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Förundersökningsprotokoll

Åklnr

AM-101274-20

Signerat av

Michaela Larsson

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

Arkiv/Åkl. ex

Signerat
datum
SKARABORGS

TINGSRÄTT 08:42
2021-12-22
Målenhet 1

Handläggare (Protokollförare)

Datum

Michaela Larsson

2021-12-22
INKOM: 2021-12-22
MÅLNR: B 4473-21
AKTBIL: 5

Undersökningsledare

Sofia Karlsson
Polisens diarienummer

5000-K669738-20

5000-K1580430-20

Personer i ärendet
Förtursmål

Nej

Beslag

Finns

Ersättningsyrkanden

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Berntsson, Ove Andreas

19710830-5710

Brott

Barnpornografibrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Yttrande
senast

i samband med slutförhör och slutdelgivning

Försvarare

Hagrup Grimlund, Ellen, förordnad 2021-11-22

Underrättelsesätt, försvarare

i samband med slutförhör och slutdelgivning

2021-12-20

2021-12-09

2021-12-20

2021-12-09

Resultat av underrättelse mt

Ej erinran

Resultat av underrättelse försv

Ej erinran

Brott i ärendet
Brottsbeskrivning

Barnpornografibrott

Brottsplatsadress

Händelse inträffad

2020-01-04 :

Aktör

Händelse inträffad mellan

- - -

- -

Roll

Berntsson, Ove Andreas

Misstänkt

Brottsbeskrivning

Barnpornografibrott

Brottsplatsadress

Hertig Karls gata 10, Mariestad

Aktör

Berntsson, Ove Andreas

Notering

Händelse inträffad

2020-04-22 :

Händelse inträffad mellan

- - -

Roll

Underrättelse
slutförd

Misstänkt

- -
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Huvudanmälan

5000-K669738-20

Anmälningsuppgifter
Anmälningsdatum: 2020-06-06 07:12
Anmälningssätt: Skrivelse

Enhet: 5800UTIND1, Desk 1 NIB NOA
Anmälningsansvarig: Wide, Susanne

Brott/Händelse
Brott/Benämning: Barnpornografibrott
Variant: Gör bild tillgänglig (2p)
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Barnpornografibrott
Hertig Karls gata 10, Mariestad
Onsdag 2020-04-22
Misstänkta personer:
Knutsson, Bengt Åke Göran
Medverkansform: Gärningsman
Övriga aktörer:
Fritext
REACT
Det har kommit till Polismyndighetens kännedom att det skett olaglig fildelning av dokumenterade
sexuella övergrepp mot barn där en eller flera svenska IP-adresser har identifierats av organisationen
NCMEC. Filerna innehåller material som är bedömt som
olagligt enligt svensk lagstiftning.
BROTTET
BARNPORNOGRAFIBROTT genom att en gärningsperson via Internet och med hjälp av fildelning
delat ut/berett sig tillgång till dokumenterat övergreppsmaterial 2020-04-22.
ÖVRIGT
Övrig information bifogas i ett separat PM i DurTvå.

PM Förutredning (REACT 2020-378) , 2020-06-06 07:14 diarienr: 5000-K669738-20
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PM
Datum

2020-06-06
Diarienr

REACT 2020-378
Polismyndigheten
NOA
Nationellt IT-brottscentrum
Susanne Wide

PM FÖRUTREDNING
Bakgrund
Med stöd av en rapport från NCMEC kan en svensk IP-adress länkas till dokumenterat
övergreppsmaterial.
Materialet har delats genom Skype av användaren ”elkbitte”.
Övergreppsmaterialet består av en bild som föreställer en flicka i cirka 3-5 årsåldern och som
penetreras analt av en vuxen mans penis samtidigt som en annan vuxen man sprutar sperma i
flickans ansikte.
Bilden är bedömd av undertecknad att utgöra särskilt hänsynslös barnpornografi enligt svensk
lagstiftning.
IP-spårning
IP-spårning har genomförts hos operatören Telia och de har lämnat följande information om
abonnenten:
Bengt Knutsson, personnummer 491109-5976, Hertig Karls Gata 10, 542 40 MARIESTAD.
Inre slagning och kontroll av öppna källor
Vid slagning i PIL på personnumret hittas en Bengt Knutsson på den aktuella adressen.

1 (2)

PM Förutredning (REACT 2020-378) , 2020-06-06 07:14 diarienr: 5000-K669738-20
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PM

Bild från RES, 2019
Bengt har tidigare varit misstänkt för barnpornografibrott, se 5000-K257069-17 samt
5000-K1036840-18.
Analys
Med stöd av NCMEC-rapporten, IP-spårningen från Telia samt inre slagningar kan Bengt
Knutsson misstänkas för att ha begått den brottsliga handlingen.
På adressen är ytterligare två personer skrivna.

Riskbedömning
Bengt Knutsson förekommer i belastningsregistret med ett avsnitt avseende
hastighetsöverträdelse.
Han har varit misstänkt för samma typ av brottslighet tidigare, se under avsnittet analys.
Han har flera minderåriga barnbarn.
Tillgång till utredningsmaterial
För att få tillgång till materialet kontakta REACT-gruppen på Nationellt IT-brottscentrum på
e-postadress react.noa@polisen.se eller på telefonnummer +46105641733 ange K-nummer
eller diarienumret som är angivet i sidhuvudet.
Namn:
Titel:

Susanne Wide
Utredare/ Granskare

2 (2)

IP Address
IP Start Time
IP Last Renewed
IP End Time Access Port Type
78.70.197.165 2018-04-09 09:45:04 2020-06-05 04:42:32
Internet

Products Target Key Identifier
na1865495

Valid From (Changed)
2020-04-21 00:00:00

Svar IP-spårning Telia , 2020-07-10 12:28 diarienr: 5000-K669738-20
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Valid End
Service Provider Name
2020-05-12 23:59:59

Social Security No
491109-5976

Subscriber First Name
Bengt

Subscriber Last Name
Knutsson

Contact Person

Svar IP-spårning Telia , 2020-07-10 12:28 diarienr: 5000-K669738-20
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Installation Address
HERTIG KARLS GATA 10

Installation Flat No
2500-0016

Installation Zip Code
54240

City
Billing Address
MARIESTAD HERTIG KARLS GATA 10

Billing Zip Code
54240

Billing City
Point ID
MARIESTAD 130634176

Svar IP-spårning Telia , 2020-07-10 12:28 diarienr: 5000-K669738-20
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RID
gai-ebo-na1865495-MR.BF664.4@250

FixedIP Port Number
4

MAC Address (Customer)
58:98:35:90:42:f6

Speed
Subscriber No
100Mbps 0501 77601

Accesskonto

OperatorID
Telia

Svar IP-spårning Telia , 2020-07-10 12:28 diarienr: 5000-K669738-20
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Site Name
MARIEHUS AB Hertig Karls Gata 10

Site City
Site Postal Code
MARIESTAD 54240

Switch Brand And Model
Huawei LS-S5328C-HI

Internet Type Access
Fiber

Physical Port Number
GigabitEthernet0/0/4

Svar IP-spårning Telia , 2020-07-10 12:28 diarienr: 5000-K669738-20
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FB-Number

Product Account Number
B0002419187

Service Providers ID

Source
NetAdmin

Svar IP-spårning Telia , 2020-07-10 12:28 diarienr: 5000-K669738-20
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW

3ULRULW\/HYHO(
5HSRUWVXEPLWWHGE\DUHJLVWHUHG(OHFWURQLF6HUYLFH3URYLGHU
5HFHLYHGE\1&0(&RQ87&
$OOGDWHVDUHGLVSOD\HGDV00''<<<<
([FHSWIRUWLPHVSURYLGHGLQ$GGLWLRQDO,QIRUPDWLRQVHFWLRQVDOOWLPH]RQHVDUHGLVSOD\HGLQ87&

([HFXWLYH6XPPDU\
7KHIROORZLQJLVDEULHIRYHUYLHZRILQIRUPDWLRQFRQWDLQHGLQWKLV&\EHU7LSOLQHUHSRUW
,QFLGHQW7\SH $XWRUHIHUUHG,QWHUQDWLRQDO
)LOHV1RW5HYLHZHGE\1&0(&
7RWDO8SORDGHG)LOHV

7KH1DWLRQDO&HQWHUIRU0LVVLQJ ([SORLWHG&KLOGUHQ 1&0(& ZDVLQFRUSRUDWHGLQE\FKLOGDGYRFDWHVDVDSULYDWHQRQSURILW
 F  RUJDQL]DWLRQWRVHUYHDVDQDWLRQDOFOHDULQJKRXVHDQGUHVRXUFHFHQWHUIRUIDPLOLHVYLFWLPVSULYDWHRUJDQL]DWLRQVODZ
HQIRUFHPHQWDQGWKHSXEOLFRQPLVVLQJDQGVH[XDOO\H[SORLWHGFKLOGLVVXHV7RIXUWKHURXUPLVVLRQWRKHOSILQGPLVVLQJFKLOGUHQUHGXFH
FKLOGVH[XDOH[SORLWDWLRQDQGSUHYHQWIXWXUHYLFWLPL]DWLRQ1&0(&RSHUDWHVWKH&\EHU7LSOLQHDQG&KLOG9LFWLP,GHQWLILFDWLRQ3URJUDP
1&0(&PDNHVLQIRUPDWLRQVXEPLWWHGWRWKH&\EHU7LSOLQHDQG&KLOG9LFWLP,GHQWLILFDWLRQ3URJUDPDYDLODEOHWRODZHQIRUFHPHQWDQG
DOVRXVHVWKLVLQIRUPDWLRQWRKHOSLGHQWLI\WUHQGVDQGFUHDWHFKLOGVDIHW\DQGSUHYHQWLRQPHVVDJHV$VDFOHDULQJKRXVH1&0(&DOVR
ZRUNVZLWK(OHFWURQLF6HUYLFH3URYLGHUVODZHQIRUFHPHQWDQGWKHSXEOLFLQDFRPELQHGHIIRUWWRUHGXFHRQOLQHFKLOGVH[XDODEXVH
LPDJHV1&0(&SHUIRUPVLWVSURJUDPVRIZRUNSXUVXDQWWRLWVRZQSULYDWHPLVVLRQDQGLQGHSHQGHQWEXVLQHVVRSHUDWLRQV1&0(&
GRHVQRWDFWLQWKHFDSDFLW\RIRUXQGHUWKHGLUHFWLRQRUFRQWURORIWKHJRYHUQPHQWRUODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHV1&0(&GRHVQRW
LQYHVWLJDWHDQGFDQQRWYHULI\WKHDFFXUDF\RIWKHLQIRUPDWLRQVXEPLWWHGE\UHSRUWLQJSDUWLHV

NCMEC-rapport (Skype) , 2020-06-06 07:15 diarienr: 5000-K669738-20
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW_L

&RQWHQWV

6HFWLRQ$5HSRUWHG,QIRUPDWLRQ



5HSRUWLQJ(OHFWURQLF6HUYLFH3URYLGHU (63



&RPSDQ\,QIRUPDWLRQ
,QFLGHQW,QIRUPDWLRQ
3HHUWR3HHU





6XVSHFW
8SORDGHG)LOH,QIRUPDWLRQ




6HFWLRQ%$XWRPDWHG,QIRUPDWLRQ$GGHGE\1&0(&6\VWHPV



([SODQDWLRQRI$XWRPDWHG,QIRUPDWLRQ LQDOSKDEHWLFDORUGHU



)XUWKHU,QIRUPDWLRQRQ8SORDGHG)LOHV
*HR/RRNXS 6XVSHFW
*HR/RRNXS 8SORDGHG)LOHV





$XWR5HIHU



6HFWLRQ&$GGLWLRQDO,QIRUPDWLRQ3URYLGHGE\1&0(&
8SORDGHG)LOH,QIRUPDWLRQ

6HFWLRQ'/DZ(QIRUFHPHQW&RQWDFW,QIRUPDWLRQ
,&()LHOG2IILFH (XURSRO

7KLV5HSRUWLVSURYLGHGVROHO\IRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVSXUVXDQWWR1&0(& VQRQSURILWPLVVLRQ
3OHDVHWUHDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLV5HSRUWDVFRQILGHQWLDO
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW_

6HFWLRQ$5HSRUWHG,QIRUPDWLRQ
7KH IROORZLQJ LQIRUPDWLRQ ZDV VXEPLWWHG WR WKH &\EHU7LSOLQH E\ WKH 5HSRUWLQJ 3HUVRQ RU 5HSRUWLQJ (63 7KH LQIRUPDWLRQ DSSHDULQJ LQ
6HFWLRQ $ LV LQIRUPDWLRQ UHFHLYHG LQ WKH RULJLQDO VXEPLVVLRQ 7KH UHSRUWLQJ RI LQIRUPDWLRQ LQ 6HFWLRQ $ RWKHU WKDQ WKH ,QFLGHQW 7\SH
DQG ,QFLGHQW 7LPH LV YROXQWDU\ DQG XQGHUWDNHQ DW WKH LQLWLDWLYH RI WKH 5HSRUWLQJ 3HUVRQ RU 5HSRUWLQJ (63

5HSRUWLQJ(OHFWURQLF6HUYLFH3URYLGHU (63
6XEPLWWHU
0LFURVRIW2QOLQH2SHUDWLRQV
0LFURVRIW0LFURVRIW6N\SH
%XVLQHVV$GGUHVV
2QH0LFURVRIW:D\
5HGPRQG:$8QLWHG6WDWHV

&RPSDQ\,QIRUPDWLRQ
86/DZ(QIRUFHPHQW:KHUHWRVHUYH/HJDO3URFHVVLQ&ULPLQDO0DWWHUV
2QH'ULYH6N\SH;ER[%LQJ,PDJHDQGRWKHU0LFURVRIW2QOLQH6HUYLFHV
0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ
$WWQ&XVWRGLDQRI5HFRUGV
2QH0LFURVRIW:D\
5HGPRQG:$
6HUYLFHRI3URFHVV2QO\XVOHUHT#PLFURVRIWFRP
,QTXLULHV2QO\PVQGFF#PLFURVRIWFRP
(PHUJHQF\5HTXHVWV
0LFURVRIWUHVSRQGVWRHPHUJHQF\UHTXHVWVKRXUVDGD\LILWUHODWHVWRWKHLPPLQHQWWKUHDWRIGHDWKRUVHULRXVSK\VLFDOLQMXU\DV
SHUPLWWHGLQ86&VHFWLRQ E  DQG F  ,I\RXKDYHDQHPHUJHQF\UHTXHVWSOHDVHFDOOWKH/DZ(QIRUFHPHQW1DWLRQDO
6HFXULW\ /(16 KRWOLQHDW  <RXPD\DOVRVXEPLWDQHPHUJHQF\UHTXHVWYLDHPDLOWROHDOHUW#PLFURVRIWFRP
1RQ86/DZ(QIRUFHPHQW
0LFURVRIWKDVHVWDEOLVKHGORFDOFRQWDFWVZLWKLQ\RXUFRXQWU\UHJLRQWRKDQGOH\RXUOHJDOSURFHVV,I\RXDUHQRWDOUHDG\IDPLOLDUZLWK\RXU
ORFDOFRQWDFWVHQGDQHPDLOWRJOREDOFF#PLFURVRIWFRPDQG\RXZLOOEHGLUHFWHGWRWKHFRQWDFWKDQGOLQJUHTXHVWVIURP\RXU
FRXQWU\UHJLRQ<RXUORFDOFRQWDFWZLOOHGXFDWH\RXDVWRZKDWORFDOSURFHVVPXVWEHIROORZHGWRREWDLQFXVWRPHUDFFRXQWUHFRUGV$OO
OHJDOSURFHVVIURPQRQ86ODZHQIRUFHPHQWSURVHFXWRUVFRXUWVPXVWEHGLUHFWHGWR0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ2QH0LFURVRIW:D\
5HGPRQG:$86$'RQRWGLUHFW\RXUOHJDOSURFHVVWRDORFDOVXEVLGLDU\RI0LFURVRIW

,QFLGHQW,QIRUPDWLRQ
,QFLGHQW 7\SH

&KLOG3RUQRJUDSK\ SRVVHVVLRQPDQXIDFWXUHDQGGLVWULEXWLRQ

,QFLGHQW 7LPH

87&

'HVFULSWLRQ RI ,QFLGHQW 7LPH

,QFLGHQW7LPHUHIOHFWVZKHQILUVWLPDJHYLGHRLQWKHVHULHVZDVVFDQQHG

3HHUWR3HHU

7KLV5HSRUWLVSURYLGHGVROHO\IRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVSXUVXDQWWR1&0(& VQRQSURILWPLVVLRQ
3OHDVHWUHDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLV5HSRUWDVFRQILGHQWLDO

NCMEC-rapport (Skype) , 2020-06-06 07:15 diarienr: 5000-K669738-20
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW_
3HHUWR3HHU &OLHQW

6N\SH

,3 $GGUHVV

DW87&

3HHU WR 3HHU )LOHQDPHV

e195de1c-45e9-490a-97e3-6b9d0bff687b.jpg

6XVSHFW
6FUHHQ8VHU 1DPH

OLYHHONELWWH

,3 $GGUHVV


87&

$GGLWLRQDO ,QIRUPDWLRQ

'RFXPHQW,GHXVGGFDEEGHHHHFEDH
3OHDVHSURYLGH6FUHHQ1DPHDQG'RFXPHQW,GZKHQUHTXHVWLQJPRUHLQIRUPDWLRQIURP
0LFURVRIW

8SORDGHG)LOH,QIRUPDWLRQ
1XPEHU RI XSORDGHG ILOHV



8SORDGHG)LOH,QIRUPDWLRQ
)LOHQDPH

HGHFHDHEGEIIEMSJ

0'

FGDDDHIIIIEDFF

6XEPLWWDO ,'

FHHDFHIEDID

'LG 5HSRUWLQJ (63 YLHZ HQWLUH FRQWHQWV RI XSORDGHG ILOH"

1R

:HUH HQWLUH FRQWHQWV RI XSORDGHG ILOH SXEOLFO\ DYDLODEOH"

,QIRUPDWLRQ1RW3URYLGHGE\&RPSDQ\

,PDJH &DWHJRUL]DWLRQ E\ (63
6HH6HFWLRQ%IRUIXUWKHUH[SODQDWLRQ

$

2ULJLQDO%LQDU\+DVKRI)LOH 3KRWR'1$ 









2ULJLQDO85/:KHUH)LOHZDV/RFDWHG

KWWSVHXVVWRUDJHDVPVN\SHFRPYREMHFWVHXVG
GFDEEGHHHHFEDHFRQWHQWLPJSVK

$GGLWLRQDO,QIRUPDWLRQ

,PDJH>V@PDWFKLGHQWLFDOO\WRKDVKYDOXHVRILPDJHVUHYLHZHGE\0LFURVRIW
FRQWHQWPRGHUDWRUV

6RXUFH,QIRUPDWLRQ
7\SH

9DOXH

(YHQW

,3$GGUHVV



'DWH7LPH
87&

7KLVFRQFOXGHV6HFWLRQ$$OORIWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVVHFWLRQZDVVXEPLWWHGHOHFWURQLFDOO\WRWKH&\EHU7LSOLQHE\WKH5HSRUWLQJ3HUVRQ
1&0(&&DOO&HQWHURU5HSRUWLQJ(637KHLQIRUPDWLRQDSSHDULQJLQ6HFWLRQ$LVLQIRUPDWLRQUHFHLYHGLQWKHRULJLQDOVXEPLVVLRQ7KH
UHSRUWLQJRILQIRUPDWLRQLQ6HFWLRQ$RWKHUWKDQWKH,QFLGHQW7\SHDQG,QFLGHQW7LPHLVYROXQWDU\DQGXQGHUWDNHQDWWKHLQLWLDWLYHRI
WKH5HSRUWLQJ3HUVRQRU5HSRUWLQJ(63

7KLV5HSRUWLVSURYLGHGVROHO\IRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVSXUVXDQWWR1&0(& VQRQSURILWPLVVLRQ
3OHDVHWUHDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLV5HSRUWDVFRQILGHQWLDO

NCMEC-rapport (Skype) , 2020-06-06 07:15 diarienr: 5000-K669738-20
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW_

6HFWLRQ%$XWRPDWHG,QIRUPDWLRQ$GGHGE\1&0(&6\VWHPV
8SRQ UHFHLSW RI D &\EHU7LSOLQH UHSRUW 1&0(& 6\VWHPV PD\ FRQGXFW DXWRPDWHG SURFHVVHV RQ WKH LQIRUPDWLRQ VXEPLWWHG LQ 6HFWLRQ $
7KH LQIRUPDWLRQ IRXQG LQ 6HFWLRQ % RI WKLV &\EHU7LSOLQH 5HSRUW KDV EHHQ DXWRPDWLFDOO\ JHQHUDWHG E\ 1&0(& 6\VWHPV ,I WKH
&\EHU7LSOLQH 5HSRUW ZDV VXEPLWWHG E\ D PHPEHU RI WKH SXEOLF 6HFWLRQ % ZLOO EH EODQN

([SODQDWLRQRI$XWRPDWHG,QIRUPDWLRQ LQDOSKDEHWLFDORUGHU
*HR/RRNXS :KHQD5HSRUWLQJ(63YROXQWDULO\UHSRUWVDQ,3DGGUHVVIRUWKH6XVSHFW1&0(&6\VWHPVZLOOJHRJUDSKLFDOO\UHVROYH
WKH,3DGGUHVVYLDDSXEOLFO\DYDLODEOHRQOLQHTXHU\7KHUHVXOWVRIWKLVORRNXSDUHGLVSOD\HG
*HRORFDWLRQGDWDLVDSSUR[LPDWHDQGPD\QRWGLVSOD\DXVHU VH[DFWORFDWLRQ3OHDVHEHDZDUHWKDWWKHJHRORFDWLRQLQIRUPDWLRQSURYLGHG
LVQRWH[DFWEXWLVSURYLGLQJDUHOLDEOHHVWLPDWHRIORFDWLRQEDVHGRQ,3DGGUHVV HV YROXQWDULO\SURYLGHGE\WKHUHSRUWLQJ(63

)XUWKHU,QIRUPDWLRQRQ8SORDGHG)LOHV
1XPEHURIXSORDGHGILOHVLQHDFKFDWHJRUL]DWLRQFDWHJRU\
$



7KH IROORZLQJ FDWHJRUL]DWLRQ V\VWHP ZDV FUHDWHG E\ YDULRXV (63V LQ -DQXDU\ 
&RQWHQW 5DQNLQJ





$

3UHSXEHVFHQW 0LQRU

$

$

%

3XEHVFHQW 0LQRU

%

%

5DQN

7HUP

'HILQLWLRQ



6H[$FW

$Q\LPDJHRIVH[XDOO\H[SOLFLWFRQGXFW DFWXDORUVLPXODWHGVH[XDO
LQWHUFRXUVHLQFOXGLQJJHQLWDOJHQLWDORUDOJHQLWDODQDOJHQLWDORURUDODQDO
ZKHWKHUEHWZHHQSHUVRQRIWKHVDPHRURSSRVLWHVH[ EHVWLDOLW\
PDVWXUEDWLRQVDGLVWLFRUPDVRFKLVWLFDEXVHGHJUDGDWLRQRUDQ\VXFK
GHSLFWLRQWKDWODFNVVHULRXVOLWHUDU\DUWLVWLFSROLWLFDORUVFLHQWLILFYDOXH



/DVFLYLRXV([KLELWLRQ

$Q\LPDJHGHSLFWLQJQXGLW\DQGRQHRUPRUHRIUHVWUDLQWVH[XDOO\
VXJJHVWLYHSRVHVIRFXVRQJHQLWDOVLQDSSURSULDWHWRXFKLQJDGXOWDURXVDO
VSUHDGLQJRIOLPEVRUJHQLWDOVDQGVXFKGHSLFWLRQODFNVVHULRXVOLWHUDU\
DUWLVWLFSROLWLFDORUVFLHQWLILFYDOXH

*HR/RRNXS 6XVSHFW
IP Address

Country

Region

City

78.70.197.165

SE

O

Mariestad

Metro Area

Postal
Code
542 32

Area
Code

Lat/Long

ISP/Org

58.7097/
13.8237

Telia/ Telia

Lat/Long

ISP/Org

*HR/RRNXS 8SORDGHG)LOHV
IP Address

Country

Region

City

Metro Area

Postal

Area

7KLV5HSRUWLVSURYLGHGVROHO\IRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVSXUVXDQWWR1&0(& VQRQSURILWPLVVLRQ
3OHDVHWUHDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLV5HSRUWDVFRQILGHQWLDO
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW_
Code
78.70.197.165

SE

O

Mariestad

542 32

Code
58.7097/
13.8237

Telia/ Telia

$XWR5HIHU
Date: 04-22-2020 14:10:10 UTC
The reported IP address appears to originate in a foreign country in which there is a designated law
enforcement agency with a VPN connection to NCMECs CyberTipline. In accordance with current ECD
policy, this report will be referred automatically to the designated international law enforcement
agency for potential evaluation, investigation, and/or prosecution. Law enforcement should review
all information and images associated with this report before determining how to proceed. Law
enforcement seeking further information relating to this report should submit a request to
ecuassistance@ncmec.org.
7KLV FRQFOXGHV 6HFWLRQ %

7KLV5HSRUWLVSURYLGHGVROHO\IRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVSXUVXDQWWR1&0(& VQRQSURILWPLVVLRQ
3OHDVHWUHDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLV5HSRUWDVFRQILGHQWLDO
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW_

6HFWLRQ&$GGLWLRQDO,QIRUPDWLRQ3URYLGHGE\1&0(&
6HFWLRQ & FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ FROOHFWHG E\ 1&0(& VWDII EDVHG RQ WKH LQIRUPDWLRQ HOHFWURQLFDOO\ VXEPLWWHG E\ WKH 5HSRUWLQJ 3HUVRQ
1&0(& &DOO &HQWHU RU 5HSRUWLQJ (63 6HFWLRQ & PD\ FRQWDLQ D YDULHW\ RI DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ LQFOXGLQJ GDWD JDWKHUHG IURP TXHULHV
RQ SXEOLFO\DYDLODEOH RSHQVRXUFH ZHEVLWHV $Q\ TXHULHV FRQGXFWHG E\ 1&0(& VWDII ZLOO EH GRFXPHQWHG DQG DQ\ TXHU\ UHVXOWV ZLOO EH
VDYHG WR WKH HOHFWURQLF ILOLQJ V\VWHP ZKHQ SRVVLEOH 7KH &\EHU7LSOLQH FDQQRW FRQILUP WKH DFFXUDF\ RI LQIRUPDWLRQ IRXQG LQ SXEOLF
UHFRUGV RU ZKHWKHU WKH UHVXOWV DUH DIILOLDWHG ZLWK DQ\ SDUWLHV UHODWLQJ WR WKLV UHSRUW

1&0(& 3ULRULW\ /HYHO

( 5HSRUWVXEPLWWHGE\DUHJLVWHUHG(OHFWURQLF6HUYLFH3URYLGHU

1&0(& &ODVVLILFDWLRQ

$XWRUHIHUUHG,QWHUQDWLRQDO
)LOHV1RW5HYLHZHGE\1&0(&

,QWHUQDWLRQDO &RXQWU\

6ZHGHQ

1&0(& 'DWH 3URFHVVHG

87&

0DGH $YDLODEOH WR /DZ (QIRUFHPHQW E\ 1&0(&

<HV

8SORDGHG)LOH,QIRUPDWLRQ
)LOHV1RW9LHZHGE\1&0(&
1&0(&VWDIIKDYHQRWYLHZHGWKHIROORZLQJXSORDGHGILOHVVXEPLWWHGZLWKWKLVUHSRUWDQGKDYHQRLQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJWKHFRQWHQWRI
WKHXSORDGHGILOHVRWKHUWKDQLQIRUPDWLRQYROXQWDULO\SURYLGHGLQWKHUHSRUWE\WKHUHSRUWLQJ(63
)LOHV1RW9LHZHGE\1&0(&
)LOHQDPH
HGHFHDHEGEIIEMSJ

0'
7501c8d40167a1aa86e9015ffffb0acc

7KLV FRQFOXGHV 6HFWLRQ &

,I\RXQHHGIXUWKHULQIRUPDWLRQUHJDUGLQJWKHFRQWHQWVRIWKLV5HSRUWSOHDVHFRQWDFWWKH&\EHU7LSOLQHDWQXOORUH[W

)RUPRUHLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJLPDJHVFRQWDLQLQJLGHQWLILHGFKLOGYLFWLPVSOHDVHFRQWDFWWKH&KLOG9LFWLP,GHQWLILFDWLRQ3URJUDP
&9,3 DW FYLS#QFPHFRUJ

7KLV5HSRUWLVSURYLGHGVROHO\IRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVSXUVXDQWWR1&0(& VQRQSURILWPLVVLRQ
3OHDVHWUHDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLV5HSRUWDVFRQILGHQWLDO
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&\EHU7LSOLQH5HSRUW_

6HFWLRQ'/DZ(QIRUFHPHQW&RQWDFW,QIRUPDWLRQ
7KH UHSRUW ZDV PDGH DYDLODEOH WR WKH /DZ (QIRUFHPHQW $JHQF\ OLVWHG EHORZ

,&()LHOG2IILFH (XURSRO
,QYHVWLJDWRU
$VVLJQHG 2IILFHU
7LWOH
&LW\6WDWH
&RXQWU\
(PDLO $GGUHVV

$&&(66931
$VVLVWDQW$WWDFK«3KLO0DXUHU
7KH+DJXH
1HWKHUODQGV
3KLOLSS+0DXUHU#LFHGKVJRY

7LPH'DWH ZDV PDGH DYDLODEOH   87&
7KLVFRQFOXGHV6HFWLRQ'
7KLV FRQFOXGHV &\EHU7LSOLQH 5HSRUW 

7KLV5HSRUWLVSURYLGHGVROHO\IRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVSXUVXDQWWR1&0(& VQRQSURILWPLVVLRQ
3OHDVHWUHDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLV5HSRUWDVFRQILGHQWLDO
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Huvudanmälan

5000-K1580430-20

Anmälningsuppgifter
Anmälningsdatum: 2020-12-28 13:06
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5400UTUTU1, Utredning 1 Rgn Öst
Anmälningsansvarig: Kolev, Daniel

Brott/Händelse
Brott/Benämning: Barnpornografibrott
Variant: Gör bild tillgänglig (2p)
Variant: Innehar/ betraktar bild (5p)
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Barnpornografibrott
,
Lördag 2020-01-04
Misstänkta personer:
Berntsson, Ove Andreas
Medverkansform: Gärningsman
Övriga aktörer:
Fritext
I utredning i annat ärende uppstår misstanke om att Ove Berntsson innehaft barnpornografiskt material
och gjort sådant material tillgängligt för annan, genom att dela det i en chatt-konversation på Skype.
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PM

Signerad av

Identifiering av misstänkt

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Öst, Utredning 1 Rgn Öst

Uppgiftslämnare

Kolev, Daniel

Beslag verkställt

Nej

Mottaget

5000-K1580430-20

Datum

Tid

Mottaget datum

Tid

2020-12-28

13:50

Material för analys

Nej

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniel Kolev

Uppgiften avser
Uppgift

I Skype-chatt mellan misstänkt i ärende 5000-K405674-19 och en person med
visningsnamnet "elkbitte" påträffas delning av övergreppsmaterial. "Elkbitte" delar ett antal
filer i chatten, det går dock inte se i speglingen av chatten vilka filer det är mer än filnamnen.
Sökning görs i samtliga beslag efter dessa filnamn, varpå fyra filer påträffas och bedöms som
särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Identifiering av misstänkt har skett genom att "Elkbitte" vid ett tillfälle skriver ut sitt
telefonnummer, 0765571099. Sökning görs i durtvå på detta nummer och det visar sig då att
det ligger inlagt som kontaktuppgift till Ove Berntsson, 19710830-5710. Vid ytterligare
kontroll i durtvå påträffas att mail-adressen "elkbitte@gmail.com" finns inlagt som
kontaktuppgift, vilket även det kan anses matcha med visningsnamnet "Elkbitte" från
Skype-chatten.
I tjänsten
Daniel Kolev

Chatt-konversation Skype , 2020-12-28 13:57 diarienr: 5000-K1580430-20
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SKYPE ACTIVITY
CHAT PARTICIPANTS
Number of par!cipants 6
Display names

3]
live:amac.g
live:e�b�
live:elkbit
live:elkbi"e
live:storakarr1

Local user live:amac.g
CONVERSATION DETAILS
Number of messages 2464
First message sent date/!me 2019-04-03 02:34:05
Last message sent date/!me 2020-04-18 01:24:09
Case !me zone (UTC) Coordinated Universal Time

↙

live:elkbitte
Läget ?

↙

live:elkbitte
Hej

↙

live:elkbitte
Hoho

↙

live:elkbitte

Chatt-konversation Skype , 2020-12-28 13:57 diarienr: 5000-K1580430-20
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Hehe

↗

live:amac.g

jes

↙

live:elkbitte
tjo

↙

live:elkbitte

Förstår. . Jodå mkt tomtar i omlopp <ss type="smile">:-)</ss>

↗

live:amac.g

java fan över 100m2 samtliga rum d har tagit över 1mån så less på dt,annars
själv?kommer tomten?

↗

live:amac.g

jadet sa tomten oxå,istort sett klar m allt arb.

↗

live:amac.g

besök hör av mej senare

↙

live:elkbitte
O

↙

live:elkbitte
läget?

↗

live:amac.g
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pumpar

↗

live:amac.g

själv?

↙

live:elkbitte

härligt, tänkte köra en 1grams RP och bara vara vidrigt kpåt

↗

live:amac.g

kör hårt nått nytt?

↙

live:elkbitte
inte direkt du?

↙

live:elkbitte

har du grejjer så du klarar dig?

↗

live:amac.g

n

ix

↗

live:amac.g

tror det e d bra?

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared with live:amac.g

↙

live:elkbitte
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Känns helt ok

↗

live:amac.g

kosta?

↙

live:elkbitte
250

↗

live:amac.g

tänka

↙

live:elkbitte

hade jag varit själv på detta ägget hade du fårr billigare

↗

live:amac.g

vet det

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared fast-2017-06-18.rar with live:amac.g

↙

live:elkbitte
buss

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 1503335652.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 1503540505.jpg with live:amac.g
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↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared aJysKpuN.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

utrymme för gemensam porr njutning?

↗

live:amac.g

nice undrar bara hur vi möter upp?

↗

live:amac.g

tänker hårt

↙

live:elkbitte
Jasså jag e kåt

↔

live:elkbitte
tjoho?

↔

live:amac.g
görs?

↔

live:elkbitte

högupplöst det mesta,, du

↔

live:elkbitte

onionshare e mkt bra
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↔

live:amac.g

okhur ordnar man det?

↔

live:elkbitte

live:elkbitte shared onionshare-1.3-setup.exe with

↔

live:amac.g

får ta det när jag kommer hem tfn fixar inte det

↔

live:amac.g

berätta om familjen

↔

live:elkbitte

live:elkbitte shared vlcsnap-2018-03-29-05h25m42s503.png with

↔

live:elkbitte

live:elkbitte shared vlcsnap-2018-03-29-05h23m21s857.png with

↔

live:elkbitte

mkt pervers mamma framförallt

↔

live:elkbitte

<ahref="http://g6krrer7cpe6qm3r.onion/proponentpromotion">http://g6krrer7cpe6qm3r.onion/proponent-promotion</a>

↔

live:elkbitte

där finns dom nu
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↔

live:elkbitte

nusåg jag du va på telefon

↔

live:elkbitte
Lever du

↔

live:elkbitte

Finns nytt om du vill prova

↔

live:elkbitte

denna säger mer

↔

live:amac.g
okberätta

↔

live:elkbitte

live:elkbitte shared t_video5942583756530385470.mp4 with

↔

live:elkbitte

live:elkbitte shared IMG_12042018_072852_0.png with

↔

live:elkbitte
lugnt

↔

live:amac.g

var tvungen o äta lite

↔
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live:amac.g

najz o d andra?

↔

live:elkbitte

live:elkbitte shared with

↔

live:elkbitte

Hoppas allt är någorlunda ok med dig? Har ngt jag tror du vill prova

↔

live:elkbitte

WoW ! läget eller?

↔

live:amac.g

nufrisk åkte på en infektion som blev värre och antibiotikan gjorde mej
ännu sjukare

↔

live:amac.g
själv?

↔

live:elkbitte

ajjfan,, vad hände sist vi skulle mötas i FKP? jag var där i 1 timma drygt

↔

live:amac.g

det var i den vevan frånfrisk till tvärsjuk på en timme

↔

live:elkbitte

okej, vi hördes ju av på FM sedan insåg jag att jag faktiskt inte fått svar
sedan 10 på fm typ. får skylla mig själv hehehe frisk nu då?
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↔

live:amac.g

såfrisk man nu kan bli

↔

live:amac.g
vad gör han?

↔

live:elkbitte
skönt

↔

live:elkbitte

surfar runt lite, säljer lite som vanligt

↔

live:amac.g

surfar fram nått kul?

↔

live:amac.g

nått kul p gång?

↔

live:elkbitte

jalite nytt,, fick du ryska familjen?

↔

live:amac.g
nej nått bra?

↔

live:elkbitte
ohhja

↔
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live:amac.g

najz lust o skicka?

↗

live:amac.g

hejdu

↙

live:elkbitte
Tja

↙

live:elkbitte
allt väl?

↙

live:elkbitte

ärhär mest hela natten hör av dig

↙

live:elkbitte
Dålig

↙

live:elkbitte

Tänkte kolla deepweb senare idag.

↗

live:amac.g

japp

↙

live:elkbitte

Dumenar ny hård Bporr ? <ss type="wink">;-)</ss>

↗

live:amac.g
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tackar ska tänka på det inget annat kul?

↙

live:elkbitte

Jobba inte ihjäl dig. Har provtagning varje vecka nu och ritalin utskrivet så inget
tjack nu på ett tag. Men ritalin funkar typ lika bra att snuska på <ss
type="wink">;-)</ss> letar du tjack kan jag nog hjälpa dig

↗

live:amac.g

bara xtremt mycket som ska göras innan jul,något roligt?

↙

live:elkbitte

Där var du.. kul att höra av dig. Trodde det hänt något. Jodå lugnt

↗

live:amac.g

mycket jobb annars bra själv?

↙

live:elkbitte
Läget?

↗

live:amac.g

e du dålig?

↙

live:elkbitte

Näbildn jag skicka va dålig

↗

live:amac.g

o

↙
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live:elkbitte

Vad gör du annars en tråkig december fredag

↗

live:amac.g

inte mycket

↙

live:elkbitte

Fan jag vill vara skev och påtänd som en gris och snuska porr

↗

live:amac.g

dåe vi 2

↙

live:elkbitte

Ingen porr för dig inatt?

↙

live:elkbitte
där vakna du

↗

live:amac.g

najz

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared lfix582_066.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 057.JPG with live:amac.g

↙

live:elkbitte
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live:elkbitte shared 054.JPG with live:amac.g

↙

live:elkbitte
M

↗

live:amac.g

kåt?

↙

live:elkbitte

Precis blivit ensam. Haft en polare på besök

↗

live:amac.g

ligger o smårunkar odu?

↗

live:amac.g

ev.

↙

live:elkbitte

Höras senare inatt?

↙

live:elkbitte

Inte mycket. Dudå

↗

live:amac.g

vad gör du?

↙

live:elkbitte
Nice
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↗

live:amac.g

destomer nu

↗

live:amac.g

jadum vore man väll annars

↗

live:amac.g

får inte du kåtballe av henne?

↙

live:elkbitte

Dåinihelvete. Hon med jeans spec

↗

live:amac.g

mmlite i äldsta laget

↙

live:elkbitte

Jamen underbar kropp

↗

live:amac.g

r med

↗

live:amac.g

inget annat kul?

↙

live:elkbitte

Henne skulle man haft som slav
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↗

live:amac.g

mmm

↙

live:elkbitte

Dåligt för sekunden. Är på mobilen och väntar kort besök. Leverans. Men senare

↗

live:amac.g

gott

↙

live:elkbitte

Tror det är väldigt bra grejer

↗

live:amac.g

nice

↙

live:elkbitte

Duhar så du klarar dig?

↗

live:amac.g

nja

↙

live:elkbitte

Säg till om du vill ha. Tyvärr kan jag inte lägga ut

↗

live:amac.g
k

o
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↙

live:elkbitte

det sket sig, hemskt ledsen

↗

live:amac.g

ingen fara klarar mej nån dag till

↗

live:amac.g

hej var upptagen m en polare

↙

live:elkbitte

Kåt svina hela natten

↙

live:elkbitte
Samma här

↗

live:amac.g

snuskgubbe

↙

live:elkbitte
Alltid

↙

live:elkbitte
Fet kuk

↗

live:amac.g

skickade en stump t tfn
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↗

live:amac.g

bararensa lite innan jag går iväg

↙

live:elkbitte

Försvann meddelandet?

↙

live:elkbitte

Har låst in mig i badrummet nu iallafall

↙

live:elkbitte

Duär bra kåt idag?

↗

live:amac.g

alltid

↙

live:elkbitte

Javad vill du jag gör med din pissande kuk

↗

live:amac.g

vad sägs om att du suger den halsdjupt

↙

live:elkbitte

Härligt suga svälja ditt tjackpiss

↗

live:amac.g

pervosvin

↗
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live:amac.g

dukan få suga på den medans jag slår i mej

↙

live:elkbitte
Absolut!

↙

live:elkbitte

Måste raka mig bada och skölja. .

↙

live:elkbitte

Vad gör dig kåtast? Se mig svälja kanske

↗

live:amac.g

med kuken nere i halsen på dej mmmmmm

↗

live:amac.g

bara luta mej tillbaka slå i mej o ge dej fria händer med pervokuken fan den bara
står o rycker

↙

live:elkbitte

Får aldrig ner den fete. . Kalla mig äckel pedofil samtidigt

↗

live:amac.g

får göra som man gör m småfittorna ......tvinga ner den

↙

live:elkbitte

Slicka slemma så det rinner saliv

↙
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live:elkbitte

Skulle vilja men aldrig provat det ens

↗

live:amac.g

dufår chansen nu

↗

live:amac.g

men bada raka jag måste oxå

↙

live:elkbitte

Vill du höra mig hulka din gris

↙

live:elkbitte

Sjukt sugen på hotell nu

↙

live:elkbitte

Vihörs om ett tag

↙

live:elkbitte

Uff dåligt med sjuts . Och busspengar

↙

live:elkbitte

Försöker hinna med 14:47 bussen då

↙

live:elkbitte

Har du hunnit överföra än

↗

live:amac.g
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nuär dt mesta normalt

↙

live:elkbitte

hahaha ja och kuken står

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 1FBB41C.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 2D938C9.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

hade varit skönt komma bort ett par dagar

↗

live:amac.g

ungefär m3n tandläkaren o optikern imorn fm sen e jag ledig ett par timmar så om
det fortf. om du kan ta dej till Jkpg kan vi hittq på nått

↙

live:elkbitte

kan du utvekla lite detaljer tider osv

↗

live:amac.g

efter 12.00 och ett par timmar framåt-ledig.4-5 tiden måste jag kliva på igen jag
kqn ta det om vi träffs de e för långt men helt berättigat o d e bara så men där i
mellan finns det ett fönster på ett pa timmar ; rum laptop sånt kukpumpning och
utnyttning pervofilm 3-4 timmar intensiv pervoträff

↙

live:elkbitte

det lät svinskönt,, alltså mellan 12 och 16 ca i ett rum i jkpn?
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↗

live:amac.g

helt rätt

↗

live:amac.g

fan va gott sitta m uppumpad o bunden balle kuken rakt ut tittandes på pervofilm
o slå i sej en sån jävla pervopanna skulle inte du ta tillfället i akt o våldföra dej på
peddokuken?

↗

live:amac.g

kan ta med lite stearinljus så kan vi plåga ollonet ordentligt

↙

live:elkbitte

mmm plågar ju min egen peddokuk, har aldrig tänkt på att plåga ngn annans så,
intressant

↗

live:amac.g

min har du väl velat ta under behandling eller så nan vi jämföra tekniker

↙

live:elkbitte

älskar iallafall extremsnusk och riktigt sjuk film

↗

live:amac.g

dåkan vi kolla o diskutera

↙

live:elkbitte

har försökt hitta mera sadoporr och ny ped men svårt

↙

live:elkbitte

har några lovande torrents på deepweb jag skall kolla inatt
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↗

live:amac.g

vet det inget man rullar in på pressbyrån o köper precis

↗

live:amac.g

o d e?

↙

live:elkbitte

ofta odefinerat men daisy destruktion låg där bla

↙

live:elkbitte

fick du kortisen med sprutet i en halvsovande unges mun?

↗

live:amac.g

najz men jag måste kvarta lite ska va inne i jkpg 830 e d vaken 7 730?

↗

live:amac.g

jaså najz

↙

live:elkbitte

jupp vi återknyter på fm

↙

live:elkbitte
sov gott

↗

live:amac.g

okgott runk
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↙

live:elkbitte
mm

↙

live:elkbitte

Satan vad småluder på skövde central

↗

live:amac.g

live:amac.g shared
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\Temp
State\video_message (2).mp4 with live:elkbitte

↗

live:amac.g

nonstop sen vi träffades

↙

live:elkbitte

Elak som du sa !!! Vill se dig tvinga in den i en liten fittunge utan hänsyn

↙

live:elkbitte

Inte gjort den typen av närmanden än. Ingen aning hur pervers hon kan vara

↗

live:amac.g

jao sån film ska vi se tillsammans

↗

live:amac.g

nice hur gick det m tjackhoran?

↙

live:elkbitte

Skönt kanske är värt att köpa en riktig underground dvd för bitcoins
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↙

live:elkbitte

Hitta en deepweb site med mkt grova

↗

live:amac.g

ståpå dej

↙

live:elkbitte

<ss type="wink">;-)</ss>

↗

live:amac.g

okhöres

↙

live:elkbitte

Dåligt med egentid några dagar. Nu blir det sova några timmar

↙

live:elkbitte

Återkommer under natten/ morgondagen när jag hittat springsjasen.

↗

live:amac.g

när passar det dej?imorgon llr övermorn ska jsg titta på en bil så när det passar,vad
gör han?får du egentid?jävla bra filmer vi måste ha en moviedate o kolla
tillsammans

↙

live:elkbitte

Lugnt. Vet inte vad som hänt. Springsjasen har gått upp i rök. <ss type="sad">:(</ss> ,men det ordnar sig nog. När vill du ha dom ?

↗

live:amac.g
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lägg undan samma så hör jag av mej när jag kommit hem inom en timme

↙

live:elkbitte

Väldans poppis denna sorten ! Finns en del kvar . Men boka upp så fort du kan så
lägger jag undan dom . Bara för vi e 2 på denna batchen

↙

live:elkbitte

Hehehe lagar telefoner och just precis nu lite vila och väntar på min springsjas som
är iväg och hämtar åt mig på mitt gömställe. Repris menar du mera tjack? Och
massa tid till nöjjsamma aktiviteter på lämpligt krypin? <ss type="wink">;-)</ss>
närsom egentligen. Är hyfsat flexibel och planerar sällan längre än näsan typ

↗

live:amac.g

fan tror du, kan inte släppa taget hehehe skitkul måste fixa ett förråd en massa
bärande av uäck tar nån timme till,en timme jag kunde gjort nått annat.hur e d
själv?kunde vi göra en repris o isåfall när, var,hur?

↙

live:elkbitte
Görs

↗

live:amac.g

hejpå

↙

live:elkbitte
Tjo

↗

live:amac.g

hej o hå

↙

live:elkbitte

Ingår i bekantskapskretsen.. nä måste iväg några ärenden hörs ikväll
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↗

live:amac.g

hej du

↙

live:elkbitte

Är15:00 i skövde så får vi se hur vi löser resten

↙

live:elkbitte

Sådär har 25 st här nu av samma sort. Hur mkt vill du ha?

↗

live:amac.g

höres imorn jobba på reprisen

↙

live:elkbitte

Ibland är livet skönt <ss type="wink">;-)</ss>. Ha det gott nu min vän. Sover
vidare lite

↙

live:elkbitte

Absolut. Prio1 kan man säga

↗

live:amac.g

javisst o sätter man en i han så blir det automatiskt 10-15 min hård tokrunkning

↙

live:elkbitte
Härlig effekt ju

↗

live:amac.g

kuken står svullen o det riktigt spänner i ollonet
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↗

live:amac.g

sånna filmer måste du fixa fler av

↙

live:elkbitte

Sov gott så hörs vi imorgon

↗

live:amac.g

näföŕsöker faktiskt ta mej sängen är lite sleten

↙

live:elkbitte

Haha. Själv då? Är det bjälklag och takpapp eller förnöjjelse så här i nattwn

↗

live:amac.g

såär d o bli gammal

↙

live:elkbitte

Hej. Vakna precis förra veckan tog ut sin rätt. Haha

↗

live:amac.g

ätit o softat nu bra själv?

↙

live:elkbitte

Jobbar på att få egentid <ss type="wink">;-)</ss>

↙

live:elkbitte

Vilka filmer pratade du om förut du gillade
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↙

live:elkbitte

Näfan måste ut och laga bromsar på xfruns bil. Höres lite senare

↙

live:elkbitte

Runkas eller jobbas det?

↙

live:elkbitte
Jup

↗

live:amac.g

fatman bla

↗

live:amac.g

okhon ställer inte upp på lite snusk?

↙

live:elkbitte

Nädet e då fan svårt. Har en riktig tjackhora till i bekantskapskretsen. Grejen är ju
att man inte vet deras perversioner. Fast vilken tjackhora är inte perv

↗

live:amac.g

låter intr.

↙

live:elkbitte

Tyvärr har man blivit för nära vän med dom

↗

live:amac.g

trist
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↙

live:elkbitte

Jafast det brukar gå och fånga deras intresse med lite deeptalk <ss
type="wink">;-)</ss>

↗

live:amac.g

deepweb?

↙

live:elkbitte

Legat ute i kylan sedan 14 idag och lagat bromsar och airbag systemet på X fruns
bil. . Kallt hutter frys

↗

live:amac.g

värm upp dej så hörs vi sen

↙

live:elkbitte

Nä.folk tenderar komma till mig och prata om mera djupa saker här i livet. Och det
roar mig med psykologi och filosofiska sidospår. Hursomhelst fattar en del tycke.

↙

live:elkbitte
Jupp

↗

live:amac.g

kyla får man krympballe av

↙

live:elkbitte
Indeed

↗

live:amac.g

inomhusjobb hela dan annars bra själv?
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↙

live:elkbitte

Jaute e det extremt otrevligt. Helt ok

↗

live:amac.g

vad gör du? halar kuk? hehehe

↙

live:elkbitte

Får jag bara vara ifred lite så. <ss type="wink">;-)</ss> inget akut som ska lagas
heller

↗

live:amac.g

åter om 6

↙

live:elkbitte

Varför dela ni på er?

↙

live:elkbitte

Fyhelvete vad underbart det lät alltihop! !!!

↙

live:elkbitte

Nutillbaka. .ska läsa allt snusk

↙

live:elkbitte
Shit vilket knas

↗

live:amac.g

görs?
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↗

live:amac.g

sådu kåta upp dej på mitt ex?hon e ett riktigt ja va fan e hon hon hatar peddos för
hon blev utnyttjad när hon var liten men hon gillar o berätta o leva om det o blir
tokkåt o titta på film gillar djur hästar o hundar vi var ihop i 5 år o det var
pervoporr från dag 1 hon har en sprutfitta som tål jävligt mycket och gilla4 o få
den utnyttjad har sålt den på många porrbios hon gav mej den bästa
födelsedagspresenten 8meter i kuken 1.5g riktigt kåttjack o hade en av sina
vänninor o hålla o styra tog 5min o få idet kuken fick inte plats i pumpen o jag
uppbunden kuken självrunkande dom 2 går loss på den jag får en i armen
fortfarande bunden o så sätter hon på sån film jag i mitten ömsom straffas kuken
llr blir använd o sen säger hon nu får du vara barnvakt åt Petra kompisens dotter
medans vi är i stallet o leker m hästarna fortfarande bunden bär dom in ungen
tvärdrogad 2 m10 litet nqttlinne inget under 5 årnom 14 dar o lägger henne m
bena isär o full insyn jag håolernpå o bli tokig kuken småpumpar o så jävla stor 24
x 18 vid mätning sedan o dom går iväg jag kqn precis nå fittan m fingrrnano hon e
helt utslagen för jqg tar i o drar som fan o märker inte att dom kommit tillbaka
förrens en tub vqselin landar nästan på fittan habden ärn ditt perversa kåtsvin o
jagvser hurvdet rinner ur fittorna på dom Lena tar tuben o smetar ner kuken o
trycker in den i fittan o klämmer ut resten o säger; påtänd som ran som hon e ,jag
vet vad du vill o du får göra det på ett villkor: ta hennes oskuld gå i botten på en
stöt annars blir det inget o ollonet hqrvstörre än hela alltet mellan hennes ben fixar
du det så är det din födelsedag jätterökare i armen dom tar varsit ben o bägge styr
bamsekukennmot hålet o på kicken fortfarande m pulpen i armen så fläskar jag på
de känns som jagvkört kuken i en köttkvqrn exet trycier på bakifrån fittläpparka
följer m in o hon matar på de gör så jävla ontni olla o ont i fittqn fick hon för hon
vakna till när jag gick i botten o sen fick hon så jävla mycket kuk mer än hälften
gick in exet o Lena får idiot orgasmer o jag tar i allt vad jag kan ungen gallskriker o
pissar m kuken inkörd så långt det går o vilken tömmning fyfan säger jqg
detbgickbför dom ytterligare jag sprutaee säkert 3-4 minuter ungen gallskrek o
pissade o jagvbara matade så hårt jqg kunde o de var bara början det blev tvärdyrt
m värt varenda gram 75st för hela helgen

↗

live:amac.g

antingen nån som filmar eller utför momenten o jag filmar gillar den varianten
bäst,o ge dej t.ex fria händer m kuken under kåt ruset fyfan vad kuken fått lida
underbart skönt o man kan inget göra utan bara hänga med

↙

live:elkbitte
Aha

↗

live:amac.g

tackar det är där jag behöver hjälp man har en hand för lite
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↙

live:elkbitte

Jaaa underbar !!

↗

live:amac.g

straffas m stearin

↙

live:elkbitte

Där kuken bottar?

↗

live:amac.g

jag gjorde

↙

live:elkbitte
Vilken film

↗

live:amac.g

håller med man måste vara seriös,såg du filmen?

↙

live:elkbitte

Jag ska snacka mer med honom. Drogliberal? Gillar inte skratt och flams ihop med
porr

↗

live:amac.g

jamen bra kuk

↙

live:elkbitte

Jadu lite för mycket wow och vad häftigt och han är nog lite vilsen va?
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↗

live:amac.g

och vad tyckte du om honom?

↙

live:elkbitte

Avoch till ngn timma till tyvärr

↗

live:amac.g

där?

↙

live:elkbitte
Ngt senare

↙

live:elkbitte
Taskigt läge

↙

live:elkbitte
Jadå

↗

live:amac.g

har du nå mer film?

↗

live:amac.g

hoppa in gruppen

↙

live:elkbitte

Härligt. Förhandsinformation lite kort hur extremt han gillar
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↗

live:amac.g

han e m på grupp chatt

↙

live:elkbitte

Jajag har gömt mig i källaren för stunden. Väntar bara på polaren går. Sedan
stänga låsa och simulera bortrest

↗

live:amac.g

mmvill se mer film

↙

live:elkbitte

Fetaste kuken i Sverige

↙

live:elkbitte

Mkt sadopeddo?

↗

live:amac.g

ska lägga fram det

↗

live:amac.g

live:amac.g shared with live:elkbitte

↙

live:elkbitte

Gehan mitt skype. Han dömer ingen Oavsett böjelser antar jag

↗

live:amac.g

j
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↗

live:amac.g

mej med

↙

live:elkbitte
Jag är gärna 3

↙

live:elkbitte
Har han skype

↗

live:amac.g

jupp

↙

live:elkbitte

Bara folk är diskreta hygieniska tex

↗

live:amac.g

nixx tänkte prata m d3j först

↙

live:elkbitte

Nämnde du oss för han

↙

live:elkbitte

Mmm gillade du den själv

↗

live:amac.g

4

↗
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live:amac.g

gilla speciellt fun with ....

↙

live:elkbitte
Ålder

↗

live:amac.g

som oss men lite mer åt djurhållet stor fin kuk

↙

live:elkbitte
Åhh berätta

↗

live:amac.g

chattat m en pervokille du skulle gilla honom

↙

live:elkbitte

Jag vill höra henne vråla av smärta!

↙

live:elkbitte
Verkligen! !!

↗

live:amac.g

dum fråga

↙

live:elkbitte

Duspräcker horan va?

↙

live:elkbitte
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Vilken elak kuk du har !!

↗

live:amac.g

just det o värre blir dt

↗

live:amac.g

m

↙

live:elkbitte

Jävlar! Vill verkligen hålla fast den ungen som du tvingar in satan själv i

↙

live:elkbitte
Strax tillbaka

↗

live:amac.g

där går han i botten

↙

live:elkbitte
Försöker runka

↗

live:amac.g

live:amac.g shared photo_1515366366610.jpg with live:elkbitte

↗

live:amac.g

hej

↗

live:amac.g

läget?

Chatt-konversation Skype , 2020-12-28 13:57 diarienr: 5000-K1580430-20

59

↗

live:amac.g

svullet,själv?

↙

live:elkbitte

Legat flera dagar. Tvingad vara ren för pissprover. Men sket i det idag. Hjälper
cancerpolaren lite att flytta. Tänkte ägna natten åt porr

↗

live:amac.g

vad för porr?

↙

live:elkbitte

Hehe ja.. undra det <ss type="wink">;-)</ss> sjuk extremporr som får våra
kukar hårda

↗

live:amac.g

jumjumjum

↙

live:elkbitte

Tänkte leta mera bland alla länkar jag hittade. Kör du deepweb ngt själv? Föresten
kan du inte installera wickr-me. Finns både för pc och telefonen. Krypterad chat

↙

live:elkbitte

Heter larsperv där

↙

live:elkbitte

Eller om du vet annat liknande program. Wickr-me tar barabä det 10 mb filer
tyvärr
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↗

live:amac.g

okigen

↙

live:elkbitte

Kolla gärna om du orkar på alternativ.

↙

live:elkbitte

Kik är inte säkert dock

↙

live:elkbitte

Ska dra mig hemåt snart

↙

live:elkbitte

får godis nu på morgonen

↙

live:elkbitte

läge att träffas?

↗

live:amac.g

troligtvis

↙

live:elkbitte

hör av mig när allt landat här

↙

live:elkbitte

samma som sist?

↙
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live:elkbitte
o

↙

live:elkbitte

sådär packat och klart

↙

live:elkbitte

mmmmm precis blivit av med tjatigt folk, tänkte trycka upp en gubbe i röven nu
och njuta lite,

↙

live:elkbitte

finns de som kan tänja betytligt värre va? <ss type="wink">;)</ss>

↗

live:amac.g

javet flickfittstänjare där

↙

live:elkbitte

som fan <ss type="wink">;)</ss>

↗

live:amac.g

o du menar vem?

↙

live:elkbitte

ngn jag känner med ELAKT stor kuk

↙

live:elkbitte
brb

↗
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live:amac.g
låter najz

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared F02D0BB.jpg with live:amac.g

↗

live:amac.g

fyvad otäckt

↙

live:elkbitte
hehe jasså

↙

live:elkbitte
varför

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared GL-sm cover.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte
där?

↙

live:elkbitte

dumenar hon e för gammal

↙

live:elkbitte
hrr

↙

live:elkbitte
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Jag justerar detta snarast. Går det att skicka med post till dig?

↗

live:amac.g

inte så kul hur gör vi då?

↙

live:elkbitte

Ok<ss type="smile">:-)</ss>

↗

live:amac.g

som sagt hör av mej när jag kommer hem d va nåra andra ämnen jag ville dryfta
m dej om

↙

live:elkbitte

Dukommer med det tåget jag ska ta står vid perrongen

↙

live:elkbitte

Behöver till pressbyrån i fkp köpa biljett. Knappt om tid

↗

live:amac.g

har påse m tfn t dej

↗

live:amac.g

nej d har försvunnit post här m jämna mellan rum men du får ju nytt under dagen
så d e inte mer än att vi möts upp igen llr så får jag tbaks hälften det tar ju inte så
lång tid den här lilla resan

↗

live:amac.g

ärframme om strax åker fr sandhem nu fk nästa
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↙

live:elkbitte

Jag tror du fick fel. Antagligen bara 7. Ber om ursäkt för detta. Var stressad i
morse. Får nytt under dagen.

↗

live:amac.g

d v knappt 5

↙

live:elkbitte

Jävla blött. Ok. Jag justerar detta. Bra för kuken iallafall.

↙

live:elkbitte

Ska jaga den andra som fått din påse. Hörs senare

↗

live:amac.g

när? har haft en rå pissig helg o d här gör inte saken bättre

↗

live:amac.g

vet du vad vi möts upp o jag får tbaka lovorna

↙

live:elkbitte

Förstår det. Men inga problem jag löser det

↗

live:amac.g

visst vi kan mötas samma ställe om 2 timmar

↙

live:elkbitte

Blir tight. Klarar du dig till imorgon? Du behöver inte resa utan jag står för detta
såklart.
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↗

live:amac.g

vadå imorgon?? vi möts om 2 timmar samma ställe o du tar m dej lovorna llr 9 så
enkelt e de du skulle ju få under dagen d e nästan em nu

↙

live:elkbitte

Bli inte sur nu. Ge mig en chans att ordna detta

↗

live:amac.g

bli inte sur?? nu ska jag äta sen e d dags o åka

↙

live:elkbitte

Jag kan inte så fort. Ska ju hämta nytt.

↙

live:elkbitte

Eller fixar en banköverföring på 2000 ? Vill inte vi ska bli osams. Försöker ju lösa
det. Jag blåser aldrig folk och har aldrig gjort

↗

live:amac.g

när hämtar du?

↙

live:elkbitte

Har ingen exakt tid än på det. Jag hoppas du inte tror jag försöker blåsa dig. Förstår
du blir lack men absolut inte min mening att det skulle bli så här. Hoppas du litar
på att jag löser detta för jag tycker bra om dig

↗

live:amac.g

blir d idag llr?

↙

live:elkbitte
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Såär det bestämt. Om du vill kan jag sätta in cash sålänge om det känns bättre?
Har sådan insättnings automat här.

↗

live:amac.g

vänta

↗

live:amac.g

nädu de var ingen solsida det måste vara säsongens botten napp e d Swedbank?

↙

live:elkbitte

Men kvaliteten gillade jag skarpt. Gjorde du inte det?

↗

live:amac.g

vilken kvalitet? swish llr bankkonto

↙

live:elkbitte

Tråkigt. Alla har varit nöjda. <ss type="sad">:-(</ss> .. vilket som funkar.

↙

live:elkbitte
Bankkonto

↗

live:amac.g

jamen detta kan ju omöjligtvis kallas skit samma ett ögonblick

↗

live:amac.g

dukan inte swisha?

↙

live:elkbitte
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Eventuellt

↗

live:amac.g

duhar ju mitt nummer

↙

live:elkbitte

Ja. vet inte om jag kan sätta in cash på mitt egna konto utan visa kortet. (För
tillfället har jag inget kort) lånade kompisens Swedbank kort därimot nyss. Så du
kan ge mig kontonumret med. Ifall swish inte funkar

↗

live:amac.g
8327-9,3 615 405-2

↙

live:elkbitte
Tackar

↗

live:amac.g

najz men e helt körd kan vi höras i morn fm?

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared iOS_image_upload.jpeg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared EAE3476.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared D066965.jpg with live:amac.g
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↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 31914B8.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 3502EEA.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 900CA8B.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 801A4AB.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 723C1DA.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 229B45E.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 222D567.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 012AA26.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 10F6AC5.jpg with live:amac.g

↙
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live:elkbitte

live:elkbitte shared 9D6514E.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 5E81C23.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 3BE696C.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 2E889CC.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 1D5F82E.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared 1A5D683.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

Återkommer. Har några måsten nu tyvärr

↗

live:amac.g

nått

↙

live:elkbitte

Inte direkt. Dudå

↗

live:amac.g
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najz nått annat nytt

↙

live:elkbitte

Dåär vi 2. Varit igång sedan fredags och är sinnessjukt kåt och bra pulver

↗

live:amac.g

voskiter i det jag har lika stor del i det,nu är jag jävligt pkåt

↙

live:elkbitte

Absolut <ss type="smile">:-)</ss> sorry för floppen senast

↗

live:amac.g

bara bra själv?

↙

live:elkbitte
Tja läget?

↗

live:amac.g

uppe tidigt?

↙

live:elkbitte

jupp ska iväg mella 10-12 på typ tvångfsarberte hehe

↙

live:elkbitte
Läget annars

↗

live:amac.g

låter intr.men nu kobba vidare höres sen
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↙

live:elkbitte

Jadet finns en torr variant som funkar bra. Sen anländer i em/kväll en ny sort om
nu folk man låter sköta logistiken kan gör affärer rätt för en gångs skull. . Hoppas
torr

↙

live:elkbitte

Det är en konst att inte ta åt sig för mkt. . Tillkommer dessutom idioter som din
hyresgäst där så blir tillvaron tuff

↙

live:elkbitte

Beinte om ursäkt. Vi löste ju problemen. Var lite dyrt i andra änden tyvärr för mig
för han som fick din påse blåneka såklart. . Men med tanke på vad garnityr kostar
så..

↗

live:amac.g

som vanligt jobba,jobba,jag får be om ursäkt för senast men just den helgen kom
allt på en gång;tandlagning som höll i 2timmar 2ggr vilket resulterade m en ny
överdel för 19000,en fd hyresgäst som vägrar betala skuld,en filteranläggning till
gårdspumpen(eget vatten)77365kr men då servar dom jordvärme pannan oxå
förutom allt vanligt skit så jag var lite ur balans men annars ok fanns d nått kul?

↙

live:elkbit
-w

�
vjuMs6r%q po
{"properties":
{"onetoonethreadid":"7b907ee1791d70caa24bd1e5e7a7f3504fcf87b014fbbd6f97
7ea71cf78bec5b@oneToOne.skype"}}

↙

live:elkbitte
Hör av dig

↙
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live:elkbitte
Lever du?

↙

live:elkbitte

Hej har riktigt bra nu

↙

live:elkbitte

hur mkt planerar jag att ta med?

↙

live:elkbitte

Äri Falköping 15:48

↗

live:amac.g

kan vi skjuta på det till imorgon fick oväntat brådisjobb

↗

live:amac.g

det får vi fixa

↙

live:elkbitte

jajag jobbar till 15:00. jag vill att du testar när vi träffas, är det möjlöigt?

↗

live:amac.g

okhur gör vi?jag måste jobba ett par timmar och med tanke på sist så förstår du
att jag velar men d kan vi ta vid möte,jobbar du idag? Prel. efter 13.00 före 17.00
nånstans där.

↗

live:amac.g

najz o d andra?
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↗

live:amac.g

var tvungen o äta lite

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared IMG_12042018_072852_0.png with live:amac.g

↗

live:amac.g

okberätta

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared t_video5942583756530385470.mp4 with live:amac.g

↗

live:amac.g

okhur ordnar man det?

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared onionshare-1.3-setup.exe with live:amac.g

↗

live:amac.g

får ta det när jag kommer hem tfn fixar inte det

↗

live:amac.g

berätta om familjen

↙

live:elkbitte

live:elkbitte shared vlcsnap-2018-03-29-05h25m42s503.png with live:amac.g

↙
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live:elkbitte

live:elkbitte shared vlcsnap-2018-03-29-05h23m21s857.png with live:amac.g

↗

live:amac.g

nufrisk åkte på en infektion som blev värre och antibiotikan gjorde mej ännu
sjukare

↗

live:amac.g

det var i den vevan frånfrisk till tvärsjuk på en timme

↗

live:amac.g

såfrisk man nu kan bli

↗

live:amac.g

vad gör han?

↗

live:amac.g

nått kul p gång?

↗

live:amac.g

surfar fram nått kul?

↗

live:amac.g

nej nått bra?

↗

live:amac.g

najz lust o skicka?

↙
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live:e�b�

�Qc,���c,���8:live:elkbitteҳ�:y<URIObject type="File.1"
uri="https://api.asm.skype.com/v1/objects/0-weu-d88891bb3c65809fbeb74585b41305bb53"
url_thumbnail="https://api.asm.skype.com/v1/objects/0-weu-d88891bb3c65809fbeb74585b41305bb53/views/thumbnail" ams_id="0-weu-d88891bb3c65809fbeb74585b41305bb53b�$ +U
c/b�mc/b�8:live:elkbitte)��;läget?
{"conversationid":"8:live:elkbitte"} U�#/;c27U�c27T#8:live:pervurban2$V�K+
{ sugen{"origincontextid":"0"} _ +�Uc7lc7i|8:live:elkbitte�jm��J�Hoppas allt är
någorlunda ok med dig? Har ngt jag t
ror du vill prova {"conversationid":"8:live:elkbitte"} �'�?Uc,���c,��8:live:am
{"lastUpdatedMessageId":1523518609517,"lastUpdatedMessageVersion":152351
8609517,"properties":
{"onetoonethreadid":"7b907ee1791d70caa24bd1e5e7a7f3504fcf87b014fbbd6f97
7ea71cf78bec5b@oneToOne.skype"}}

↙

3]
c
↣8:callesve
nsson5555�]r�G�-Gomorron {"convers
{"lastUpdatedMessageId":1523518609517,"lastUpdatedMessageVersion":152351
8609517,"properties":
{"onetoonethreadid":"7b907ee1791d70caa24bd1e5e7a7f3504fcf87b014fbbd6f97
7ea71cf78bec5b@oneToOne.skype"}}

↗

live:amac.g

2019-04-03 02:34:05

måste vika mej synes då,höres vid ändring.

↙

live:elkbitte

2019-04-03 02:34:31

11:45 låter bra

↙

live:elkbitte
Jupp

2019-04-03 02:34:36
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↙

live:elkbitte

2019-04-03 07:28:24

Jag åker med bussen 10:05 då. Vi får en halvtimme att fika på i fkp

↗

live:amac.g

2019-04-03 07:29:48

framme 1045

↙

live:elkbitte

2019-04-03 07:30:07

Fortsätt via sms då jag inget Internet har i telefon. Targniq mkt intressant om jag
kan pröjsa nästa gång vi ses?

↙

live:elkbitte

2019-04-03 07:30:23

11:45 menar du?

↗

live:amac.g

2019-04-03 07:32:03

ja 1145 du har inget gamnalt matr?vad hände med ssd.n targen löser sej

↙

live:elkbitte

2019-04-03 07:34:50

Jag kan dra över lite gammalt lite snabbt nu om duvill. Ssd skrot.

↗

live:amac.g

2019-04-03 07:35:25

gammalt är bra

↙
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2019-04-03 07:38:24

Blir ett 8gb sdkort

↗

live:amac.g

2019-04-03 07:38:45

lungt

↙

live:elkbitte

2019-04-03 09:01:22

Får vänta i Skövde 25 min

↗

live:amac.g

2019-04-03 09:10:13

Ok framme?

↙

live:elkbitte

2019-04-03 09:11:43

42

↗

live:amac.g

2019-04-03 09:12:16

Synes då

↙

live:elkbitte

2019-04-03 09:17:15

Jepp <ss type="smile">:-)</ss>

↗

live:amac.g
Lungt

2019-04-03 09:17:42
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↙

live:elkbitte

2019-04-16 15:50:22

Redo att åka

↗

live:amac.g

2019-07-25 09:49:38

där?

↗

live:amac.g

2019-07-26 18:10:24

där?

↙

live:elkbitte

2019-07-26 18:13:32

Ja

↙

live:elkbitte

2019-07-26 18:13:42

Wickr

↙

live:elkbitte

2019-07-26 18:15:49

Vad händer inatt då?

↙

live:elkbitte

2019-07-29 20:16:19

Tja

↗

live:amac.g
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2019-07-30 10:43:05

tjena

↙

live:elkbitte

2019-07-30 14:29:50

Tjena

↗

live:amac.g

2019-07-30 20:39:30

hej du

↗

live:amac.g

2019-08-02 20:48:42

där?

↙

live:elkbitte

2019-08-04 14:39:46

nu

↗

live:amac.g

2019-08-31 18:07:41

där?

↙

live:elkbitte

2019-09-27 14:29:20

Hej

↗

live:amac.g
hej

2019-11-14 03:55:33
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↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:07:07

tjena! <ss type="smile">:)</ss> härligt att höra av dig,, lustigt, tänkte ringa dig
senare idag

↗

live:amac.g

2019-11-14 04:26:43

kul kåt?

↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:27:52

dags att träffas snart, absolut, skall dock iväg till vårdcentralen tidigt

↗

live:amac.g

2019-11-14 04:28:14

höras lite senare?

↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:28:34

gärna det!,, snuskar du för fullt?

↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:29:08

live:elkbitte shared
42747559_2177496609196005_1441699068182003712_n.jpg with
live:amac.g

↗

live:amac.g
så ini h-e knullat sönder fleshlighten inför publik

2019-11-14 04:29:16
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↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:29:43

kolla min nya granne! 3 barnsmamma 33 år. korkad som en skördetröska typ,

↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:29:55

heheh nice

↗

live:amac.g

2019-11-14 04:30:06

najz vad är hon mamma till?

↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:31:03

4-6-7 cirkus,, får sådan lust att våldta allihoip

↗

live:amac.g

2019-11-14 04:31:19

hörs om ett par timmar har besök flickor?

↙

live:elkbitte

2019-11-14 04:31:56

har du besök? jag e inte tillbaka förrens runt lunch tyvärr

↗

live:amac.g

2019-11-14 04:32:06

hörs då

↙

live:elkbitte
härligt

2019-11-14 04:32:26
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↗

live:amac.g

2019-11-14 12:18:23

tebaks

↗

live:amac.g

2019-11-20 08:52:04

hör av dej

↗

live:amac.g

2019-11-22 12:15:11

Hejdu

↙

live:elkbitte

2019-11-22 13:07:30

måste precis rusa, fortsätter via sms 0722892408

↙

live:elkbitte

2019-12-06 17:55:05

0765571099 gäller igen

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:20:32

ute o porrsurfar?

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:21:20

tjena.. ja med har sovit lite och måste iväg dit där det härliga tjacket ligger

↗
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live:amac.g

2019-12-22 00:21:52

ok långt bort?

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:22:32

nä andra änden av stan. vad tänkte du på <ss type="smile">:)</ss>

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:23:07

tänkte vi kunde chatta lite det var ett tag sen sist

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:23:58

absolut

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:24:45

nått nytt?

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:25:15

dåligt tyvärr, du då?

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:25:32

tvärtom

↙

live:elkbitte
åhh mkt matriel?

2019-12-22 00:25:54
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↗

live:amac.g

2019-12-22 00:26:21

mmm

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:26:34

härligt sado?

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:26:48

en del

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:27:16

vi borde vara på samma ställe

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:27:38

ja plus en till

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:28:13

hittat ngn ny som oss eller du mear en liten fittunge

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:28:44

varför inte bägge,det vore idealet

↙

live:elkbitte
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2019-12-22 00:28:57

verkligen

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:29:10

arit svinkåt 3 dygn

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:29:15

hur gick d m din granne?

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:29:46

ska ge mig iväg nu iallafall. men har skype i mobilen,

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:29:59

vill ju våldta henne brutalt

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:30:18

o hennes små då?

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:30:48

mmm går ju inte att förverkliga

↙

live:elkbitte
är svinkåt på polarens 13åring med

2019-12-22 00:31:07
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↗

live:amac.g

2019-12-22 00:31:21

tillgänglig?

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:32:03

nej men hon har bara snusk i huvudet, svårt att ta för sig där

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:32:36

adhd unge jag alltid varit kåt på

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:32:50

mmm

↙

live:elkbitte

2019-12-22 00:33:10

hörs sedan

↗

live:amac.g

2019-12-22 00:33:25

japp

↗

live:amac.g

2019-12-22 11:01:56

Där?

↙

live:elkbitte

2019-12-22 16:32:04
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Nu.. Vilken jävla dag

↗

live:amac.g

2019-12-24 12:30:31

Hej o God Jul

↙

live:elkbitte

2019-12-24 16:47:01

tack detsamma

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:46:40

live:elkbitte shared __Å.jpeg with live:amac.g

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:47:48

där?

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:48:31

tjena! ja fast bara några minuter

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:48:40

ok

↙

live:elkbitte
läget

2020-01-01 22:48:48
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↗

live:amac.g

2020-01-01 22:49:10

kåt runkar på sverigechat o kollar film

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:49:47

rusigt peddokåt?

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:49:54

japp

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:50:03

underbart!!

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:50:25

blir så jävla kåt när det gråts

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:51:15

vad gör du?

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:52:41

nyss duschat och varit sinnesjukt kåt 2 dygn! ska iväg hämta tjack imorgon

↗

live:amac.g
ok inte runka på sverigechat?

2020-01-01 22:53:14
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↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:53:47

vart går man på sverigechat?

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:54:22

gå dit o sen klicka dej fram

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:55:19

chatz.tv eller?

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:55:36

chatroulette.

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:56:27

finns inte

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:56:46

sverigechat.com

↙

live:elkbitte

2020-01-01 22:57:23

chatrun namn?

↗
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2020-01-01 22:57:51

finns inte bara klicka nästa

↗

live:amac.g

2020-01-01 22:59:10

har kukrem o pungring

↙

live:elkbitte

2020-01-01 23:00:58

fan ngt knas här kommer ingenstans

↗

live:amac.g

2020-01-01 23:01:24

kommer du inte in?

↙

live:elkbitte

2020-01-01 23:01:42

nej det händer inget alls

↙

live:elkbitte

2020-01-01 23:01:51

måste ju välja chatrum namn

↗

live:amac.g

2020-01-01 23:02:33

då e d intr rätt Sverige Chat.com

↙

live:elkbitte

2020-01-01 23:04:36
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Sverige Chat
Sverige Chat - Chatroulette Sverige
Nytt: Fungerar med telefon och surfplatta om du laddar ner och använder Puffin
Browser App
Om tjänsten | Kontakta oss | Regler | Fullskärms video | Kamera problem

Använder du PC eller MAC (dator) ?
- Då måste du använda en webbläsare med Flash installerad (Edge, Internet
Explorer, Safari, Firefox)
Användar du iPhone eller iPad ?
- Då måste du ladda ner och använda appen Puffin Browser från app store Ladda
ner Puffin för Apple (App Store)
Använder du Android telefon eller pad (Samsung) ?
- Då måste du ladda ner och använda Puffin Browser App för Android Ladda ner
Puffin för Android (Google Play)
Det finns ett problem med webbkameran när du använder Google Chrome.
Innan det är löst, ladda ner och använd Firefox istället: Ladda ner Firefox (Klicka
här)
Dessutom behöver du ladda ner Flash här: Ladda ner Flash
Vi har bytt från Chatroulette Sverige till ett enklare namn: Sverige Chat, bokmärka
den nya sidan: <a href="https://www.sverigechat.se">www.sverigechat.se</a>
Camerates - en webcam dajting tjänst
ChatzTV - webcam chat

↗

live:amac.g

2020-01-01 23:05:32

ja d e det

↗

live:amac.g

2020-01-01 23:09:12

hur går det?

↙

live:elkbitte

2020-01-02 02:18:27

Jodå

↗

live:amac.g

2020-01-02 16:33:27

Chatt-konversation Skype , 2020-12-28 13:57 diarienr: 5000-K1580430-20

92

live:amac.g, live:elkbitte missed a call

↙

live:elkbitte

2020-01-02 16:59:58

vad görs

↗

live:amac.g

2020-01-02 17:00:23

fipplar lite själv?

↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:01:01

inget snusk? jag försöker få ihop alla affätrer. åker till Hjo ikväll

↗

live:amac.g

2020-01-02 17:01:45

joda men lite tagen efter gårdagens session

↗

live:amac.g

2020-01-02 17:02:54

vad hände igår fick du inte igång chatten,funkar bäst m edge

↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:03:49

oki ska kolla undewr kvälllen

↗

live:amac.g
ok när ska du till hjo?

2020-01-02 17:04:13
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↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:04:40

ganska snart, åker med en kompis, dundertjack,

↗

live:amac.g

2020-01-02 17:05:15

ok men sitter rätt stadigt får tänka på det en stund

↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:06:04

nice..

↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:06:28

vi borde ta "semester" och låsa in oss med massa skönporr

↗

live:amac.g

2020-01-02 17:09:23

japp o hala kuk

↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:09:33

jupp

↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:09:48

nä måste iväg igen <ss type="sad">:(</ss>

↗

live:amac.g
ok höres

2020-01-02 17:10:00
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↙

live:elkbitte

2020-01-02 17:10:08

<ss type="wink">;)</ss>

↗

live:amac.g

2020-01-04 00:42:00

.läget?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 01:37:43

kåt

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:43:06

de va som fan på vad?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:44:30

jadu eller va kåt

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:44:49

idioter omkring mig ställeer till med bråk och trams bara

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:46:15

trist klart avtändandesjälv nu?

↙
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2020-01-04 02:46:59

ja jag e kvar en stund innan jag ska tillbaka till sandlådan

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:47:58

kom du in i sverigechat? funkar bäst m Edge o firefox

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:48:23

olkm nej inte hunnit kolla på det än

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:48:36

bra kontaktforum med?

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:49:09

delvis ja,många norr män som e kåta på.....

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:49:21

mm

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:49:51

vad händer i helgen då

↗

live:amac.g
vet inte än kanske jobba

2020-01-04 02:50:12
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↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:50:19

ok

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:50:24

dd?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:50:51

floby först iallafall

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:51:03

knulla på?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:51:18

kanske hehe

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:51:35

får man va med?hehe

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:51:48

måste komma ifrån dårstaden lite

↗

live:amac.g
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2020-01-04 02:52:26

förstår det

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:52:30

hehehe den e nog svår,,icke bearbetad slyna

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:52:48

behöver erkänna sina perversioner

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:53:19

tryck i henne ett par oxy så löser det sej nog

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:53:37

hon tjackar ju

↗

live:amac.g

2020-01-04 02:53:48

och?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 02:54:33

menar att det brukar inte sitta värst lång in utan det kommer ut snart,
perversionerna aslltså

↗

live:amac.g
japp

2020-01-04 02:54:52
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↗

live:amac.g

2020-01-04 02:56:26

inne på sverige chatten nu

↗

live:amac.g

2020-01-04 03:17:40

där?

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:40:05

hej

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:41:33

hej

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:44:53

hej du

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:48:11

försvann du?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:48:39

nej, plockar i lgh:n lite samtidiugt

↗

live:amac.g
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2020-01-04 09:48:58

kåt?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:50:34

jupp

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:51:38

tänkte ta mej till sverigechatten o se om det finns några pervon kom dit

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:51:59

testar

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:53:32

är inne

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:53:55

live:elkbitte shared image_2020_01_04T09_54_01_255Z.png with live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:54:11

lol

↙

live:elkbitte
vänta

2020-01-04 09:54:14
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↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:54:35

live:elkbitte shared image_2020_01_04T09_54_39_900Z.png with live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:56:15

vad gör jag?

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:57:01

klicka på starta grona knappen

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:57:16

ej klickbar gråskuggad

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:57:43

tryck f5

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:57:50

vänta flashplayer

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:58:05

TADA !!

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:58:20

Chatt-konversation Skype , 2020-12-28 13:57 diarienr: 5000-K1580430-20

101

måste man ha

↗

live:amac.g

2020-01-04 09:59:01

nne?

↙

live:elkbitte

2020-01-04 09:59:19

ja men det verkar vara typ 5 st killar bara eller nu?

↗

live:amac.g

2020-01-04 10:00:12

vet inte kollar p på annan skärm har du kam?

↗

live:amac.g

2020-01-04 10:00:50

har rem runt kuken

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:01:02

nej ingen cam nu

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:01:41

'har du armband i metall?

↗

live:amac.g
japp

2020-01-04 10:01:54
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↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:02:13

då ser jag

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:02:28

förresten hade du mkt nytt matrial sa du?

↗

live:amac.g

2020-01-04 10:02:53

en del

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:03:12

ok det klipper och hackar lite men bra bild

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:14:49

live:elkbitte shared 94cd2098-d2e5-4416-b9bf-bc8496744bd2-2.mp4 with
live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:14:49

live:elkbitte shared 2014-09-08 23.13.25.mp4 with live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:17:29

live:elkbitte shared DSC_5800-4.mp4 with live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:17:29
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live:elkbitte shared IMG_0990-1.mp4 with live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:18:03

live:elkbitte shared IMG_7479.mp4 with live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-01-04 10:18:04

live:elkbitte shared vid cums on two girls faces.3gp with live:amac.g

↗

live:amac.g

2020-01-06 11:42:54

<ss type="hi">(wave)</ss>

↗

live:amac.g

2020-01-06 11:43:01

Hej

↙

live:elkbitte

2020-01-10 16:14:08

hej

↗

live:amac.g

2020-01-10 16:22:23

Hej

↙

live:elkbitte
läget? själv legat influensa hela veckan

2020-01-10 16:22:49
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↗

live:amac.g

2020-01-10 16:26:43

Nytt år nya arbeten massor med papper o utgifter d e som vanligt tills d lugnar ned
sej behöver fortfarande en semester fr jobb o allt annat men d får man väll se sej i
stjärnorna efter

↙

live:elkbitte

2020-01-10 16:27:56

förstår,. hojjta till om du behöver arbetshjälp ngn gång, behöver komma ifrån lite
här med samt tjäna ngn krona

↗

live:amac.g

2020-01-10 16:56:29

ska ha det i åtanke

↙

live:elkbitte

2020-01-15 11:39:24

sugen på en elcykel?

↙

live:elkbitte

2020-01-15 11:40:29

live:elkbitte shared yosemite-20-folding-2017-bild-5.jpg with live:amac.g

↗

live:amac.g

2020-01-15 11:51:07

nej har en,annars?

↗

live:amac.g

2020-01-23 12:48:53

Där?

↙
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2020-01-23 14:11:12

hej av ochtill

↗

live:amac.g

2020-01-23 15:37:38

Läget?

↙

live:elkbitte

2020-01-23 21:42:28

uppochner själkv då?

↗

live:amac.g

2020-01-24 08:10:22

ultrap. o saknar nån o dela det med

↙

live:elkbitte

2020-01-24 08:42:19

hehe ultrapåtänd eller ultraporr?

↙

live:elkbitte

2020-01-24 08:43:54

polaren har fått tillbaka cancern lite så det e lite tufft stundtals, men jag finns här

↙

live:elkbitte

2020-01-24 08:51:00

fortsätter vioa sms

↙

live:elkbitte
tjo

2020-01-24 16:17:33
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↙

live:elkbitte

2020-01-24 16:18:53

behöver du speed? antal?

↙

live:elkbitte

2020-01-24 17:37:44

sms igen :<ss type="wink">;)</ss>

↗

live:amac.g

2020-01-24 17:39:08

tjo själv ere nått o ha? typ en 5 imorgon em

↗

live:amac.g

2020-02-09 03:19:56

läget?

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:05:17

Svinkåt

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:05:26

live:elkbitte shared 1573553138062.jpg with live:amac.g

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:05:36

live:elkbitte shared iOS_image_upload_20200209_021820396.jpg with
live:amac.g

↗
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live:amac.g

2020-02-09 04:06:12

runkat o pumpat sen torsdags träffat 2 likasinnade män

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:06:47

Åhh får man vara med

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:07:13

ska fråga den ene tar

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:07:35

Sadopeddo?

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:07:42

ja

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:07:55

m 22cm kuk

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:07:59

Underbart

↙

live:elkbitte
Ålder

2020-02-09 04:08:15
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↗

live:amac.g

2020-02-09 04:08:26

60 på bägge

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:08:38

Pisslovers?

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:08:44

jupp

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:09:06

Ug /dom

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:09:15

dom

↙

live:elkbitte

2020-02-09 04:09:25

live:elkbitte shared IMG_20200209_030346.jpg with live:amac.g

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:10:03

vad gör du idag?

↗

live:amac.g
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2020-02-09 04:11:08

fick hem estim fr kina fy fan va perv man kan köra 2 oxå

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:12:24

live:amac.g shared 7c2ab313-2ce1-4a1a-a299-bfc9a0c1507a.mp4 with
live:elkbitte

↗

live:amac.g

2020-02-09 04:13:24

ska försöka få han m22 o sätta en i kuken på mej

↙

live:elkbitte

2020-02-13 11:32:30

läget?

↗

live:amac.g

2020-02-13 17:27:53

hårt själv?

↙

live:elkbitte

2020-02-14 01:18:19

hehe ja det har det varit några dagar hehe

↙

live:elkbitte

2020-02-21 11:48:01

läget?

↗

live:amac.g
brutalrunk m estim

2020-02-21 11:48:51
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↙

live:elkbitte

2020-02-21 11:49:54

härligt

↗

live:amac.g

2020-02-21 11:50:10

själv?

↙

live:elkbitte

2020-02-21 11:51:02

drari mig massa tjack och försöker bli av med förkylningen annars jobbat som
satan

↗

live:amac.g

2020-02-21 11:51:46

kollar pervfilm o visar kuken på sverige chat

↙

live:elkbitte

2020-02-21 11:52:19

nice,, fan inte hunnit kolla darkweb heller på senaste,, ngn ny hurtcore site?

↗

live:amac.g

2020-02-21 11:52:41

nej lite vids

↙

live:elkbitte

2020-02-21 11:52:52

ok

↙
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2020-02-21 11:53:54

live:elkbitte shared iOS_imaghge_upload.jpeg with live:amac.g

↗

live:amac.g

2020-02-21 11:56:20

fick samtal

↗

live:amac.g

2020-02-21 11:57:10

på m estim

↙

live:elkbitte

2020-02-21 11:57:28

aldrig provat

↗

live:amac.g

2020-02-21 11:57:46

man kan köra tandem

↗

live:amac.g

2020-02-21 11:59:08

live:amac.g shared c557552a-a7c7-43c2-ad2a-44c2beac8970.mp4 with
live:elkbitte

↙

live:elkbitte

2020-02-21 11:59:59

måste testa

↗

live:amac.g

2020-02-21 12:00:31
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träffas o göra det?

↙

live:elkbitte

2020-02-21 12:08:28

kanske vore nåt

↗

live:amac.g

2020-02-21 13:17:42

ja för fan,kittla dödskönt i kuken

↙

live:elkbitte

2020-03-10 08:46:17

Läget?

↗

live:amac.g

2020-03-12 09:08:10

Hemma i en höras då?

↙

live:elkbitte

2020-03-12 10:28:07

hej

↗

live:amac.g

2020-03-12 13:21:42

hej

↙

live:elkbitte
Morning vad görs

2020-03-20 05:18:30
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↗

live:amac.g

2020-04-01 12:52:10

hej

↗

live:amac.g

2020-04-01 15:37:32

läget?

↙

live:elkbitte

2020-04-02 07:36:39

tjena

↗

live:amac.g

2020-04-02 08:13:03

Läget?

↙

live:elkbitte

2020-04-02 08:13:29

hej jodå någorlunda, själv dpå

↗

live:amac.g

2020-04-02 08:13:58

kunde varit bättre lite tomt här

↙

live:elkbitte

2020-04-02 08:14:34

tomt på piggelin?

↗

live:amac.g
yes

2020-04-02 08:17:17
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↙

live:elkbitte

2020-04-02 08:17:45

ok skall se om jag kan lösa ngt

↗

live:amac.g

2020-04-02 08:18:02

vore super kan efter 12

↗

live:amac.g

2020-04-02 09:53:40

strömavbrott här,väntar på elektriker

↙

live:elkbitte

2020-04-14 05:39:07

Tjena

↗

live:amac.g

2020-04-14 05:49:04

tjenis

↗

live:amac.g

2020-04-14 05:56:41

läget?

↙

live:elkbitte

2020-04-14 06:19:12

Hej jodå försöker få ihop tillvaron, hur har du det med grejer

↗
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live:amac.g

2020-04-14 08:02:13

hyffsat själv då?

↙

live:elkbitte

2020-04-14 08:36:49

Jodå

↗

live:amac.g

2020-04-14 09:10:52

kåt?

↗

live:amac.g

2020-04-14 09:11:15

porra loss vid12?

↗

live:amac.g

2020-04-14 10:09:00

vad gör du?

↗

live:amac.g

2020-04-16 17:46:07

Jag passar har en 20hk på båten visst d e dyra ,annars?

↙

live:elkbitte
tjena

2020-04-18 01:24:09
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1 (2)

PM
Datum

Informationsklass

2021-09-08

Ej klassad

Diarienr (åberopas)

5000-K669738-20
Regionalt IT-brottscentrum Väst
Tommy Susi

Regionalt IT-brottscentrum Väst
Michaela Larsson

Platsundersökning av nätverk
Vid husrannsakan undersöktes nätverksroutern på Hertig Karls Gata 10 LGH
1101 eftersom IP-slagningar har visat att det delas övergreppsmaterial från den
adressen. Vid undersökningen visade det sig att en dator med namnet ”Saruman-dator” var ansluten via det trådlösa nätverket (WLAN) till routern. Bild 1
visar alla aktiva anslutningar som fanns vid undersökningstillfället.

Bild 1.Skärmdump från router

Husrannsakningen fortsatte på Hertig Karls Gata 12 LGH 1002 där misstänkt i
ärendet bor. Vid visuell kontroll av en stationär dator (2021-5000-BG10828-4)
såg undertecknad att det var en längre USB-kabel ansluten till datorn. USBkabeln gick att följa till en hemmabyggd trådlös mottagare (parabolliknande)
som satt monterad på väggen.
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2 (2)
Polisregion Väst

2021-09-08

5000-K669738-20

Undertecknad testade att koppla ur den trådlösa mottagaren varvid internetuppkopplingen försvann från den stationära datorn med datornamnet
”SARUMAN-DATOR”.
Bild 2 visar nätverksinställningarna på misstänkts dator. Aktiva nätverk visar
att datorns nätverk är anslutet till det trådlösa nätverket TeliaGateway58-9835-90-42-F7 (samma namn som visas i bild 1).

Bild 2. Nätverksinställningarna på misstänkts dator.

Tommy Susi
It-forensiker
Tel: 010 - 56 580 89
tommy.susi@polisen.se
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Region Väst
Regionalt it-brottscentrum Väst - Skövde

Datum

Diarienummer

2021-09-30

5000-K669738-20
5503/4025-21

Protokoll över mobiltelefonundersökning avseende beslag:
2021-5000-BG10828-1

Inledande uppgifter
Undersökningen begärd av:

Catharina Linné, Åklagare

Utredare:

Michaela Larsson, RC3, Väst

Brottsrubricering:

Grovt barnpornografibrott

Handläggare:

Tommy Susi

Plats och tider för
undersökningen:

Undersökningen påbörjades den 5 februari 2021 vid
Regionalt it-brottscentrum Väst - Skövde.

Information om undersökningen
Har enheten extraherats?
 ܈Ja
 ܆Nej –
Har SIM-kort extraherats?
 ܆Ja
 ܈Nej –
Information från enheten har lästs ut i enlighet med beställning från utredaren.
Materialet redovisas till utredare. Gods skickas till beslagsenheten.

Teknisk information
Telefon datum/tid 2021-02-05 12:26
Korrekt datum/tid 2021-02-05 12:26
Telefonmodell:
Telefonnummer:
IMEI:

Samsung Galaxy S7 SM-G930F
+46 765571099
359469075789986

Användarinformation
I telefonen har följande användarkonton påträffats;
Namn
Användarnamn
Ove Berntsson
Ove Berntsson
scarface_no1
Ove Berntsson
elkbitte@gmail.com
Ove Berntsson
elkbitte@gmail.com

5000-K669738-20

1 av 2

Tjänst/applikation
Hangouts
Snapchat
Google Photos
Facebook Messenger Lite
-

5503/4025-21
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Övergreppsmaterial
I telefonen har det påträffats övergreppsmaterial (barnpornografi) i form av bilder.
Bilderna har granskats och klassificerats av utredare och det redovisas i separat
granskningsprotokoll.
Följande visar de filsökvägar där det har påträffats övergreppsmaterial (barnpornografi)
i telefonen.
Samsung GSM_SM-G930F Galaxy
S7.zip\_data\data\com.samsung.android.messaging\cache
Samsung GSM_SM-G930F Galaxy
S7.zip\_data\data\com.sec.android.gallery3d\cache\large
Samsung GSM_SM-G930F Galaxy
S7.zip\_data\data\com.sec.android.gallery3d\cache\micro
Samsung GSM_SM-G930F Galaxy
S7.zip\sdcard\Android\data\com.sec.android.gallery3d\cache\cross.0
Det har inte gått att fastställa skapandedatum för övergreppsmaterialet.
Samtliga bilder är i tumnagelformat och originalbilderna finns inte kvar i telefonen.
En tumnagel är en bild med reducerad storlek som används för att förhandsgranska en
större bild eller videoklipp, i syfte att korta ner inladdningstid.

5000-K669738-20

2 av 2
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Region Väst
Regionalt it-brottscentrum Väst - Skövde

Datum

Diarienummer

2021-09-23

5000-K669738-20
5503/4025-21

Protokoll över datamedieundersökning avseende beslag:
2021-5000-BG10828-4

Inledande uppgifter
Undersökningen
Catharina Linné, Åklagare
begärd av:
Anledning till
undersökningen:

Anmälan om grovt barnpornografibrott.

Handläggare:

It-forensiker Tommy Susi

Plats och tider för
undersökningen:

Undersökningen påbörjades den 9 februari 2021 vid Regionalt itbrottscentrum Väst - Skövde.

Sammanfattning
I utredningen har det framkommit att Microsoft Skype med användarkontot
elkbitte@gmail.com har använts för att dela övergreppsmaterial.
Datorn har undersökts i syfte att eftersöka om det finns olagliga filer i form av
övergreppsmaterial och om olagligt material har delats.
Det finns sparat övergreppsmaterial men även en stor mängd tumnaglar från material
som tidigare har funnits på datorn.
Det finns även fynd som visar att användarnamnet larsperv har delat övergreppsmaterial
med andra användare vi applikationerna Wickr Me och VIPole.
Beskrivning av material
Stationär dator - hemmabyggd
Iakttagelser och undersökningar
Information om användare och operativsystem

Systemtid
Datorns datum och tid är kontrollerade och stämmer med fröken ur.
Windows användarkonto

Namn:
Senast inloggning:
Antal inloggningar:

5000-K669738-20

Saruman
2021-01-10
156

1 av 6
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Microsoft Skype
Skype är ett program som används för att chatta, ringa, föra videosamtal eller dela filer
mellan användare.
Enligt information som har inkommit till utredningen har det förekommit chattkonversationer via Skype där användaren elkbitte har chattat med andra användare och
delat övergreppsmaterial.
För att eftersöka om elkbitte förekommer i datorn har sökordet ”elkbitte” använts för att
genomföra en ordsökning. Sökningen ger 401 st träffar men det finns inga träffar som
hör ihop med Skype.
De Skype-chattar som har påträffats i datorn, har skrivits av användaren
”pervkinkysvin” med visningsnamnet ”Lars Kinky” och ”svinLars K”.
Bland träffarna finns ett användarkonto (Apple ID) elkbitte@gmail.com som härleds till
en säkerhetskopiering från en mobiltelefon under filsökvägen
C:\Users\Saruman\AppData\Roaming\Apple
Computer\MobileSync\Backup\116e6a946e31ccc0fd43352bca53b46966b791f3\Info.plis
t
Information från en cookie (cookie är en fil som sparar information om webbsidor och
de skapas när en webbsida besöks) visar att ett användarkonto med namnet
elkbitte@gmail.com har besökt www.skruvat.se 2020-12-15.
Ytterligare visar bild 1 mer webbhistorik där elkbitte är inloggad på sitt gmail-konto.

Bild 1. Webbhistorik för gmail.
Bild 2 visar webbhistorik från www.instagram.com där elkbitte även förekommer med
namnet ”Lars”.

Bild 2. Webbhistorik för instagram

5000-K669738-20
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Övergreppsmaterial
På den undersökta datorn finns det övergreppsmaterial (barnpornografi). Allt film och
bildmaterial har överlämnats till utredare som i sin tur har granskat materialet
(granskningen redovisas i separat protokoll).
Undertecknad har genomfört tekniska undersökningar i syfte att fastställa om det har
förekommit spridning av olagligt material.
Innehav av övergreppsmaterial

Det har påträffats en större mängd övergreppsmaterial i den undersökta datorn och
nedanstående visar en sammanställning om platserna där materialet återfanns.
178 bilder och filmer återfinns i mappar underliggande filsökvägen
C:\Users\Saruman\.vipole\larsperv@vipole.com\files och dessa filer finns kvar i sin
helhet.
1265 st av bilderna är så kallade tumnaglar (en tumnagel är en bild med reducerad
storlek som används för att förhandsgranska en större bild eller videoklipp, i syfte att
korta ner inladdningstid.) som har påträffats i Windows-databaser som lagrar tumnaglar.
Dessa bilder är inte originalbilderna.
Ca 70 bilder påträffas i en cache, tillhörande Microsoft Skype. En cache är ett slags
lagringsutrymme för temporära filer. Dessa temporära filer gör i sin tur att en
webbläsare eller ett program körs snabbare och effektivare.
Resterande material återfinns bland olika temporära filer.

Spridning av övergreppsmaterial

Det har påträffats flera fynd som visar att övergreppsmaterial har delats med andra
användare.
Wickr me

Wickr Me är en applikation som används för att kommunicera med direktmeddelanden
mellan användare. Det går även att skicka foto, film och bifoga filer. All denna
kommunikation sker med kryptering.
I datorn finns Wickr Me installerat (skapandedatum 2020-11-13) och det har gått att läsa
ut information från applikationens databas.
Den utlästa informationen innehåller chattar, kontakter, bilder och film som har skickats
mellan användare.
Användaren av Wickr Me heter larsperv. larsperv förekommer på ett flertal ställen i
datorn genom inloggningshistorik från webbläsare samt användarnamn i applikationerna
VIPole och Gigatribe. En sökning på namnet larsperv i beslaget genererar 1444 olika
träffar.
Följande visar en sammanställning av de 20 gånger användaren larsperv har delat
övergreppsmaterial med andra användare via Wickr Me.
5000-K669738-20
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Datum
2021-01-23
2021-01-23

Avsändare
larsperv
larsperv

Mottagare
prgunnar
prgunnar

2021-01-21

larsperv

pervm47

2021-01-22
2021-01-22

larsperv
larsperv

pervm47
pervm47

2021-01-22
2021-01-22
2021-01-22

larsperv
larsperv
larsperv

pervm47
pervm47
pervm47

2021-01-22
2021-01-19

larsperv
lasperv

pervm47
femloveslil11

2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19

lasperv
lasperv
lasperv

femloveslil11
femloveslil11
femloveslil11

2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19
2021-01-19

lasperv
lasperv
lasperv
lasperv

femloveslil11
femloveslil11
femloveslil11
femloveslil11

2021-01-19

lasperv

femloveslil11

2021-01-19

lasperv

femloveslil11

2021-01-19

lasperv

femloveslil11
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filnamn
2iOS_image_upad.jpeg
32012-05-28_19-4426_IMG_5394.JPG
82012-05-28_19-4426_IMG_5394.JPG
9iOS_image_upad.jpeg
10MATRIXtxri745dfwONIO
N_085825sDK_20050406084449.jpg
11oad.jpeg
12Pedomom Hard Hd.avi
13vlc-record-2021-01-0713h27m12s-Pae%20%2004.mpg-.mpg
15Pedomom Hard Hd.avi
164954e053a38349fa3700626
baf748e84.jpg
19156303573.png
21prete3.jpg
22trim.E49CF56C-5C784793-A8FEF71811A5E723.MOV
23tanya-133.jpg
25BTC-CH_1.JPG
26iOS_image_7777pload.jpeg
27vlc-record-2020-07-0718h09m06s-video_2018-0209_14-44-51.mp4-.mp4
28vlc-record-2018-12-1800h54m36s-video_2018-0210_23-32-52
(VGA-Incest2016[3yo-parents] ).mp4-.mp4
29vlc-record-2018-12-1801h34m33s-video_2018-0209_14-44-51.mp4-.mp4
32RussiaMOMlicksDAUGHT
ER.mp4

VIPole

VIPole är också ett program som används för kommunikation mellan användare där
kommunikationen också är krypterad. Via programmet kan användare chatta, ringa,
använda videosamtal och dela filer.
Bild 3 visar hur VIPoles mappstruktur i datorn ser ut. Under Windows-användaren
Saruman finns VIPoles huvudmapp (markerat med rött). I den mappen finns sedan
användarmappen larsperv@vipole.com.

5000-K669738-20
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De gröna markeringarna visar sedan de användare som larsperv har haft kontakt med.
Mappstrukturen byggs sedan vidare genom att det finns en mapp för inkommande
(incoming) filer och en mapp för utgående (outgoing) filer. Utgående mappar har
markerats med blå färg och mappar som innehåller klassificerat övergreppsmaterial har
röd text.
Undertecknad har filtrerat allt olagligt material som finns i de utgående mapparna och
exporterat materialet. Detta resulterade i 114 st bilder och 64 filmer som har delats med
användarna extremperv@vipole.com, fantiserar@vipole.com, garmflyge@vipole.com
samt tompanick@vipole.com.

Bild 3. Mappstruktur tillhörande applikationen VIPole
5000-K669738-20
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Undersökningsmetoder
Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för
att säkerställa dataintegriteten.
En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en
form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har
originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.
Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia
överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt
fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt
fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken
överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats
· Undersökningen har visat att det finns både sparat övergreppsmaterial och
material i form av tumnaglar.
·

Datorn har också använts för att sprida olagligt material med hjälp av
applikationerna Wickr Me och VIPole. Användarkontot i Wickr Me heter
larsperv och kontot i VIPole heter larsperv@vipole.com.

·

Undersökningen visar att användarkontot elkbitte@gmail.com har använts för att
besöka diverse webbsidor med mera. Dock påträffas inte de specifika Skypechattarna där elkbitte deltagit.

Materialförteckning
Gods
Beslagsnummer

Beskrivning

Platsbeskrivning

Tillvarataget av

2021-5000-BG10828-4

Dator

I bostaden

Patrull

Tommy Susi, it-forensiker

5000-K669738-20
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GRANSKNINGSPROTOKOLL
Region: Väst
Enhet: Regionalt IT-brottscentrum
Granskare: Michaela Larsson
Ärendenummer: K669738-20
Datum: 2021-07-29

INLEDNING
Syftet med granskningen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som framställts/skildrats i bild
och film.
Vidare analys har syftat till att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser som är att betrakta
som dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi). Definitioner, se
sista sidan i detta protokoll (appendix 1).
Undertecknad är handläggare i ärendet och har klassat de filmer som anträffats i en skypekonversation mellan
användarna elkbitte och storakarr1. Nedan klassade filmer har delats från användaren elkbitte.
Skypekonversationen och filmerna har anträffats i ärende K405674-19, i beslag 2020-5000-BG78740-2.
Nedan klassad bild har inkommit i samband med informationen från Skype via NCMEC.

UNDERSÖKT MATERIAL
Misstänkt: Ove Berntsson
Material: Fyra filmer som har delats av användaren elkbitte i en konversation på skype samt en bild som har
inkommit från NCMEC.

ANALYS/RESULTAT
Samtliga fyra filmer och en bild visar sexuella övergrepp på barn. Jag kommer att beskriva materialet nedan.

Filmer delade i konversation på Skype
Filnamn: 2014-09-08 23.13.25.mp4
Filmen är 45 sekunder.
I filmen ser man hur en flicka ligger på rygg i en säng med armarna lagda uppåt mot huvudet. Över henne står
en man på knä och våldtar flickan oralt genom att han med juckande rörelser för sitt kön in och ut i flickans mun.
Det ser ut som att flickan har sädesvätska runt munnen.
Filnamn: DSC_5800-4.mp4
Filmen är 15 sekunder.
I filmen ser man en flicka som har placerats på en filt med rumpan uppåt, hon står på knäna med ansiktet nedåt.
Flickan är fastbunden med rep kring fotleder och händer och hennes ben är särade. En man häller, vad som ser
ut som glidmedel, över flickans anal och för sedan ett penisliknande föremål mot flickans anal och underliv. I
slutet av filmen särar mannen på flickans skinkor och underliv med hjälp av hans händer.
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Filnamn: IMG_0990-1.mp4
Filmen är 36 sekunder.
Filmen är ett ihopklipp av flera filmer där man ser hur vuxna män ejakulerar över olika flickors underliv, mage,
ansikte och mun.
Filnamn: IMG_7479.mp4
Filmen är 1 minut och 30 sekunder.
I filmen ser man hur en man våldtar en flicka oralt genom att han för sitt erigerade kön i hennes mun. Mannen tar
sin hand i flickans nacke och trycker hennes huvud fram och tillbaka samtidigt som han har könet i hennes mun.
I filmen ser och hör man hur flickan gråter och det låter som att hon kippar efter luft. I filmen hör man även
flickan säga ”mama, mommy” och hon säger även vid något tillfälle ”i’m finished” varpå mannen svarar ”no, not
yet”. Flickan och mannen pratar engelska.

Bild inkommit från NCMEC
Filnamn: 7501c8d40167a1aa86e9015ffffb0acc.jpg
På bilden ser man en flicka som ligger på rygg med uppdragna och särade ben. Flickan särar på sina
blygdläppar med hjälp av båda händerna. Framför flickan står en vuxen man på knä och våldtar henne genom
att han har sitt erigerade kön i flickans anal. Hans händer är placerade över flickans händer. Över flickans huvud
står ytterligare en man med en erigerad penis, på bilden ser man hur den mannen ejakulerar över flickans
ansikte och i hennes mun. Flickans mun är fylld av sädesvätska. Flickans ansikte är fullt synligt på bilden.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis är,
4 stycken filmer att betrakta som särskilt hänsynslösa med en total speltid på cirka 3 minuter och 6 sekunder.
1 bild att betrakta som särskilt hänsynslös.

Skövde onsdag den 29 september 2021

_____________________________
Handläggare Michaela Larsson
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APPENDIX 1. DEFINITIONER
ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI)
En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars
pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar
för gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att
den avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således
barnpornografibrott att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen
avslutats eller inte, med vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399).
Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara
pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att
besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv.
Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat
sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet
avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana
1
som framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43) .

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT)
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga,
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag
2010:1357) under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande
vikt skall fästas vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29),
tillsammans med något av nedan nämnda kriterier.
Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43).
Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att
bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes
könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör
kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella
integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33).
Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra
handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29).
Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet
utsätts för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara
förekomsten av djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex.
sperma, urin eller avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29).

ÖVRIGT
Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på
dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring.
Serier. En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då
de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring.

1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 12 juni
2012.
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GRANSKNINGSPROTOKOLL
Region: Väst
Enhet: Regionalt IT-brottscentrum
Granskare: Michaela Larsson
Ärendenummer: K669738-20
Datum: 2021-07-29

INLEDNING
Syftet med granskningen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som framställts/skildrats i bild
och film. I detta ärende så har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna
övergrepp.
Vidare analys har syftat till att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser som är att betrakta
som dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi). Definitioner, se
sista sidan i detta protokoll (appendix 1).
Undertecknad är handläggare i ärendet och har klassat det övergreppsmaterial som anträffats i nedan nämnda
beslag.

UNDERSÖKT MATERIAL
Misstänkt: Ove Berntsson
Beslagsnummer: BG10828-1 (Mobiltelefon), BG10828-4 (Dator)

ANALYS/RESULTAT
Nedan kommer jag redogöra för en del av det material som visar dokumenterade sexuella övergrepp på
barn från BG10828-1, en mobiltelefon.
Sammantaget har 28 stycken bilder som klassas som övergreppsmaterial anträffats i beslaget. Materialet består
av bilder av flickor som inte påbörjat sin pubertet och flickor som inte genomgått en full pubertet.

Bilderna som klassas som barnpornografiska skildrar exempelvis avklädda flickor som poserar på ett sätt som
bedöms vädja till sexualdriften. Flickorna på bilderna har inte genomgått full pubertering. På bilderna så syns
flickornas avklädda underliv och på ett flertal av bilderna är deras ansikten fullt synliga. En av bilderna skildrar
exempelvis en flicka som inte genomgått full pubertering som sitter i en kontorsstol med särade ben. Flickan är
avklädd på underkroppen och hennes underliv är fullt synligt.
Bilderna som klassas som särskilt hänsynslös barnpornografi skildrar flickor som exempelvis utsätts för
grova sexuella övergrepp såsom våldtäkt genom att de penetreras vaginalt av en vuxen mans penis. Bilderna
skildrar även flickor som blir urinerade på och en bild där en flicka ser ut att ha sädesvätska på sin kropp. Ett
exempel på en bild föreställer en flicka som ligger på rygg mellan en mans ben. På bilden ser man hur mannens
nakna kön ligger mot flickans underliv. Flickan är helt avklädd och hennes ansikte är fullt synligt.
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Nedan kommer jag redogöra för en del av det material som visar dokumenterade sexuella övergrepp på
barn från BG10828-4, en dator.
Sammantaget har 2158 stycken bilder/filmer som klassas som övergreppsmaterial anträffats i beslaget.
Materialet består av bilder på barn som inte påbörjat sin pubertet och som inte genomgått en full pubertet.
Barnen som utsätts för övergreppen är nästan uteslutande flickor.
Bilderna som klassas som barnpornografiska skildrar barn som är helt- eller delvis avklädda. På majoriteten av
bilderna är flickornas ansikten fullt synliga. En del av bilderna visar exempelvis flickor som är placerade i
studiomiljö och visar sin nakna eller delvis nakna kropp med ett tydligt sexuellt fokus, till exempel genom att de
bär utmanande klädsel och/eller utför poseringar som vädjar till sexualdriften. En del av bilderna föreställer unga
flickor som penetrerar- eller berör sina underliv. Ett stort antal bilder föreställer unga flickor som särar på benen
så att deras underliv syns. I beslaget finns exempelvis en bild som skildrar en flicka som står i, vad som ser ut
som en fontän. Flickan drar upp sin klänning så att hennes underliv syns. Bilden ser ut att vara tagen utan
flickans kännedom.

Filmerna som klassas som barnpornografiska skildrar flickor som är helt eller delvis avklädda. På en del av
filmerna penetrerar/berör flickorna sina underliv med föremål och/eller fingrar. En av filmerna skildrar en flicka
som syns på en bild på en surfplatta, en man har surfplattan framför sig samtidigt som han onanerar och
ejakulerar över surfplattan. En annan film visar ett ihopklipp av flera olika filmer ackompanjerat till musik. I början
av filmen visas en text där det står ”A Compliation by Smallboobs4me” som sedan följer av filmer som skildrar
unga flickor där ett flertal av dem inte genomgått full pubertering och visar hela eller delar av sina avklädda
kroppar på ett sätt som vädjar till sexualdriften.
Bilderna som klassas som särskilt hänsynslös barnpornografi skildrar i barn som utsätts för olika typer av
sexuella övergrepp. I materialet finns bilder som visar hur flickor våldtas vaginalt, analt och oralt av manliga
könsorgan och av olika dildoliknande föremål. En del bilder visar hur barnen förmås begå sexuella handlingar på
vuxna såsom att penetrera- och oralt beröra kvinnliga underliv samt vuxna mäns penisar. Bilderna skildrar även
barn som på olika sätt berövats sin rörelsefrihet, exempelvis genom fasthållning, att de är bundna med rep, tejp
eller har satts på handfängsel. En av bilderna visar hur en flicka ligger på rygg i säng med särade ben, det ser ut
som att flickan har klädnypor på sina bröstvårtor och ett penn-liknande föremål instucket i underlivet.

Filmerna som klassas som särskilt hänsynslös barnpornografi skildrar olika sexuella övergrepp på barn. På
filmerna ser man hur barn våldtas genom penetrationer oralt, vaginalt och analt av vuxna mäns könsorgan, med
fingrar och olika föremål. En del av barnen på filmerna har begränsad rörelsefrihet genom att de exempelvis är
fastbundna med rep, med tejp eller fasthållna av vuxna personer. På en av filmerna syns en flicka som håller i
en vuxen mans penis samtidigt som hon för penisen fram och tillbaka i munnen, mannen ejakulerar i sedan i
hennes mun och man ser hur sädesvätskan rinner ur hennes mun.
SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis är i vart fall 2186 st filer att betrakta som övergreppsmaterial.





1297 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi)
824 bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial
10 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid är ca 47 min och 30
sekunder
55 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Filmernas totala speltid är ca 2
timmar, 7 min och 25 sekunder

Skövde måndag den 2 augusti 2021
Michaela Larsson
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APPENDIX 1. DEFINITIONER
ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI)
En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars
pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar
för gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att
den avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således
barnpornografibrott att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen
avslutats eller inte, med vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399).
Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara
pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att
besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv.
Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat
sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet
avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana
1
som framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43) .

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT)
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga,
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag
2010:1357) under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande
vikt skall fästas vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29),
tillsammans med något av nedan nämnda kriterier.
Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43).
Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att
bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes
könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör
kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella
integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33).
Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra
handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29).
Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet
utsätts för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara
förekomsten av djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex.
sperma, urin eller avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29).

ÖVRIGT
Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på
dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring.
Serier. En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då
de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring.

1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 12 juni
2012.
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Förhör

Signerat av

Bengt Knutsson

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Hörd person

Personnummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Knutsson, Bengt Åke Göran

Den hörde är

Misstänkt

19491109-5976

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Nej

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2021-01-25 Tomas Carlsson

Tolk

Språk

Nej

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Delges misstanke om Grovt barnpornografibrott

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Tomas Carlsson
Hertig Karls Gata 10, Mariestad

2021-01-25
RB 23:6

08:35

Förhör avslutat

09:20

Berättelse

Bengt identifierad med passbild.
Bengt underrättas om sina rättigheter enligt 12 §
Förhörsledarens frågor skrivs med kursiverad stil.
Bengt delges följande:
Bengt Knutsson har den 22 April 2020 på Hertig Karls Gata 12, lgh 1002 i Mariestad,
innehaft, betraktat och spridit bild innehållande skildring av barn i pornografisk bild.
Brottet kan bedömas som grovt eftersom det avsett bildmaterial av barn som utnyttjats
på särskilt hänsynslöst sätt. Bengt begick gärningen med uppsåt.
Förnekar brott
Vi har fått kännedom om att en IP-adress som går till dig har använts för att dela
barnpornografiskt material. Vad har du för tankar kring det?
Det är inget jag känner till. Var det den 20 april 2020?
Ja.
Du har tidigare delgetts misstanke om barnpornografibrott, och nu är du återigen
misstänkt. Har du någon förklaring till det?
Helt obegripligt hur kan någon komma in och göra detta? Jag kommer knappt in i datorer. Vi
har en dator men den har Siv i sitt jobb.

Förhör med Knutsson, Bengt Åke Göran; 2021-01-25 08:35 diarienr: 5000-K669738-20

Vilka är det som bor på din adress?
Det är bara jag och Siv.
Vi kan se att David Jonsson är skriven hemma hos dig, vad har du för relation till honom
och hur kommer det sig att han bor hos er?
David Jonsson är en gammal jobbarkompis till Siv men han bor på Rhodos och är bara
skriven här. Han får bara posten hit.
Varför får han posten hit?
Han hyr bara bostaden på Rhodos och får viss post hit.
Varför har han inte adressändring till Rhodos?
Det vet jag inte.
Hur länge har han bott på Rhodos?
Ca två år. Siv har bättre kläm på det.
Har du någon dator som du använder?
Nej
Vad har du för telefon?
En gammal Nokia.
Går det surfa på nätet med den?
Nej.
Vilka är det som har tillgång till ert WiFi?
Det är väl bara jag och Siv.
Behöver man ett lösenord för att använda ert internet?
Vet ej.
Delar ni bredbandet med någon?
Inte vad jag vet.
Vem är det som bekostar bredbandet?
Det är vi.
Vad har ni för lösenord till WiFi't?
Vet ej.
När bytte ni ert lösenord senast?
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Förhör med Knutsson, Bengt Åke Göran; 2021-01-25 08:35 diarienr: 5000-K669738-20

Vet ej. Senast polisen var här så gjorde de något med bredbandet.
Vem har skaffat wifi?
Det var telia som kom hit och satte in, det var ca tre år sedan.
I det tidigare förhöret nämnde du att er granne Ove Berntsson har använt ert internet. Gör
han fortfarande det?
Vet ej.
Har han fått lösenordet av dig?
Nej
Har Ove tillgång till ert internet från hans bostad?
Vet ej. Han hade det tidigare men nu vet jag inte.
Känner Ove någon annan i grannskapet vad du vet?
Jag vet inte det.
Vad är din relation till Ove?
Det är en lite kufisk typ som vi känner som granne bara.
Hur ofta träffas ni?
Jag kan gå in till Ove någon gång för att få hjälp med något.
Det kan vara en gång i månaden ca. Han är mycket duktig vad gäller tekniska saker.
Brukar Ove vara hemma hos er?
Nej.
Hur har din och Oves relation sett ut efter att polisen var här sist?
Ingen skillnad, jag vet inte om han har vetat om att ni varit här.
Är det något mer du vill säga om detta?
Nej.
Ove fick dela ert internet förra gången varför fick han det?
Det var en bytesuppgörelse, han hade fixat något med en gammal dator vi hade förut.
När var detta?
Det var för sex-sju år sedan.
Men ni fick ju internet installerat för 3 år sedan av Telia.
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Förhör med Knutsson, Bengt Åke Göran; 2021-01-25 08:35 diarienr: 5000-K669738-20

Vi hade comhem innan det.
Så Ove fick tillgång till ert internet via comhem för ca sex sju år sedan, då han hjälpte er
med något datorstrul. När ni sedan fick telia, fick han det nya lösenordet av er igen då
eller?
Så tror jag det var men detta vet Siv bäst.
Vi kommer ta routern i beslag. Gör du anspråk på den?
Ja. Men vi skaffar nog en ny snarast.
Uppläst och godkänt efter hand.
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Förhör

Signerat av

Siv Carlsson

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Hörd person

Personnummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Carlsson, Siv

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd genom utredningen

Tolk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Vittne

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Tomas Carlsson
Hertig Karls Gata 10, Mariestad

2021-01-26
RB 23:6

08:25

Förhör avslutat

08:45

Berättelse

Siv är sambo med Bengt Knutsson och har uppgifter att lämna avseende
wifiuppkopplingen i deras gemensamma bostad.
Har ni gett ert lösenord till Ove?
Han har fått det i samband med att han hjälpte mig att installera min dator för ca 10 år sedan.
När sattes telias internet in i bostaden?
Minst sex år sedan.
Bytte ni router då?
Ja
Bytte ni lösenord när ni bytte till telia.
Ja det nya står på routern.
Gav du Ove det nya löseordet?
Nej han har hjälpt oss med datorn vid ett tillfälle, jag minns inte om det var när vi hade com
hem eller när vi hade telia. Vi har aldrig gett honom lösenordet utan han behövde det för att
hjälpa oss med den nya datorn tror jag.
Har ni fått någon ersättning för att han ska få använda ert internet?

Förhör med Carlsson, Siv; 2021-01-26 08:25 diarienr: 5000-K669738-20

Nej
Känner du till om han använder ert internet?
Nej.
Har ni kommit överens om att han får använda ert internet.
Nej.
När polisen var här förra gången så talade ni om detta. Har ni bytt lösenord på er router
sedan dess.
Nej min dotter var här och försökte men lyckades inte. Hon sade att jag skulle ta kontakt med
telia. Men det har jag glömt bort.
Vi kommer ta er router i beslag, gör du anspråk på den?
Ja men jag kommer köpa en ny omgående.
Det är bra för då får ni ju ett nytt lösenord som ni inte lämnar ut till någon.
Va bra.
Uppläst och godkänt
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Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Hörd person

Personnummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Berntsson, Ove Andreas

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

19710830-5710

Sätt

Via RES.

Tolk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Språk

Nej

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Grovt barnpornografibrott, två misstankar

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Michaela Larsson
Arresten Mariestad

2021-01-26
RB 23:6

08:42

Förhör avslutat

09:40

Berättelse

Biträdande förhörsledare är Johanna Prytz. Förhörsledarens (Fhl) frågor skrivs med
kursiverad stil. Ove underrättas om sina rättigheter enligt FUK 12 §.
Ove delges följande misstankar:
Ove Berntsson har den 4 januari 2020 på Hertig Karls Gata 12, lgh 1002 i Mariestad,
innehaft, betraktat och spridit flera bilder innehållande skildringar av barn i pornografisk bild.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bildmaterial av barn som utnyttjats på
särskilt hänsynslöst sätt.
Ove Berntsson har den 22 april 2020 på Hertig Karls Gata 12, lgh 1002 i Mariestad, innehaft,
betraktat och spridit bild innehållande skildring av barn i pornografisk bild.
Brottet kan bedömas som grovt eftersom det avsett bildmaterial av barn som utnyttjats på
särskilt hänsynslöst sätt.
Ove Berntsson begick båda gärningar med uppsåt.
Sjuka fantasier.
Tillfrågar Ove om han vill att vi ska ringa en försvarare, Ove säger att det inte finns något att
försvara egentligen.
Informerar Ove att han när som helst under förhöret kan välja att bryta, så ringer vi efter en
försvarare.
Du är nu delgiven två misstankar gällande Grovt Barnpornografibrott, och det är vid två
olika tillfällen. Vi ska gå närmre in på de olika tillfällena men först vill jag ställa några
generella frågor kring Internetanvändande och vilka olika typer av enheter du har.
Vad har du för datorer?
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Jag har bara en dator hemma.
Vad är det för dator, bärbar eller stationär?
Stationär.
Har du något lösenord eller användarnamn till datorn som behövs för att komma in i den?
Nej.
Hur länge har du haft den?
Hur länge som helst.
Kan du uppskatta på ett ungefär?
Nej jag bygger mina datorer själv så.
Var finns den datorn?
Den står hemma.
Använder du andra datorer som inte är dina?
Nej.
Har du någon annan typ av lagringsmedia, som exempelvis USB, extern hårddisk?
Nej.
Finns det något på din dator som är krypterat?
Nej.
Använder du sociala medier?
Som vad menar du?
Facebook, instagram.
Ja Facebook använder jag ju. Knappt.
Vad använder du för chattprogram?
Inget alls egentligen.
Använder du kik?
Nej.
Använder du skype?
Nej.
Så om du skriver med folk på nätet, vart gör du det?
Några kontaktsajter, men det var ett tag sen.
Vad är det för kontaktsajter?
Sexkontakt.
Vilka mobiltelefoner använder du?
Jag har bara en.
Vad är det för någon?
Det är en samsung.
Var det någon kod till den?

139

Förhör med Berntsson, Ove Andreas; 2021-01-26 08:42 diarienr: 5000-K669738-20

Nej.
Hur länge har du haft den?
Nått år.
Är det någon annan än du som använder din telefon?
Nej.
Vad gäller din dator, är det någon annan än du som använder den?
Nej.
Vad har du för telefonnummer?
Det kommer jag inte ihåg i huvudet.
I vårt system finns numret 0765 57 10 99 inlagt på dig, känner du ingen det.
Ove nickar och säger mm.
Hur länge har du haft det numret?
Det var jag faktiskt inte.
Vet du om du har haft det i flera år?
Ja av och till.
Vad har du för e-postadress?
elkbitte@gmail.com
Någon mer?
Nej.
Minns du vad du har haft för mailadress tidigare?
Jag har bara haft den i många år.
Har du något bredband hemma?
Nej.
Hur kommer du åt internet?
Mobilt bredband.
Är det via SIM-kort eller dongel eller så?
Det är via telefonen.
Använder du någon annans bredband?
Mmm. Grannens ibland.
Och vem är denna granne?
Bengt Knutsson heter han.
Är du hemma hos honom och använder bredbandet eller hur använder du dig av det?
Nej jag kör på hans trådlösa.
Så hans trådlösa når hem till dig?
Mmm.
Krävs det lösenord för att komma in på det bredbandet?
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Ja.
Använder du några fildelningsprogram? Som exempelvis DC++, uTorrent?
Nej. Eller det har väl hänt någon gång men inte så.
När du har använt det, vad har du laddat ner?
Det har mest varit film och sånt.
Det är inget jag sysslar med till vardags direkt, jag blev lite paff över det här.
Har du någon moln-tjänst? Icloud, google drive, mega, dropbox.
Nej.
Vad har du för relation till din granne Bengt Knutsson?
En bra relation, lagat hans dator någon gång sådär, sen fick jag låna deras bredband.
Vet Bengt om att du lånar hans bredband?
Ja.
Brukar du vara hemma hos honom eller han hos dig?
Nej.
Hur ofta lånar du hans bredband?
Ganska ofta.
Är det dagligen?
Mmm
Du har ju nämnt här att du har en epost med namnet Elkbitte. På vilka andra forum har du
det användarnamnet?
Jag brukar inte använda det. Bara till vanliga saker om man säger så.
Har du ett Skype-konto med användarnamnet Elkbitte?
Ja det har jag men det är nedlagt, det var längesen jag använde det.
Hur kommer det sig att det är nedlagt?
Jag blev avstängd för jag chattade om sådana saker, ett par år sedan säkert jag använde det.
Vad jag minns.
Vi har en Skype-konversation mellan konton där en av parterna är Elkbitte som i ett
meddelande hänvisar till det telefonnumret som finns angivet på dig i våra system.
Det känns så sjukt det här, jag skulle aldrig röra ett barn på det sättet. Det är bara fantasier.
Det är helt sjukt.
Fhl förevisar utdrag ur konversationen.
Känner du igen konversationen?
Ja men jo det är så här är det..
Är det du som har skrivit det?
Mmm..
I denna konversation kan man se att Elkbitte delar barnpornografiskt material. Det hände
den 4 Januari 2020 och det gäller fem stycken filmer.
Jag har filmerna här, önskar du att se dem?
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Nej det behövs inte, jag vet ju vad jag har gjort liksom.
Vi har även fått en rapport som visar att användaren Elkbitte har delat en barnpornografisk
bild den 22 April 2020. Delningen av denna bilden har skett på en IP-adress som tillhör
Bengt Knutsson. Du har rätt att se bilden om du önskar det?
Nej det spelar ingen roll.
Vi har ju kollegor hemma hos dig nu som kommer att ta dina enheter i beslag, kommer vi att
hitta barnpornografi på datorn exempelvis?
Det vet jag inte, jag brukar inte spara undan sånt.
Vart får du tag i materialet?
Samlas under åren bara.. jag skulle aldrig röra en unge. Man blir förvånad själv av hur man
funkar ibland.
I chatten så skriver du vid något tillfälle om deepweb?
Jo men det finns ju att tillgå där om man vill.
Brukar du vara på darknet?
Nej det är sällan, väldigt sällan.
Vi har ju den konversationen som du har fått se här, har du haft liknande konversationer
med andra på samma sätt?
Det har väl funnits en del, när fantasin skenar iväg. Det har väl hänt.
Fhl pausar förhöret 09:13 för att ringa till kollegor som gör husrannsakan hemma hos
Ove. Återupptar förhöret 09:23
När du har hanterat den här barnpornografin har det varit på datorn och på mobilen?
Nej det har väl bara varit på datorn egentligen.
Och när du har haft kontakt med andra som också hanterar denna typen av material är det
några som du vet vilka det är?
Nej egentligen inte.
Kontakten med han på skype då?
Nej egentligen inte, det är på forum som man får kontakt. Det är random.
Vad är det för forum?
Sexforum, som gamla heta linjen typ. Det finns telefonnummer som man kan ringa.
Är du inne på sådana forum på nätet också?
Inte på nätet, man ringer ju dit då.
Men hur funkar det?
Man ringer ett nummer, sen pratar man med flera stycken.
Det handlar inte bara om barnporr.
Är det därifrån du sedan har haft kontakt med dem på nätet?
Ja bland annat.
Har du haft kontakt med någon eller några som har utsatt barn i sin närhet?
Nej. Som jag sa förut, jag skulle aldrig få för mig att röra en unge. Detta är bara fantasier. Nu
när det kommer upp till ytan så här så blir det lite otäckt. Det är så långt ifrån fantasi till
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verklighet.
Har du något mer som du vill tillägga?
Nej egentligen inte, jag är bara chockad.
Inställning till brott: Ove säger att han inte kan neka till det, det har ju hänt. Ni har det ju svart
på vitt.
Uppläst och utan erinran.
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Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Hörd person

Personnummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Berntsson, Ove Andreas

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Tolk

19710830-5710

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Barnpornografibrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

2021-11-17

Försvarare/ombud önskas

Ellen Hagrup Grimlund

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Amira Bajraktarevic
Polishuset Mariestad

2021-12-09
RB 23:6

10:01

Förhör avslutat

11:09

Berättelse

Biträdande förhörsledare är Emma Backelund. Förhörsledarens frågor skrivs med kursiverad
stil.
Underrättar Ove om sina rättigheter i enlighet med FUK 12 §.
Informerar om att Ove tidigare är delgiven barnpornografibrott, att den misstanken ska ändras
samt att han ska delges ytterligare en misstanke gällande det som anträffats i några av de
beslag som togs i samband med husrannsakan och häfö.
Ove Berntsson har den 4 januari 2020 innehavt och spridit 5 filer
innehållande skildringar av barn i pornografisk bild:
• 1 bild och 4 filmer, med en total speltid på 3 minuter och 6 sekunder bedömda som
särskilt hänsynslösa.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt
unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.
Ove Berntsson begick gärningen med uppsåt.
Ove Berntsson har fram till den 26 januari 2021 innehavt, betraktat och spridit 2186
filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild:
• 1297 bilder och 10 filmer med en total speltid på 47 min och 30 sekunder bedömda
som övergreppsmaterial och
• 824 bilder och 55 filmer med en total speltid på ca 2 timmar, 7 min och 25 sekunder
bedömda som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett bild- och filmmaterial av särskilt
unga barn samt barn som utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt.
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Ellen Hagrup begära paus i förhöret för att parat med sin klient 10:06
Förhöret återupptas 10:15
I förra förhöret pratade ni om att du använt din granne Bengt och Sivs internet. Berätta om
hur det gick till?
Jag lagade deras dator för många herrans år sen och då märkte jag att deras trådlösa nätverk
räckte till mig. Jag frågade om jag fick använda det och då fick jag det.
Hade de något lösenord till nätverket?
Ja.
Fick du lösenordet?
Ja.
En av våra IT-forensiker har skrivit ett PM där han förklarar att han hittat en hemmabyggd
trådlös mottagare (parabolliknande) som satt monterad på väggen hemma hos dig. Berätta
om den.
Jag använde den för att ansluta till Bengt och Sivs internet.
Är det du som har byggt den?
Ja.
Visste Bengt och Siv om att du hade den där anordningen hemma hos dig?
Det är bara en förstärkning till usb-stickan, en förstärkare till wifi-dongeln.
Det har anträffats övergreppsmaterial i den mobiltelefonen som beslagtogs i samband med
husrannsakan. En Samsung. Har du tittat på övergreppsmaterial på den telefonen?
Ja, det har jag väl gjort i och med att det finns där.
Hur har du fått tillgång till materialet på telefonen?
Det har ju kommit med de här chattarna, att man har bytt filer med varandra.
Vilka chattar pratar du om?
Skype i första hand, det har mest varit det.
Har det förekommit i andra chattar du deltagit i?
Det finns tillfälliga chattar på nätet, men det har i huvudsak varit Skype.
Hur har du känt de du har chattat med?
Jag kommer inte ens ihåg hur jag kom i kontakt med den typen av folk. Det är inga som jag
känt. Det här handlar om fyllechattar. Det är inget jag sysslar med till vardags.
Har du varit inne på någon speciell hemsida? Vilken i så fall?
Nej.
Är det någon annan än du som har använt den telefonen?
Nej, inte vad jag vet. Det borde det inte vara.
En IT-forensiker har även skrivit ett protokoll där han redogör att han anträffat fynd som
visar att övergreppsmaterial har spridits från din dator. Det ska vara en stationär dator som
är hemmabyggd.
Han skriver att material bland annat har spridits via en applikation som heter "Wickr me".
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Känner du till den appen?
Ja det gör jag, men det är inget som jag har använt på år och dar .
När senast använde du den appen?
Jag vet helt ärligt inte. Jag har inte tittat på något sådant sedan ni var hemma hos mig. Jag har
inte den böjelsen alls. Det är skillnad på detta och verklighet. Jag trodde inte det skulle bli
detta av chattfantasier. Jag har inte de tendenserna, jag tittar aldrig på småtjejer på stan.
Har du ett konto på "Wickr me"?
Nej.
Har du haft det?
Ja, det var länge sen. Jag kommer inte ens ihåg vad jag hade för namn.
Har du ett användarnamn som är larsperv?
Nej.
Har du haft det någon gång?
Hundra år sen kanske, det var länge sen. Jag är osäker.
Känner du igen det?
Ja. Jag minns inte att jag använt det i det här sammanhanget. Det var nog några siffror efter
namnet också.
Vad är det för folk som du har haft kontakt med på Wickr?
Random bara. Inga jag känner och inga jag vill känna heller. Det var inget genomtänkt och
utstuderat. Det var fyllechattar utan någon koppling till verkligheten. Jag har inte de
böjelserna.
Man har även kunnat se att det delats övergreppsmaterial från VIPole. Känner du till det
programmet?
Inget som jag har använt, inte vad jag minns i alla fall. Jag är själv datatekniker och har varit i
många år, så det borde jag känna till.
Det är ett program som funkar ungefär som skype, men som är krypterat. It-forensikern har
hittat det i din dator.
Det är inget som jag kommer ihåg att jag har haft.
Är det några av de personer som du har haft kontakt med som du vet har producerat eget
övergreppsmaterial? På egna barn eller andra barn som de har i sin närhet?
Det tror jag inte. Bilder cirkulerar ju. Det är ofta samma bilder som kommer upp.
Anledningen till att vi ställer den frågan är att det förekommer att man har kontakt med
personer som producerar eget material och då vill vi hitta de barnen.
Ja, jag förstår det.
Har du något som du vill tillägga, som du tycker att vi glömt fråga dig om?
Jag tar avstånd från detta själv. Det är inget som jag är intresserad av i verkligheten. Jag har
svårt att greppa det, det är så långt mellan fantasi och verklighet.
Har du vetat att det är olagligt att titta på övergreppsmaterial?
Det har jag inte ens tänkt på. Alla har vi ju fantasier. Det har bara varit en fyllegrej.
Kom det som en nyhet för dig att materialet är olagligt?
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Det är klart jag visste det. Det vara bara korkat och idiotiskt rakt igenom. Jag har inte ens
försökt skydda mig. Jag hade kunnat skydda mig eftersom jag är datatekniker själv. Jag
tycker det är ganska oskyldigt som en fantasi-fyllegrej och å andra sidan är det helt horribelt.
Advokat Ellen Hagrup Grimlund har inga frågor.
Fhl förevisar ett urval av det övergreppsmaterial som anträffats i enheterna. Förevisar
även det material som delats i skype-chatten och den bild som inkommit från NCMEC.
I samband med att materialet förevisas säger Ove att han inte visste att det var olagligt att
titta på det, men att han förstår att det är olagligt att ha materialet. Ove uppger att han inte
är intresserad av att se barn som skriker, gråter eller far illa. Han har enbart tittat på bilder,
inte på filmer. Om han har fått filmer har han bara spolat förbi dem.
Inställning till brott:
Ove erkänner brott av normalgraden. Ove hade inget uppsåt till grovt brott.
Ove tillfrågas om han gör anspråk på beslagen. Han kan i så fall få punkt 2, 3 och 5
utlämnat.
Ove gör anspråk på beslaget.
Genomläst utan anmärkning
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Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Michaela Larsson
Signerat datum

2021-01-26

Enhet

Diarienummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Berntsson, Ove Andreas
Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Berntsson, Ove Andreas
lgh 1002 , Hertig Karls gata 12 , Mariestad

Datum och tid för verkställighet

2021-01-26 08:30

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja

Nej

Beslutat av

Verkställt av

Linné, Catharina

Fasth, Peter
Gustafsson, Magnus
Susi, Tommy
Hansson, Sanna

Ändamål med åtgärden

Brott

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för 1608 - Barnpornografibrott
utredning om brott
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
• Eftersökande av person
Omfattning/direktiv

Syften: Eftersöka person, Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter
som kan ha betydelse för utredning av brott
Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Hertig Karls gata 12, lgh 1002, Mariestad.
Övriga närvarande vid åtgärden
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2021-5000-BG10828
Åtgärder
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Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Michaela Larsson
Signerat datum

2021-01-26

Enhet

Diarienummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Catharina Linné.

Michaela Larsson

2021-01-25 12:11

Signerat

Michaela Larsson

2021-01-26 13:28

Verkställd av Peter Fasth, Magnus Gustafsson, Tommy Susi
och Sanna Hansson den 2021-01-26 08:30.

Michaela Larsson

2021-01-26 13:28

Signerad

Michaela Larsson

2021-01-26 13:28

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2021-5000-BG10828.

Michaela Larsson

2021-01-26 13:40
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Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
Rgn Väst

2021-5000-BG10828

Diarienummer

5000-K669738-20

Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
Rgn Väst

Misstänkt person

Berntsson, Ove Andreas, 19710830-5710
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

Berntsson, Ove Andreas
lgh 1002 , Hertig Karls gata 12 , Mariestad

2021-01-26 08:30

Beslutat av

Verkställt av

Susi, Tommy

Fasth, Peter
Gustafsson, Magnus
Susi, Tommy
Hansson, Sanna

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott
• Kan antagas vara på grund av brott förverkat

1608 - Barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Skaraborgs tingsrätt

Berntsson, Ove Andreas

Föremålspunkter

2021-5000-BG10828-1
Mobiltelefon ( 1 st)
Fabrikat : Samsung
2021-5000-BG10828-2
Hårddisk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Överlämnad av misstänkt.

Fastställd

Färg :

Vit

Platsbeskrivning

Status

På bord i bostad

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

Berntsson, Ove
Andreas
WD320GB
2021-5000-BG10828-3
Hårddisk ( 1 st)
Anteckningar:

Platsbeskrivning

Status

I bokhylla i bostad

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

Berntsson, Ove
Andreas
WD320GB
2021-5000-BG10828-4
Dator ( 1 st)
Anteckningar: Stationär
Anteckningar:

Platsbeskrivning

Status

På TV-bord

Fastställd

158

Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
Rgn Väst

2021-5000-BG10828

Diarienummer

5000-K669738-20

Handläggande enhet

Polisregion Väst, Utredning 1
Rgn Väst

Föremålspunkter

2021-5000-BG10828-5
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

På golvet

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

Berntsson, Ove
Andreas
Anteckningar:

Skärm stationär, hemmabyggd
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Protokoll över
hämtning till förhör

Signerat av

Michaela Larsson
Signerat datum

2021-01-26

Enhet

Diarienummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Aktuell status

Anhållen
Person som tvångsmedlet avser

Personens roll i förhör

Berntsson, Ove Andreas, 19710830-5710

Misstänkt

ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2021-01-24 15:15

Linné, Catharina

Brott

1608 - Barnpornografibrott
Plats där personen kan eftersökas

Alternativ plats

Kallelse

Hämta utan kallelse
Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

Hertig Karls gata 12 , Ma- Fasth, Peter
riestad
Gustafsson, Magnus

2021-01-26 08:30

Införd av

Införd datum och tid

Fasth, Peter
Gustafsson, Magnus

2021-01-26 08:40

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Hämtning till förhör

2021-01-24 15:15

Linné, Catharina

Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Anhållande

2021-01-26 09:49

Johansson, Lars

Typ

Datum och tid

Utfört av

23:6 förhör genomfört

2021-01-26 09:40

Prytz, Johanna
Larsson, Michaela

Åtgärder
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Protokoll över
frihetsberövande
Enhet

Signerat av

Michaela Larsson
Signerat datum

2021-01-26
Diarienummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Aktuell status

Anhållande hävt
Person som tvångsmedlet avser

Berntsson, Ove Andreas, 19710830-5710
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2021-01-26 09:49

Johansson, Lars

Brott

1608 - Barnpornografibrott
Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

Polisen Mariestad , Polisen Mariestad, Oxvägen 1 , Mariestad

Larsson, Michaela

2021-01-26 09:49

Envarsgripande Gripen av

Införd av

Införd datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2021-01-26 10:39

Johansson, Lars

Datum och tid för verkställighet

Verkställare

2021-01-26 10:45

Larsson, Michaela

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Anhållande

2021-01-26 09:49

Johansson, Lars

Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Häva

2021-01-26 10:39

Johansson, Lars

Åtgärder
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Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Michaela Larsson
Signerat datum

2021-01-26

Enhet

Diarienummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Berntsson, Ove Andreas, 19710830-5710
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Via RES.

Michaela Larsson

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2021-01-24 15:16

Linné, Catharina

Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

Polisen Mariestad , PoliPrytz, Johanna
sen Mariestad, Oxvägen 1 , Larsson, Michaela
Mariestad

2021-01-26 09:41

Brott

1608 - Barnpornografibrott
Ändamål med åtgärden

Beslutade direktiv

• Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)

• Saliv

Verkställighet av direktiv

• Saliv

Verkställt

Motivering

Ja

Införd datum och tid

Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2021-01-26 09:42
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Kroppsbesiktning

2021-01-24 15:16

Linné, Catharina

Åtgärder

Beslag

Nej
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Protokoll över
kroppsbesiktning

Signerat av

Michaela Larsson
Signerat datum

2021-01-26

Enhet

Diarienummer

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

5000-K669738-20

Historik
Datum

Registrerat av

Beslutsfattare

2021-01-25 Michaela Lars- Catharina Lin12:15
son
né
2021-01-26
12:31
2021-01-26
12:31

Michaela Larsson
Michaela Larsson

Beslutsdatum

Händelse

2021-01-24 Beslut om kroppsbesiktning
Beslut signerat
Verkställd

Förändring

Beslut fattat av Catharina Linné och
avser 197108305710 Ove Andreas
Berntsson.
Signerat
Verkställd av Johanna Prytz och Michaela Larsson den 2021-01-26 09:41.
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

Skäligen misstänkt person

5000-K1580430-20
m.fl.

Identifierad

Berntsson, Ove Andreas

Nej

Anledning

Personen ej närvarande

Personnr

19710830-5710

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

2020-01-04 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod

Brottsmisstankenr

Diarienr

9700

POD50-BM2020-1086787730-5W

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

1608

5000-K1580430-20

Brottsbeskrivning

Barnpornografibrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2020-12-30

Beslutsfattare misstankebeslut

Skarin, Jörgen

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

2020-04-22 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod

Brottsmisstankenr

Diarienr

Hertig Karls gata 10

0301080093111615

POD50-BM2020-990961512-5S

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

1608

5000-K669738-20

Brottsbeskrivning

Barnpornografibrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke

2021-11-17

Beslutsdatum misstankebeslut

2020-08-25

Beslutsfattare misstankebeslut

Karlsson, Sofia
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2021-12-22

Namn

Personnummer

Berntsson, Ove Andreas

19710830-5710

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland

Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Ove

Skepplanda
Sverige

0765571099: Mobiltelefon

Adress

Hertig Karls Gata 12 LGH 1002
542 43 Mariestad

Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

Mariestad

2021-11-24

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

0

Bidrag

Hemmavarande barn under 18 år

3900:- månaden

0

Försörjningsplikt

Skulder

0

25000

Förmögenhet

0

Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

Taxeringskontroll utförd av

Datum

0

Pa Alexandersson

2019

2019-12-22

Kön

Man

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a
Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 Rgn Väst

Ärende
Diarienr

5000-K1580430-20
5000-K669738-20

Handläggare

Bajraktarevic, Amira

Gärning

Barnpornografibrott

Berörd person
Personnr

Efternamn

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

19710830-5710

Förnamn

Berntsson
2021-12-20

Ove Andreas

Underrättelse slutförd

2021-12-09

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

i samband med slutförhör och slutdelgivning

Notering

Förundersökningsprotokollet utlämnat i samband med slutförhör och slutdelgivning 2021-12-09 på
polisstationen i Mariestad.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare
Namn

Hagrup Grimlund, Ellen

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-12-20

Underrättelse slutförd

2021-12-09

Underrättelsesätt

i samband med slutförhör och slutdelgivning

Notering

Förundersökningsprotokollet utlämnat i samband med slutförhör och slutdelgivning 2021-12-09 på
polisstationen i Mariestad.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

