicka 
och smeka henne och komma på hennes fitta.

Henrik: Det är väl bara någonting jag skrev så.

FL1: Du får gärna utveckla det, det var någonting som du bara skrev?

Henrik: Ja någonting jag hittade på. 

FL2: Hur tänkte du när du hittade på det?

Henrik: Nja jag vet inte.

FL2: För det är ju väldigt speciellt Henrik, d  som du skriver här så 
här om. Det här är ju inte i enda chatten som du har skrivit såna här saker , som 
vi har redovisat i tidigare förhör så har du skrivit även till andra personer, så det här är ju 
ingen engångshändelse. Jag skulle vilja veta mer om hur du tänkte?

Henrik: Ja jag vet inte tänkte väl inte riktigt men ja.

FL1: När vi fortsätter läser i chatten med mamma med mus så vi ser att en del saker stämmer 
bland annat du har ringt och pratat med henne, det stämmer att Milanie jobbar på dagarna, det 
s  
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Henrik: För att det var påhittat. 

FL1: Mm och dom andra sakerna då som jag läste upp här är dom också påhittade?

Henrik: Nej men bara för att en del inte är påhittat så behöver det inte betyda att, att allt är 
sant som man skriver. 

FL1: Mm men förklara gärna det, vad varför skriver du saker som inte stämmer?

Henrik: Den personen skrev samma likadana saker till mig så och eftersom den personen 
uppenbarligen hittar på det så är det väl inte så konstigt att jag också har hittat på något 
liknande.

FL1: Visste du att den personen hittade på?

Henrik: Nej inte då.

FL1: Nej.

Henrik: Men man vet väl att folk hittar på allt möjligt så att så det är inte så konstigt.

FL1: Nej men du visste inte att hon, att hon hittade på då. Vem tänkte du att du chattade med 
då?

Henrik: Det vet jag inte. 

FL1: Och varför chattar du med mamma med mus?

Henrik: Det är väl för att hon har väl tagit kontakt med mig. 

FL1: Och vad ville du uppnå för effekt med att fortsätta chatta med henne?

Henrik: Ja jag vet inte.

FL1: Varför fortsätter du chatta med henne?

Henrik: Jag vet inte.

FL2: Och ni pratade  ju med varandra också i telefon, ett samtal som är cirka tre minuter 
långt. Vad pratade ni om?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL2: Vad tänkte du under det här samtalet?

Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL2: Och det är ju saker då som du har berättat om som visar sig att det stämmer ju och det 
som du säger att du hittade på det var det som , hur kommer det sig att du  
hittade på saker just kring henne?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Liksom jag brukar slicka och smeka henne och komma på hennes fitta alltså hur 
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kommer du på något sånt?

Henrik: Ja jag vet inte har väl sett det kanske på nån fil och ja så har man väl tagit inspiration.

FL2: Men tänkte du på  när du tittar på filen då?

Henrik: Nej.

FL2: När du säger fil då tror jag om jag förstår dig rätt så är det nån fil då med en 
barnpornografi du innehaft eftersom det handlar om att slicka och smeka och komma på ett 
litet barns fitta, förstår jag dig rätt då?

Henrik: Ja.

FL2: Och sen så har du tagit inspiration och väver i , hur gjorde du den 
kopplingen då?

Henrik: Jag vet inte.

FL2: Ja nej jag förstår inte riktigt vad du menar Henrik att du har tittat på barnpornografi och 
sen så beskriver du att det är så du gjort p

(Lång tystnad)

FL2: Har du någon minnesbild Henrik hur du tänkte när du tittat på övergreppsmaterial på 
barn och sen säger du att du fick inspiration och sen skriver du att 

Henrik: Jag vet inte jag bara skrev någonting, så hittade på så.

FL2: Men du skriver om  vad är det som gör att det när du skriver om henne att du 
skriver om någonting som har koppling till barnpornografi övergrepp på barn?

Henrik: Det kallas fantasi man hittar på. 

FL2: Eftersom det finns ju många andra saker man kan inspireras av eller ha fantasier, vad 
var det som gjorde att det här till övergrepp på ett barn?

Henrik: Eftersom personen jag hade chattat med hade skrivit likadana saker så då skrev jag 
likadana saker tillbaka.

FL2: Mm och var är ditt personliga ansvar då?

Henrik: Vet inte vad du menar?

FL2: Jag tänker att personen du chattar med är ju  
, och det är du som har skrivit så här om henne.

Henrik: Vad är frågan vad…

FL2: Vi försöker förstå ditt val av ämne att skriva om, hur du tänkte?

Henrik: Personen som jag chattade med skrev ju liknande saker  
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FL1: Och sen så börjar ni sms:a med varandra och då skriver du från ditt egna telefonnummer 
som även är kopplat till din swish, och Hanna skriver att ni inte ska skriva olämpligt på sms, 
och du svarar ja självklart blinkgubbe, och jag tänker att du ger ju respons här på det som hon 
skriver och du frågar inte vad hon menar så hur tolkade du att ni inte ska skriva olämpligt på 
sms?

Henrik: Jag vet inte, det beror väl på vad som anses som olämpligt från person till person.

FL1: Mm och för dig då, hur tolkade du det att ni inte ska skriva olämpligt på sms?

Henrik: Jag antar man inte ska skriva dumma saker eller nått.

FL1: Kan du ge nått exempel på dumma saker?

Henrik: Nej ingenting jag kan komma på.

FL1: Du kan inte komma på någonting?

Henrik: Nej ingenting jag kommer på just nu.

FL1: Nej,  och vad är skillnaden att skriva på sms och i Wickr chatten?

Henrik: Jag det är väl stor skillnad ja, jag vet inte riktigt exakt. 

FL1: Nej, dom här olämpliga sakerna ni inte ska skriva om handlar det om sexuella 
övergrepp på barn exempelvis knulla och slicka och komma på fittan?

Henrik: Mycket möjligt.

FL1: Mycket möjligt, du får rätta mig ifall jag har fel handlar det om att Wickr appen är 
krypterad och sms är inte det?

Henrik: Mycket möjligt.

FL1: Du fick också frågan då i Wickr chatten ifall, ifall du filmar och du svarar nej på grund 
av risken att sambon kan se det och sen ställer du frågan vad gör ni med dom små på era 
träffar, och då undrar jag vad det är som riskerar att sambon ska få se?

Henrik: Det där var påhittat också.

FL1: Förklara mer då?

Henrik: Ja som dom som hon frågade om jag hade någonting som ja eftersom jag självklart 
inte har någonting eftersom jag ändå inte har gjort någonting så att ja, så då sa jag ju bara så 
där för att dom liksom ja skulle liksom tro på mig eller vad man säger.

FL1: Och vad menade du då nej på grund av risken att sambon kan se, se vad?

Henrik: Ja som sagt det var någonting jag bara hittade på som ja jag blev lite orolig att hon 
inte skulle se någonting eller inte se någonting. 

FL1: I det här sammanhanget och innebörden av se det, ä  
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Henrik: Jag har inte begått några övergrepp men ja i sammanhang eller vad man säger svar ja 
det skulle väl vara det som jag refererar till men ja.

FL1: Och du får också frågan om det sker någon du frågar om det sker någon penetration av 
barnen eftersom att dom är så unga, och du får till svar ibland och du frågar också med vad 
och på vilka av dom, och då är min fråga varför du frågar det här och varför du vill veta?

Henrik: Ja eftersom personen skriver liknande saker så då skrev jag liknande saker till henne 
så att ja.

FL2: Du har ju vi har ju sett i en annan chatt att du mottagit ni diskuterar utbyte 
övergreppsmaterial på barn och du mottar vad som är bedömt granskat som är 
övergreppsmaterial på barn, och du efterfrågar värre saker. För vi kan ju se ett annat en annan 
chatt du har ju mottagit övergreppsmaterial så där var det ju sant, vad är det som gör att inte 
det här stämmer då det här kring med övergreppsmaterial?

Henrik: Vad menar du?

FL2: Men vi ser ju i ett annat sammanhang en annan chatt att du vill ha material och att du 
det faktiskt finns ett utbyte av material.

Henrik: Ja vad har det att göra med vad den där personen efterfrågar?
FL2: Mm vi tänker om du bara möjligt scenario för dig också här att utbyta mer material med 
sexuella övergrepp på barn. 

Henrik: Jag förstår inte vad du menar.

FL2: Men är det skillnad om det är på 

Henrik: Jag förstår fortfarande inte vad du menar?

Adv: Alltså det blir ju vilseledande nästan, alltså det blir ju helt snurrigt. Det är ju helt två 
olika saker ni ställ alltså det här ihop plockandet blir ju snurrigt, jag fattar inte ens själv.

FL2: Okej.

FL1: Ja men jag återgår till det här då som jag frågade om du frågar mamma med mus om det 
sker någon penetration av barnen som ni pratar om, och då var min fråga varför du frågar om 
det sker någon penetration av barnen som ni diskuterar att träffas och begå övergrepp på?

Henrik: Som jag sa den personen skrev liknande saker till mig så jag skrev väl liknande saker 
tillbaka. 

FL1: Okej, och du får också frågan om du testat med din och då svarar du jag brukar bara 
slicka och smeka men har försökt knulla henne men hon stretar emot så mycket så det skulle 
vara bra om nån kunde hålla henne åt mig blinkgubbe, du får gärna förklara vad det är jag 
läser här?

Henrik: Ja men det är bara saker man hittar på när man skriver så.

FL1: För återigen så skriver du jag brukar bara slicka och smeka, det skriver du att du brukar 
göra sen så gör du en skillnad på vad du har försökt att göra, du har försökt att knulla henne 
men hon stretar emot så mycket, varför skriver du dom här sakerna?
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Henrik: Den personen skrev liknande saker till mig så ja.

FL1: Men det är inte hon som skriver dom här sakerna åt dig, det är du som skriver dom här 
sakerna om 

Henrik: Ja men (ohörbart) att det är den personen skrivit liknande saker.

FL1: Så varför skriver du liknande saker då vad vill du uppnå för effekt?

Henrik: Jag vet inte det ingen aning, det liksom det är rollspel som man ja bara spelar i.

FL2: Hur långt sträcker sig ett sånt här rollspel?
Henrik: Ingen aning.

FL1: Och hur, hur kom ni överens om att det här enbart skulle vara ett rollspel?

Henrik: Det var väl ingen överenskommelse om det men det är så jag såg det från min sida 
alla fall.

FL1: Mm för det är ju första gången du använder det ordet rollspel, så du får gärna utveckla 
det?

Henrik: Utveckla vad själva ordet eller varför jag använder eller vad är det du menar?

FL1: Nej för att vi har ju pratat om den här chatten innan och då hade du inte sagt att det är ett 
rollspel, så du får gärna utveckla?

Henrik: Jag glömde väl nämna det eller så kom jag inte och tänka på det då.

FL1: Nej, du skriver också att du har fått in en dildo i  och det finns dildos där det 
inte går att utesluta att  DNA finns med, har du använt en liten slät dildo på 

Henrik: Nej.

FL1: Nej så varför skriver du det?

Henrik: Det var bara nått jag hittade på som den personen skrev liknande saker till mig så då 
hitta jag på liknande saker tillbaka.

FL1: Och när tar ett sånt här rollspel slut då?

Henrik: Ingen aning det är väl upp till var och en. 

FL1: För ni börjar ju diskutera att träffas du och mamma med mus, och du frågar också vart 
hon bor någonstans och hon svarar att hon bor i Nyköping, och att Tess hennes vän då bor i 
Järfälla. Och du skriver också vad skulle hindra oss från att komma till dig om jag är ledig 
idag och här är det ju du som tar initiativ det är du som vill träffas redan samma dag så hur 
kommer det sig?

Henrik: Ja ytterligare liksom en del av rollspelet.

FL1: Okej vad spelar du för roll i det här rollspelet?

Henrik: Inte jag kan inte svara på den förstår inte.
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FL1: Liksom vad, vad är din del i det här rollspelet? Jag försöker förstå?
Henrik: Nej jag förstår inte vad du menar?

FL1: Liksom spelar du någon karaktär liksom vad, vad var premissen här?

Henrik: Ingen aning. 

FL1: Är det dig själv?

Henrik: Nej inte mig själv men…

FL1: För det är mycket som, som stämmer in på dig liksom som person vart du bor  

Henrik: Ja men även om man hittade på så kan man inspireras verkligheten. 

FL1: Inspireras av verkligheten?

Henrik: Ja precis man kan ha med en del sanning och ja om även om man hittar på.

FL1: Mm så Hanna föreslår och hämta dig klockan 07 då, och du säger att  börjar på 
dagis 09 och du frågar om det är okej efter det, och Hanna svarar då att det blir för tight med 
tid, och du skriver okej  

 Och vi kan ju se utifrån  
. Så ni diskuterar fram och tillbaka vilken tid 

eller dag som passar bäst och ni ska förhålla er t , jag tänker 
att du kan få kommentera det?

Henrik: Det var bara någonting jag skrev.

FL1: Ingår det också i det här rollspelet?

Henrik: Ja.

FL1: Börjar  dagis klockan 09?

Henrik: Ja det var väl när hon brukade börja.

FL1: Ja så då blir det lite tidigt att bli upplockad klockan sju då?

Henrik: Ja precis.

FL1: Och i värsta fall så kan du skylla på att hon är sjuk igen och  
. Så det är mycket som, som stämmer in på det verkliga livet här jag tänker om man 

tänker i kontexten rollspel, hur kommer det sig att det är på det sättet?
Henrik: Ja ibland kan man ju ta lite som sanning verklighet som…

FL1: Efter att ni landat i vilken dag och tid så ställer du också frågan glömt att fråga tänder du 
på nått mer udda och förbjudet, du får kommentera först att du har ställt den frågan och gärna 
förklara varför du ställer den frågan?

Henrik: Ingen aning.
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FL1: Och vad är mer udda och förbjudet än det som ni redan har pratat om?

Henrik: Vet inte.

FL1: Har du något exempel på, på vad som kan vara mer udda och förbjudet?

Henrik:  Ingen aning.

FL1: Och du får frågan också om du vill ta med  eran träff och du svarar då eller 
du frågar vill du helst att jag ska med henne, jag både vill och inte vill ta med henne med 
tanke på att det känns lite taskigt om , men samtidigt är det ju första 
gången vi ses också så jag får se vad jag bestämmer mig för. Och här funderar du på att ta 
med  

 
? Du 

säger att det känns taskigt mot Tess?

Henrik: Det var bara nått jag skrev ingenting jag hade tänkt göra.

FL1: Mm men vart är omtanken för  i det här?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Varför är  dom här dagarna varför är hon registrerad som sjuk?

Henrik: För att hon var sjuk. 

FL1: Vad var hon för sjuk?

Henrik: Jag minns inte exakt men jag tror hon hade feber.

FL1: Mm finns det någon mer än du som kan bekräfta det?

Henrik: Ja det bör väl min sambo kunna bekräfta.

FL1: Mm vi går vidare till Pressbyrån på Märsta station. Och där är det ju du som dyker upp, 
det är du som är där, du kommer dit och du är på den platsen som ni har bestämt och den 
tiden, hur kommer det sig att du är där?

Henrik: Jag vet inte jag var väl nyfiken.

FL1: Det är du som tar den första kontakten, det är du som frågar heter du Hanna tre gånger. 
Så du är där  med ryggsäcken som vi vet också innehåller kondomer och du är den som också 
täcker ansiktet sen och går hem när du blir konfronterad. Så hur kommer det sig att du gick 
fram till Hanna?

Henrik: Vet inte var väl nyfiken på vad det var för person.

FL1: Mm berätta mer om det att du är nyfiken på vad det är för person?

Henrik: Jag vet inte riktigt.

FL1: Minns du vad du berättade om det här i tidigare förhör varför du gick fram till Hanna 
och varför du var på Pressbyrån?
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Henrik: Jag kommer inte ihåg.

FL1: På fråga vad ni skulle göra så har du svarat i förhör att det står i konversationen. Och vi 
har ju läst den konversationen och utan att värdera det som står så är det ganska tydligt vad 
syftet med ert möte är. Så du får gärna kommentera det?

Henrik: Jag har ingen kommentar på det har jag sagt förut så ja det räcker väl med det.

FL1: Under förundersökningen har ju olika personer också beskrivit dig, dom säger att du är 
svår att prata med och att få kontakt med. Förskolepersonal har berättat att du mumlar och att 
du inte skapar ögonkontakt och du pratar på ett sätt så att man inte förstår, dom säger att du 
inte säger något när dom försöker få kontakt med dig, du hälsar inte när dom hälsar på dig 
och du ger inte några svar så dom upplever att dom har fått repetera flera gånger. Och dom 
menar på att ditt beteende från andra föräldrar skiljer sig mycket. Men Henrik berätta hur det 
kommer sig att du i din kontakt med Hanna visar på motsatsen, för här är det ju du som tar 
initiativ till social interaktion, det är du som går fram, det är du som frågar tre gånger om det 
är hon som är Hanna. Det är helt annorlunda om man jämför med det som andra personer 
beskriver. 

Henrik: Jag har ingen aning om vad dom andra personerna beskriver så, vad är det för 
skitsnack så. Om någon anser att jag är sån då får dom väl anse det, det är inte mitt problem. 

FL1: Och om du är nyfiken på vad Hanna är för typ av person vad är det som gör att du går 
fram till henne? Det är du som tar initiativ.
Henrik: (Ohörbart).

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Mm utifrån journaler så vet vi ju också att  
 

 
 

 Och jag tänker att när det när det 
handlar om att träffa främmande personer som du bestämt träff med för att begå sexuella 
övergrepp så håller du tiden och även tar initiativ till social interaktion. Du verkar väldigt 
benägen att få kontakt med Hanna därinne på Pressbyrån. Hur kommer det sig att det är så?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Så du blir konfronterad på Pressbyrån sen så kommer du hem och du kommer hem runt 
cirka tio tiden och vi vet också utifrån objektiv fakta alltså ifrån IT forensiska…

(Knackar på dörren, ursäkta jag avbryter vi har promenad nu och du får själv välja ifall du vill 
sitta kvar eller gå på promenad, vi kan inte lova dig att du kommer upp senare men vi kan 
försöka.)

Henrik: Ja men jag kan ta när det går bra för er. 

Arrestpersonal: Göra vad sa du?

Henrik: Jag kan ta min promenad när det går bra för er.
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Arrestpersonal: Nej men så här är det du har rätt till promenad, vi ska gå en promenad nu. 
Men om du hellre vill sitta kvar på förhöret kan vi försöka se men det är ingen garanti.

Henrik: Nej men jag tar gärna promenad nu så.

Arrestpersonal: Du vill gå en promenad nu?

Henrik: Ja.

FL1: Vi pausar förhöret klockan är 13:05.

Paus 00:44:47.

FL1: Vi återupptar förhöret, klockan är 13:36. Då Henrik  så fortsätter vi då i förhöret och 
efter att du blivit konfronterad på Pressbyrån i Märsta station så kommer du hem cirka tio 
tiden där på dagen. Och vi vet också utifrån objektiv fakta alltså telefontömningar att du har 
chattat med minderåriga, du har raderat Wickr appen och tvättat kläder. Gjorde du något mer 
den här dagen?

Henrik: Kollade kanske på teven. 

FL1: Du kollade på teve, och gällande den här hårddisken i soprummet du är säker på att det 
inte är du som har kastat den där?

Henrik: Ja.

FL1: Helt säker?

Henrik: Ja.

FL1: Mm och varför låg din mobiltelefon i garderoben när patrullen kom till Dalgatan 5D?

Henrik: Ja jag kommer inte ihåg exakt.

FL1: Brukar du ha mobiltelefonen i garderoben?

Henrik: Ja händer väl ibland.

FL1: Och varför ligger den där då?

Henrik: Ja möjligtvis (ohörbart) med lite ja så brukar jag lägga den så att den inte störande ja 
så.

FL1: Du brukar lägga mobiltelefon i garderoben när du vilar?

Henrik: Ja ibland.

FL1: Okej, varför raderade du Wickr appen den här dagen?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Förlåt vad sa du?
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Henrik: Jag vet inte.

FL1: Och sen gällande misstanken om grovt barnpornografibrott så har du erkänt den 
misstanken och du har erkänt den enligt gärningsbeskrivningen. Och jag kommer att läsa upp 
den gärningsbeskrivningen och det är att dom har utsatts för tvång genom att vara bundna och 
tejpade till händer och fötter samt utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att bland 
annat utsättas för penetrationer, vaginal, analt och oralt av vuxna och avbildas med sperma i 
ansiktet och över kroppen. Vi vet nu också att det även finns döda barn som utsätts för 
sexuella övergrepp. Övergreppsmaterialet i sin helhet innehåller mycket våld, smärta, skrik, 
tortyrliknande inslag, det finns bilder på att blod förekommer i form av att små barn blir 
könsstympade eller stuckna med föremål i underlivet. Du har också berättat i ditt tidigare 
förhör att du tittar på det här i ett sexuellt syfte. Du har berättat att du tittar på det här flera 
gånger i veckan och att det är du som har laddat ner det här materialet. Du har också berättat 
att du har ett sexuellt intresse för barn och att du har haft det sen tonåren, stämmer det?

Henrik: Ja antar jag.

FL1: Mm och den röda tråden som vi har kunnat utläsa i dina chattar med andra vuxna som 
också har ett sexuellt intresse för barn, det är incest. Det finns en chatt där du till och med 
frågar om barnet är adopterat eller biologiskt. Och du frågar om du får knulla andras barn, att 
du aldrig hade tvekat på att knulla ett barn, du vill knulla i alla hålen, du efterfrågar sexiga 
döttrar och du frågar även om andra vill vara med  Och sen så beskriver du 

. Och jag ställer frågan igen det har vi gjort i tidigare förhör men 
vad betyder att vara ad innebär det?

Henrik: Men har jag svarat på det tidigare så behöver jag inte svara på det nu. 

FL1: Du skriver att du är en aktiv dad in an incestuos way, och du frågar även andra personer 
vem eller vilka i deras familjer som dom är aktiva med. Varför ställer du såna frågor?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Varför vill du ha svar på det?

Henrik: Jag vet inte. 

FL1: Vi har också läst oss till att du i flera chattar då du skriver att man ska börja knulla 
barnen från att dom föds och att du älskar unga flickor. Och att det skulle vara så skönt att 
känna deras tighta hål runt din kuk. Och du beskriver också i flera chattar hur du gått tillväga 
och på vilket sätt som du begått sexuella övergrepp på ch även hur hon 
reagerat under övergreppen. Du skriver att hon blir ängslig och gråter när du slickar henne, 
men att hon slutar när hon inser hur skönt det är, kommentera att du har skrivit så?

Henrik: Ja det är väl bara nått jag hittade på. 

FL1: För du har ju också tidigare sagt i förhör att du tänkt söka hjälp för det här, för att du vet 
att det du gör är fel, men hur kommer det sig att du lever upp det här?

Henrik: Hur menar du?

FL1: Nej men just det här som jag har läst upp liksom, att du lever ut det här i chattar du är 
likgiltig liksom inte en enda gång har jag kunnat läsa mig till att du skriver att det är fel eller 
att det ska vara på skoj eller fantasi eller rollspel som du nämnde idag. Du har sagt till oss att 
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du vet att det du gör är fel, varför fortsätter du?

Henrik: Jag vet inte det är väl ett sätt att få utlopp för fantasier och ja.

FL1: Mm vad är skillnad på utlopp och fantasi då?

Henrik: Ja (ohörbart).

FL1: Dom här sakerna som jag precis har läst upp alltså knulla barn från att dom föds och 
tighta hål runt din  kuk är det sånt du fantiserar om?

Henrik: Vet inte kanske.

FL1: Fantiserar du om att göra så här på ?

Henrik: Nej.

FL1: Så när du skriver att du slickar och smeker henne och kommer på hennes fitta, är det 
fantasier eller utlopp?

Henrik: Det är fantasi.

FL1: Mm så fantiserar du om att göra såna saker 

Henrik: Nej inte fysiskt. 

FL1: Nej så på vilket sätt fantiserar du om det?

Henrik: Fantiserar om det i huvudet. 

FL1: Mm för du säger ju samma saker till flera personer då att du slickar och smeker och 
kommer på , och det här är ju dina ord. Och du skriver också att du har försökt 
knulla henne några gånger men inte lyckats och det är en av anledningarna att du vill träffa 
Hanna. Du skriver att du behöver hjälp att hålla fast  för att hon stretar emot så 
mycket när du försöker knulla henne. Och att du dyker upp på Pressbyrån i Märsta det är ett 
agerande, det är ingen som tvingar dig att gå dit det är ditt frivilliga val att gå dit eller hur?

Henrik: Ja.

FL2: Dom här rumporna som togs i beslag från ditt hem, dom är i storleken av ett litet litet 
barns rumpa, har dom varit ett hjälpmedel för att utlopp för ditt sexuella intresse för barn?

Henrik: Ja det antar jag.

FL2: Har du sett dom då som ett, som ett barns rumpa?

Henrik: Jag vet inte som jag har sagt tidigare att det var en felbeställning jag hade ingen aning 
om den verkliga storleken på den så, eller på dom så jag visste inte ens att dom skulle vara så 
när dom kom. 

FL1: Mm till sist ändå, eller det sista då gällande det här med chattarna du, du skriver ju 
samma, samma, samma till flera olika personer och anledningen till varför du sitter här idag 
det är ju för att du gjorde sak utav det här du gick och träffade mamma med mus på 
Pressbyrån i Märsta. Och det är den personen som då skulle hålla i  åt dig för att hon 
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stretar emot så mycket när du försöker knulla henne.  
 , du har övergreppsmaterial som stämmer 

överens med det som du chattar om och som idag som du nämnt att du får inspiration ifrån. 
Och  uppvisar symptom på att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och 
sakkunniga har bedömt att hennes symptom är i linje med dom övergrepp som du skrivit att 
du har begått. Ett exempel på ett sånt övergrepp är att du med tvång tryckt in din penis i 

 mun. Att du försökt knulla henne, att du smeker henne, slickar henne, kommit på 
hennes fitta och fått in en dildo i henne. Och vi ska nu prata mer om dom här förhören med 
dom sakkunniga och gå in lite på vad dom har sagt. Men jag kan börja med chatten då med 
mamma Karin och det är den 15:e april i år som ni chattar. Och du fick frågan där ifall du ska 
tvinga in den, varpå du svarar att jag har nästan lyckats få in den förut kan inte direkt påstå att 
hon gillar det. Så du skriver även också i chatten att du ska försöka knulla  och det vi 
kan se det är efter den här chatten då med mamma Karin det är då du börjar beskriva dig själv 

 i andra chattar. Och du beskriver dig som active in an incestual way. Så 
veckan som kommer då efter den 15:e det är alltså påskhelgen, så är  tillbaka på 
förskolan och det är också här som förskolepersonalen gör den första observationen gällande 

rastiska plötsliga ihållande beteende förändring. Och den beteende förändringen 
har vi då bett två sakkunniga att uttala sig om. Och den plötsliga förändringen består i 
situationer gällande blöjbyten, det är när man ska byta blöja  Så jag kommer att 
läsa upp utifrån förhöret då. Så det här är då sakkunnig Maja Koppfeldt. Hon fäster ihop sina 
ben och tryckte bara för tydlighetens skull här så sammanfattar hon det materialet som hon 
har fått ta del utav. Hon fäster ihop sina ben och tryckte, skriker och flaxar med händerna och 
fötterna hon drog ihop sina ben, hon sa inga ord bara skrek så tårarna föll, sur, ledsen, grät, 
hon skakade ens hand som att det vore en vuxen man, hon fäste båda knäna mot varandra och 
hon vill inte sära på benen, hon ville inte att man skulle gå nära henne med sin hand, hon 
parerade, spänner sig med benen, spänner, skriker och sparkar. Och hon är väldigt rädd och 
gråter, man ser på hela kroppen att hon inte vill att man ska röra hennes slida eller anus. Och 
hon skriker bara nej nej nej. Man kan se på hennes ansiktsuttryck att hon är rädd, det har vi 
alla gjort. Hon försöker knipa ihop med underlivet och benen, ansiktsuttryck att hon blir rädd 
när man kommer till slidöppningen så sa hon aj och nej och hon var hal som en ål. Och då 
fortsätter Maja Koppfeldt och då kan man ju föreställa sig alltså mängden. Det här är ju en 
tydlig liksom att barnet är betingat, barnet har när man närmar sig ett blöjbyte betingat det 
med obehag, skräck, rädsla och smärta. Och då till min fråga att helgen innan så skriver du att 
du har begått sexuella övergrepp , veckan efter så uppvisar hon dom här 
symptomen, då är min fråga om du har nån förklaring till det här plötsliga 
beteendeförändringen?

Henrik: Kan vi ta en kort paus kan jag bara prata lite med Olle?

FL1: Vi tar en paus klockan är 13:55.

Paus 01:04:43.

FL1: Vi återupptar förhöret, klockan är 14:01. Ja så vi var inne på förskolepersonalens 
iakttagelser då gällande . Och det är första gången som dom upptäcker det här 
beteendet hos  Så fram tills den 19:e har det inte varit på det här sättet. Att hon 
skriker nej, nej, aj och är rädd. Så helgen innan så skriver du då att du har begått sexuella 
övergrepp på henne. Och veckan efter så uppvisar hon dom här symptomen, har du någon 
förklaring till det här?

Henrik: Nej förutom det jag har sagt tidigare det beror på.

FL1: Vi har också frågat dom sakkunniga gällande förändringen då  alltså plötsliga 
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beteendeförändring och dom har uttryckt då att jag kommer läsa upp han har gått över en 
gräns för henne där hon blivit skräckslagen där det har blivit ett trauma, för han beskriver ju 
tydligt i chattarna hur han har haft en tillvänjningsprocess med att man ska börja så tidigt som 
möjligt och att man ska så att säga accelerera upp övergreppen. Och här har det ju hänt 
någonting över det här datumet, det har liksom stigit upp en platå och där har det blivit med 
största sannolikhet då ett grövre övergrepp mot henne. Och att det kanske blivit då 
penetration och att det har blivit en annan grad kanske av tvång. Du får kommentera det som 
jag nyss läste upp här?

Henrik: Jag har ingen kommentar på det.

FL1: Mm och om det inte är på det här sättet då, det som du själv beskrivit i chattarna att du 
har gjort och även det som dom sakkunniga nu har uttalat sig om, liksom vad är det som har 
hänt?

Henrik: Ingen aning förutom det jag har sagt tidigare vad jag kommer på.

FL1: Och det som du har sagt tidigare det är grus och stolpiller?

Henrik: Ja.
FL1: Mm kan det ha varit på något annat sätt?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Jag frågar också då i mitt förhör där då med en sakkunnig då att dom här plötsliga 
symtomen som våran målsägande börjar uppvisa vid dom här blöjbytena, vad säger din 
expertis är det möjligt att det kan vara på det sättet som misstänkt har beskrivit att han har 
gjort och vill göra med målsägande, sakkunnig svarar det är det absolut. Och nu till min fråga 
här idag då att alltså förskolepersonal har ju sagt då att du har sagt att det kan handla om grus 
i blöjan, och när vi frågat dig om grus i blöjan så svarar du att du inte är nån expert men att du 
tänkte att det kan bero på det. Nu har vi pratat med två experter som säger att sannolikheten 
att det ska handla om grus i blöjan är låg eller befintlig, och samma gäller även stolpiller som 
du nämnt innan också. Du kan få kommentera det också?

Henrik: Jag har ingen kommentar till det jag har gett min förklaring på vad jag tror att det kan 
vara så att ja.

FL2: Åtminstone ena sakkunniga förklarar att hennes beteende präglats av så otroligt mycket 
rädsla, vilket inte är sannolikt att hon skulle uppleva då m det hade varit grus i 
blöjan till exempel. Vad tänker du om det?

Henrik: Ingen aning som sagt jag har sagt vad jag tror att det kan bero på så, jag är ingen 
expert så jag har ingen aning. 

FL1: Nej men här har vi två personer som är experter som säger att sannolikheten att det ska 
handla om grus i blöjan är låg eller obefintlig. Men du, du kan inte komma på någon annan 
händelse eller anledning som kan ha en bidragande faktor till att  efter påskhelgen 
uppvisar dom här symtomen?

Henrik: Ingenting jag kan komma på.

FL1:  skriker aj aj nej nej när man ska byta blöja på henne och i vittnesmål med 
mamma med mus då Hanna så har hon berättat att du i telefonsamtal med henne sagt att du 
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gillar att har morgonmys med  efter att du bytt blöja. Du kan få kommentera det, det 
sambandet?

Henrik: Det har jag svarat på förut så.

FL1: Du har också berättat i tidigare förhör att det inte förekom nått problem när du byter 
blöja på  hur kommer det sig att det skiljer sig så mycket från det du säger och det 
som förskolepersonal har lämnat i sina vittnesmål?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Det har också gjorts observationer från  jourhemsmamma, jag kommer läsa 
upp från hennes förhör målsägande vägrar att öppna munnen när hon ska borsta tänderna och 
dom får inte in någon annat än mat i munnen, hon vill inte öppna munnen och hon biter ihop 
och man får försöka på framtänderna men då skriker hon och blir verkligen verkligen skit arg 
när man ska borsta tänderna på henne. Hon blir också jätte ledsen blir helt hysteriskt ledsen 
när man ska borsta tänderna. Sakkunniga har ju fått bemöta det här, och hon har då svarat att 
det här är ju vanligtvis när man har blivit tvingad till eller tvingad till orala våldtäkter. Hon 
fortsätter sen har ju det också funnits försummelse här, man får också tänka på att vi vet inte 
hur mycket dom har borstat tänderna i den här familjen innan, så det kan också vara så att det 
är en ny företeelse som sker i jourhemsfamiljen. Att hon är helt ovan, men att ändå krampa 
ihop så här det gör man inte, då om det inte hade funnits nån koppling runt det orala då hade 
man inte fått den här kraftfulla reaktionen. Vi vet ju utifrån BVC journaler att just det här 
med tandborstning det har inte skötts av dig eller Milanie. Men sakkunnig Maja Koppfeldt 
menar på att även om det är nytt med tandborstning så krampar man inte ihop på det här sättet 
som  gör. Du får kommentera det?

Henrik: Men det är så hon alltid har reagerat när vi har försökt borsta tänderna på henne det 
kan min sambo bekräfta.

FL1: Berätta mer om det, hur blir  när du ska borsta tänderna på henne?

Henrik: Ja det är oftast min sambo som gör det så att hon ja det verkar som hon reagerar på 
liknande sätt som du beskrivit nu. Och vi hade ganska nyligen liksom försökt börja borsta 
tänderna på henne så.

FL1: När är det då nyligen?

Henrik: Jag vet inte exakt ja inte så långt innan dess. 

FL1: Och vad tänker du om att hon reagerar på det här sättet då?

Henrik: Jag vet inte jag är som sagt ingen expert på barn så att ingen aning.

FL2: Kanske inte att vi vill snacka barn i allmänhet men jag tänker att du kanske är expert på 
ditt eget barn eftersom det är du som har haft omvårdnad om henne framförallt eftersom 
Milanie har jobbat så mycket. 

Henrik: Jag vet bara hur hon har reagerat så jag kan inte säga mer om.

FL1: Vi har också frågat sakkunnig att det som vi har beskrivit innan gällande motstånd vid 
blöjbyten och motstånd vid läkarundersökningen som genomfördes och även 
tandborstningen, om det kan bero på trots alltså trotsåldern, och då svarar hon ja vid ett 
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tillfälle eller nått enstaka tillfälle så okej självklart att barn blir jätte arga och inte vilja och 
slänga sig ner på golvet i butiken och det här har ju alla föräldrar som har haft barn i den här 
åldern varit med om nån gång, men inte så här konsekvent. Hon fick också frågan ifall trots 
kan uppstå över en påskhelg och hon svarar det kommer lite systematiskt trotset, det är 
ingenting som kommer så akut och sen så trotsar ju inte det här barnet i andra situationer. Då 
är min fråga varför trotsar  bara gällande blöjbyten och tandborstning?

Henrik: Ingen aning.

FL1: För du har ju inte tidigare nämnt att hon trotsar på det här sättet.

(Lång tystnad)     

FL1: För trotset eller motståndet här det är ju väldigt centrerat det är ju vagina, det är anus, 
det är munnen hon trotsar ju inte i andra situationer eller andra delar av kroppen. Personer har 
beskrivit henne som kramig och glad, hur kommer det sig att det är så centrerat?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Men vad tänker du själv kring det då?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Jag ställde också frågan att utifrån det här materialet då som, som Maja Koppfeldt har 
fått ta del utav jag frågar vad hennes bedömning är utifrån sin erfarenhet då vad som kan ha 
hänt målsägande, jag kommer läsa upp hennes svar. Jag upplever att på nått sätt så var det 
väldigt bra att få  vad han har gjort han skriver ju eller säger ju också att 
han vid nått tillfälle att han skiljer också väldigt tydligt i chattarna på vad han har gjort och 
vad han fantiserar om  det är liksom ett tydligt när han beskriver att antingen så beskriver han 
en sexuell fantasi vad han skulle vilja göra, eller så beskriver han vad han faktiskt har gjort. 
Och jag har bara gått på vad han faktiskt har gjort och det han skrivit att han har gjort. Och då 
är det ju att han har penetrerat henne med dildo och med han byggt upp det, det har varit 
liksom ett förlopp där man har börjat tidigt och vant upp henne i det här. Att det har varit 
anala, vaginala penetrationer och att det varit tvång inkopplat, att han har fått hålla fast henne 
för att hon har stretat emot och att hon har gråtit och skrikit. Och han beskriver också att han 
har oralt tryckt in sin erigerade penis i hennes mun och att hon har gjort motstånd. Hon menar 
på att det som du har beskrivit att du har gjort mot  det är i paritet med  
reaktioner och symtom efteråt. Så vi har två sakkunniga som menar på att  är 
traumatiserad, hon uppvisar trauma reaktioner, och vi menar på att en anledning här som du 
själv skrivit att du begått sexuella övergrepp på  på det sättet som du då har beskrivit 
att du gjort, så jag tänker att du ska få, få kommentera det?

Adv: En anledning?

FL1: Förlåt vad sa du?

Adv: En anledning sa du.

FL1: Vi menar på att anledningen…

Adv: Okej.

FL1: Är att du begått sexuella övergrepp på   på det sättet som du beskrivit att du har 
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gjort. 

(Lång tystnad)     

FL1: Två sakkunniga menar på att  är traumatiserad och uppvisar trauma reaktioner 
och utifrån vad vi har kunnat läsa i dina chattar så menar vi på att anledningen till att hon är 
traumatiserad är att du har begått sexuella övergrepp  på det sättet som du 
beskriver att du gjort. Kommentera det?

Henrik: Ja det är ingenting som stämmer så jag har ingenting att kommentera.

FL1: Och vad är det som inte stämmer?

Henrik: Att jag skulle begått något övergrepp  

FL1: För  symtom ligger i paritet med vad du har skrivit att du har gjort, det ligger 
inte i paritet med dina förklaringar gällande grus i blöjan eller stolpiller. Och den här 
utredningar har ju bedrivits objektivt och vi har även lyft alternativa hypoteser med 
sakkunniga så som omsorgsbrist, bristande rutiner gällande tandborstning, eller trotsåldern. 
Men dom menar på att det inte handlar om det, men Henrik det är  

. Vad tänker du om att den 19:e april så  
dagis förskolepersonalen beskriver att hon är helt förändrad i sitt beteende hon är trött, hon är 
nedstämd och när man ska byta blöja på henne så är hon rädd, hon gråter skriker aj aj nej nej. 
Vad tänker du liksom att det har blivit så för  den 19:e på förskolan?

Henrik: Ingen aning. 

FL1: Ett observandum då i det här sammanhanget det är att  plötsliga beteende 
förändring sammanfaller i tid med dina chattar som handlar om att du ska ha begått sexuella 
övergrepp på  ta och kommentera?

Henrik: Jag har ingen kommentar på det.

FL1: (Ohörbart) finns det något mer som du skulle vilja tillägga?

Henrik: Nej.

FL1: Gällande… nej. Jag tänkte lite på det här med rollspel, för det har du inte nämnt tidigare 
i dina förhör. Liksom när slutar det vara ett rollspel?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Hur avslutas ett rollspel?

Henrik: Jag vet inte (ohörbart).

FL1: Och om jag frågar dig då när slutar det vara ett rollspel för dig?

Henrik: Jag vet inte det beror väl på (ohörbart).

FL1: Vart går gränsen när är din gräns nådd för när det liksom inte är ett rollspel längre?

Henrik: Jag har ingen aning.
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FL1: Så om chatten med mamma med mus var ett rollspel hur kommer det sig att du åker till 
Märsta station och träffar henne?

Henrik: Jag var väl bara fundersam på vad det var för person.

FL1: Och varför var du så fundersam över det?

Henrik: (Ohörbart).

FL2: Vad tänkte du att ni skulle göra i samband med det mötet?

Henrik: Ingenting.

FL2: Skulle ni prata med varandra eller?

Henrik: Ja antar jag.

FL2: Mm vad tänkte du att ni skulle prata om?

Henrik: Jag vet inte. 

FL1: Hade det fortfarande varit ett rollspel då?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Och Henrik jag undrar lite gällande liksom gränssättning också alltså dina egna gränser 
när du känner att det antingen blir liksom hur går man över din gräns för det finns ju chattar 
där du har liksom mottagit övergreppsmaterial på barn. Och då har du efterfrågat liksom more 
hard core stuff.

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Och när vi har frågat dig om den här chatten då med mamma med mus, så menar du på 
att du skriver som du gör för att det är hon som skriver dom här sakerna till dig, men du deltar 
ju i den här konversationen, du är ju aktiv, du ställer ju frågor, hur ser du på din liksom ditt 
egna deltagande i den här chatten och ja andra chattar också?

Henrik: Ingen kommentar.

FL1: Nej men jag tror att jag stannar här inga fler frågor har du?

FL2: Inte.

FL1: Nej försvaret har du några frågor?

Adv: Nej.

FL1: Nej Henrik finns det något mer som du skulle vilja tillägga?

Henrik: Nej.

FL1: Nej då avslutar vi förhöret och klockan är 14:35.
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Förhöret avslutat.
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Skäligen misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Identifierad

Ja
Kontrollsätt

Annat

Personnr

19840319-0153
Kommentar

Känd av polis

Misstankeuppgift

Rubricering

Grov våldtäkt mot barn
Händelse inträffad
    -  -     :   - 2022-05-04   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Dalgatan 5 D
Områdeskod

25D0300913510110
Brottsmisstankenr

POD50-BM2022-1441729770-7K
Diarienr

5000-K499148-22
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0653
Brottsbeskrivning

Grov våldtäkt mot barn
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

2022-05-04
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-05-04
Beslutsfattare misstankebeslut

Nilsson, Andreas

Misstankeuppgift

Rubricering

Grovt barnpornografibrott
Händelse inträffad
    -  -     :   - 2022-05-04   :  

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Dalgatan 5 D
Områdeskod

25D0300913510110
Brottsmisstankenr

POD50-BM2022-1443621004-72
Diarienr

5000-K499148-22
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

1607
Brottsbeskrivning

Grovt barnpornografibrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-05-06
Beslutsfattare misstankebeslut

Engman, Tomas
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2022-10-31
Namn

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling

Husby-Ärl
Födelselän

Stockholms län
Födelseort utland

Medborgarskap

Sverige 
Hemvistland Telefonnr

0739087097: Mobiltelefon

Postadress

Dalgatan 5 D LGH 1002

195 47  Märsta

Folkbokföringsort

Märsta
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -
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Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Ärende

Diarienr

5000-K499148-22
Handläggare

Farbodi, Varona
Gärning

Grov våldtäkt mot barn och Grovt barnpornografibrott

Berörd person

Personnr

19840319-0153
Efternamn

Ekholm
Förnamn

Henrik Per Andreas
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2022-10-26
Underrättelse slutförd

2022-10-14
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

 
Underrättelsesätt

Muntligen
Notering

Den 14/10-22 plats Häktet Kronoberg, del av utredningen.

Den 17/10-22 plats Häktet Kronoberg, delgavs samtligt material i utredningen.

Den 30/10-22 meddelar advokat Olle Kristhammar per mail att de inte har någon erinran.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Kristhammar, Olle
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2022-10-31
Underrättelse slutförd

2022-10-14
Underrättelsesätt

Muntligen
Notering

Den 30/10-22 meddelar advokat Olle Kristhammar per mail att de inte har någon erinran.


Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
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