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Aklnr

Häktningspromemoria

AM 131226-10
Signerat av

Polismyndighet

Stockholms län
Signerat datum

Enhet

1KU/F Familjevåldsgrupp
Handläggare (Protokollförare)

Datum

Polisinspektör Mats Gehlin

2010-11-05

Blir. handläggare

Kriminalinspektör Lars Walfridsson
Undersöknfngsledare

Överåklagare Marianne Ny
Bitr. undersÖknJngaladare

Överåklagare Marianne Ny
Kammaråklagare Erika Lejnefors
Polisens diarienummer

0201-K246336-10, 0201-K246314-10
Målsägande

Mälsagandeblträde/Stödperson/Särskild företrädare

, Anna

Begärd, Borgström, Claes

, Sofia

Begärd, Borgström, Claes
Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Beslag

Förtursmål

Nej

Nej

Ersfittnlngsyrkanden

Tolk kräva

Misstänkt (Efternamn och förnpmn) /
, Julién V . \ -. 1

, -1 ^ \ - ,'; !, ^ , '
-V; y/v;
•/

•v.'.---.,\.Per5onriummer.

BtoU

Sexuellt ofredande (Annat sexuellt ofredande, övriga fall), Sexuellt tvång (Mot person av annat kön),
Våldtäkt
Underrättelse
uts&nd

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrätte Isa sä 11, misstänkt

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

Försvarare

Begärd, Hurtig, Björn
Resultat av underrättelse mt

Underrätlelsesätt, försvarare

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Dlarlenr
Uppgiftstyp

Resultat av underrättelse försv

Sida

Anmälan MA 1
0201-K246314-10

Anmälan
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Anmälan MÄ 2
0201-K246336-10

Anmälan

4

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör MÄ 1
0201-K246314-10

Förhör med målsägande,
PM Förhör

, Sofia

7
12
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Förhör MÄ 2
0201-K246336-10

Förhör med målsägande,

Anna

Målsägande Anna

13

:
Förhör vittnen
Förhör med vittne, Omstein, Petra

16

0201-K246314-10

Förhör med vittne, Rosquist, Hanna Mailies Hanna 1

19

0201-K246336-10

Förhör med vittne, Borgnäs, Kajsa Hannele Elisabet

21

0201-K246314-10

Förhör med vittne, Svensson, Katarina Sonja Christina Katarinal

23

0201-K246336-10

Förhör med vittne, Wahlström, Johann

25

Förhör med vittne, Boström, Carl Donald

48

Förhör med vittne,

70

0201-K246314-10

Kjäll Joakim Joakim 1

Förhör med vittne, Benson, Seth Ryan Seth 1

72

Förhör med vittne, Thorn, Marie Katrin Marie 1

74

Analysresultat SKL
020I-K246336-10

Analysresultat SKL delrapport 1

76

PM Samtal med SKL

81

PM Samtal med forensiker på SKL

82

Förhör med misstänkt
Förhör med misstänkt,

, Julien

Kommentar utskrift

, ofredande förhör 1

83
94

Personalia
Bilaga skäligen misstänkt,
Personalia,

, Julien

, Julien

95
97
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1

ywJJ

Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Dlarienr

1/NJ Joursektion

0201-K246314-10

Anmält datum

Reg istrerlngs da 1 um

2010-08-20

2010-08-20

Överförd från RAR

2010-08-21

Brottsplats

Områdes kod

0000
ENKÖPING
Brottstid

Tisdag 2010-08-17 09:00
Brottsbeskrivning

Brottskod

Antal

Våldtäkt

0661

1

Involverade personer

, Sofia
, Ju lien
, Sofia

Roll

Målsägande
Misstänkt
Uppgiftslämnare

Involverad personal

Funktion

Krans IrmeJi

Anmähiingsupptagare

Wennerblom Sara

Handläggare (RAR)

Fritexl grundanmälan

BROTTET
Sofia uppgav att hon blivit våldtagen i sitt hem på morgonen tisdagen den 17
augusti genom att en man haft samlag med henne mot hennes vilja. Se sep.
förhör.
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ARKIVEXEMPLAR
2010-08-21

Polismyndigheten i
Stockholms län

12.00

0201-K246314-10
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Dnr: 0201-K246314-10
Enhet: l/NNA
Myndighetskod: 0201
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2010-08-20 kl: 16.11 Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Upptagen av:
Insp irmeli Krans
Inskriven av:
Insp Irmeli Krans
Inskriven:
2010-08-20 kl: 16.11 Handl. p-mynd: VÄSTMANLANDS LÄN
Enhet:
l/NNA
BROTTS PLATS

Områdeskod; 0000
ENKÖPING

BROTTSTID
Tisdag 2010-08-17 kl 09.00
BROTT/HÄNDELSE
Våldtäkt

Brottskod

1.10
Ant

0661

1

SAMMANDRAG
ANDE:
SOFIA
ANMÄLARE:

MISSTÄNKT:
ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
BILAGOR:
Målsägandeförhör i DurTvå

FRITEXT
BROTTET
Sofia uppgav att hon blivit våldtagen i sitt hem på morgonen tisdagen den 17
augusti genom att en man haft samlag med henne mot hennes vilja. Se sep.
förhör.

Citypolisen
Box
106 75 STOCKHOLM
Tfn: 114 14
E-post:

Besöksadress: Bergsgatan 48
Handläggande enhet: Joursektion Norr
Handläggare: Polisassistent Sara Wennerblom
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ARKIVEXEMPLAR
2010-08-21 12.00

Polismyndigheten i
Stockholms län
ANDEN
SOFIA
ringsbol
Rättsintyg:

Citypolisen
Box
106 75 STOCKHOLM
Tfn: 114 14
E-post:

0201-K246314-10
Sida: 2
Kön:

Besöksadress: Bergsgatan 48
Handläggande enhet; Joursektion Norr
Handläggare: Polisassistent Sara Wennerblom
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Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Dlartenr

1/NNA Näpo Klara

0201-K246336-10

AnmSIt datum

Registreringsdatum

2010-08-20

2010-08-20

Överförd från RAR

2010-08-20

Brotteplats

Oinrådeskod

21C0500801430140
STOCKHOLM
Broltstid

Fredag 2010-08-13 12:00 - Lördag 2010-08-14 12:00
B rotte beskrivning

Brottekod

Antal

Sexuellt ofredande (Annat sexuellt ofredande, övriga fall)

0638

5

0633

l

Sexuellt tvång (Mot person av annat kön)
Involverade personer

Roll

Anna

Målsägande

Julien

Misstänkt

Anna

Uppgiftslämnare

involverad personal

Funktion

Wassgren Linda

Handläggare (RAR)

Wassgren Linda

Anm älningsupptagare

Fritext grundanmälan

Dag som ovan inkom Anna
till polisstation Klara med anledning av att
hon vill anmäla en man för ofredande.

GÄRNINGSBESKRIVNING:
Julien
är misstänkt för OFREDANDE genom att fredag den 13 augusti
2010 ha sex med målsägande och avsiktligen ha sönder kondomen och därefter
visa hänsynslöst beteende genom att få utlösning i målsägande mot hennes
vilja.

ÖVRIGT:
Enligt målsägande går det att nå gärningsmannen på tel.
dessa nummer går till en vän till gm.

el.

i
t
i(
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A N M Ä L

A N

ARKIVEXEMPLAR
2010-08-20 18.02
0201-K246336-10
Sida: 1

Polismyndigheten i
Stockholms län

Anm.upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Dnr: 0201-K246336-10
Enhet: l/NNA
Myndighetskod: 0201
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2010-08-20 kl: 16.31 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Insp Linda Wassgren
Upptagen av:
Inskriven av:
Insp Linda Wassgren
Inskriven:
2010-08-20 kl: 16.31 Handl. p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Enhet:
l/NNA
BROTTSPLATS

Områdeskod: 21C0500801430140
STOCKHOLM

BROTTSTID
Fredag 2010-08- 13 kl 12.00 t.o.m Lördag 2010-08-14 kl 12.00
BROTT/HÄNDELSE
Brottskod
0408

Ofredande

1.40
Ant
1

SAMMANDRAG
GANDE:
, ANNA

KT:
, JULIEN
ÖVRIGT:
Fritext

ANMÄLARE s
VITTNE:
BILAGOR:
PRITEXT
Dag som ovan inkom Anna
hon vill anmäla en man f

till polisstation Klara med anledning av att
redande.

GÄRNINGSBESKRIVNING:
Julien
är misstänkt för OFREDANDE genom att fredag den 13 augusti
2010 ha
d målsägande och avsiktligen ha sönder kondomen och därefter
visa hänsynslöst beteende genom att få utlösning i målsägande mot hennes
vilja.
ÖVRIGT:
ågande går det att nå gärningsmannen på tel.
, dessa nummer går till en vän till gm.

Citypolisen
Box
106 75 STOCKHOLM
Tfn: 114 14
E-post:

Besöksadress: Bergsgatan 48
Handläggande enhet: Joursektion Norr
Handläggare: Inspektör Linda Wassgren

el.
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A N M A L A N

ARKIVEXEMPLAR
2010-08-20 18.02

Polismyndigheten i
Stockholms län
GA
,
ANNA
kr
bolag:
Rättsintyg:

0201-K246336-10
Sida: 2
Kön: K

SKÄLIGEN MISSTÄNKT
, JULIEN, 710703 Kön: M
arskap:
Tfn.bostad:
Tfn.mobil:
E-post:
Arbetsplats:
Övriga anteckningar:
Beslut
Datum: 2010-08-20 Tid: 16.30
Namn-. Linda Wassgren

Tfn.arbete:

Titel: Inspektör

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2010-08-20 17.00 Beslut av: Inspektör Johan Hallberg
Förundersökning inleds
Citypolisen
Box
106 75 STOCKHOLM
Tfn: 114 14
E-post:

Besöksadress: Bergsgatan 48
Handläggande enhet: Joursektion Norr
Handläggare: Inspektör Linda Wassgren
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Signerat av

Förhör

Irmeli Krans
Signerat datum

2010-08-26 15:04

Polismyndighet

Stockholms län
Dlarlenr

Enhet

1/NNA Näpo Klara
Hörd person ,

,

4

1

\

1'
V'

, Sqfia\
Den hörda är. • '

.v:

Målsägande v1.

N

\

^ •• V '

0201-K2463I4-10
1
i ' ^Personnummer
; \\" V 1
•
v ' - >Y
1

:

Ställning till misstänkt - målsägande - viitne

>' ID Styrkt
1

Nej

Språk

TolK

—...

;

p...- •"...

:— . • v . ' " .

Brottsmisstanke / Anledning Ull f ö r h ö r e t \

I.1. .'. ».' •. ,

'

v

' V . '

..-/. A
1

, Va

•;•••• , • - . • ' • • • • A,
1

W '

:v;.'-•••••.'rr.'-• ^."T-.-1-'.. •

" >, ' Y "
;v

Med anledning av misstänkt' våldtäkt tisdagen 'den 17. augusti 3 0 it). • <
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best I FUK 12§ Iakttagna)

Föravara re/om bud önskas

Försvarare/ombud närvarande

„>

Föfhöjslgdare;. • :\,v.

IrmeliKrans

l

V1 ,

/> v, V v

J'' 1 ,

v\

v" "V;

v T.rT-.- . _ •

"

(

'•

Godtar den försvarare som rätten förordnar

'A

•

Y J , -

i • ....; v-

Förtiör^dBtup'i \ V F^fhör péb^ijat \

^2010-08-26^

Förtiftrsplels

Typ av förhör

Klara Näpo

RB 23:6

FÖrhÖrsvtttrie

Utskrivet av

Förhör avslutat

18:40
Förhörseatt

Berättelse

Bakgrund
Sofia berättar att hon för några veckor sedan såg en intervju på TV med Julian
som
är känd för att ligga bakom Wikileaks offentliggörande av amerikanska militära dokument
från Afghanistan. Sofia tyckte att han var intressant, modig och beundransvärd. Under två
veckors tid följde hon nyhetsrapporteringen noga, hon läste många artiklar och såg intervjuer.
En kväll när hon satt hemma och googlade på namnet Julian
upptäckte hon att han
var bjuden till Sverige för att hålla ett föredrag arrangerat av den Socialdemokratiska
Broderskapsrörelsen. Hon mejlade till Broderskaps pressekreterare Anna
, vars
uppgifter hon hittade på deras hemsida, och frågade om han skulle komma till Sverige och
om hon i så fall fick gå och lyssna på hans föredrag. Hon erbjöd sig att hjälpa till med
praktiska saker mot att hon fick gå och lyssna på föredraget, Anna
svarade att hon
skulle vidarebefordra hennes mejl till de ansvariga.
Sofia fick dock inget svar och plötsligt en dag fick hon syn på en annons med tid och plats för
det aktuella föredraget. Föredraget skulle hållas i LO-borgen vid Norra Bantorget lördagen
den 14 augusti. På fredagen ringde hon till de ansvariga och frågade om det var okej att
komma till föredraget. Hon fick till svar att hon var en av de först anmälda så det skulle nog
gå bra. Hon tog ledigt från sitt jobb och begav sig till LO-borgen på lördagen. Hon såg en
kvinna som hon antog var Anna
stå utanför LO-borgen och gick fram till henne och
presenterade sig. Anna sa till Sofia att hon stod med på listan så hon var välkommen in.
Samtidigt kom föredragshållaren själv, Julian
med en kille i trettioårsåldern i
sällskap. Hon fick intrycket att killen var Julians pressekreterare eller liknande. Julian tittade
på Sofia med ett roat uttiyck i ansiktet. Hon fick känslan av att han inte tyckte att hon passade
in där i sin ilirosa cashmirtröja bland de andra gråklädda journalisterna.

'
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Föredraget
När hon gick in i lokalen satte hon sig längst fram till höger, föredragshållaren skulle stå
längst fram till vänster. Rummet verkade vara fullt av endast journalister. En halvtimme
innan föredraget skulle hållas kom Anna fram till Sofia och frågade om hon kunde hjälpa till
med att köpa en sladd till Julians dator. Det saknades en kabel och Sofia hade ju erbjudit sig
att hjälpa till. Sofia gick fram till Julian för att höra vad det var för kabel han behövde. Han
förklarade vad det var för sort och skrev dessutom ned det på en lapp. Hon tog emot lappen
och stoppade den i fickan. Julian sa föraktfullt: "You didn't even look at the note". Hon
svarade att det behövde hon inte eftersom han redan förklarat för henne vad det var för kabel
som var aktuell
Hon tog taxi till Webhallen på Sveavägen som hade stängt. Klockan var halv elva på
förmiddagen och butiken skulle öppna klockan elva. Då skulle även föredraget börja så Sofia
blev lite stressad. Taxiföraren körde henne istället till Hötorget där hon köpte två varianter av
kabeln för säkerhets skull. Hon hann i tid, hade med sig rätt kabel men fick inget tack för
hjälpen av Julian, Föredraget genomfördes och det gick bra.
Middagen
Efter föredraget var det många journalister som intervjuade Julian. Sofia dröjde sig kvar för
hon ville gärna prata med honom. Hon frågade Anna om detta var möjligt och Anna sa att
Julian skulle stå utanför ingången till LO-borgen för att vara tillgänglig för allmänheten ifall
någon ville ställa frågor till honom. Sofia gick då ut och satte sig i skuggan och väntade på att
intervjuerna skulle bli klara. Utanför blev det ytterligare intervjuer. Sofia närmade sig
återigen LO-borgen och snappade då upp att broderskaparna skulle bjuda Julian på middag.
Sofia frågade om inte hon också kunde få följa med, hon hade ju ändå hjälpt till med att ordna
kabeln. Hon blev medbjuden och gick tillsammans med Anna, Julian och hans sällskap och
två broderskapare till en restaurang på Drottninggatan mittemot Centralbadet. Hon hamnade
bredvid Julian och började prata med honom. Han tittade på henne lite då och då under
middagens gång, Vid ett tillfälle när han hade ost på sitt knäckebröd frågade hon honom om
han tyckte det var gott och då räckte han fram den till henne och matade henne med den.
Senare under middagen sa han att han behövde en laddare till sin laptop, Hon sa att hon
kunde fixa det åt honom, hon hade ju fixat en kabel åt honom tidigare. Han tog tag om henne
runt ryggen och sa:" Yes, you give me a cabel". Sofia tyckte detta var smickrande för det var
uppenbart att han nu flirtade med henne.
Efter middagen gick de andra och det var bara hon, Julian och hans sällskap kvar. De gick
iväg tillsammans alla tre för att köpa en elsladd till Julians dator. Kjell & Co hade inte varan
så de gick vidare till Webhallen på Sveavägen men där var det stängt. De gick tillbaka på
Sveavägen mot Hötorget och diskuterade vad de skulle göra härnäst. Julians sällskap frågade
Julian om han ville följa med honom och hjälpa till med att flytta möbler hos hans föräldrar
och Sofia erbjöd Julian ett besök på Naturhistoriska Riksmuseet där hon arbetar. Det
bestämdes att Julian skulle följa med Sofia till Naturhistoriska och hans vän lämnade dem.
Julian och Sofia gick till Hötorgets tunnelbanestation där hon köpte ett blått Access-kort
giltigt för dagen åt honom för han hade inget SL-kort och heller inga pengar påstod han. De
åkte mot Mörby Centrum och gick av vid Universitetets tunnelbanestation. En kille på
tunnelbanan kände igen Julian och berättade hur mycket han beundrade honom.
Naturhistoriska museet
På väg från Universitetets tunnelbanestation stannade Julian till för att klappa några hundar
vilket Sofia tyckte var charmigt. Väl inne på Naturhistoriska gick de in i personalrummet där
Julian satte sig ned och började surfa på nätet, han letade efter twittrar om sig själv. De satt
där och väntade på en film som skulle visas på Cosmonova klockan 18.
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De blev insläppta till filmvisningen av Sofias kollega och Julian höll Sofia i handen. i J m e a ^
:jbiösälpp|enfinQfker^^^
eftex^lMn,trjars..koni och, satte sijj bako;m
dem och aå flyttade äé på sig till raderna längst bak. DSrlfor&åtteiä^^
tpg^enjne^å bruten ^dertröjajj, ^ai}\knäppte^upp hennes
smejkje KfwiÖyer^nipHn : öctsög
H^muttrad^
i vägen. När ljuset tändes satt hon i hans knä och han försökte sätta på henne behån. Hon
tyckte det blev pinsamt att sitta så inför sina kollegor som hon visste kunde ha sett allt.
De gick ut via innergården och hon gick på toaletten. När hon kom ut låg han på rygg på ett
permanent picknickbord och vilade, han sa att han var jättetrött. Han skulle iväg på en
kräftskiva klockan åtta och ville sova tjugo minuter innan. De la sig i gräset bredvid varandra
och han höll armen om henne. Han somnade och hon väckte honom efter att tjugo minuter
hade passerat. De gick därifrån över gräsmattor, passerade kor och kanadagäss, han höll
henne i handen, det var trevligt på alla sätt och han sa: "YouVe very attractive.... to me.,.
Under filmvisningen hade han också sagt att hon hade vackra bröst. Hon frågade honom om
de skulle ses något mer. Han sa att det var självklart, de skulle ses efter kräftskivan.
Hon följde honom till Zinkensdamms tunnelbanestation där han tog taxi hem till Anna
där festen skulle vara. Han kramade henne och sa att han inte ville skiljas från henne och
uppmanade henne att ladda upp sin urladdade mobiltelefon, Hon åkte hem till Enköping och
var hemma vid elvatiden på kvällen. När hon fick igång telefonen hade hon fått ett
röstmeddelande av Julian, klockan 22.55 hade han lämnat ett meddelande till henne om att
hon skulle ringa honom när hennes telefon fungerade igen. Hon ringde honom kl.23.15 och
insåg att han fortfarande var på kräftskivan. Hon hade fått kramp i magen av en smörgås hon
åt på vägen hem och sa att hon ville gå och lägga sig. Han insinuerade att det inte handlade
om maten utan att det var skuldkänslor.
Eåis&pi^g^^
På måndagen
berättade hon för sina kollegor om vad hon upplevt under helgen. De menade på att Julian
säkert kände sig dissad av henne och därför inte hört av sig, att bollen istället var hennes. Hon
ringde honom och han svarade. Hon frågade om de skulle hitta på nåt, Han sa att han skulle
vara på ett möte som kunde dra ut på tiden fram till halv nio på kvällen men att han kunde
ringa tillbaka till henne senare, Han frågade också hur det var med hennes mage. Han
insinuerade att hon hade ljugit om sina magsmärtor och när han sa det talade han om henne i
tredje person. Hon lovade att vänta på honom och efter att hon hade slutat vid sjutiden på
kvällen gick hon till Kungshallarna och åt sushi. Därefter gick hon runt på stan och hamnade
till slut i Gamla Stan där hon vid niotiden när han fortfarande inte hört av sig ringde upp
honom och frågade vad som händer. Han sa att han var på ett möte på Hornsgatan och att han
ville att hon skulle komma dit. Hon fick adressen och begav sig dit. Väl framme hittade hon
inte adressen, ringde Julian och fick tala med en svensktalande man som förklarade att hon
skulle gå in via en sidoingång. Hon stod där och väntade på honom när han kom ut i sällskap
med en annan man, de sa hejdå till varandra och såg väldigt glada ut.
Julian och Sofia gick Horasgatan mot Slussen och därifrån vidare till Gamla Stan. De satte
sig vid vattnet vid Munkbroleden och han kommenterade tjejcr | o m satt där "ensamma och
övergivna" och som "skulle behöva räddas".
^
stoppade bl.a. in sina händer under hennes tröja och när de gick därifrån märkte hon att folk
tittade på dem. De bestämde sig för att åka hem till henne. De gick ned till tunnelbanan där
hans kort nu var ogiltigt och hon släppte in honom genom spärren med sitt tunnelbanekort.
De tog tåget till Enköping från Centralstationen, hon betalade för biljetterna, 107 kronor
styck. Han påstod att han inte ville använda sitt kreditkort, han ville inte bli spårad. De satte
sig i färdriktningen längst bak i tåget. Julian kopplade upp sig på datorn och började läsa om

1

F r o m : f ö r s v a r s a d v o k a t e r n a Stockholm

Förhör med

To:00442073445600

.23/1

1 /2010 1

1:31

#830 P.004/100

, Sofia; 2010-08-26 14:43 diarienr: 0201-K246314-10

10

sig själv på Twitter på datorn och på mobilen. Han ägnade mer uppmärksamhet åt datorn än
åt henne. Hon hade föreslagit att de skulle ta in på ett hotell men han hade sagt att han ville se
"girls in natural habitat".
Enköping
När de gick av tåget var det mörkt och de passerade gamla industribyggnader där han gick
iväg för att kissa. Hon passade också på att kissa. När de kom fram till lägenheten gick hon in
före honom in i sovrummet för att hinna städa undan innan han kom in. De tog av sig skorna
och relationen mellan dem kändes inte varm längre. Passionen och spänningen hade
försvunnit. P^Jrångl^de.l so^nimmfet men hon ville borsta tänderna. Det var midnatt,
kolmörkt ute och de borstade tänderna tillsammans vilket kändes alldagligt och tråkigt.
När de gick tillbaka in i sovrummet igen ställde sig Julian framför Sofia och greppade henne
om höfterna och knuffade demonstrativt ned henne på sängen, som att han var en riktig man.
Hanitog'^
De var nakna och han gnuggade sin
penis mot hennes underliv utan att stoppa in den men kom närmare och närmare hennes slida.
Hon knep ihop för hon ville inte ha samlag med honom utan skydd.
jtlöll p$\i timi^ar och ; C
Jju|iaii^nd,é;ijite;^
Julian hade inget intresse av att använda kondom.
Plötsligt sa Julian att han skulle lägga sig ned och sova. Hoji kände.sig avvisad och chockad ^ S ^
Det kom så tvärt, de hade haft ett jättelångt forspel och sen.. .ingenting. Hon frågade vad som
var fel, hon förstod ingenting. Han drog täcket över sig, vände sig ifrån henne och somnade.
Hon gick iväg och hämtade fleecefilten eftersom hon frös. Hon låg länge vaken och undrade
vad som hände och smsade med sina kompisar Han låg bredvid och^ifficaK^ H ö n l f i ^ i ^ l M f c
sonwat för sfehå^
séxmed vararidra. Hon hade tidigare hämtat
kondomer och lagt dem på golvet vid sängen, H s f a ^ g ^ ^ Ö t v a l K g W ^
koridom även om han muttrade att han föredrog henne framför latex. Han hade inte längre

I^omhaJdeéch^
kommer inte riktigt ihåg.
Han beordrade henne att hämta vatten och apelsinjuice åt honom. Hon tyckte inte om att bli
beordrad i sitt eget hem men tänkte att "skitsamma" och hämtade det ändå. Han ville att hon
skulle gå och köpa mer frukost. Hon ville inte lämna honom ensam i lägenheten, hon kände
ju inte honom så väl, men gjorde det ändå. När hon lämnade lägenheten låg han naken i
sängen och höll på med en av sina telefoner. Innan hon gick sa hon: "Be good.". Han svarade:
"Don't worry, I'm always bad.1'. När hon kom hem igen serverade hon honom
havregrynsgröt, mjölk ock juice. Själv hade hon ätit innan han vaknade och också pratat med
en^ompTs i
( Övergreppet
c)e^aitisäBggnoch pratade och han tog av henne kläderna igen. De hade sex igen och hon
upptäckte plötsligt att han hade trätt kondomen endast Över ollonet men hon lät det bero.iDeY'

hade tjatat om kondom hela nattbn. Hon har aldrig haft oskyddat sex. Han sa att han ville
komma inuti henne, han sa inte: lär han gjorde det men han gjorde det. Det rann ut mycket ur
henne efteråt.
onV^ tilJ hpfl^xn. ftt;tänk\^|Ti ;h< >n bteyjaifett barn/Han svarade bara att Sverige var ett bra

^
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land att ha barn i. Hon sa till honom skämtsamt att om hon blev med barn fick han betala
hennes studielån. På tåget till Enköping hade han berättat att han hade sovit i Anna
säng efter kräftskivan. Hon frågade om han hade haft sex med Anna men han sa att Anna
gillade tjejer, att hon är lesbisk. Men nu vet hon att han gjorde samma sak med Anna. Hon
frågade honom om hur många han hade haft sex med men han svarade att han inte hade
räknat. Han sa också att han hade HIV-testat sig tre månader tidigare och att han hade haft
sex med en tjej efter det och att den tjejen var testad och osmittad. Hon sa sarkastiska saker
till honom i skämtsam ton. Hon tror att hon för sig själv ville avdramatisera det som hänt, han
i sin tur verkade inte bry sig. När han fick veta hur stort henne studielån var sa han att skulle
han betala henne så mycket pengar fick hon föda barnet. De skämtade om att barnet skulle
heta Afghanistan. Han sa också att han alltid borde ha med sig abortpiller som egentligen
skulle vara sockerpiller.
Hans telefon ringde och han hade möte med Aftonbladet på tisdagen klockan 12. Hon
förklarade för honom att han inte skulle hinna till det mötet och han flyttade fram sitt hela
schema för dagen med en timme. Sedan cyklade han med henne på pakethållaren till
tågstationen. Hon betalade hans biljett till Stockholm. Innan de skildes åt sa han åt henne att
ha telefonen på. Hon frågade om han skulle ringa henne och det sa han att han skulle göra.
Efteråt
Hon cyklade hem och duschade och tvättade lakan. Eftersom hon inte hunnit till jobbet ringde
hon och sjukanmälde sig och stannade hemma hela dagen. Hon ville göra rent och tvätta bort
allt. Det var sperma på lakanen, hon tyckte det var äckligt. Hon var förbi Apoteket också och
köpte ett dagenefterpiller.
När hon pratade med sina kompisar efteråt förstod hon att hon utsatts för brott. Hon åkte till
Danderyds sjukhus och åkte sen därifrån till Södersjukhuset. Där undersöktes hon och man
tog även prover med s.k. rape-kit.
Rättsintyg
Sofia ger sitt medgivande till inhämtande av rättsintyg.
Målsägandebiträde
Sofia Önskar målsägandebiträde

namnge senare.

Övrigt
Julian säger att han heter Julian Paul Assange och att han är

december 1971.

Förhörsledarens anmärkning
Under förhörets gång underrättades jag och Sofia om att Julian Assange
frånvaro. Efter det beskedet hade Sofia svårt att koncentrera sig på förhöret varför jag gjorde
bedömningen att det var bäst att avbryta förhöret. Sofia hann dock nämna att Assange var arg
på henne. Varför han var arg på henne eller hur det yttrade sig hann jag inte få närmare
information om. Vi hann heller inte gå in närmare på vad som i övrigt hände efteråt. Förhöret
är varken uppläst eller genomläst för godkännande men Sofia informerades om att hon har
möjligheten att göra det vid senare tillfälle.

From:försvarsadvokaterna Stockholm

To:00442073445600

.23/1

1 /2010 1

1:31

#830 P.004/100

12
Signerad av

PM
Förhör

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Dlarianr

Enhet

1/NNA Näpo Klara

0201-K246314-30

Uppgtftslömnare

1

Kians,.Inneli
Beslag varkställi

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

D^Uira -

2010-09-01

Mottaget datum

/

tid

, *

16:45

Tid

Satt pé vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Irmeli Krans
Uppgiften avser

Tidsangivelse på dokument
Uppgift

Fredagen den 20 augusti 2010 höll jag förhör med målsägande Sofia
i ärende
0201-K246314-10 på Klara närpolisstation. Förhöret påbörjades kl.16.21 och avslutades
kl. 18.40. Därefter skrevs förhöret in i wordprogrammet i Durtvå. Förhöret skulle renskri vas
nästkommande tjänstgöringsdag, måndagen den 23 augusti 2010. Detta var inte möjligt då jag
nekades tillgång till förhöret jag hållit. Efter diverse brevväxling fick jag direktivet av
handläggare Mats Gehlin att istället skapa och signera ett nytt förhör i DurTvå vilket gjordes
torsdagen den 26 augusti med behövliga ändringar. Tyvärr daterades och tidsangavs det
dokumentet med rättelsens tidpunkt eftersom detta sker med automatik i DurTvås system.
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Försvarare/ombud närvarande
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Förhöreplats

1

\
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\
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Godtar den försvarare som ratten förordnar

: \ \ ^''ftirhöfstJ^taiT):

;201Ö-08-21
Typ av

förhör

RB 23:6
Förhörsvittne

Perepnnummer

Förför p å W r J a i F ö r t l ä r avBlutat

/.Vi 1 : 3 1 ' ) 12:20
Förhörssätt

Telefonförhör

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren (FL) ringer upp målsägande Anna
(härefter benämnd Anna) i syfte att
hålla ett förhör med anledning av ovannämnda händelse.
Anna uppger att hon arbetar som press- och politisk sekreterare på Sveriges kristna
socialdemokrater - Broderskapsrörelsen. Anna uppger att hon var med och organiserade ett
seminarium som skulle ske den 14 augusti, där Julian
(=> mt, FL:s ant) hade bjudits
in som föreläsare.
Då Anna skulle resa bort mellan den 11-14 augusti lånade hon ut sin lägenhet till
.
Anna kom dock tillbaka till Stockholm redan på fredagen den 13 augusti då hon hade mycket
och göra inför seminariet. Anna och
hade tidigare aldrig träffat varandra personligen
utan endast haft arbetsmässig kontakt per mail och telefon.
Aktuell fredag gick
och Anna ut och åt middag tillsammans. De hade kommit
överens om att
skulle bo kvar i Annas lägenhet trots att hon kommit hem en dag för
tidigt. Efter middagen på stan gick de tillbaka till Annas lägenhet och drack te.
På fråga svarar Anna att varken hon eller
druckit någon alkohol under kvällen. När
de satt och drack te började
smeka Anna på benet. På fråga svarar Anna att
tidigare under kvällen inte gjort några som helst fysiska närmanden på henne förutom nu
vilket Anna till en början välkomnade. Dock kändes det enligt Anna "obehagligt redan från
början" då
var hårdhänt och otålig. Enligt Anna gick "allt så fort". Han slet av henne
kläderna och drog i samband med detta sönder hennes halsband. Anna försökte sätta på sig
några klädesplagg igen då det hela gick så fort och kändes obekvämt men
plockade
av dem genast igen. Anna uppger att hon då tänkte att hon egentligen inte ville gå vidare

^
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då hon "gått med så här långt", Hon
dra av henne alla kläder.

De lade sig därefter i sängen. Anna låg på rygg och
ovanpå henne. Anna upplevde
det som att
direkt ville föra in sin penis i hennes vagina vilket hon inte ville då han

uppger att hon till slut kände sig helt gråtfärdig då hon var fasthållen och inte kunde få tag i
en kp^dpi^ och k|inde att "det här.kanslyta illa". £å fråg? svarar Amja ^U
.måstf JbaTl
i y ^ l ^ t t ^ e t ^ a i ^ S o ^ c H Ä j s W Ä n S f e l c t e sig;''efter ^bch-atthan''därför'SÖll 'i Swm^;énn,äif I
ItfiÖjäiiBiihek

hé^Q^
%adé dåvs1äppt' Annas ^rmäf:bch4ägit^på 4ig->eh«ondom^om&Am
»
é ä Ä t ^ o h i a m l & n a upplevde ett stort outtalat motstånd från
sida att använda
kondom vilket gjorde att hon fick känslan av att han inte satte på sig den han blev tilldelad.
Hon tog därför ner sin hand till
penis för att kontrollera att
verkligen hade
satt på sig den. Hon kände då att kanten på kondomen satt som den skulle nere på
penisrot. Anna och
fortsatte att ha sex och Anna uppger att hon tänkte att hon "bara
ville ha det överstökat".
:
Efter en stund märker Anna att
drarsig ur henrie^öch börjarordna med kondomen/
På ljudet att döma lät det enligt Anna som
tog av sig kondomen. Han trängde
in

Ytterligare en stund därefter fick
utlösning i henne och drog sig därefter ur. När
plockade bort kondomen från sin penis såg Anna att den var tom på sädesvätska.
När Anna sedan började röra kroppen märkte hon hur det "rann" något ur hennes vagina.
Anna förstod ganska fort att det måste vara sperma från
Hon påtalade detta för

att lakanen som användes vid detta tillfälle förmodligen ligger otvättade i hennes
tvättkorg.
mer sex,
Enligt
försökte
göra sexuella närmanden på henne varje dag efter den kvällen då de hade
haft sex. Detta genom att exempelvis ta henne på brösten. Anna hade avfärdat
vid
alla dessa tillfällen vilket
accepterat yid ett tiUfMle/Q$s<%geriden 18 augusti, hade
J i a n j h i ? ] i ä U a J d ä d e r p a underkroppen'och dåre^er Ruggat^n'd?rlcrgppen,
oc^si^r^
Aiina uppger att hon upplevde det som konstigt beteende
och obehagligt och hade därför flyttat ner på en madrass och sovit där istället för uppe i
sängen hos
. Natten därefter hade Anna bott hos en kamrat då hon inte ville umgås
eller vistas nära
på grund av hans märkliga beteende. Hon hade även påtalat sedan
onsdagen den 18 augusti att hon inte längre ville att
skulle bo kvar i hennes lägenhet

S f
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vilket han inte hörsammat förrän igår då han tog sina saker och gav tillbaka hennes
lägenhets nyckel.
På fråga svarar Anna att
bott hos henne men att de knappt sovit ihop då
varit vaken på nätterna och arbetat med sin dator. När han gick och lade sig, vid ca kl
07-tiden på morgonen gick Anna i princip upp.
k^^t^twp^/Vini^ j n n a n ^
åh^raféjyicj själyj^V'
Ige^g^^i^ilepÉnligt Anna hade Sofia köpt elsladdar till
samt varit med Anna och
och ätit lunch efter seminariet Anna hade lagt märke till att
flörtat med
Sofia under lunchen och förstod att de därefter inlett någon form av relation då
hade
ringt till Sofia senare på kvällen när han var hemma hos Anna på kräftskiva.
Igåiv(j[redag
7^1
pp^^^^oij,
JllUr^ii oii $ m d e ^ k o Ä a
ijkont^^med :
q'dådetvar^n^
äit^ägafionoiii.,'Änna förstod direkt
vää det handlade om och hörde av sig till Sofia vilken då berättat det som hänt henne, att
och hon hade haft sex och att han inte ville använda kondom etc. Sofia ville gå
> YULtfM
vidare med detta till polisen och Anna bestämde sig för att följa med henne, främst som stöd. ^
Uc v ^
s
Anna uppger att hon sedan tidigare hört från olika håll att
"raggar på alla kvinnor
som kommer i hans väg". Med tanke på
rykte hade Anna känt det som väldigt
viktigt att de hade kondom vid det tillfälle de hade sex, dvs dagen innan seminariet.
Anna uppger att hon mått mycket dåligt efter detta tillfälle då hon och
hade sex.
Främst på grund av oro för att ha blivit smittad av HIV eller någon annan könssjukdom. Anna
uppger att hon frivilligt gått med på att ha sex med
men att hon inte skulle ha låtit
det ske om hon vetat att han inte hade någon kondom. Anna har varit i kontakt med
vårdcentralen och fått en tid för provtagning i nästa vecka. Anna godkänner att polisen
inhämtar medicinskt underlag.
Anna önskar för närvarande inte ha någon kontakt med brottsofferstödjande verksamhet men
återkommer om hon känner att det skulle bli aktuellt.
Förhöret uppläst och godkänt.
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Typ av förhör

Förhörasält

RB 23:6

Telefonförhör

Utskrivet av

E.O
BerävtetaB

Petra uppgav att hon och Anna är goda vänner och att de på onsdagen den 11 augusti åkte tåg
tillsammans. Anna hade då berättat för Petra att Juli en
skulle bo i hennes lägenhet
när han kom till Sverige. Anna skulle själv åka bort.
På lördagen efter hade sedan Anna ringt till Petra och bjudit in Petra på en kräftskiva som de
skulle ha för Julien hemma hos Anna. Anna hade vid samtalet också berättat att hon hade haft
en galen helg och att hon hade haft sex med Julien. Anna hade också sagt något om att Julien
hade fått utlösning i henne men Petra var osäker på vad som Anna exakt berättade då. Anna
berättade att Julien hade haft sönder en kondom vid deras samlag men Petra hade då uppfattat
det som att Julien hade haft sönder den av misstag. Inte förrän på söndagen hade Petra förstått
att Anna menat att Julien hade haft sönder med flit.
Petra var sedan samma kväll hemma hos Anna på kräftskiva och då hade allt varit som
vanligt och Petra hade träffat Julien för första gången. Petra uppfattade inte det som att Anna
och Julien hade något ihop vid kräftskivan. Petra pratade inte så mycket med Julien.
På söndagen träffades Anna och Petra för de skulle jobba ihop. Petra hade då frågat Anna om
hur det var, om hur det gick med Julien, om de hade haft mer sex och om det i såfall hade
varit bra. Anna hade då sagt att de inte hade mer sex därför att Anna inte kände sig tiygg och
efter det hade Anna berättat vad som hade hänt. Anna hade berättat på ett helt annat sätt än
tidigare om att Julien hade varit obehaglig och bland annat haft sönder ett halsband i samband
med att de hade haft sex. Anna hade berättat att hon hade sagt åt Julien att ta det lugnt men
han hade bara fortsatt.
Anna hade också berättat för Petra att Anna trodde att Julien själv hade haft sönder kondomen
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som de hade använt. Petra uppgav att hon då själv hade skämts därför att hon inte hade
förstått och bättre lyssnat in vad Anna egentligen hade sagt till henne vid telefonsamtalet på
lördagen då Anna också hade berättat om Julien. Petra hade själv tolkat det, när Anna
berättade, att Julien hade tyckt att det hade varit hett medan Anna tyckte att det hade gått över
gränsen för vad hon hade velat.
Det mest anmärkningsvärda tyckte Petra var att Anna hade berättat att hon inte kunde röra sig,
när hon och Julien hade haft sex pga att han höll fast henne.
b^stäp?t«i^,fö|r
f a s s itiejt;^giclt'^förxiipaQI^I 'fortet var^^xi : V4
Historien med kondomen uppgav Petra kändes som en annan historia som också var läskig i
sig men det mest obehagliga tyckte Petra var våldet som gjorde att det inte blev trevligt för
Anna att ha sex med Julien. Petra fick inte uppfattningen av att Anna inte hade varit rädd för
Julien utan snarare att det hade varit obehagligt och han hade inte betett sig respektfullt mot
Anna. Julien kollade inte av vad Anna ville, Petra tolkade det så som att Anna inte blev rädd
för Julien snarare var utsatt för en jobbig situation. Han stämde inte av vad hon ville och
brydde sig inte i henne och var respektlös och använde för mycket våld.
Anna berättade att hon knappt kunde röra sig men hon kunde röra sig så pass mycket att hon
kunde kolla att Julien hade kondomen på,
J^yiider 5'r^.v—£ rv
att de då hade sex och x - ^ r ^
sedan hade det gått över en gräns då Anna inte var intresserad längre. Julien har sedan sex A ^ ^ n ^ i
med Anna tills det gick för honom och sedan hade hon känt att det rann ur hennes underliv
och hon hade också sett att Juli ens kondom var upprullad vid roten. Julien hade då svarat
undvikande när Anna hade frågat om detta.
Efter söndagen, och under nästkommande vecka hade Petra och Anna pratat en hel del om
Julien. Petra hade fått veta en massa saker som att inte Julien duschar, han spolar inte efter sig
på toaletten mm mm. Anna hade också berättat, på onsdagen eller torsdagen, att Julien hade
duschat och också hittat en annan kvinna som han sov hos. När de pratade om att Julien
fortfarande bodde kvar hos Anna så uppfattade Petra det som att hon efter några dagar ville
att Julien skulle ut från lägenheten men att han ändå av någon anledning blev kvar. Julien
ville hela tiden skjuta upp med att lämna Annas lägenhet trots att hon försökte.
Petra uppfattade det inte som att Anna var rädd för Julien. Anna sa inte något om att han är
aggressiv eller farlig utan Anna ville ha ut honom från sin lägenhet pga hans beteende och
sätt och att lägenheten är ganska liten. Petra själv träffade Julien vid två tillfällen, först på
kräftskivan och sedan på en middag dagen efter.
Efter det ringde Anna till Petra på fredagen den 20 augusti då den andra tjejen precis hade
tagit kontakt med Anna. Anna hade berättat att den andra tjejen i sin tur berättat att hon hade
blivit våldtagen av Julien. Det hade enligt Anna funnits en massa likheter mellan Annas och
den andra tjejens historier. Det som i första hand Petra menade och som Anna hade berättat
var att Julien även med den andra tjejen hade velat ha sex utan kondom. Den andra tjejen
hade velat ha sex med kondom men Julien hade sett till att de hade sex utan kondom mot
andra tjejens vilja. Anna ringde till Petra och stämde av därför att hon själv inte hade tänkt
göra någon anmälan mot Julien men ville stötta den andra tjejen.
^eti^uppgav att hela historien har blivit jobbigare och jobbigare för henne själv och hon har
"krä^drat sig själv att hon inte förstod vad som hade hänt från böljan så att hon direkt hade
kunnat stötta Anna.
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Petra visste inte vem den andra tjejen var och vet fortfarande inte. Anna berättade att det var
samma tjej som Julien hade åkt hem till tidigare under veckan efter att han hade duschat.
Uppläst och godkänt
Förhörsledarens anteckning: Förhöret avbröts 10-09-07,15.50 och återupptogs 10-09-08,
13.10. Avslutades sedan 10-09-08,13.50
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Förhörssätt

Telefonförhör

Utskrivet av

Berättelse
Hanna berättade att hon är barndomskamrat med Sofia. De har känt varandra sedan de var
11-12 år gamla. De bodde och bor fortfarande i Enköping. De träffas eller talar med
varandra regelbundet
Hanna sade att några veckor innan händelsen så pratade Sofia om Wikileaks och Julian
Sofia såg upp till hans arbete och organisationen Wikileaks. Sofia sade att hon
tyckte han verkade bra och smart samt modig då han skulle ha hotats för sitt arbete.
Vid ett senare tillfälle sade Sofia till Hanna att hon hade sett att
skulle hålla föredrag
i Sverige och att hon skulle gå på detta föredrag. Hanna vet inte hur det gick till när Sofia fick
plats på föreläsningen. Hon tror att Sofia bara gick dit eller bokade plats på något sätt.
Efter föredraget fick Hanna samtal eller SMS från Sofia. Sofia var jätte glad för hon hade fått
följa med på middag efter föredraget. Hon satt brewid
och fick prata med honom.
Hanna vet att de också umgicks efter middagen eventuellt kan de ha gått på museum men
detta är Hanna säker på. Vad som kan ha hänt vid museumbesöket vet inte Hanna.
Nästa gång Hanna pratade med Sofia var på morgonen då
hade sovit hos Sofia. Hon
minns inte om det var samtal eller SMS. S^^^^^^^^^^Wté^lciiW^^
r-***
I ^ H ^ ^ y m Ö b e r ä t t a d e att
skulle ha förändrats hemma hos henne
ocH mivit som en helt annan person och att Sofia ångrade att hon hade låtit
sova Över.
Efter händelsen berättade Sofia för Hanna att hon mådde sämre och sämre. Hon berättade att
det som var jobbigt var att
hade haft oskyddat sex med henne när hon sov. Sofia
hade också berättat att
hade tjatat och försökt ha oskyddat sex med Sofia under
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natten men att hon fatt honom att ta på sig kondom. Sofia hade sagt till
om kondom

flera gånger

Sofia berättade också for Hanna att
hade pratat så konstigt, som att han ville att
Sofia skulle bli med barn. Han sade saker som verkade som han ville göra kvinnor med barn.
Han skulle ha sagt att han föredrog oskulder för han då var den första som gjorde dem med
barn.
Hanna frågade Sofia varför hon inte knuffade bort
när denna förstod att
hade kondom. Sofia hade svarat att hon blev så chockad och paralyserad och inte riktigt
kunde först vad som hände. Hon hade försökt prata med honom.

inte

Hanna är säker på att Sofia inte skulle låta det ske bara för att hon såg upp till honom och att
han var en känd person. Däremot kan det ha spelat in att han var äldre. Hanna vet inte om
Sofia var rädd för
.
Hanna berättade att hon hade sett i tidningen att Sofia skulle känna den andra kvinnan och
hon hade frågat Sofia om detta. Sofia hade svarat "ja nu gör jag det, men inte före seminariet".
Hanna sade att Sofia ville att
skulle testa sig mot könssjukdomar. Sofia hade testat
sig men att det tar mycket längre tid innan hon får svar. Det skulle gå mycket fortare om
gick och testade sig.
Hanna vet inget om hur det gick till när Sofia anmälde händelsen till polisen.
Uppläst och godkänt.
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Telefonförhör

Utskrivet av

E.O
Berättelse

Kajsa uppgav att hon och Anna är goda vänner och Kajsa träffade Anna på tisdagen den 10
augusti. Anna hade berättat att de skulle försöka få hit Julien
och Kajsa hade sagt att
hon också gärna skulle vilja träffa honom trots att hon inte kunde gå på seminariet. De hade
bestämt att de skulle ses på lördagen och förhoppningsvis med Julien.
Kajsa fick sedan veta att Julien skulle komma och sen på lördagen den 14 augusti pratade
Kajsa och Anna och då bestämde de att de skulle ha kräftskiva och att Julien skulle komma.
Anna berättade då ingenting om hennes relation med Julien.
Kajsa kom till Anna med en kompis som heter Alexandra vid 7-tiden på lördag kväll. Kajsa
hade bland annat frågat Anna om hon skulle ligga med Julien, detta eftersom att Anna är
singel och att Anna och Kajsa pratat en del om sex tidigare. Anna hade då berättat att hon
redan gjort det men Anna hade sagt att det var det sämsta ligg hon någonsin hade haft. Anna
hade också sagt åt Kajsa att Kajsa kunde ta honom.
Under kräftskivan var Julien fruktansvärt raggig och stötte även på Kajsa. Kajsa uppgav att
hon ändå också tyckte att det fanns någon sorts spänning mellan Anna och Julien samtidigt
som Julien flirtade med Kajsa och antagligen med andra tjejer också. Det ringde även någon
tjej till honom vid ett eller flera tillfällen. Kajsa lämnade festen vid 3-tiden på natten. Julien
ville då följa med Kajsa hem men det hade han inte fått.
Någon gång, antagligen under festen, hade Anna sagt att Julien hade hållit i hennes händer
när de hade sex, att han hade hållit fast Annas händer vid Annas öron och det hade varit
obehagligt. Anna tyckte inte bara att det var världens dåligaste ligg utan att det även hade
varit våldsamt. Anna hade visat med armarna hur hon låg när Julien höll i henne. Kajsa hade
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tänkt att det var obehagligt och dåligt men inget mer.
Kajsa och Anna pratades sedan vid någon gång under veckan och då frågade Kajsa Anna om
Julien, Kajsa hade bland annat undrat varför Julien bodde pga att Kajsa trodde att han skulle
ha rest utomlands. Anna hade direkt svarat på det utan bara konstaterat att han var kvar.
Fredagen den 20 augusti var Kajsa och Anna på fest men det var efter att anmälan och allt
redan hade hänt, Anna berättade att hon hade fått ett sms från den andra tjejen som ville ha
kontakt med Julien. Anna hade förstått vad som hade hänt och de hade sedan pratat med
varandra. Anna hade berättat att hon och den andra tjejen hade bestämt sig för att gå till
polisen därför att den andra tjejen skulle anmäla Julien för våldtäkt och att Anna skulle gå
med som stöd.
Då hade också framkommit att polisen även gjort en anmälan vad gällde Anna och att polisen
hade tolkat det som att Anna också hade blivit utsatt för våldtäkt. Det var också då som Anna
berättade att hon trodde att Julien först inte ville ha kondom och att de hade brottats om det
och sedan hade Anna rullat ihop sig. Julien hade sedan tagit på sig en kondom som Anna
trodde att han själv senare under samlaget hade haft sönder pga att hon hade hört ett
smackande ljud. Detta ljud hade Anna hört efter att han hade dragit sig ur henne under
samlaget. Anna hade sedan kollat det och konstaterat att den var kvar.
Anna hade varit ledsen och fundersam för hon funderade över hur hon skulle förklara tex i en
ev rättegång att hon hade låtit honom bo kvar trots allt som hade hänt. Anna hade också
berättat att hon hade tyckt att det var obehagligt att ha honom boende där och att hon bland
annat hade spytt vid några tillfållen för att hon tyckte det var så obehagligt.
Kajsa uppgav att den känslan hon hade fått var att Anna hade tyckt att det var obehagligt
men inte läskigt eller hotfullt. Detta var den känslan som Kajsa hade fått innan fredagen den
20 augusti då hon Kajsa fick veta allt.
Uppläst och godkänt
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Konceptförhör

Förhörsvlttne

Utskrivet av

Berättelse

Vittnet berättade att hon känner Sofia via arbetet De är "bättre arbetskamrater" Vittnet sade
att hon och Sofia började arbeta som timanställda på naturhistoriska museet för ca 2 år sedan.
Vittnet arbetar nu heltid meddans Sofia fortfarande är timanställd.
När vittnet säger "bättre arbetskamrater" menar hon att de pratar en del om personliga saker
och de brukar försöka arbeta tillsammans när de jobbar samma tider.
Vittnet berättade att hon fått en del berättat för sig. Hon viste inte om att Sofia och
hade varit på museet. Vittnet sade att Sofia hade försökt ringa till henne men att hon inte haft
sin telefon med sig vid det tillfället. När de sedan jobbade berättade Sofia vad som hade hänt.
Sofia hade berättat att hon hade varit på föreläsning med
och att det sedan hade varit
en middag. Efter middagen hade
följt med Sofia hem. Sofia hade berättat att
ville ha sex med henna och att Sofia hade sagt att hon inte ville ha sex utan kondom,
Sofia berättade också att när hon låg och halvsov på sidan hade hon vaknat till av att
var inne i henne. Sofia hade då frågat honom vad han hade på sig och
skulle ha
svarat, "jag har dig på mig". Vittnet sade att Sofia inte märkte att han kom in i henne utan det
var då han redan var inne som hon vaknade till. Vittnet berättade att Sofia inte gjorde något
motstånd då hon tyckte att det var för sent. Sofia hade också sagt att hon inte hade sex med
utan det var han som hade sex med henne.
Sofia berättade för vittnet att
inte ville gå på morgonen och att Sofia var tvungen att
ta en sjukdag från jobbet för att hon inte vill lämna
själv i lägenheten då hon inte
kände honom.

.v"
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Vittnet berättade att de pratar en hel del förtroliga saker med varandra och redan innan denna
händelse så har Sofia berättat att hon inte har sex utan kondom. Detta för att skydda sig mot
sjukdomar och graviditet.
Vittnet berättade att Sofia har mått dåligt efter händelsen och att detta har förstärkts av den
massmediala uppmärksamheten. .
Uppläst och godkänt
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Gehlin, Mats

J.W

Berättelse

0201-K246336-10, 0201-K246314-10
PROTOKOLL fört vid förhör med
Wahlström, Johann, personnummer: 810914-6590
Förhöret är hållet den 20 september 2010 med början kl. 09:42.
Förhörsledare: inspektör Ewa Olofsson
Övriga närvarande: forhörs vittne inspektör Mats Gehlin

FL: förhörsledare Ewa Olofsson
FV: förhörsvittne Mats Gehlin
JW: Johann Wahlström
FL: Bra, har du några frågor innan vi börjar?
JW: Ja. Det är eh, väl dels ett förtydligande som, som kanske jag vill göra och dels en
fråga som rör just det här förhöret.
FL: Mm.

~
'V'
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JW: Och förtydligandet gäller min yrkesroll. Det vill säga att jag är journalist. Och i
vissa frågor som, som rör min journalistiska utövning och frågor som har att göra med
mina källor så kan jag inte röja mitt källskydd. Eh, jag tror inte att det kommer vara
särskilt aktuellt i just det här förhöret men, eh, ja det är förtydligandet.
När det kommer till själva förhöret så, ehm, lite grand också på grund utav det som jag
nämnde precis nu eh, så är jag nyfiken Över på vilket vis det här förhöret eventuellt
kommer att finnas tillgängligt för massmedia.
Det kan ni gäma besvara på en gång.
FL: Precis som i resten av förundersökningen att det sker sekretessprövning för vaije
enskilt dokument som lämnar polismyndigheten så att säga.
JW: Men det, vad innebär det, alltså som svar på min fråga?
FL: Att, att våran rättsenhet granskar varje enskilt dokument som någon begär ut
handlingen på.
JW: Jag kanske inte riktigt förstår de juridiska spelen i den här frågan i så fall men om
jag inte har förstått saker, eller som jag har trott att det har fungerat eh, så är väl förhör
sekretessbelagda fram till den dagen då eh, då ett ärende är, eller ett vad ska man säga,
rättsfall inlett eller?
FV: Ja eller, ett åtal...
FL: Åtal...
JW: Går till åtal.
FL: Ja just det. Och då hänvisar man hela tiden till förundersökningssekretessen.
JW: Just det.
FL: Ja.
JW: Så är det så att det här förhöret kommer att vara sekretessbelagt fram tills ett
eventuellt åtal är inlett?
FV: Det går till så här, all sekretess ska, det är så att är det en allmän handling så är
första principen att de är offentliga i alla handlingar inom alla myndigheter.
JW: Mm.
FV: Är det så att det kommer, begärs ut handling då är det ju så att då måste ju allting i
princip prövas igen, alltså varenda text måste prövas mot sekretess, alltså
förundersökningssekretessen. Nu är det så att nu är den väldigt stram sekretessen på det
här, så att det, det kan vara så att det kanske lämnas ut en handling men den kanske är
helt svart. För att begär man ut en handling så ska man få ut en handling.
JW: Mm. Det, anledningen till att jag frågar det här är att jag har förstått, nu har jag
varit utomlands ganska länge, men jag har förstått att eh, det har funnits förhör som har
lämnats ut och framför allt till, till en tabloidtidning eh, och då tänker jag på Expressen.
Eh, och jag vet inte om de här förhören har lämnats ut i enlighet med sekretessprövning
eller om det är läckor inne i eran byggnad. Men för mig är det väldigt viktigt att om jag
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kommer att prata om min journalistiska yrkesutövning, eh, och om de kontakter som
jag har i min yrkesroll att, eh, att ni kan garantera mig på ett eller annat vis att under en
viss tidsperiod så kommer det här inte att, ja, låt oss säga imorgon läckas ut till
Expressen.
FV: Ingenting har läckts ut. Allt har lämnats ut.
JW: Så inget, det har inte funnits en enda läcka?
FV: Det har inte funnits en enda läcka och allting som har kommit ut, alltså från att det
kom till den här gruppen, Alla handlingar som har lämnats ut har lämnats ut på begäran.
Och du vet ju själv hur det går till också förmodligen.,.
JW: Mm.
FV: ., .att du har begärt ut handlingar. Så det, det Expressen har och det Aftonbladet har
fått också, det är på begäran av, alltså efter sekretessprövning och det har då varit
svärtat. Om man säger, det som finns svärtat i tidningarna det är ju polisen som har
gjort, det är inte tidningen.
JW: Mm.
FV: Utan det är polisen som har gjort en sekretessprövning va och det har skett via, i
första, från början skedde det av Citys rättsenhet därefter har det flyttats över till
Centrala rättsenheten som sitter på länet nu som hanterar alla de här grejerna va,
JW: Men du menar alltså att det, de forhör som hittills har publicerats i tidningarna att
de är till den grad offentliga att, att tidningarna kunde publicera det under pågående för,
förundersökning?
FV: Ja det är var rättsenheten i City gjorde från början. Sedan har det gått upp till
Centrala rättsenheten. Men det är alltså, varje handling som har lämnats ut har lämnats
ut på begäran ifrån privatpersoner och press.
JW: Ja.
FV: Mm.
FL: Jag kan också tillägga att det som sägs här inne idag det är vi tre som har de
uppgifterna. Dessutom kommer detta förhör att skrivas ut av en utav våra kollegor som
också då kommer att veta vad som sägs, har sagts här inne. Så att...
FV: Och det är samma tjej som har skrivit allting.
FL: ... (ohörbart) som har, som har skrivit ut alla förhör.
J: Mm.
FV: Så det, ja.
FL: Något mer så där som du,..
JW: Nej det, låt oss, låt oss skrida till verket.
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FL: Ja. Ja men precis. Precis. Och jag skulle vilja be dig att börja att berätta om dina
kontakter med Julian
Och, eh, ja i samband och före han kommer till Sverige.
JW: Eh, jag har arbetat med Julian
eh, på uppdrag av Sveriges Television. I
ett, eh, ett pågående material som jag inte har befogenhet att, att samtala om. Eh och
jag, (ohörbart)...
FL: Yes.
JW: .. .och jag träffade honom ett, eh, ska vi se om jag kommer ihåg exakt men det är
väl ungefär, låt säga en vecka innan han kom till Sverige träffade jag honom i England.
Och sedermera så åkte han till Sverige och jag kom hit en dag eller tolv timmar efteråt
ungefär. Eller.,.
FL: Mm.
JW: .. .du sa kontakter innan han kom hit.
FL: Precis. Vad heter det, umgicks, var du inblandad i hans uppdrag här i Sverige...
JW: Som...
FL: .. .så att säga, var du, var du i England och träffade honom for hans uppdrag här?
JW: Jag var i England och träffade honom på uppdrag av Sveriges Television.
FL: Okej. Mm. Hade du, organiserade du för hans vistelse här i Sverige?
JW: Nej,
FL: Ingenting?
JW: Alltså det beror på vilket vis du menar...
FL: Nej jag tänker på hans boende på hans, vad han hade för uppdrag här, eventuella
intervjuer.
JW: Nej jag var däremot medveten om vad det var för, för uppdrag och boenden och
sådana frågor. Och jag hjälpte till att förmedla kontakter, så kan jag väl säga. Eh, dels
gentemot den svenska Broderskapsrörelsen som då kom att bjuda in honom till, till
Sverige. Eh, jag hade då en e-postkontakt med Anna
som var pressekreterare,
eller förmodligen fortfarande är, på Broderskapsrörelsen.
Eh, och hon, eh, av praktiska skäl skickade över flygbiljetter till, till mig, för honom.
Och utöver det så, de rent praktiska frågorna skötte, eh, hon och resten utav
Broderskapsrörelsen J a g har ingen större aning om hur, hur det där fungerar
administrativt inne hos dem, eh... Det som jag fick förklarat för mig då att de skulle dels
bjuda in honom till ett seminarium och dels hantera hans uppehälle fram till några dagar
efter seminariet,
FL: Mm. Okej och så sedan så kommer du till Sverige, eh, ett halvt dygn sa du...
JW: Mm.
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FL: ...efter Julian.
Och tar ni, har ni kontakt då direkt när du kommer till Sverige eller?
JW: Ja det, jag kommer väl på natten tror jag så vi har kontakt på morgonen. Det vill
säga ytterligare, ytterligare en natt efteråt.
FL: Och när var det, kommer du ihåg?
JW: Jag skulle väl kunna titta i almanackan. Eh... Men, räknar baklänges vad det var,
eh... Alltså ni har väl säkert era, era handlingar när han kom till Sverige så att det, eh...
FL: Den här, seminariet var ju på lördagen.
JW: På lördagen.
FL: Ja.
JW: Och... Antingen var det torsdagen eller så var det fredagen. Förmodligen så,
förmodligen så kom jag väl torsdag kväll. Eller på torsdag natt. Och så, och så träffades
vi på fredagen.
FL: Mm.
JW: Eh, så ser min minnesbild ut, om ni inte vill att jag ska titta i almanackan.
FL: Ja du får jättegäma titta i din almanacka så kan vi förtydliga det hela.
JW: Inga garantier för att jag har skrivit ner datumen.
FL: Nej.
(tystnad)
JW: Dum, dum, dum, dum... (tystnad).
Vilket datum var seminariet?
FL: 14:e.
JW: 14:e. Ehm... (tystnad). Ska vi se, eh... Just det, det vill säga med andra ord jag eh,
flög tillbaka den 1 l:e, på natten. Och då med andra ord träffade jag honom på
torsdagen.
FL: På torsdagen ja.
JW: Så ser min minnesbild ut.
FL: Mm. Och sedan från torsdagen där hade ni kontakt och träffades under
nästkommande vecka, under den veckan och nästkommande?
JW: Ja vi träffades under, eh, som jag minns det varje dag fram tills jag åkte iväg
veckan därpå.
FL: Vilken dag åkte du iväg?
JW: (harklar sig).
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FL: Jag är besvärlig.
JW: Jag minns inte om det var den 18:e eller den 19:e. Eb, kan kolla i mitt, mina
flygbiljetter om ni vill. (tystnad). Eller vänta jag kan kolla i almanackan, Eh,.. Jag tror
jag flög 18 :e på kvällen.
FL: Mm.
JW: Flög jag ifrån Sverige och sedan har jag varit bortrest fram till den 15:e, det vill
säga nu för några dagar sedan.
FL: Ja just det.
(tystnad)
FL: Och då från det du kom till Sverige den 12:e, eller 11 :e, 12:e när du då far kontakt.
JW: Mm.
FL: Hur umgicks ni, hur träffades ni, vid vilka sammanhang?
JW: Vi medverkade på ett antal möten. Eh, av journalistisk art ska jag säga.
FL; Var du också med på mötet på lördagen den 14:e?
JW: Lördagen den 14:e...
FL: Med Broderskapsrörelsen.
JW: .. .ja det var jag, det var jag.
FL: Okej. Vad, vad får du för intryck av Julian som person?
JW: Eh... Intryck av Julian som person. Eh, det är en mycket ehm, intelligent
människa. Han är, eh, vänlig och varm kan man säga. Ehm... Han, ehm... Förlåt, nu
ringer min telefon. Eh... Ja alltså du får ställa några ledande frågor om du vill istället,
det är lättare för mig att svara på det.
FL: Nej jag tänker ni träffades ju ganska mycket men, och ganska frekvent under,..
JW: Mm.
FL: ... en period som, hann ni, hann ni liksom lära känna varandra på något mer...
JW: På ett personligt plan?
FL: .. .ja precis. Mer än jobb eller?
JW: Ja jag upplever väl att jag har en känsla för, för hurdan han är som person ja.
FL: Mm.
JW: Det kan jag väl säga.
FL: Mm, mm.
JW: Och... Ehm,.. Han är, eh... Är en person som i vissa avseende är väldigt kunnig
och väldigt skicklig. Och i vissa avseenden eh, så kan han till exempel ha svårt att hitta
vägen om han promenerar på, på stan, eh för att han går så pass djupt in i samtalet. Och,
eh... Han har ett eh, ett sätt att frammana någon slags ehm, välvilja eller vad man kan
uttrycka det som. För att, eh... Ja jag vet inte det, det finns vissa personer som har
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någon slags utstrålning som gör att man vill vara snäll mot dem. Alltså något sådant.
Och han är själv väldigt, alltså så här enkelt sagt, snäll.
FL: Mm.
JW: Jag kan eh... Du frågade som sagt om jag var med på, på mötet med
Broderskapsrörelsen,
FL: Ja just det, mm.
JW: Det kan vi gå in på. Men jag skulle även vilja säga i anknytning till, till själva det
här fallet. Och, eh, och det som är frågeställningen som sagt kring det.
FL: Mm.
JW: Så eh, så noterade jag när vi vari, i London... Noterade jag någonting som för mig
var väldigt häpnadsväckande för att vi inom journalistyrket är ju eh, inte vana liksom
vid, vid kändisskap på ett sätt som, som man kan vara liksom inom musikbranschen
eller vad det nu kan vara för något. Eh, men det jag upptäckte väldigt snabbt var att,
ehm, eh, att Julian han väckte någon slags, eh, alltså någon slag så här kändisintresse
bland, bland tjejer.
Och eh, framför allt alltså bland tjejer som, som jag förväntade mig vara eh... Som mer,
ska man säga, professionella liksom i sin karaktär, Nu pratar jag om hur det vax i
London. Eh, och, ja de, de limmade liksom på han, så kan jag säga. Eh... Såg ut lite
grand som att så här, ja det var journalister från väldigt, väldigt prestigefyllda
publikationer liksom som, som eh, som betedde sig som skolflickor liksom när de, när
de såg honom. Fnittrar, försöka krama. Försöka, vad heter det, ta handen på låret på
honom, Ja, ja för min,..
FL: Vad...
JW: .. .för min del så såg det väldigt, väldigt märkligt ut.
FL: Vad gjorde han av det då?
JW: Han, eh... Han satt relativt oberörd. Han log väl och tyckte att det, situationen såg,
verkade liksom rolig, jag tror att han trivdes med den. Eh, men jag minns specifikt ett
fall där vi satt på ett, ett möte. Eller det var ett, ett informellt möte kan man väl säga,
men inte desto mindre ett möte som var i, av arbetssammanhang. Eh och som man
ibland kan göra med eh, med ett glas vin liksom i hand. Och så var det kanske ett
15-tal personer som satt på det här, eh, den här sammankomsten. Och vi diskuterade
alla frågor som hade att göra med våra yrkesroller, Och eh, och som, som tangerade det,
ett visst material som vi arbetade med.
Och två kvinnor som var eh, som också arbetade inom, inom eh, journalistiska yrket
med den här verksamheten. De bänkade sig väldigt snabbt precis intill honom. Och
ehm, och det var uppenbart liksom att, att de var, från varsin sida försökte dra i, i vem
som skulle, skulle vinna Över hans, hans intresse. Eh, men han tycktes vara mer
intresserad av att diskutera etik inom journalistiken, politik och, så de, de frågorna. Men
det såg väldigt märkligt ut, så kan jag säga. Från min sida.
i

FL: Mm.

j

JW: Särskilt som jag visste vem de här två kvinnorna var. Ehm, och särskilt som deras
uppdrag på den platsen var av journalistisk art.
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FL: Pratade du och Julian om detta på tu man hand sedan?
JW: Eh, vi pratade med honom om, om detta vid ett senare läge. Och jag noterade att
eh, att han inte, inte riktigt, inte riktigt sa ifrån heller från de inviter som, som de här
kvinnorna gav. Och utan att veta någonting om, om detaljerna vart de, vad som hänt
eller inte hänt så sa jag väl i all välmenlighet att jag tyckte han skulle vara oerhört
försiktig. För i sin utsatta situation eh, kan inte han veta om det är en person som han
kan lita på eller inte. Och ehm, inom det politiska spelet som, som, som han är van vid
eller vad man kan säga, det som han har gett sig in i så är det långt ifrån ovanligt eller
för den delen otänkbart att någon person kan tänka sig att, att vilja ställa till med
problem för honom eh genom just eh, den sexuella kontakten.
Och, då jag pratade med honom om det ett par gånger och jag hade ett, ett långt
allvarligt samtal med honom om det när vi kom till Sverige. Eh, vilken dag det,
förmodligen på fredagen skulle jag gissa.
FL: Och varför, varför det långa allvarliga samtalet då?
JW: Nej det var just att eh, att det var... Jag märkte att eh, att det fanns, att det fanns
liksom för många, alltså om jag ska uttrycka det utan att på något sätt verka föraktfull
mot någon, det fanns för många groupies utav kvinnlig karaktär liksom som cirkulerade
runt omkring honom. Eh och att även om han bara samtalar med dem så det sätt som
han släppte in dem liksom i sitt samtal eh, innebar att han sänkte garden på ett annat vis
jämfört med om han skulle samtala med dig eller dig eller mig. Ehm, så det var helt
enkelt en, en sådan, sådan diskussion.
Det finns ett antal exempel i, i historien där, där väldigt kända, framför allt
kontroversiella figurer har råkat ut för sådana här frågor. Jag tänker inte minst på
Mordechai Vanunu, vet inte om ni känner till honom. Det är mannen som avslöjade
Israels käravapenhemlighet för snart 20 år sedan. Han eh, han råkade, efter att han hade
avslöjat kärnvapenhemligheten så råkade han träffa en, en ung tjej som han tyckte var
väldigt trevlig och snygg och allt vad det nu var. Och hon flörtade med honom väldigt
intensivt och så frågade hon honom om han ville åka med på en resa till Italien. Och det
gjorde han och sedan så blev han drogad och bortforslad i en låda till Israel och så satt
han 20 år i fängelse. Hon visade sig vara en Mossad-agent.
Eh och det som Julian
och hans organisation har sysslat med det är på inget
sätt mindre allvarligt inom världspolitiken än det som Mordechai Vanunu har gjort.
Och för mig så, så, han kände till det här fallet. Det var inte så att det var okänt för
honom. Men jag kände att det var viktigt att påtala den risken för honom.
FL: Mm. Hade han då, när ni hade det samtalet, haft, redan haft någon relation här i
Sverige eller i London som du då kände till?
JW: Jag kände inte till detaljerna i hans, i hans relationer. Jag kunde bara se eh, på
vilket sätt tjejer, eh, kvinnor, eh, svärmade runt honom.
FL: Mm. Jag förstår. Vad, har du haft, du säger att du hade kontakt med Anna
mail-ledes. Kände ni varandra...
JW: Nej.
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FL: ...innan?
JW: Nej, vi kände inte varandra innan.
FL: Hur etablerades eran kontakt?
JW: Jag misstänker, utan att veta för den delen, att eh, hon blev väl förmodligen
tillfrågad utav sin överordnade att, att skicka de biljetterna till mig. Och hur just själva
det kontaktförfarandet gick till eh, det känner inte jag till, vet jag inte...
FL: Nej.
JW: ... och, och det är ingenting som jag vill gå in på heller för det har ingenting med
förhöret att göra,
FL: Hade, hade ni kontakt sedan när du kom tillbaka till Sverige?
JW: Vi hade kontakt, eh, första gången jag träffade henne var på lördagsmorgonen. Det
vill säga någon timme innan eh, innan seminariet skulle äga rum på LO-borgen.
FL: Just det, mm.
JW: Och Anna
, om hon skrev det till mig eller om jag fick det återberättat efteråt
det minns jag inte, jag skulle kunna titta i min dator antar jag, eh, hade upplåtit sin
lägenhet till Julian
medan han var här. Och eh... Jag, jag hjälpte ju honom
som sagt med, med lite praktiska saker där. Det hade att göra med, eh som sagt dels
överlämna biljetter och dels så ville jag helt enkelt ta reda på vart han skulle ta vägen
om han väl var här.
Med tanke på att Broderskapsrörelsen bjöd in honom eh, så åtog de sig att se till att, att
han skulle ha någonstans att bo. Och då fick jag veta att det fanns en lägenhet som var
ledig och den tillhörde Broderskapsrörelsens pressekreterare, hon skulle vara bortrest.
Skulle vara bortrest till... Till lördagen om jag minns rätt. Eh, och på det viset så, eh, så
skulle det finnas en plats för honom att, att stanna. Och, eh, i ett senare läge så skulle
antingen de eller någon annan leta reda på något annat ställe för honom att ta vägen.
Eh, det är ju enklare om ni hjälper mig med datum för att jag har inte det riktigt i
huvudet.,.
FL: Mm. Nej...
JW: ... och jag bar inte varit tänkemässigt i det här, eh, under, under den senaste
månaden med tanke på att jag har varit bortrest. Men det som jag minns väldigt tydligt
var att eh, att Anna
åter, hon skulle återvända till Stockholm en dag tidigare,
Vilken dag det här var det kommer jag inte ihåg, om det var torsdagen eller fredagen.
Eh, jag skulle gissa att det var fredagen utan eh, att kunna sätta min hatt på det. Eh...
Och... Ja det var definitivt fredagen. Och hon, eh, hon ville träffa Julian med tanke på
att han bodde i hennes lägenhet. Men det var ingen fara för boendefrågan för hon hade
någon annanstans som hon skulle ta vägen. Och vi hade under den dagen ett möte med
ehm... Ett möte med företrädaren för Broderskapsrörelsen. Och han berättade för mig
just, just den här frågan.
FL: Ja det var han som delgav.
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JW: Han, han delgav mig...
FL: ...okej,jaja.Mm.
JW: .. .informationen att Anna skulle komma tillbaka en dag tidigare. Men det var
lugnt, Julian kunde bo kvar där han bodde, eh och hon skulle bo någon annanstans. Eh,
sedan på, under, lite senare så eh, fick jag höra via Julian att, eh, att Anna
hade
hört av sig till honom och ville träffa,s eh... Innan, innan seminariet. Och som jag
förstod det så, jag har för mig att jag, jag dirigerade honom till hennes lägenhet, eh, och
sedan så gick jag hem. Och det här var väl på kvällen men det var inte natt. Eh, och...
FL: På fredagen?
JW: På fredagen.
FL: Okej, mm.
JW: Som min minnesbild säger mig.
FL: Mm.
JW: Och, och sedan så skulle hon eh, hon och han skulle, skulle träffas upp. Eh, sedan
på morgonen, på lördagsmorgonen så skulle jag se till att eh, att hämta upp Julian från
lägenheten för att visa honom till LO-borgen. Om jag minns rätt så var seminariet
klockan 11. Och det betyder väl att jag var väl förmodligen där runt 9,09:30, vet inte
exakt när det var.
Och så eh, ringer jag på dörren, Jag visste att Julian för det första inte skulle, eh, skulle
hitta. Och för det andra så har han lite svårt med, med att hålla tider. Så att jag tänkte att
det var en vänlighetsgest att, att, och väcka honom, Jag var en utav de enda i Sverige
som visste var han befann sig. Så jag ringde på dörren och till min förvåning så
Öppnade Anna
dönen. Och hon... Hon såg väl, eh, lite, vad kan man säga, mm...
Hon såg, såg ut som att, att hon inte hade förväntat sig att se mig, så kan man säga. Eh,
och jag hade definitivt inte förväntat mig att se henne, eh, på morgonen. Och jag
frågade på något mycket diskret sätt, eh, jaha vad heter det att hade, om de, om hon
hade kommit nu eller inte liksom...
FL: Men du förstod att det var Anna?
JW: Jag förstod att.,. Hon presenterade sig liksom.
FL: Ja, okej mm,
JW: Eh, och så gick jag in i lägenheten och såg, eh, såg en säng. Eh, det är en mycket
liten lägenhet, ehm... Jag bor på 35 kvadrat, en etta. Hennes såg ut att, att vara, ja men
nästan 10 kvadratmeter mindre. Så det fanns en relativt liten soffa och en liten säng.
Och eh, Julian satt inne i rummet och hon var påklädd i hallen och mötte upp mig. Jag
gjorde bara en, en mental notering av att eh, ja de har bägge tillbringat, tillbringat natten
på ett eller annat sätt i eh, lägenheten. Eh, och det är inte en jättestor lägenhet så det
finns inte direkt utrymme för, för att bo i separata rum.
Eh men jag gick inte in på den frågeställningen, jag var intresserad av att se till att de
skulle ta sig i tid till seminariet. Så Anna gick iväg strax tidigare. Och sedan kanske en
kvart senare så begav vi oss till, till LO-borgen, jag och Julian då med andra ord. Eh,
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ska vi se, tänka efter om det var något mer an...
FL: Berättade han något om natten?
JW: Absolut inte. Eh, för det första är det inte min ensak att ställa frågor som är av
personlig karaktär. Särskilt inte med en person som jag har en professionell relation
med. Och för det andra så är inte, jag upplevde att han inte var en person som, som
pratade om privata frågor på det viset. Eh, men det fanns en, en tunn, tunn, tunn
madrass. Som var ungefär så här tunn utan lakan eller någonting annat som låg på
golvet. Eh, och jag noterade för mig själv att, ja han kanske har sovit på den. Men jag
utgick ifrån, utgick ifrån det. Eh och att, jag tyckte att det var väldigt märkligt att hon
hade övernattat där. Men ingenting annat än så.
Sedan begav vi oss till, eh, seminariet. Och det var väldigt mycket människor, väldigt
stort pressuppbåd. Det flesta, utan att kunna veta någonting om statistiken men det såg
ut som att de flesta i, i seminarierummet var medlemmar utav journalistyrket. Väldigt
mycket kameror och videokameror och pennor, diktafoner och så vidare. Och Anna hon
hjälpte till att anordna själva, de praktiska frågorna runt seminariet. Och det fortlöpte
som, som det gjorde, inget anmärkningsvärt.
Och, och sedan när seminariet var avslutat då fanns det väl någon tidsram då man var
tvungen att utrymma LO-borgen. Och vi gick ut och ställde oss, alltså allihopa
inklusive en stor del utav journalistkåren ställde sig utanför, ehm, utanför borgen. Och
då hade Anna sammanställt någon slags lista, eh på journalister, vilka som skulle kunna
få göra intervjun när. Och det prickades av och det tog väl ett bra tag liksom. Eh, och...
Eh... Och så, under tiden så droppade fler och fler personer av, gick iväg. Eh men, eh,
tanken var att, eh, har för mig han heter Peter Wiederud tror jag, han som är, var
ansvarig där på Broderskapsrörelsen. Eh, han och Anna
och jag och en journalist
som heter Donald Boström, vi var de som eh, hade haft kan man säga alla de
ursprungliga kontakterna med, dels med Julian men dels med de från Broderskap också.
Vi skulle efter seminariet åka till en lunch. Och det stod en del personer runt omkring
efter att journalisterna började gå ifrån och det var kanske bara en eller två kvar.
Eh och så gick jag fram till, till, ja heter han Peter Wiederud eller?
FV: Eh om det är han vid Broderskapsrörelsen.
JW: Broderskapsrörelsen ja.
FV: Ja vi har haft (ohörbart) men det...
JW: Jag kanske blandar ihop med namnet.
Vem var det som var ansvarig?
FL: Jag är osäker på namnet.
FV: Ja jag är också osäker på namnet men det är ingenting som vi..,
JW: Nej.
FL: Jag känner igen det sedan tidigare.
JW: I alla fall, eh så jag går fram till honom så frågar jag, ehm, vad, vad som är, är
planen. Och så säger han, ja vi ska gå och äta lunch och så frågar han om jag har något
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förslag på vart vi kan gå. Sedan så föreslås det att vi går till, eh, eller jag föreslår att vi
kan gå till Bistro Bohéme som ligger typ bredvid. Eh och det är några personer som,
som står kvar och jag frågar så här, vilka är det där. Ja, ingen aning. Eh, och, och så
noterar jag framför allt en, en ung tjej som står i någon slag rosa jacka. Eh, ja hon
sticker ut på ett, ett otroligt sätt kan man säga i sammanhanget. Helt chockrosa.
Eh, och, och så frågar jag vem, någonting om ja vem, vem är det där. Eh, för hon stod
liksom lite för nära själva, själva liksom det gäng som var med och organiserade
verksamheten. Och så säger han, nej men hon har, hon har varit med och, och hjälpt till
här som, som volontär eller praktikant, någonting sådant sa han. Eh, jaha säger jag, men
du kan väl se att hon, att de går. För att jag menar jag vill inte att det ska vara några
utomstående på våran lunch. Eh, nu har det ju varit liksom allt ifrån eh, politiker till
journalister till groupies liksom som har stått där nu i nästan fyra timmar. Vi kan väl gå
liksom själva. Så, ja men hon har, hon har hjälpt till så pass mycket alldeles gratis så att
det minsta vi kan erbjuda henne det är att, att, att eh, hon får vara med på lunchen.
Eh, och för att gå tillbaka till det som jag nämnde innan med min varning till Julian. För
min del så ringde det enormt mycket varningsklockor bara av det som jag såg utav
henne. Eh, och att hon helt plötsligt hade hamnat så pass nära, eh, det samtalsklimat
liksom som vi sitter fyra personer liksom och diskuterar känsliga frågor. Eh så är det
någon person som jag inte känner till och jag vet inte vem hon är. Eh och helt plötsligt
ska med på en, på en lunch.
Eh och, men om det, det var så att han heter Peter, han som var ansvarig för hela
seminariet han eh, han sa att, nej men hon ska vara med på lunchen. Och så frågade jag
väl Anna motsvarande om hon visste vem det var. Och så sa hon någonting i stil med
att, eh, att hon hade hört av sig till Broderskapsrörelsen och frågat om hon kunde var
behjälplig med något. Men att hon själv inte riktigt visste vem det var. Eh, sedan...
Eh... Men att hon, att hon jobbade på, eh, Naturhistoriska museet eller något sådant
där.
Eh, ja så vi gick till lunchrestaurangen och om jag inte missminner mig så var det då de
personer som jag räknade upp tidigare, det vill säga det var Anna
, det var jag,
Donald Boström, det var Julian
och den här unga kvinnan.
FL: Kommer du ihåg vad hon hette?
JW: Ja hon hette Sofia. Eh, och... Hon, hon blev placerad längst ut vid bordet. För att
jag tror alla i praktiken kände att hon inte riktigt skulle vara där. Eh och så diskuterade
vi gemensamt hur vi tyckte att seminariet hade gått till eh, och antal andra frågor liksom
utav politisk och journalistisk karaktär.
Eh jag noterade en väldigt konstig passage. För hon satt tyst under, under hela lunchen.
Hon satt bredvid Julian. Jag tror att det var Peter, Julian, hon, jag, Anna, Donald. Eh,
och hon satt tyst under hela lunchen och hade ingenting att egentligen inflika under,
med de eh, i de ämnen som vi diskuterade. Och rätt som det var så, så gjorde hon ett
inbrott i samtalet. Och så frågade hon, hon tittade väldigt intensivt på Julian och så
frågade hon, tyckte, tyckte du om din ostmacka eller något sådant typ. Och jag
reagerade till, jag kommer inte ihåg om det var en ostmacka men det var någonting
sådant, något, någonting väldigt trivialt. Eh och, och han ryckte till också. Och
upptäckte att hon satt där bredvid. Och så tittade han på henne, eh... Och så sa han, eh,
ja vill du smaka. Och så tog hon en tugga från hans ostmacka. Eh, och (skrattar till)...
Ja om ni föreställer er att ni sitter liksom med ett gäng poliser liksom och sedan så är
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det någon person som ni inte riktigt vet vem del är som tar en tugga utav eran
kompanjons ostmacka eh, blir man lite förbryllad.
Eh sedan tog det, eh det mötet, eller lunchen tog slut. Och, eh, jag och Julian skulle gå
iväg på, till, på vårat håll. Jag tror att alla gick åt var sitt håll. Men vänta innan det tog
slut så diskuterades för övrigt ehm, någonting om svenska traditioner. Och jag nämnde
någonting om att, ja är det inte dags för kräftor eller något sådant där. Eh jag drog, man
kanske, det kanske vore roligt för Julian att, att se en svensk kräftskiva. Var på Anna
som då satt bredvid mig hon sa att, ja men jag kanske kan ordna en kräftskiva.
Och så inom loppet utav tre minuter så hade hon ringt ett antal samtal och sedan efter
hon hade lagt på luren sa hon, ja klockan si och så hemma hos mig så blir det kräftskiva
och ni är alla välkomna att komma. Och det var väldigt snabbt och väldigt hjärtligt och
jag tyckte att det verkade trevligt liksom. Framför allt liksom på något vis när det var så
pass otippat.
Eh, så i alla fall vi gick iväg och jag skulle ordna några utav mina saker men jag gick
iväg tillsammans med Julian och alla andra gick i varsina håll. Anna gick väl iväg för
att ordna, eh, ordna inköp utav dels kräftor och dels alkohol, (ohörbart) vara lite svårt
lördag strax efter lunch. Eh och.... Ehm... Och så noterade jag att den här unga, unga
flickan Sofia följer efter. Dels, ja mig och Julian.
FL: Mm.
JW: Och, och jag drar ifrån Julian lite grand åt sidan och så frågar jag så här, vad, vem
är det. Och så tittar han på mig så h ä r j a men hon jobbar väl med Broderskapsrörelsen.
Hon har sagt att, att hon kan hjälpa mig att få tag i en sladd till datorn så här. Jaha, ja
okej. Så vi går tillsammans vi tre till en datorbutik och frågar om det finns, ja någon
sladd där som de ska ha. Eh och det finns inte på butiken, då går vi till en annan
datorbutik och det är samma sak där, eller den är stängd. Eh, och så tänker jag, ja men
nii^arftoi^gj
'Väl
t

ij^efrfe
ijétockKojm^Éh, och han frågar mig,"
vad heter det, vill du att jag följer med dig och hjälper dig med några saker eller, eh, så
jag gör det hemskt gärna. Säger jag, nej men gå du på museum så ses vi på kvällen på
kräftskivan.
Eh, så de viker av till museum. I alla fall vad jag vet. Och, och jag går på mina ärenden.
Eh, sedan, eh fram mot, mot kvällstiden så kommer jag till, eh, till Anna
De har
ringt mig några gånger och frågat var jag är, eh... Jag kom väl för sent, tok för sent
antar jag. Och så kom jag till den där kräftskivan helt enkelt. Då har de bokat, eller
dukat ett bord på innergården. Eh, det är förutom Anna och Julian och Donald som
sitter där, så är det två personer från Piratpartiet. Ehm, och ytterligare tre, fyra tjejer och
en kille, kompisar till Anna. Och jag utgick från att de på ett eller annat vis var, var
antingen knutna till Broderskap eller på något annat sätt, eh... Ja, eller att det helt
enkelt var kompisar J a g tänkte inte så mycket på, på den frågan.
Eh, och så fortlöper kvällen. Eh, och så noterar jag, en, ett underligt eh, meningsbyte,
man kan säga. Det är en väldigt hjärtlig kväll, det kan jag säga liksom på en gång.
FL: Mm, mm.
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JW: Det är absolut ingenting, eh, hätskt liksom eller något sådant, förutom en sak. Och
det var då en, en väninna till Anna
som satt ganska långt bort ifrån mig, eh, som
gör det ganska tydligt att hon är dels lesbisk och dels har ett, ett ganska starkt agg mot
män i största allmänhet. Eh och hon säger någonting i stil med, hon skriker över bordet
till Anna att, eh, ja nästa gång så ordnar vi en kräftskiva utan män eller något sådant
där. Så jag bara la den, den frasen på minnet. Sedan så frågade jag lite på halvskämt så
här, spann jag vidare, den frågan med, med Anna. Så här bara varför de skulle göra det.
Sa hon någonting i stil med, jaja men det är bra när kvinnor kan, kan komma ihop bara
själva liksom, vara starka tillsammans eller något sådant.
Eh, och vidare under kvällen så, eh, har jag för mig att jag frågade, eh, jag frågade
Anna, ehm... Nej jag frågade nog först Julian, eh, var, var han skulle, skulle bo den
kvällen.
FL: Mm.
JW: Eh och, och då sa han, ja jag har ett par erbjudanden. Jaha, jaja, nej men verkade
vara fixat liksom så. Och, och så säger han, jo jag har blivit inbjuden utav den här unga
damen som, som, vi, som vi träffade innan, Sofia då. Men det var någon teknisk detalj
eller något sådant som skulle ordnas innan de kunde träffas. Jag vet inte vad den
tekniska detalj var, jag var inte nämnvärt intresserad av det, jag ville bara fråga om han
hade någonstans att ta vägen. För om, om jag skulle upplåta min lägenhet åt honom
eller så. Eh, och sedan så frågade jag Anna om det var okej alltså att han stannade kvar
hos henne istället eller om hon ville att jag skulle ta med honom. Eh sa hon, nej då det
är inga problem han får, får gott bo här.
Eh och sedan så var väl klockan väldigt mycket, var kanske tre eller något sådant och så
gick, gick alla utom Julian och, och Anna. Jag hjälpte till att bära upp de sista, sista
glasen och sådant. Och, och då tog jag farväl utav dem inne i lägenheten. Och då var
det uppenbart att, att de bägge skulle sova i lägenheten.
FL: Var det någon, något mellan dem så där som du kände under kvällen?
JW: En, en stark vänskap...
FL: Okej.
JW: ... en väldig hjärtlig vänskap. Det fanns ingen, inga öppna flörtar som jag såg. Och
det var därför jag inte heller, eh, eller jag fick liksom känslan någonstans av att, eh, av
att Anna eh... Hon, hon ville liksom ta hand om Julian på något vis.
FL: Mm.
JW: Jag fick ett antal SMS utav henne några, några dagar senare. Jag minns inte exakt
dagsföljden men som var något motsvarande, jag kan visa upp det om du vill. Eh, som
är ungefär den, i den, ehm... (tystnad). Här. Eh, 16:e augusti, det innebär...
FL: Måndagen.
JW: Måndagen.
FL: Ja.
JW: Ja. Vi träffades dagen innan också skulle jag tro, söndagen. Men i alla fall där,
SMS. Eh, och då på, det här är måndagsmorgonen och då skulle jag och Julian träffas
eh, på Sveriges Television då. Och så skriver han till mig eh, att, eh, hej nu har jag sagt
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åt honom tre gånger att han måste duscha, han luktar fruktansvärt jag står inte ut, du är
hans bästa svenska vän, ja det är hennes definition, kan du komma på något sätt att lösa
problemet, tack Anna, Och jag svarade väl någonting i stil medhahaha, eh, ja och så
svarade hon vidare, haha okej, men du kan väl (ohörbart) någon snygg piratbrud att
(ohörbart) som förutsättning for att ta med honom hem eller påpeka det själv eller
något. Har, nu har jag i alla fall tvångstvättat hans kläder.
Eh, och under de kommande dagarna så, så eh, så träffas vi varje dag. Det vill säga
både Julian och Anna
. Dels för arbete som rör mig och dels för att hjälpa till med
olika intervjuer. Och vid det här laget så har Anna och Julian utvecklat någon slags
relation där hon är hans, hans plastmamma liksom. Eller något sådant. Hon ser till att ta
hand om hans tvätt och ser till att han äter ordentligt. Ja hon, hon pratar om det flera
gånger.
Och, och ehm... Samma kväll som jag, eller kvällen innan jag åker iväg, det vill säga
på tisdagen tror jag, så hade jag lämnat Julian vid en, vid en restaurang. Och så ringer
Anna och så säger jag, ja han är där och där eh du kan väl... Nej hon ringer mig så.
Frågar om var han är, hon skulle gå ifrån jobbet. Och så frågar, eh, då frågar hon var
han är och så säger jag, han är där. Eh och så skämtar jag till någonting om att, ja vad
heter det att, eh, vi har blivit eh, vi har blivit någon slags ehm... Eller jo jag säger, du
får ta över ansvaret nu för vårat adoptivbarn. Så säger hon, ja, ehm, ja jag har länge,
ofta tänkt på att ha ett adoptivbarn, jag visste inte att han skulle vara, att han skulle vara
så vuxen. Men det, det är liksom en väldigt hjärtlig liksom, väldigt hjärtligt samtal.
FL: Mm.
JW: Och så går hon iväg och träffar upp honom.
FL: Uttrycker hon någon gång önskan att han ska flytta därifrån?
JW: Jag frågade henne faktiskt nästan varje dag, Eh, och jag vet att det inte är min
ensak att ställa en sådan fråga. Eh men, men jag försöker, jag tar ifrån, tar bort henne
lite, någon, några tillfållen. Och så frågar jag så här, är allting lugnt. Alltså utan att gå in
på några detaljer så här, vill du, är det lugnt att han bor där, vill du att liksom att jag
ordnar, försöker ordna någonting annat. Eh och säger hon, nej men det, det är just att
han, han, han sover liksom inte på nätterna så det kan vara lite jobbigt, eh, och så har
han lite svårt att sköta hygienen. Eh, men, nej det är klart att han får bo hos mig, det, det
är inga problem, bara så jag vet ungefär hur länge det är. Eh, men jag tror att den frågan
ställdes från min sida, antingen tre eller fyra gånger. Det vill säga, eh, från första
gången som, som då var lördagen eh, fram till...
FL: Seminariedagen, ja just det.
JW:.. .seminariedagen, måndagen, tisdagen.
FL: Ja. Pratar Anna eller Julian med dig om att de har en, har, eller har haft eller ska ha
en sexuell relation?
JW: Absolut inte.
FL: Ingen av dem?
JW: Absolut inte,
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FL: Nej.
JW: Och uppriktigt talat eh, så, eh, nu vet jag ju att det har kommit ut, vad heter det läst
i kvällspressen lika väl som ni har gjort..,
FL: Mm.
JW: .. .att de tydligen hade det. Eh men det kom som en absolut chock for mig. Vilket
kanske så här, nu när jag berättar, berättar det här kanske inte borde göra. Men av
någon anledning så ehm, så fick hon och jag en sådan relation, dels med varandra men
dels gentemot Julian att det kändes snarare som att eh, ja vi hjälpte till liksom att ta
hand om våran gäst. Och lika osannolikt som att jag skulle ha en sexuell relation med
Julian upplevde jag att det skulle vara som att hon skulle ha det. Eh... Men... Ja. Jag
tänkte överhuvudtaget inte ens på det. Förutom just den första, första eh, den första
stunden som jag upptäckte att de sov i samma lägenhet. Men sedan efter det så, så eh,
lät jag den tanken vara.
FL: Träffade Julian någon annan kvinna under den här perioden? Du har ju berättat att
han och Sofia gick till, till hennes arbetsplats vid ett tillfälle och att.,.
JW: Jag vet inte vart de gick, eh...
FL: Nej men...
JW: ...(ohörbart).
FL: .. .det pratade om det.
JW: Mm.
FL: Och sedan att han var erbjuden att sova över hos henne.
JW: Ja.
FL: Men, gjorde han det?
JW: Ehm, det har jag inte en, en, någon vetskap om egentligen vad han, vad han gjorde.
Jag vet att vi skulle träffas... Eh, ja det kan jag egentligen kolla här också, jag fick ett
SMS utav Anna i det avseendet med. Eh, jag frågar, eh... Här. Det här är den 17:e
augusti, god morgon, kan du påminna J om att vi har ett möte klockan 12 på
journalistförbundet, misstänker att (ohörbart) sover och jag hinner tyvärr inte hämta
honom idag. Det är jag som skriver. Anna
svarar, han är inte här, han har planerat
att ligga med kashmir-tjejen varje kväll men inte kommit iväg, kanske fick han till det
igår? Det här 09:40,17:e augusti. Mitt svar...
FL: I7:e augusti?
JW: Mitt svar 17:e augusti, mitt svar, dålig smak, har du hennes nummer. Hennes svar,
osäker på om han har någon smak alls ärligt talat men hon var väl söt. Not mentally fast
enough enligt J. Men kashmir och bröst och idoldyrkan vägde upp. Nej tyvärr inte,
sofia,
@hotmail.com, jobbar på Naturhistoriska det är allt jag vet.
Eh, och sedan så missar han det mötet som vi hade avtalat. Eh och jag får, jag ber, jag
ber olika folk att ringa honom under dagen för jag hade rätt mycket att göra, i övrigt.
Och sedan så dyker han väl upp vid 2-tiden tror jag, Och så, så ses, förflyttar vi det
mötet som vi hade med, på journalistförbundet till klockan fyra på kvällen istället.
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Eh, och då, just det jag talade med honom runt lunch, alltså då det här mötet skulle äga
rum på journalistförbundet, så fick jag tag i honom på telefon. Och så berättade han att,
eh, att han satt fast på ett tåg. Eh, och att, eh, att det skulle ta ganska lång tid att komma,
komma in till stan. Så jag misstänkte att det var ett pendeltåg eller vad det nu kan vara
eller någonting. Och, ja han hade felberäknat tiden helt enkelt. Eh, så jag gav honom en,
en vänlig utskällning och sedan så förflyttade vi mötet. Det var ju trots allt med
journalistförbundets ordförande. Så att det, i svenska sammanhang, så även om han
kanske är väldigt känd inom svenska sammanhang så är det svårt att ordna sådana typer
utav möten och förflytta dem två timmar hit eller dit.
FL: Mm, Men inte mer tal om var han hade tillbringat natten eller med vem eller?
JW: Jag tror inte att jag ställde den frågan, Eh, och det har mer att göra med, med mitt
försök liksom att, eh... Även om, om man har en vänskaplig, vad kan man säga,
relation i den bemärkelsen liksom att man kan gå och, och, tillsammans på en kräftskiva
eller hjälpa till liksom att hitta rätt, vad det nu kan vara för någonting, med alla de
sakerna, så kände inte jag att jag ville veta om hans privatliv. Men jag gjorde det klart
tydligt att jag tyckte det var eh, taskigt att inte komma tid liksom till ett möte.
FL: När han väl flyttade ut från Annas lägenhet, varför gjorde han det och när, vet du
det?
JW: Jag åkte utomlands, jag sa datumet där...
FL: Ja just det, på onsdagen där.
JW: Så att då var han, mig veterligen fortfarande kvar hos Anna.
FL: Okej.
JW: Eh...
FL: Efter det...
JW: .. .han skulle åka, han skulle åka utomlands. Och han skulle åka utomlands dagen
efter mig. Eller om det var samma dag, Eh, så förstod jag, förstod jag planen. Och, och
då frågade jag även Anna som sagt om det var, det var okej att han stannade till, till
samma dag då som jag åkte. Eh, så därför tänkte jag inte heller på att, ja alternativt så
hade han kunnat ta min tomma lägenhet om han skulle stanna kvar. Men jag har ingen
aning om varför han, han åkte eller vilken dag det var eller något sådant.
FL: Och då åkte du, och, efter det att du hade åkt hade du kontakt med honom då.,,
JW: (ohörbart).
FL: ...eller med Anna?
JW: Nej j a g , eh, fick däremot ett samtal från Donald Boström, När jag var, när jag var
utomlands. Eh... Vilken dag det kan ha varit. Kommer, kommer faktiskt inte ihåg
vilken dag det var. Men jag fick i alla fall ett samtal där, där Donald sa till mig, eh,
sitter du ner. Och, och jag blev genast väldig orolig. Och så sa han att, att Julian har
anklagats för våldtäkt, eh, på, på den här unga tjejen Sofia. Och att Donald hade pratat
med Anna
. Och att Sofia hade pratat med, med Donald. Och att Anna var fly
förbannad på eh, på det som hon hade hört från Sofia. Eh, och att hon av ett eller annat
skäl eh, hade trott på det som Sofia hade sagt. Eh, och att de skulle, skulle mötas. Ja
vilken dag det var.
FL: Och hur, vad hände sedan med den informationen?
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JW: Ja jag, jag blev helt chockerad, eh... Vad, vad kan man göra med en sådan
information liksom.
FL: Nej, Tog du kontakt med någon eller var det någon som delgav dig sedan
fortlöpande vad som hände eller?
JW: Nej alltså det var, det var under den dagen som jag, eh, som jag fortfarande fick,
eh, fick kontakt eh, med, eh, genom Donald. Och, och sedan åkte jag ut i landsbygden
liksomjag var, jag varJ a . . . Har väl i och för sig ingenting att göra med förhöret men
jag var i Kazakstan.
FL: Mhm.
JW: Och ute i Ariasjön, med väldigt sporadisk telefonkontakt och internetkontakt
liksom och.., Och allt vad det nu kan vara. Eh... Så jag, jag var helt chockerad. Och
sedan dagen efteråt... Ja så var det, dagen, dagen efteråt så kom det här ut som
huvudnyhet i, i världspressen. Och sedan några timmar senare så var hela, hela fallet
nedlagt. Eh, och, for min, ja först var det ju en jättechock och, Över att det var en
anklagelse och sedan så var det en jättechock Över att, eh, hela historien hade kommit ut
så snabbt och att åklagare hade tagit tag i det så snabbt. Och sedan en jättechock över
att, över att hela fallet var nedlagt. Eh, så att från min sida så, så tyckte jag bara att det
här, det luktade helt fel alltihopa från början till slut. För det var något som inte stämde.
FL: Och de turerna följde du dem på webben eller på...
JW: Ja J a g fick ju några samtal...
FL: Okej.
JW: .. .eh, från Donald. Och det är klart att jag... Nej jag hade faktiskt inte så mycket
tid ens att följa det på webben. Eh.., Det var någon enstaka gång som jag lyckades
koppla upp mig på något nätverk.
FL: Har du haft kontakt med Anna

efter...

JW: Jag ringde henne då samma dag som, eh, alltså precis, samtalet efter, efter Donald.
Men det samtalet var väldigt kort, hon skulle precis gå och träffa eh, Sofia för att, eh,
för att gå och konsultera med eh, med polisen. Men det som framkom från det samtalet
det var att eh, jag kanske förstod fel så men det som framkom från det samtalet det var
inte det som, som Donald hade sagt innan. Eh utan det var helt enkelt
som Smlcom^un^er ;dpt lamtäTeti^
FL: Och blodprovet skulle vara för att...?
JW: HIV. Alltså de var ju, som jag förstod så hade, eh, hade de haft samlag utan,
utan... Men det här är ju andrahandskällor från min sida, det är det som Donald
berättade för mig. Att, och Anna. Att de hade haft samlag utan, utan kondom. Och att,
eh, Sofia var orolig för, för att ha fått någon smitta. Och att hon tydligen hade velat att,
att Julian skulle kolla sig. Och Julian hade tydligen inte velat göra det. Eh, just det, då,
då pratade jag faktiskt även med, med Julian. Jag ringde honom. Eh tid, tidsramarna
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liksom flyter in i varandra så det är svårt att minnas exakta händelseförloppet.
FL: Mm, mm.
JW: Men då ringde jag honom och frågade, vad fan är det frågan om. Och då säger han
att ja, vad heter det, hon vill att jag ska göra ett, ett blodprov. Så men fan gör det då
liksom. Vad, vad är grejen. Så, nej men jag, jag kan göra ett blodprov men jag vill inte
utpressas till att göra ett blodprov. Ehm... För de säger att de antingen går till polisen,
eller, Sofia, att hon antingen går till polisen eller så gör jag ett blodprov. Så jag kan ge,
jag kan ge henne det men då gör jag det hellre av, av, eh välvilja liksom än att det är en
utpressningssituation. Sa jag, men fan se till att du gör det där jävla blodprovet nu
liksom. Det där är ju, alltså om hon är orolig, det är ju befängt. Eh, och sedan så
blandade inte jag mig i, eh, (ohörbart). Och kom ihåg att jag är 4500 kilometer bort
liksom på telefon...
FL: Mm,
JW: .. .och jag har fullt med helt andra saker i huvudet.
FL: Men berättar, berättar han något om relation, alltså om umgänget mer?
JW: Eh nej, jag tror väl att han berättade att han, att han hade eh, hade sex med, med
Sofia. Ehm,.. Tror inte att det var någonting annat han nämnde då.
FL: Ni pratade inte om Anna?
JW: Nej. Eh, annat än att, eh Sofia hade kontakt med Anna. Och att Sofia var väldigt
arg för Ann.. .För, förlåt Anna var väldigt arg för Sofias räkning. Jag fick intrycket
också utav det samtalet som jag hade med Anna av att Sofia, av att Anna hade, eh...
Hade någon slags systerskapskänsla gentemot den här yngre tjejen, att hon ville hjälpa
henne. Och vad jag förstod så var det därför hon tillsammans med henne skulle gå till
polisen för att få vägledning om huruvida det gick att tvinga eh, Julian att göra en, eh,
ett HIV-test.
FL: Fick du någon känsla av vad Julian har för, generellt for kvinnosyn?
JW: Generellt för kvinnosyn. Alltså det är en, en lika svår fråga som att säga vad har,
vad har Anna generellt liksom för manssyn.
FL: Jaha, men jag tänkte bara om han uttryckte någonting som du reagerade på eller om
han på något sätt visade...
JW: Nej utan, nej alltså det, det jag kan, det jag kan säga snarare är väl liksom det som
jag noterade under, under de här, det är nästan två veckors tid liksom som jag umgicks
med honom. Eh, att.,. Eh... Att han har en, en ohygglig kvinnomagnet.
FL: Mm.
JW: Eh, men mer utav alltså, väldigt gentlemannamässig liksom gentemot, gentemot
kvinnorna. Eh, och sedan så förstod jag väl liksom nu i efterhand, har lagt ihop ett och
ett, att förmodligen så var det rätt många tjejer som liksom... Eh, gjorde allt vad de
kunde liksom för att hamna i säng med honom. Och sedan vart de hamnade det vet det
sjutton jag, men nu låter det ju som att, som att det kan vara rätt många som har, eh,
lyckats... Eh... Men jag noterade ingenting anmärkningsvärt i hans kvinnosyn.
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FL: Nej.
JW: Däremot så noterade jag som sagt, eh, en märklig mansyn i, i Anna
sällskap. Och det var det jag nämnde med den här...
FL: Ja just det.
JW; .. .den här lilla, lilla anekdoten. Fast det fanns, det var mer en, en känsla som, som
fortlöpte under kvällen just från vissa utav tjejerna i det här kräftskivesällskapet.
FL: Mm. Får jag bara göra en liten paus i förhöret. Klockan 11... 10:55.

(Paus i förhöret)

FL: Då kan vi återuppta förhöret klockan 10:59. Så, då ska vi återgå till där vi var och
det var, du pratade om snarare Annas kompisars syn på män än Julians.
JW: Ja.
FL: Okej.
JW: Och, jag fick som sagt ett lite, lite konstiga vibbar, eh... Det händer ju då och då
liksom att, särskilt inom universitetsvärlden, eh, att man träffar på det som, eh... Alltså
jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det här för att det här kommer ju förr eller senare
komma ut i kvällspressen, men det händer ju, eh, händer ju då och då att man träffar, eh
unga kvinnor som har tagit liksom en, en... De har fullföljt liksom en resa, eh, där i
namn utav feminism så tenderar de att bli lika shovenistiska som de mest shovenistiska
män kan vara, fast i, på den feministiska skalan. Och, och det yttrar sig ofta i att, att
sådana här, att vissa unga kvinnor då kan prata om män som sexuella redskap och att de
inte behövs for intellektuella samtal. Och att det bara är män som, eller bara kvinnor
behöver varandra. Alltså, kanske är mer en fråga av min generation, ni kanske aldrig
har stött på det, eh.... Men jag har stött på det rätt ofta i, framför allt inom
universitetsvärlden.
Och jag fick, fick den känslan bland vissa utav Annas vänner. Eh, och när det här
samtalet, det här korta inflikandet kom upp så fick jag en snabb känsla av att det, det,
ja, nej alltså jag vill inte säga att Anna eh, var sådan. Men hon, hon bejakade den sidan
hos, eh, hos den här kvinnan, hos hennes vän. Ehm... Det är väl det enda så här
karaktärsdragmässigt, men jag vet inte om det, om det att det ska falla på, om skuggan
ska falla på Anna. Det är svårt att, svårt att bedöma.
FL: En sista fråga, har du, vi har berört det tidigare också just det här om du har pratat
med Julian om hans sexliv eller hans, hans, kanske mer vad han skulle föredra rent
sexuellt. Och du har sagt att ni har pratat om hans sexliv.
JW: Absolut inte.
FL: Men avslutningsvis då, har ni någon som helst gång berört, berört någon, någonting
i hans privatliv vad det gäller den sexuella biten, hans preferenser eller vad han föredrar
på något vis?
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JW: Absolut inte.
FL: (ohörbart) ingen, ingenting. Eh, har han någon gång... Vet du om han har några
barn?
JW: Alltså jag har ju läst i tidningarna på samma vis som (ohörbart).
FL: Okej. Men det var ingenting som ni pratade om heller?
JW: Som sagt min relation gentemot Julian... Så jag förstår ju liksom efter förhöret här,
särskilt med tanke på att det rör sig om kräftskivor och dylikt att det kan verka som att
vi har haft en intim privat relation men vi har ju faktiskt en professionell relation. Och
det, ärligt talat så intresserar det mig inte.
FL: Nej. Han har inte heller uttryckt någonting om barn eller att han, att han vill ha barn
här i Sverige?
JW: Nej jag har, jag har aldrig hört det (skrattar).
FL: Nej. Jaha, men jag är nöjd.
Har du några ytterligare frågor Mats?
FV: Ja några förtydligande frågor egentligen.
FL: Mm, mm.
FV: Du sa, var det första gången du träffade Julian, det var i London?
JW: Det var inte första gången jag har träffat honom men det var första gången i det
här, eh, under den här tidsperioden. Eh, jag har, eh, även skrivit om, om Wikileaks
tidigare, eh, och jag har träffat honom i New York. Det kan ni läsa om på Aftonbladet.
FV: Men ungefär hur länge har du, liksom inte känt, men haft kontakt med (ohörbart)
om man säger första gången du hade en kontakt med honom?
JW: Eh jag har träffat honom i New York i, eh, april kanske något sådant.
FV: Mm.
JW: Eh, och vi har haft, eh, någon slags, ehm, sporadisk kontakt på e-post innan dess.
FL: Mm.
FV: Mm. Vi har ju pratat rätt, hamnat väldigt mycket på tjejerna, hur de betedde sig på,
på, runt honom. Att det var, som du själv benämnde lite groupies.
JW: Mm.
FV: En fråga jag har, alltså hur, alltså Julian, hur svarade han upp till det här, den här
uppmärksamheten från tjejerna?
JW: Jag tror att han... Eh, att han tyckte det var trevligt. Eh, och det jag tror, som sagt
det var som jag förklarade, det var därför som jag hade det samtalet med honom. Att det
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kan verka hur trevligt som helst men du har ingen aning om vem de är.
FV: På den här kräftskivan så sa du att det var en del andra tjejer, bland annat den här
tjejen som uttalade sig lite som, som du hade reagerat på.
År det några av de här andra tjejerna som söker uppmärksamhet av Julian?
JW: Under kvällen?
FV: Mm.
JW: Inte på det, på det sättet, eh... Inte på ett fysiskt sätt, så kan jag väl säga. Men,
men, eh... Alltså om du föreställer dig att det är en, en mycket känd rockstjärna som
sitter på en fest så finns det vissa blickar liksom och, och vissa sätt liksom att, att
snarare rikta uppmärksamheten mot en person. På det sättet så skulle jag väl säga att, att
så gott som alla tjejer på den kräftskivan betedde sig gentemot honom. Men inte, det
gör inte saken sexuell för den (ohörbart).
FV: Nej, Julian själv då på den här kräftskivan, märker du att han gör närmanden, inte
av sexuell, men alltså att han försöker fånga deras uppmärksamhet?
JW: Jag märker inte det, Eh och, alltså det handlar ju någonstans om, jag vet inte om ni
har träffat honom ännu men, eh... Julian är en, en person som har vissa karaktärsdrag,
eh, som, som liksom någonstans det, det (ohörbart), det... Jag får intrycket av att han är
en person som tycker att det, eh, det är mer stimulerande för honom att prata om sin, sitt
yrkesområde. Alltså nästan så att det blir en extrem situation. Alltså ni vet, det finns
vissa människor som, som inte kan skilja liksom, eller som tvärtom skiljer på sina
yrkes- och privatliv. Men Julian i min mening är en person som konstant är intresserad
utav, utav frågor som rör politik och journalistik (ohörbart) eh och det syns också på det
viset i, i, eh, i hans kroppsspråk. Att, eh, om du tänker på blickar liksom och, och
närmanden så är det snarare liksom blickar och intressen gentemot ett intressant
samtalsämne.
FV: Mm.
JW: Och det kan ju vara att det är en tjej som initierar ett intressant samtalsämne, men
den blicken får jag från honom också- Fast inte en sexuell blick.
FV: Nej. Okej. Vet du om... Nej vi släpper den frågan. Däremot du, vi pratade om att
du pratade med den här Anna och den här kashmir-tjejen.
JW: Det är Sofia, kashmir-tjejen.
FV: Kashmirtjejen. Men hur, alltså det låter, jag får upplevelsen av att det är lite
nedlåtande.
JW: Från Annas sida?
FV: Ja eller från er bägge kanske i det samtalet gentemot henne, ja vem är det liksom.
JW: Ja alltså det, för att hon kom från ingenstans och det var ingen som visste vem,
vem, vem hon var. Och det, utseendemässigt så, så var det en tjej som, som gjorde allt
för att spela på sin sexualitet i ett sammanhang där, där folk var exceptionellt
professionalistiska. I sin utstrålning, sedan så visar det sig att folk inte alltid är
professionalistiska liksom på andra vis och det... Alltså utifrån det som ni tar fram här
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så visar det sig att Julian också uppenbarligen har legat med folk. Men, eh, i själva
utstrålningen så var hon definitivt.., Hon platsade inte in liksom.
FV: Nej. Och det, den uppfattningen får du att Anna också hade?
JW: Ja utifrån de SMS som jag läste upp för dig också.
FV: Ja. Ja.
FL: Får jag bara fråga, Sofia träffade du henne den dagen?
JW: Jag träffade henne den dagen.
FL: Ja. Någon gång ytterligare?
JW: Eh... Nej.
FV: Och ingen kontakt heller med henne?
JW: (ohörbart).
FV: Nej. Okej. Jag har inga mer frågor.
FL: Har du några frågor?
JW: (ohörbart).
FL: Nej, Då avslutar vi förhöret klockan 11:10.

Utskriftsdatum: 2010-09-23
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DB: Japp
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DB: jag träffade Julian första gången i våras, alltså våren 2010, kom inte ihåg exakt vilken
månad men det var i samband med att han hade blivit intervjuad i Aftonbladet av en
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journalist som heter Johannes Whalström. Ehee Ha och då fick jag veta via Johannes och
Aftonbladet att Julien skulle komma till Sverige och jag blev tillfrågad om jag ville vara med
på ett möte,
FV: Ohörbart
FL: Vi kör ändå för det fortsätter att spela in i alla fall
DB: Annars har jag en du kan låna
FV: Nä det är någon ting som e
FL: Nä men det rullar
DB: Kan det vara batteri varning
FV: In case of emergency.
Använde två diktafonerför säkerhets skull
DB: Ja.
FV: Så.
FL: Den får pipa hur mycket den vill nu.
DB; Ja.
FL: Bra. (ohörbart). Ja...
DB: Ja.
FL: .. .då, om du forsätter berätta från...
DB: Ja, där jag var då.
FL: Ja.
DB: Julian hade alltså fått en ganska stor presentation i Sverige via ett stort uppdrag, en
intervju i Aftonbladet. Eh, möjligtvis var det, det som gjorde att han bestämde sig för att åka
till Sverige, den tidpunkten. Sedan hade han ju tankar visade sig på Sverige ändå, av
yttrande- och tryckfrihetsskäl, alltså den lagstiftningen det finns... Eh, i samband med att han
kommer hit så blir jag tillfrågad om jag vill vara med på ett möte...
Dikiafonen slutade fungera. Förhöret fortsatte med endast Olofssons Diktafon
FV: Nu dog den.
FL: Vi fortsätter på din.
FV: Så.
DB: Med Julian och ett antal journalister. Och jag sa naturligtvis ja, jag som väldigt många
andra var både nyfiken och intresserad av vad det här var för någonting. Eh så vi hade ett
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möte, eh, med honom, ett antal journalister som hade fått samma fråga. Det som händer nu är
ju att runt Wikileaks så har det blivit ett journalistsamarbete. Alltså det sista kända var ju der
Spiegel, Guardian och New York Times i London. Det finns även andra tidningar och
tv-bolag inblandade. Och i Sverige så var det här något slags, embryot, kunde bli något
liknande. Eh, ett antal journalister från olika arbetsplatser men också SVT och Aftonbladet
som mediaorgan i sig, också inblandade i de här diskussionerna. Eh, så det var ju såklart
väldigt intressant.
Sedan åkte Julian utomlands igen och kom tillbaka en gång till. Och då hade vi ytterligare ett
möte, fortsatte den diskussionen. Om man nu ska göra det här, pratade vi om, vad ska man
göra och hur ska vi göra och vad vill vi göra. Eh, jag minns det som, inga beslut fattades,
ingen organisation bildade,.. Alltså det fanns inga sådana formella utan det var liksom
diskussioner. Eh men jag minns ungefär som att alla svenska journalister tyckte ganska
likadant, att man tittar på det här materialet som är guld värt för en journalist såklart, att det
man vill det är ju att få papperen på bordet. Och här fanns det liksom möjlighet att få,
bokstavligt talat, papperen på bordet. I en mängd frågor, inte bara de här som är kända. Eh,
och att vi skulle i så fall göra det som journalister, göra en bedömning av allmänintresset. Och
sedan utifrån det, eh, publicera, eventuellt publicera någonting då. Det vill säga, inte göra
som Wikileaks normalt gör, publicera allt. Utan vi (ohörbart) som en mer, ja svensk vanlig
publicitetsvinkel på det. Och runt det var väl alla ganska eniga,
Eh, och sedan har det inte blivit något mer, sedan åkte Julian utomlands igen. Eh och så
hände det här der Spiegel-, New York Times-, Guardian-samarbetet. Eh, ett annat
samarbete har planerats vet jag, där jag inte är alls inblandad men... Eh men ungefär samma
media sitter och tittar på ett material. Och vi började prata om, eh, om vi skulle göra ett
liknande projekt i Sverige med ett annat material. Och där Aftonbladet, SVT, och några, ja
andra journalister var vidtalade. Det har aldrig kommit igång, alltså något dokument att titta
på, rota i, researcha har aldrig uppenbarat sig, eh, ännu. Men finns kvar i luften. Efter den här
stormen har lagt sig så kanske det återupptas, kanske inte. Eh, så att vid tre tillfällen när
Julian har varit i Sverige så har jag träffat honom. Och diskuterat just de här sakerna, jag
bland många andra då.
FL: Det första tillfället var det i våras då?
DB: Ja, i våras.
FL: Ja, okej.
DB: Och andra tillfället var också innan sommaren.
FL: Ja. Och det här tredje tillfället det är då han ska hålla föredraget eller?
DB: Just det, i samband med att han blir inbjuden av Broderskapsrörelsen, Eh, och då i
samband med det så blir jag uppringd av Anna
som jag inte hade träffat då men fick en
bra kontakt med ganska snabbt. Eh, därför att det blev ett enormt mediaintresse och hon
undrade om hon kunde få lämpa över all media till mig, i alla fall ganska mycket media så
att... Så när de ringde till henne som är då en part och inbjudande organisation så studsade
hon dem oftast vidare till mig.
FL: Okej.
DB: Eh så plötsligt så blev... Och jag sa, jag har mer mediavana än henne. Känner många av
de här journalisterna som ringer. Så jag sa ja, det kan jag göra utan att ana vilken enorm tid
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det skulle ta. Och plötsligt så tror såklart många också att jag är någon slags
mediakoordinator för Wikileaks och så, men så var det ju inte.
FL: Nej.
DB: Utan jag bara hjälpte till, hjälpte Anna och Broderskap att styra upp inför den här
konferensen (skrattar till).
FL: Mm.
FV: Är du aktiv i Broderskaps...
DB: Nej.
FV: ...rörelsen?Nej.
DB: Nej, nej inte alls.
FL: Men du sa, och det var Anna som tog kontakt med dig?
DB: Ja.
FL: Ja.
DB: Eh, jag hade haft kontakt med Peter Weiderud. Honom har jag känt sedan många år, eller
känt, stött på varandra i internationella sammanhang. Jag är mest utrikesreporter.
FL: Mm.
DB: Peter Weiderud på Broderskap, som är ordförande för Broderskap är också väldigt
internationellt engagerad så vi har träffats ibland i Riksdagshuset eller ja så där. Eh, men när
den här tilldragelsen skulle gå av stapeln så fick Anna det på sitt bord att vara pressansvarig
och då, då ringde hon mig och bad, kan du, kan jag få lämna över lite media till dig (skrattar
till). Jag sa, så fick hon göra det. Och sedan drog, eh, en ganska stor cirkus igång runt då det
här intresset inför seminariet. Eh, sedan drog en ännu cirkus igång en vecka senare, när Anna
och den andra kvinnan gick till er. Och då hade ju, då var mitt telefonnummer redan
upparbetat hos världspressen så att då kom nästa storm.
FL; Okej.
DB: Eh...
FL: Ja. Under, om man säger det här, när det här drar igång, det här som är anmält...
DB: Mm,
FL: .. .vilka reaktioner, alltså om man säger så, vad får du för reaktioner ifrån Julian då?
Var det han, du har kontakt med han då förstår jag?
DB; Ja, jag har, det finns en förhistoria alltså innan... Jag hade ju daglig kontakt med Anna
och Julian, alltså i samband med seminariet. Och Äftip'ppjijajg^
/"
dagen^pftast;-Eh såklart, eftersom ^ediä;:de£ y ^ e t f ^ e j i a ^ ^
Och^nnandet h^rcjrar
ringer :^nnå tilI;mig;;QcV^
jäg/
har ^ g i f ö m t ^ yih^^aHtiskf-li^
Jujianoci j 3g:,
de|,:ajiltsa spontant Ut^n ati någon nar fragat äå hade hon slcojåt metiatt Julian bor i hennes ^
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^ ä g e ^ t ^ c M i ^ e r . iheim^s.säijg

något^sex:har^yiInté
försökt; > >
*mgén kommenterar det utan 'det skojas vidare.' ' 51'

Men så ringer en dag, jag tror att det är torsdagen då. Eh och jag hör på hennes röst att hon,
det är något allvarligt. Så säger hon, det är inte sant det jag har sagt, vi har visst haft sex.
Jaha, sa jag, blir lite förvånad (ohörbart) ringer upp och berättar det för mig. j E ^ l ^ h l ä å ^ e ^ J t ^
shadé 'Varit &'iviUigä/Öch;;nu'berättar
jag med Annas ord, och det är den enda versionen jag har faktiskt. Eh och vi hade mycket
samtal, och det här berättar jag nu för att komma fram till din fråga...
FL: Mm.
DB: .. .eh, eftersom det fanns en förhistoria. Och då berättar hon att Julian och Sofia hade åkt
till Enköping och haft frivilligt sex eller hur man nu ska uttrycka det, eh, ända fram till
morgonen och då så säger Anna att sedan berättar Sofia för mig att Julian fortsätter att ha sex
med Sofia på morgonen utan skydd, utan kondom< Och det vill inte hon och hon protesterar,
eh, mot det men Julian fortsätter och genomför ett samlag utan skydd trots Sofias protester,
säger Anna. Eh, okej sa jag, jag är förstummad såklart över att plötsligt få det här samtalet.
Och så måste jag berätta alt han, vi hade sex på ett tidigt stadium hos mig också och mitt
under, eller under pågående akt eller (ohörbart) så har han sönder kondomen, säger hon. Hon
säger inte, tar av eller hon säger... För jag fastnar just, att ha sönder, det är en sådan
märklig... Antingen har man kondom eller inte, eller så tar man, ja...
Så därför så kommer jag ihåg just den beskrivningen att hon säger att plötsligt har han sönder
den, kondomen, och fortsätter mot min vilja. Eh, och jag blev ju åter igen oerhört förbluffad
och kan inte kommentera, jag bara blir lite grand chockad såklart Över att det har hänt.
I ^ d e l t ö r förhistorien och jagftror,1 tycker ati v Asma^^digV>väldigt I 6'ovärdigi ^ SHec|igiilar^ ,
tytkt det hela tiden. Eh, så att jag viftar inte bort det utan jag tar kontakt med Julian och
77
Iconfronterar honom med det här på en gång. Ungefär, vad i helvete försiggår. Ehm, och hansrJreaktion är chockartad, han förstår ingenting, han har såklart motsatt berättelse. Han säger atty
i£j!öfia protesterade överhuvudtaget inte, det var bara (ohörbart) de hade roligt. Eh han, han, 77
jj|jg försöker verkligen pressa honom, tog du av kondomen, hade du sönder kondomen. Eh, 7'7
förstår inte frågan ens så där va. Så det är två helt skilda, och jag har ingen egen slutsats i i'
|j£t där...
W

Ne

J-

77

i)B: .. .överhuvudtaget. Men det är förhistorien, därför så vet jag, eh, vad som ska komma 77
| | a l l så att säga. Därför att då säger Anna att Sofia har bett mig gå till polisen, följa med
v\
;j|enne och jag har bestämt att jag ska följa med och stödja henne i det här. Men vi tänker inte
-anmäla Julian, vi vill bara gå dit och berätta. Och då undrar jag, går det att berätta utan att dettf
ibjir en anm... Ja då, ^ ^ r ^ t f ^ ^ ^ t ^ t e ^ l ^ e i ) ^ ^ ^ r d j j ^ . ^ - j n i s j t e t , men det är så hon ^
Och så går hon dit och följer med Sofia. Och vi ringer några gånger fram och tillbaka, vi
SMS:ar varandra lite om det här. Och jag ringer också och tar kontakt med Julian några
gånger, Eh, de vill att Julian ska ta ett HIV-prov, eh, annars så ska de anmäla honom. Det är
så de uttrycker det. Eh, de vill inte själva prata med Julian. Men Julian pratar med Sofia säger
han och han tror att allting är överspelat, Men jag framför till Julian att, tjejerna vill att du ska
ta en HW-test och gör du det så ska de inte anmäla dig och gör du inte det så kommer de att
anmäla dig. Så jag bara fram, jag var budbärare. Jag hade inga egna, eh, och så är fallet.
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Och sedan ringer Anna igen och säger att, nu har vi varit på polisen och Sofia berättade sin
historia och, ja eftersom jag satt där så fyllde jag i med en mening. Det här är väldigt
ordagrant som jag kommer ihåg att hon berättar. Eh, jaha sa jag, och vad var den meningen.
Jo den meningen var att jag tror att Sofia talar sanning för att jag upplevde något liknande
säger Anna då. Och då berättade hon det där med kondomen då, därför så tror jag att det är
sant. Och jag kan inte de här polisiära teknisiteterna men då berättade Anna, eftersom vi
plötsligt var två kvinnor som hade en utsaga i, mot samma man så blev det ett allmänt åtal
och så blev det en anmälan fast vi inte hade anmält. Och, ja så blev det en anmälan. Och
därför visste jag redan Julians reaktion, alltså nu till, nu är vi framme vid din fråga.
FL: Ja. Ja,
DB; Eh, att han chockartat inte förstod någonting. Det var hans första, eh... Och, så att då var
det två versioner, först var det inget sex eh, sedan var det sex men det hade hänt någonting
som Anna inte ville skulle hända. Eh, och sedan det tredje nu är att det är våldtäkt till och
med. Så jag har, från min synvinkel så har jag sett tre olika versioner av samma händelse.
FL: Om man säger, du har ju då, Julian har varit här tidigare.
Har du, har du någon insyn eller vetskap om hans aktiviteter rent, med kvinnor?
DB: Eh, ja insyn, vi har aldrig pratat privat och vi har aldrig umgåtts privat.
FL: Nej.
DB: Så vad exakt han har gjort och med vilka det vet jag inte, men det finns ett allmänt
intryck...
FL: Mhm.
DB: .. .såklart och det är att han attraherar väldigt mycket kvinnor. Alltså det är så,
anmärkningsvärt. Och det är på, ja det är väl lite rockstjämefenomen så att säga.
FL: Okej.
DB: Världens kändaste man...
FL: Ja.
DB: ...alltså i en dels ögon, alltså under en viss period så var han ju det. Oerhört intelligent,
det är ju attraktivt och han utmanar, alltså Pentagon och så... Det där imponerar på många så
att jag har ju sett väldigt många kvinnor, jag kan säga den Övervägande majoriteten av
kvinnorna som har kommit i närheten av honom har fallit pladask.
FL: Mhm.
DB: Eh, de blir helt förtrollade. Eh, verkligen. Och jag har väl kunnat dragit den slutsatsen att
det har han, eh, ibland kunnat dragit nytta av, så kan man väl säga. Men exakt med vilka, hur
många och vad, det vet jag inte.
FL: Nej. Han, du får, alltså hans, hans reaktion om man säger...
DB: Mm.
FL: .. .hur upplever han den här uppmärksamheten från tjejerna?
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DB: Jag tror han upplever den positivt, faktiskt.
FL; Mm.
DB; Man kan, jag förstår frågan men jag tror att han tycker den är positiv och Annas
kommentar när hon faktiskt ringer till mig och säger, Donald det var inte sant, som jag sa
förut, vi har haft sex.
FL; Mm.
DB: Och så lägger hon till att, precis på det här temat som jag säger, eh, jag var ju skitstolt,
får världens häftigaste man i säng och som bor i min lägenhet.
FL: Mm.
DB: Eh, ja och det är väl på det temat och det var därför, på din fråga nu så är det väl, så tror
jag att Julian upplever den uppmärksamheten, positivt, väldigt positivt.
FL: Mm. Turerna kring att Julian bodde hos Anna...
DB: Ja.
FL: ...känner du till det?
DB: Ja. Jag höll på att säga, det är jag som känner till det. För det var då, inför Julians
ankomst som Anna ringer till mig första gången. Och då är det inte i ett mediaärende utan då
är det, vi har aldrig talats vid men, hej jag heter Anna
jag har, så, är med i, planerar det
här seminariet. Jag kommer vara på valturné i landet så min lägenhet kommer att stå tom, så
den får gärna Julian bo i säger hon, kan du framföra det. Eh, och dessutom skulle Broderskap
tjäna, eller slippa betala hotellkostnader. Och Julian bor hellre i lägenhet än på hotell så att
jag framförde det och han nappade och så kopplade jag ihop de två, helt enkelt.
Så att, och då var det meningen att Julian skulle bo fram till fredag tror jag. Seminariet skulle
vara på lördagen, Anna skulle komma hem på lördagen tror jag första varvet. Men så hon
kommer på fredagen. Så, och då är det lite så här, oj hur ska det gå nu, var ska Julian bo den
här natten och så där. Eh, men vad jag förstår då, det är att de går ut och äter, sedan går de
hem, eh, och så bestämmer att Julian ska bo kvar i hennes säng. Så att det var den enkla, att
Anna helt enkelt inser, min lägenhet är tom, den är användbar. Och erbjuder Julian den, sedan
bor han kvar där till, en vecka till.
FL: Ja. Har du någon kontakt med Anna under den här veckan då?
DB: Ja.
FL: Efter seminariet så att säga.
DB: Ja. Ja för det första så, efter seminariet så går vi, då är det lördag. De hade träffats på
fredagen och så kommer seminariet på lördagen. Då går vi och äter lunch, det är någonting
som också tror jag har figurerat i media. Det är ett litet gäng som stannar kvar, när alla
journalister har droppat av så står det några kvar. Och där står det också en kvinna som jag
har sett under seminariet, som jag inte känner igen och inte vet vem det är. Så att artig som
jag är så hälsar jag på henne och frågar, är också du en Broderskapare så där. Nej inte alls
säger hon, eh, jag har bara frågat om jag fick hjälpa till. Eh, och då förstår jag att det är en av
de här, man kan kalla det för groupies eller stalkers eller de som attraheras av hans stjärnglans
då.
FL: Mm.
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DB: Men, ja det är inget mer med det utan hon följer också med och äter lunch.
FL: Vem är det som ser till att hon följer med och äter lunch?
DB: Ja, bra fråga, utan så här, Broderskap säger så här, vi bjuder på lunch, tack för seminariet
och så går vi och sätter oss och äter lunch och hon sitter där.
FL: Så att du vet inte om hon har blivit inbjuden ens?
DB: Nej alltså hon säger så här, jag ringde till Anna och frågade om jag kunde hjälpa till. Så
att det fanns någon slags acceptans från Anna att liksom hon var med, fick vara med i gänget.
Vad hon hjälpte till med, det vet jag inte men det fanns en acceptans att hon är med oss.
FL; Mm.
DB: Eh just det, så hon trängde sig inte bara på så utan hon... Sedan, jag är den som äter upp
och lämnar lunchen tidigast av alla för jag ska vidare. Men innan det så säger Peter Weiderud,
eftersom det har stått i media, att det är ju kräfttider och Julian från utanlandet är här, det är
kräfttider, eh, så borde, han borde ju få prova svenska kräftor. Och då börjar Anna ringa, då
är det alltså lördag ja, efter seminariet, då ringer Anna några kompisar och säger javisst vi
fixar en kräftskiva för Julian. Och så ringer hon och delar ut uppgifter, kan du handla det och
kan du handla det. Det är ungefär det sista jag hör innan jag lämnar lunchen och tackar för
mig och går därifrån.
FL: Mhm.
DB: Och sedan blir det eh, kräftskiva på kvällen, vid ja 7-tiden då.
FL: Hur blir du inbjuden till det, blir du redan inbjuden vid lunch...
DB: Ja just det, då, då blir jag det. Och det, det är inte så stort sällskap, det är ett mindre
sällskap, ehm... Bland annat är det två personer från Piratpartiet som kommer som Anna har
kontaktat. För tanken var att Julian skulle fortsätta bo med dem, Eh, därför kommer de dit för
att de ska träffas, introduceras. Och så några vänner till Anna också, eh, ja.
FL: Om vi backar tillbaka lite grand till lunchen och just det här med Sofia då som följer
med.
DB: Mm.
FL: Hur upplevde du Sofia under lunchen?
DB: Eh jag upplevde henne spec... Som, ja mitt bästa uttryck är väl speciell. Eh, hon sa i
princip ingenting tror jag. Eh, hon sa att, just det här då att jag ringde till Anna och frågade
om jag fick hjälpa till och sedan sa hon vid ett annat tillfälle att hon arbetade på
Naturhistoriska Riksmuseet. Det var väl det jag hörde att hon sa, och... Så att jag brydde mig
inte om att tänka så mycket på henne så men, om du frågar så ja, som en speciell person.
FL: Konverserade hon någonting med Julian under lunchen?
DB: Ja de satt bredvid varandra, eh, och de sa någonting till varandra och gjorde någonting
med varandra men där har jag inga detaljer.
FL: Nej.
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DB; Eh, faktiskt. Eh, det enda är att man har en bild av, där sitter en person som är förtjust i
Julian.
FL: Mm.
DB: Och som sagt, Julian uppfattar det som positivt. Det är väl den bilden sedan fördjupar
inte jag mig i folks privat så där... Men, men, ja appropå det så fanns det en annan detalj
också, som jag tänkte på. Det var, vi prat, jag pratade med Anna regelbundet.
FL: Mm.
DB: Och hon skojar om Julian, hon säger att det är en speciell kille. Plötsligt så är han bara
borta mitt i natten och så sitter han i badrummet med sin dator och... Eh, hon skojar ganska
friskt på ett roligt sätt så där. Och, och vi, ibland så, berättar om liknande saker. Men just på
kräftskivan eh, så sätter hon sig bredvid Julian och sedan säger hon, och så tar hon upp det,
var tog du vägen inatt säger hon. Eh, alltså, och jag har ingen bild av att de har någon relation
alls. Jag tror verkligen att Anna, det är en stark kvinna, (ohörbart) så där at^.. Eh, men han
lutjar till
^^tt^-P-? 1 ^® b r e d v i d . $ c © j a g % ^
just det ordet fick mig att hoppa
till. Eh, varför kände hon sig dumpad om hon inte, ja.,, Eh, och jag märkte så här efteråt att
jag, det där ordet kom tillbaka att, att hon...
FL: Men var det natten till seminariet det alltså?
DB: Nej, det var efter seminariet. Jajajja,;riglitj ; frectegsnatten^

•>>

FL: Mm.
DB:... det,var-då ^ulj^njeientligen1
iSsÖHjj* ^ick^e oit och .åt' middag, gick
he^ige^^sté^
då hade hon till mig
berättat med ett skratt hur han, konstig kille som försvinner och sitter i badrummet med
datorn. Men till honom så fanns det en annan känsla, att hon kände sig dumpad. Och det
reagerade jag på just, för att det gör man inte om man inte har en relation eller så där va. Och
för mig så hade de ingen relation, så att, oj hon känner sig dumpad, ja... Eh, det där var under
kräftskivan och så satt de och pratade lite tyst om det en stund då, för det...
Just'Mgtipph'^.^QjaäeÄb^gjdtsS^m fatt Julian hade
förs
&ändoiri jgirT hade
(ohörbart) sagt (ohörbart) media. För de som hade ringt till henne eh, hade frågat om Julian
och så, nej men han försvann med en 'random girF och då förstod inte jag vad hon menade.
Och då menade hon att efter lunchen, som vi just pratade om, så hade Julian och Sofia åkt
iväg bland annat till museum och på bio och så där. Men han kom tillbaka till kräftskivan.
FL: Under kräftskivan, är det någonting mer som händer som du snappade upp under
kräftskivan?
DB: Nja det enda möjligtvis relevanta... Jag kan säga, deltar väldigt lite, jag äter mest, jag
älskar kräftor (skrattar). Så jag ägnar mig väldigt mycket åt att äta. Men, eh, jag vet att det
talas om var Julian ska sova. Ska han följa med det här paret hem som det var tänkt. Det
fanns en annan kompis till Anna, eh, och det fanns Anna. Eh, men jag hinner uppfatta att det
bestäms redan då runt bordet att Julian stannar kvar hos Anna den natten. Eh, utan att jag är
med i den diskussionen så förstår jag att så kommer det bli, så att... Igen så tillhör jag de
tidigaste som går därifrån. Och då sitter resten kvar där och (ohörbart).
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FL: Si.,,
DB: Och sedan går han upp, sedan går han och Anna upp och sover där, enligt uppgift då.
FL: Mm, Uppfattade du om Julian uppvaktade någon speciell dam på kräftskivan?
DB: Jag uppfattade inte det. Det kanske han gjorde i smyg eller man nu vill säga, men det är
ingenting som jag liksom såg att han gjorde.
FL: Nej.
DB: Det här klassiska, eh, ja, man jagar kvinna, alltså någon sådan...
FL: Nej.
DB: Nej jag, jag minns just att han snarare, att han var inne på att fortsätta träffa Anna, För
det var han sa, nej men jag tror att det blir bäst att jag sover kvar här sedan. Det är enklast,
han hittade en formell anledning så där va. Istället för att flytta väskor och ja... Så (ohörbart),
Så det var min bild. Men jag var faktiskt inte jätteobservant så där på det där sällskapet. Jag,
jag vet att jag satt och åt mer än vad de andra gjorde (skrattar), (ohörbart). Ja.
FL: Och sedan så om man säger så här, Sofia, har du haft någon kontakt med Sofia, har du
träffat Sofia utöver lunchen?
DB: Nej, Det tillfället var det sista, gången jag...
FL: Och...
DB: Jag har inte pratat med henne, jag har inte sett henne.
FL: Har du innan, haft någon kontakt med Sofia innan?
DB: Nej. Det var på seminariet där. Jag såg en person på seminariet som såg just speciell ut.
Alltså jag la märke till och men... Alla, alla verkade ha en roll så där. Det var journalister, det
var tekniker och det var liksom organisatörer. Och hon var väldigt tydligt att hon inte hade
någon roll. Så jag satt och tänkte men... Man tänk.. .Vad kan det var, kan det vara en
piratpartist, kan det vara, ja du vet så där. Och sedan stod hon bara plötsligt bredvid Julian så
här, och ja. Det var därför jag presenterade mig och då förstod jag okej det är en av, i
beundrarskaran så att säga.
FL: Sedan återgår vi då till, till det här, lite, att det här med att hon skulle bo, att Julian skulle
bo hos Anna.
DB: Ja.
FL: Och sedan, var det då bestämt hur länge han skulle bo hos Anna?
DB: Nej inte vad jag vet utan han skulle egentligen ha flyttat på fredagen som sagt var, det
var det som var bestämt. Och sedan bor han kvar och sedan hörde jag aldrig att det fanns
någon annan gräns. Jag har inte hört det Om de har sagt det sinsemellan... Men det tror jag
inte för att, det du kanske vill komma fram till det är att så småningom i veckan där, framåt
onsdagen och sedan tror jag, så säger Anna, jag vill att han ska flytta säger hon till mig. Ja
men säg åt han sa jag. Och då säger hon det, ja men det har jag sagt säger hon men han vill
inte flytta, Och då konfronterade jag även det med honom.
FV: Med Julian?
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DB: Med Julian, att läge att flytta, Anna vill att du flyttar, hon säger till mig att hon har sagt
till dig. Och igen blir han förvånad och säger att hon har inte nämnt ord om att jag ska flytta
säger hon, säger han.
FL: Mm.
DB: Och igen jag kan.. .Alltså jag har...
FL: Ja.
DB: .. .får två, det är som en stereohögtalare, den ena kanalen säger en sak och den andra
kanalen säger en sak. Men inte någon gång har det sagts någon annan tidsgräns utan viss, vid
en viss dag (ohörbart) nej nu vill jag att du flyttar.
FL: Mm.
DB: Säger hon till mig. Och jag framför det vidare till Julian, att det är läge. Och det dröjer
väl till fredagen där tror jag, innan han flyttar.
FL: Mm. Vart flyttar han då?
DB: Bra fråga. Jag vet inte. Det tror jag du ska fråga Johann, det kanske ni gjorde. Eh, jag har
inte varit inblandad i arrangemangen i hans boenden. Inte vid något tillfälle. Eh, faktiskt, och
jag har inte varit och hälsat på honom eh, ens, dit han flyttade till exempel då. Men mitt
minne är att det var inte i Stock... Att första anhalten var utanför Stockholm någonstans. Eh,
och nu vet jag att han är Stockholm igen men jag har inte varit i den, eh, där han bor nu.
Eller...
FL: Nej. Vet du, fick du någon, hörde du Anna kommentera Sofia eller att alltså, tog hon upp
Sofia innan det här med HIV-tes ter och sådant där?
Nämnde hon Sofia överhuvudtaget?
DB: Nej det enda, det enda jag hörde det var det jag sa nyss att hon kallade henne för en
'random girP.
FL: Mm.
DB: Eh, med, med en axelryckning eller hon försökte liksom skämta om att Julian försvann
med...
FL: Mm.
DB: .. .med en 'random girl. Något annat hörde jag inte.
FL: Okej.
DB: Eh, det där ska man kanske fråga hennes tjejkompisar hur hon...
FL: Ja.
DB: De närmsta. Nej så det som var ganska tydligt då det var att hon gav en bild till mig,
alltså Anna höll en stil och en linje mot mig som var trevlig, trovärdig, rak, fräsch på något
vis. Men sedan hände, förstod jag ju sedan att det hände massor med andra saker. Att den
bilden inte var riktigt...
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FL: Nej.
DB: ... eh, överensstämmande med verkligen.
FL: Nej..
DB: Så, mm.
FL: Hur, och sedan då när det här kommer fr.,. Alltså när hon ringer och berättar det här för
dig...
DB: Mm.
FL: .. .om att det har hänt saker med den här Sofia.
DB: Ja.
FL: Och att du, även då, hon berättar för dig vad som var sant och det.
DB: Ja.
FL: Hur upplevde du henne då när hon berättar om det hon påstår sig ha varit med om?
DB: Jag upplever det, eh... Jag blev, dels blev jag då förstås förbluffad över att det är en helt
annan bild plötsligt.
FL: Mm.
DB: Eh, men sedan tror jag att, jag upplever henne trovärdig. Och lite grand så här, en kvinna
som är utsatt vill man tro på, på något vis så där va, det är liksom...
FL: Mm.
DB: Eh, ja så det var väl min upp, direkta upplevelse.
FL: Mm.
DB: Och ja, men samtidigt så när, har, fick jag den här funderingen, hur det kunde vara
möjligt för om de har sex, frivilligt som hon säger, så händer det något som hon upplever som
ett Övergrepp, hur hon ändå gladeligt arrangerar kräftskivor, låter honom bo kvar, delar säng
och så vidare. Så att jag kände att här, det är någonting som inte stämmer. Så jag hade både
känslan av att hon som person är trovärdig men att det ändå är någonting som inte stämmer i
storyn.
FL: Nej.
DB: Men jag bestämde mig också för att jag gräver inte i det, jag rotar inte i det, det far ni
göra så att säga va (skrattar till).
FL: Ja (skrattar).
DB: Så att det är väl de två bilderna jag har parallellt, en trovärdig tjej, en stark tjej som vet
vad hon vill men någonting som inte stämmer. Och det förstärktes lite av att jag nu har tre
versioner av vad som har hänt.
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FL: Mm.
DB; Eh, och Julian säger fortfarande bara samma sak, jag förstår ingenting.
FL: Nej,
DB: De tyckte jättemycket om det här och de ville verkligen att jag J a . . . Eh, så att ja....
FV: Får jag inflika med en fråga där?
FL: Självklart.
FV: När du pratar, när du pratade med Anna...
DB: Mm.
FV: .. .och då säger att hon har blivit utsatt för något sexuellt övergrepp.
Blir, fick du någon känsla av vad du ansåg att hon hade blivit utsatt för egentligen, eller
Sofia?
DB: Ja, eh...
FL: På Annas berättelse.
DB: Ja, jag förstår, På Annas berättelse, när hon ringer till mig och säger att vi hade sex och
det här hände så uttryckte hon inte alls att hon utsattes för ett övergrepp. Alltså det är inte ens
så att hon vill gå till polisen. Utan, hon uttrycker det som att jag vill, jag hänger med, jag
lovade att hänga med Sofia som stöd. Inte att hon hade ett ärende. Och det gör ju att min bild
blir att hon inte har upplevt det så allvarligt men att hon blev förbannad. Att ungefär, ge fan i
att ha sönder kondomen men inte att det var ett övergrepp. Eh, blir min bild eftersom hon
själv inte går till polisen med ett eget ärende,
Sedan ringer hon tillbaka och säger att, som sagt det jag sa då att eftersom hon förstärkte
Sofias story med den här meningen så blev som hon sa, uttryckte det, caset starkare. Precis så
sa hon.
FV: Mm.
DB: Men inte att det var hennes case. Sedan om hon gick till er och framförde sitt eget case
starkt, det vet inte jag, men till mig eftersom det var det som var din fråga.
FV: Ja, ja absolut.
DB: Så minimerade hon det ganska mycket som en otrevlig grej eller en grej hon blev
förbannad på. Eh, och ingen avsikter att anmäla eller gå vidare med.
FL; Men det här är då innan du, det här är innan det... Jag upplever det som...
DB: Det här är då torsdagen, eh...
FL: Och när går hon till polisen, vet du det?
DB: Ja, fredagen, eh, tror jag att hon går till polisen. Och på lördagen så tror jag, eh, anhållan
i, Julian anhålls i sin frånvaro på lördagen. Så att, ja fredag eftermiddag då ringer Anna
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ganska ofta till mig eller vi ringer till varandra, väldigt, väldigt många gånger under den här
fredagen, Och nu, berättar hon, nu är Sofia hos polisen. Nu har jag varit hos polisen och så är
det HW-tester på tal igen och... Så just på fredagen är det en ganska intensiv trafik, eh,..
Men hon ger mig bilden av att hon går dit för att berätta det här. Eh, och hon är en stödjande
kompis till Sofia. Just det...
FL: Det hon..,
DB: ... ja.
FL: .. .berättar, vad känner du?
DB: Ja, jag känner nog ganska precis så. Eller jag tror henne rakt av.
FL: Mm.
DB: För när det här kommer ut så vet jag att jag pratar med, jag blir uppringd av Aftonbladet.
Och jag bestämde mig att jag vill inte uttala mig i media. Jag vill inte bli indragen i den här
historien. Det är inte min story så att säga.
FL: Nej.
DB: Eh, jag har inte varit med vid de här tillfäll... Och så där, så att... Eh men jag vet att jag
säger till Aftonbladet på en gång att jag upplevde, det som jag sa till er, att Anna verkar vara
en trovärdig tjej. Kommer jag ihåg att jag säger till Aftonbladet.
FL: Mm.
DB: Men sedan finns ändå det där, saker som inte stämmer i historien,
FL: Mm.
DB: Men hon, ja...
FL: Har du tagit upp någon gång med Julian angående, ja, kvinnor?
Har du pratat någon gång med honom, alltså...
DB: Ja, jag fattar frågan, ja,
FL: Det här i hur de, han blir ju uppvaktad hela tiden.
DB: Ja, ja.
FL: Och har du haft, ja ska vi säga moraliskt samtal med honom?
DB: Ja.
FL: Har du det?
DB: Ja, det har jag.
FL: Ja.
DB: Eh, just för att det är en förbluffande anstormning kvinnor. Alltså det tar sekunder, alltså
det är märkbart... Och när det är på det viset så eh, så tycker jag att man måste ehm, hålla
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ordning och reda på det. Av olika skäl, alltså dels finns det ett etiskt, moraliskt sätt då så att
säga men, men eh, det kan jag egentligen inte lägga mig i för jag vet inte vad han har gjort
och inte gjort så att säga va.
FL: Nej.
DB: Det är bara liksom sköter... Det var ena så här, ska det vara så här så måste, ett, sköta det
väldigt, väldigt bra. Sköta så att inga tjejer, ja... Men det andra vi pratade om och fastnar vid
i diskussioner det är det mera säkerhetsmässiga. Eh, att han har gett bilden av sig själv, vilket
jag tror stämmer delvis i alla fall, som en jagad man. Han är inte så jättepopulär i USA. Enligt
tillförlitliga källor som jag läst på flera ställen så över hundra man, vem det är nu (ohörbart)
Pentagon som försöker knäcka hans koder, ja... Det finns ett pådrag runt, eh, och framför allt
så sitter han på ett material som kan skada, som USA tycker kan skada USA.
FL Mm.
DB: Eh, men inte bara USA, Island var likadant och det finns andra länder.
FL: Mm.
DB: Eh, så, så man vill, alltså,det är en underrättelsekälla utan like. Det är därför den är
journalistiskt intressant alltså (ohörbart) papperen på bordet. Så det är inte så svårt att dra
slutsatsen att det här fmns det ganska många personer som vill stoppa. Sedan tror inte jag att
det är någon som fysiskt kommer ge sig på honom, men man kan göra lite andra saker.
Och även om det är konspiratoriskt så finns det ganska många berättelser genom historien där
man skickar in en tjej i kort kjol. Eh, det var inte så länge sedan det var i Ryssland, eh, det där
kan ni säkert bättre än mig som är branschen (skrattar). Eh, (ohörbart) chefsredaktör och
journalister och (ohörbart) det var bara några månader sedan, hon filmade och bandade allt.
Eh, och det pratade vi, just det pratade vi om. Och vi pratade också om eh, Vanunu den
israeliska vetenskapsmannen som avslöjade kam vapeninnehavet i Israel. Det var samma, de
skickade in en tjej på hans hotellrum så var det klart. Så kunde de transportera honom till
Israel och så vidare.
Så vi pratade om det där att det finns två sidor av det, dels sköt det snyggt med tjejerna. Men,
men han börjar segla upp som en person som kan kvalificera sig, bli utsatt för olika... Eh, ja
det pratade vi om, i de termerna.
FL: Ja, och vad säger han då?
DB: Ja, jag minns bara att han säger att han förstår det.
FL: Ja.
DB: Eh, att javisst så är det nog men jag får också bilden av, kommer inte ihåg några exakta
ord, men min bild blir ändå att han tycker sig ha koll på det. Att han, eftersom han förstår det
så tänker han på det och...
FL: Ja.
DB; Det tjejer han träffar är sådana som han har fått ett förtroende för eller inte tror, är någon
(ohörbart).
FL: Men fick... Utifrån ditt, ja om man då, (ohörbart) konspiratoriska samtalet du har haft
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med honom.
DB: Mm.
FL: Känner du att, finns det någon grund för att tänka så i det här ärendet?
DB: Det tycker inte jag. Eh alltså inte, om man nu, man kan tänka på olika sätt. Alltså om
man nu ska tänka Pentagon och CIA och sådana..,
FL: Mm.
DB; ,. .nej jag tror inte, något sådant tror inte jag alls, någon sådan konflikt.
FL: Har Julian tagit upp att del skulle vara något sådant?
DB: Nej det har han faktiskt inte. Han, han har tagit upp att det är smutskastningskampanj.
Men han, han vet inte ifrån vilka i så fall. Eller han kan ju bara bekräfta hela världspressen.
FL: Mm.
DB:
plus våldtäkt har flera miljoner träffar på nätet. Så att det är en gigantisk
smutskastning menar han men.,. Nej jag, nej jag tror inte att han tror att det är CIA som är
bakom.
FL: Ja eller...
DB: Eller, den här stor... Inte, inte i det här fallet. Men, men han har också sagt att han har,
eftersom han har läckor så har han också fått, eh, vad heter det, underrättelser från en
underrättelsetjänst att han ska akta sig för att de har sett indikationer på att det finns sådana
planer.
FL: Mm.
DB: Men inte för att det här skulle vara den planen, men rent allmänt. Eh, nej så att jag kan
nog säga att, här finns det nog, ja... Sedan är det ju alltid saker man inte vet och så där men,
men... Om du bara frågar mig så där så, så nej jag tror inte att det är någon stor, jag tror att
det är mer privat, personligt.
FL; Ja. Du sa ju att du hade konfronterat Julian också där i samband med, med att du hade fått
det här från Anna.
DB: Just det.
FL: Berättade han någonting om vad som hade hänt? Alltså om han säger att nej, nej men jag
förstår ingenting...
DB: Ja.
FL: ...men...
DB: Nej.
FL: .. .fyllde han på med att tala om att det var det här som hände?
DB: Ja delvis, alltså vilket inte är särskilt mycket utan det är bara att, jag förstår inte vad du
pratar om därför att, ja vi hade sex precis som vanligt.
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FL: Mm.
DB: Hon, och jag sa också så här att, Anna berättade att Sofia protesterade, tydligt och högt
att, nej fortsätt inte.
FL: Mm.
DB: Och då blir han, har han blivit upprörd flera gånger. Jag har tagit upp det flera gånger.
Och då blir han liksom upprörd, det gjorde han absolut inte säger han med emfas, eller hon
gjorde inte det. Och så han säger också det är en ren, ren, ren, ren lögn.
FL: Mm.
DB: Och, och sedan säger han bara då att, hade bara ett vanligt samlag. Och det som då också
har läckt ut i pressen att vi skojade om vad barnet skulle heta och så där.
FL: Ja.
DB: Så det är väl, mer än så berättade han inte men att, ja vi hade samlag och fortsatte fast...
FL: Nämnde han huruvida han hade kondom eller inte?
DB: Vid det tillfället med Sofia, ingen kondom.
FL: Mm.
DB: Eh, med det andra tillfället, (ohörbart), varför har man sönder en kondom. Och då, då sa
han nej det hade jag inte. Alltså, han menade bara att vi fortsatte som vanligt.
FL: Men fick...
FV: Med eller utan kondom?
DB: Ja vad jag förstod, med kondom. Alltså det var ett skyddat sex vid det tillfället.
FL: Ja.
DB: Frivilligt skyddat sex och så han inte alls hade sönder... Är hans version, till mig.
FL: Hur, vad vet du om Julian privat, alltså har du några redskap om hur hans liv ser ut rent...
Är han gift, har han barn?
DB: Jag vet väldigt lite, jag vet en del alltså men väldigt, väldigt lite. Det mesta kommer från
andra tidningsartiklar.
FL: Mm.
DB: Det finns ju några nu som har liksom försökt gå in i hans bakgrund. Eh, men jag vet
väldigt, väldigt, väldigt lite men jag vet att han, han har, han är inte gift Och han har, jag tror
åtminstone fyra barn tror jag. Han pratar väldigt lite privat. Vilket passar mig, jag behöver
inte prata privat. Det är inte det som är vår roll utan... Och vad mig veterligt så har han ingen
bostad, alltså han har ingen fast plats utan han cirkulerar.
FL: Mm. Har du, har han någon gång uttryckt sig om viljan till mer barn?
DB: Eh nej inte för mig, al,ltså vi pratar vä... Han är inte mannen som pratar privat.
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FL: Nej.
DB: Han är väldigt... Eh, och som sagt det passar mig, jag behöver inte,..
FL: Ja.
DB: ... prata, så att nej det har inte vi varit inne på.
FL: Nej. (tystnad).
Ja, Ewa?
FV: Jag ser bara några grejer här.
Eh, jo hade, hade Julian någon, pratade han om sitt fortsatta liv liksom, ville han etablera sig
här i Sverige eller?
DB; Ja just det, mm.
FV: Vad var hans tanke?
DB: Hans tanke som han uttryckte till mig eller till andra i alla fall är att etablera sig i
Sverige, Söka arbets- och uppehållstillstånd, vilket han har gjort.
FV: Mm.
DB: Alltså han har skickat in det vet jag. Eh och sedan fortsätta med att etablera, eh, en
publikation som ges ut från Sverige. Eh, och för att kunna göra det få ett utgivarcertifikat då,
då och bli ansvarig utgivare. Och att därmed att Sverige skulle bli någon sorts bas för hans liv
och verksamhet. Eh, men inga mer detaljer om hur han ska bo, jag menar så där men det har
varit rent professionell framtidstanke. Arbets- uppehållstillstånd, utgivarcertifikat, eh starta
en publikation och Sverige skulle bli någon slags huvudbas för den verksamheten. Och det
visar ju en riktning framåt i framtiden alltså hur han tänker. Han ja, hans kopplingar till
Sverige ska stärkas och bli längre och mera... Och det är tydlig bild som jag har.
FV: Mm.
DB: Och, ja på den vägen är det väl, alltså han fortsätter väl att arbeta för att genomföra det.
FV: Mm. Ja, precis.
Jag tänkte, har du fortsatt kontakt med Anna (ohörbart)?
DB: Nej. Vi hade lite, ska se när var det sista, alltså mitt i turbot så hade vi kontakt ett tag
efteråt. Och sedan blev det mer och mer sällan. Jag ringde några gånger, hon svarade inte.
Och det var efter att Claes Borgström koin in i bilden. Och min slutsats tror jag, för vi hade
en bra relation. 3 en av de sista, hennes sista SMS så skriver hon just det att vi litar ju på
varandra eller hur, så... Så min slutsats är att hon är orolig för att j ag ska prata med pressen
eller framför allt Aftonbladet, eftersom jag har mycket kontakt med Aftonbladet. Och att hon
därför drar ner på vår kommunikation så att det inte ska läcka. Jag kan mycket väl tänka mig
att advokaten säger det, snacka inte med några journalister även om de är vänner. Det skulle
jag säga nämligen. Så att sista gången så svarade hon inte, istället har det blivit några SMS
och sedan... Ja sedan någon dryg vecka eller mer tillbaka så har hon inte ens SMS:at.
FV: Mm. Och din kontakt med Julian i dagsläget?
DB: Jag har inte sett honom på tio dagar eller något sådant där, eller träffat honom. Men vi
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har pratat, ja kanske fyra, tre, fyra dagar sedan. Eh, men den är egentligen, jag vill säga
regelbunden, fest oregelbundet, regelbundet. Det blir då och då sä där.
FV: Och eftersom han vet, ja eftersom att du har följt med, pratar ni om hans case mycket,
den här förundersökningen som pågår, kommer han in på den, frågar han dig saker?
Har ni en dialog...
DB: Ja det har vi. Men det är inte så mycket dialog utan det är mer att han yttrar sina
funderingar som till exempel att ingenting skulle hända före valet. Alltså en, (ohörbart)
valtaktik plötsligt så att säga va, att skulle det, om caset skulle bli åt ena eller andra hållet
skulle det skada någon part i målet som står på valbar riksdagsplats lista, till exempel.
FV: Mm.
DB: Eh, jag tror han funderar väldig mycket. Och vi pratar inte så ofta, men de gånger vi
pratar så nämns det, så nämns det här caset. Han känner sig klart, ja han uttrycker (ohörbart)
missnöje, han känner sig orättvist behandlad. Till exempel en sak konkret som brukar komma
upp, det var ju ett mordfall som gick ut i tidningarna, Nancy i Malmö, en ung tjej som blev
ihjälhackad med en flaska tror jag. Personen fångas in, döms till åtta år fängelse. Bilden på
mördaren efter domen är pixlad men bilden på Julian som bara är misstänkt är inte pixlad. Eh,
så att han känner att här pågår något som inte är fräscht liksom överlag, och det brukar han
kommentera ofta. Men vi har (ohörbart) suttit så här och liksom långa, det är mest
telefonsamtal som är... Ja, och så vidare i den stilen så att säga.
FL: Vem i Sverige är han mest förtrolig med då, Julian?
Vem skulle du säga är den som han här i Sverige hänger upp sig på?
DB: Ja det är väl lite olika så där men ska jag säga en person så säger jag nog Johannes
Wahlström. Jag tror de fick en bra kontakt i USA när Johannes intervjuade Julian.
FL: Har du haft någon kontakt, hur har din kontakt med Johannes sett ut från...
DB: Tidernas begynnelse?
FL: Ja eller rättare sagt, nej men om man säger efter att den här bomben släpps då.
DB: Ja i princip har Johannes varit utomlands hela tiden. Nu vet inte jag om vi har pratat i
telefon en eller två gånger och några SMS. Alltså det har varit väldigt lite, låg frekvent
kontakt.
FL: Mm.
DB: Alltså det här är ingenting som har rivit upp och folk har sprungit i möten, suttit och
planerat. Utan det har fått rulla på som det har rullat på. Och sista SMS:et från Johannes var
väl, ja igår det. Och jag svarade inte, jag orkade liksom inte... Han far komma hem och titta
själv (skrattar). Alltså det är på den nivån så att säga va.
FL: Ja.
DB: Det är inga liksom, planeringar, det är inga fraktioner inga så där utan...
FL: Och innan? Alltså kände du honom långt innan eller?
DB: Nej. Jag har träffat honom, ehm, en gång i Jerusalem på en gemensam, massa
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journalister samlas. Så därför visste jag vem det var. Sedan intervjuade han mig en gång om
Mellanöstern för någon tidning. Eh och då var första gången jag träffade honom och pratade
med honom. Tredje gången jag träffade honom, första gången med Julian i princip,
.
FL: Och var är det någonstans?
DB: Tror, eh... (ohörbart) tänka, jag kanske missar någon grej här. Jo, jag träffade honom,
jag skrev, också (ohörbart). Alltså skriver man om Mellanöstern blir det ofta rabalder.
FL: Mm.
DB: Har även jag gjort. Blir mycket rabalder och, ja i samband med det pratade jag med
honom. Ja, så här det är ingen person jag känner, har känt och umgåtts med och så vidare.
Med i samband med Julian och Wikileaks så har jag träffat Johann ett antal gånger.
FL: Mm,
DB: Mycket mera. Så plötsligt så kan jag säga att, ja jag känner honom.
FL: Mm.
DB: Men det är just nu senaste tiden som, som det har kommit dit.
FL: Ja.
FV: Mm. Jag har inga fler frågor.
FL: Någonting som du tycker att vi borde ha frågat som du faktiskt vill förmedla?
DB: Jag tror att jag har fått med allt. Nej men det är det där, det känns som att, eh, finns för
många versioner av samma händelse.
FL: Mm.
DB: Det går jag och tänker på.
FL: Mm.
DB: Och vissa, det, Anna som sitter och känner sig dumpad bredvid Julian. Det har också
fastnat i min... Varför kände hos sig det.
FV: En sak bara, när det här telefonsamtalet kommer, då på torsdagen, när Anna.,.
DB: Ja.
FV: .. .och sedan konfronterade du Julian.
DB: Ja.
FV: Framkommer det då att han har haft sex med både Sofia och Anna eller är ni helt
fokuserade vid Sofia?
DB: Nej alltså då, när Anna ringer, alltså jag tror att det är torsdagen då.
FV: Mm.
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DB: Fram till dess har hon skojat om att, mig har han inte lyckats få i säng och så där va.
FV: Mm, mm.
DB: Eh, men torsdagen då, det är då hon säger att, jag har också haft sex med Julian...
FV: Mm.
DB: .. .det jag sa tidigare var inte sant, så att då framkommer det att de har haft sex.
FV: Mm.
DB: Och sedan anledningen till att hon säger det, det är för att Sofia ringer till henne och
berättat om deras natt...
FV: Mm.
DB: .. .så att inom loppet av någon minut så förstår, så förstår alla höll jag på att säga, så
framkom att det hade haft sex båda två med Julian. Men också frivilligt sex...
FV: Men då, du konfronterar då Julian med det här...
DB: Ja.
FV: .. .är det också, pratar ni då också om båda...
DB: Ja.
FV: ...tjejerna?
DB: Jag berättade konkret vad, precis det som Anna har sagt till mig, det säger jag direkt
vidare.
FV: Ja.
DB: Den här trasiga kondomen och, varför fortsatte du när Sofia säger nej, protesterar.
FV: Mm.
FL: Ja då kommer vi ju osökt in på den här att, vet du om Julian har haft kontakt med någon
av tjejerna?
DB: Nej...
FL: Efter...
DB: Inte efter anmälan men den här fredagen, eh, då tjejerna faktiskt går till polisen
(ohörbart), jag tror att det är en fredag. Innan där så ringer Anna mig frekvent. Eh, och
framför att vi vill att han, tar en HIV-test så anmäler vi inte säger hon. Okej sa jag, jag ska
ringa till Julian och säga det. Och så gör jag det. Och så ringer jag till Anna och Anna ringer
till mig.
Och sedan ringer jag till Julian igen och då säger han, nej men nu har jag haft ett långt samtal
med Sofia, Säger han då på fredagen. Och hon, (ohörbart) ingen fara, alltså hon tänker inte gå
till polisen och det var, de var helt eniga och... Jag säger, är det verkligen sant sa jag för att
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Anna, när jag pratade med Anna alldeles nyss så får jag en helt annan bild, de är på väg till
polisen (ohörbart). Nej säger han, hon, vi var helt överens, det var jättevänligt, jättesnällt.
Och det han återkommer till flera gånger, och det här att jag pratade ju med henne på
fredagen och hon sa så här. Men efter det så vet jag inte om de har haft kontakt. Men det tror
jag inte att de har haft kontakt.
FL: Bra.
FV: Mm. Ingen...
FL: Då ska vi ta och, då avbryts förhöret 12:17.

Utskriftsdatum: 2010-09-23
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Typ av förhör

Förhörssätt
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Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Joakim berättade att han är yngre bror till Sofia. Han sade att han kände till Sofias intresse för
Wikileak och hon tyckte de gjorde ett bra arbete. Hon tyckte också Julian
var
intressant eftersom han företrädde Wikileak. Sofia hade berättat att hon genom en slump hade
fått reda på att Julian
skulle hålla ett föredrag i Stockholm och att hon hade fatt plats
att lyssna på föredraget. Joakim sade att hon tyckte det kul att höra vad han hade att säga.
Joakim sade att nästa gång han träffade Sofia var en morgon på ICA- butiken. Det var ca kl
08.00. Sofia var uppspelt och berättade att det hade varit något problem med en sladd och att
hon hade varit med på någon efterfest och att Julian
hade följt med henne hem. Sofia
berättade för Joakim att Julian
var i hennes lägenhet och att det kändes konstigt.
Joakim upplevde Sofia som lite omskakad över situationen. Hon frågade Joakim om han ville
träffa Julian
men han ville inte detta. Han körde hem Sofia och åkte sedan hem till
sigNästa gång Joakim hörde något från Sofia var genom ett SMS som hon skickade till honom
det stod att; Julian inte var så trevlig. Joakim fick inte reda på vad som hade hänt for än Sofia
hade gått till polisen och att det hade stått om det i tidningarna. Han fick veta vad som hade
hänt genom Sofias och hans mor. Denna berättade att Julian hade haft Sex med Sofia utan
kondom och mot hennes vilja när hon sov.
Sofia har senare berättat att hon inte vill anmäla Julian utan bara ville att han skulle testa sig
mot sjukdomar. Till polisen gick hon för att fa råd och att polisen då tog upp en anmälan.
Sofia hade också berättat att hon hade pratat med Julian om att han skulle testa sig och att
Julian hade svarat att han inte hade tid att testa sig och att hon fick tro på hans ord att han inte
hade några sjukdomar.

;
x
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Joakim svarade på fråga från förhörsledaren att han och Sofia inte pratar om sexuella frågor
med varandra.
Joakim sade att Sofia mest var arg över det som hade hänt och mådde illa av
bromsmedicinerna hon fått. Hon var också upprörd över att händelsen hade kommit ut i
tidningarna och den uppståndelse som det hade blivit.
Uppläst och godkänd
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Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Seth berättade att han hade en relation med Sofia i två och ett halvt år. Det sista året av
relationen bodde de ihop. Seth berättade att för Sofia var det mycket viktigt att de använde
kondom. Dels för sjukdomar och dels för att förhindra oönskad graviditet.
Seth sade att frågan om sjukdomar var central för Sofia och innan de hade sex för första
gången gick de och testade sig mot sjukdomar och delgav varandra testresultaten. Under de
två och halvt åren hade de inte sex utan kondom vid något tillfälle. Det var för Sofia helt
otänkbart. Seth sade att så var Överenskommelsen. Han sade att vad han förstått så hade Sofia
aldrig haft sex med någon utan att använda kondom.
Seth berättade att han fick reda på vad som hade hänt genom att Sofia skickade ett SMS till
honom och frågade om hon fick ringa honom. Han blev lite konfunderad för de hade inte hört
av varandra på några månader. När Sofia ringde frågande hon direkt vad Seth tyckte om
Wikileaks och Julian
Han svarade ett Wikileakssidan verkade bra.
Sedan sade Sofia att hon hade blivit våldtagen av Julian
genom att han hade börjat
ha sex med henne då hon låg och sov och att han inte använde kondom. Sofia berättade att
hon hade frågat
om han hade något på sig.
skulle då ha svarat "Ja dig".
FL frågade Seth om hur Sofia reagerade på detta
Seth sade att Sofia berättat att hon blev Chockad och inte vetat vad hon skulle göra. Seth sade
att med tanke på Sofias bestämda åsikt om kondom vid sex så kan han tänka sig just att hon
blev mycket chockad och rädd. Han vet hur viktigt det är för Sofia att kondom används då
hon har sex.
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Sofia har berättat för Seth att hon inte kunde först hur en företrädare för Wikileaks som gör så
mycket gott kunde vara så respektlös för någon annan person,
Uppläst och godkänt
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Berättelse

Marie berättade att hon var arbetskamrat med Sofia på Naturhistoriska riksmuseet där de båda
var timanställda.
Sofia talade några veckor innan händelsen med Marie om sitt intresse för wikileaks och Julian
. Sofia läste mycket om organisationen på nätet och hon tyckte att Julian
var
mycket intressant då han verkade mycket intelligent och gjorde bra saker.
Marie fick veta att Sofia hade fått plats på ett föredrag som Julian skulle hålla i Stockholm.
Sofia berättade att hon hade mailat arrangören och fått plats. Hon var mycket uppspelt och
nervös inför detta föredrag. Marie sade att de hade kontakt under dagen för föredraget. Sofia
var glad och uppspelt då hon var på väg till föredraget.
Under föredraget fick Marie flera SMS från Sofia, bland annat att hon skulle köpa en sladd
till Julians dator och senare att Sofia skulle äta middag med honom. Marie fick SMS som
t.ex. löd; "han tittade på mig".
Senare fick Marie veta att Sofia skulle ta med sig Julian till Museet där hon då jobbade i
informationen. De kom dit och Sofia lånade Maries bricka. Marie kom på att hon behövde
brickan och gick till personalrummet där de satt. Julian satt och surfade på nätet och Sofia satt
bredvid. De gick sedan in på Cosmonova för att se på filmen. När de kom ut från filmen sade
Sofia att Hon och Julian hade hånglat loss inne på Cosmonova.
Marie sade att de hade mycket kontakt och hon minns inte vad som skickades via SMS eller
om de pratade i telefonen. Hon vet att Sofia väntade på Julian vid något tillfälle och att de
åkte till Enköping. Natten för händelsen låg Marie och sov och då hon vaknade hade hon fått

V-

From:försvarsadvokaterna Stockholm

To:00442073445600

.23/1

1 /2010 1

1:31

#830 P.004/100

Förhör med Thorn, Marie; 2010-10-27 17:00 diarienr: 0201-K246314-10

75

en del SMS från Sofia. Vad Marie kom ihåg var innehållet inte positivt. Alt det hade varit
dålig sex, att Julian var knäpp. Att hon måste gå och testa sig på grund av hans långa förspel.
På morgonen har Marie for sig att de pratade med varandra då Sofia var i affären för att
handla frukost. Sofia var förbannad för att hon fick köpa allt och bjuda på frukost samt passa
upp på honom. Hon störde sig på honom.
Marie fick inte höra om själva övergreppet förrän dagen efter eller om det var två dagar efter
och uppfattade att Sofia var mycket orolig över att hon skulle ha smittats. Sofia hade berättat
att då hon sagt till Julian att hon kunde bli med barn så hade Julian sagt att det inte var någon
fara och att barnet skulle heta "Afghanistan". Om hon skulle behålla barnet så skulle han
betala studielånet
När Sofia hade gått till polisen och mediadrevet hade börjat så pratade de en del. Sofia var
mycket upprörd över uppståndelsen och var förbannad på Julian. De pratade och SMS ade
med varandra. Marie minns inte direkt vad de sade eller skrev, men att de talade om att gå till
Expressen, detta för att Julian hade uttalat sig i Aftonbladet. Det vara bara något de sade och
hade inte för avsikt att göra det, Marie i vart fall inte pratat med någon tidning.
Marie sade att Sofia hade kontaktats av en Amerikansk tidning och då hade Marie skojat om
att Sofia skulle ta bra betalt.
Marie sade att det inte heller var något som de planerade att göra. Det var mer ett uttryck för
Sofias frustration. Marie har i deras samtal försökt stötta och hållit med Sofia i vad denna har
uttryckt, Hon ville hjälpa Sofia i en tung situation.
Marie vill också säga att hon har pratat så mycket med Sofia och att de är svårt att minnas vad
som sagts och inte har sagts. Marie ville säga att då Sofia varit på sjukhuset och gått till
polisen blev det inte som Sofia ville. Hon ville bara att Julian skulle testa sig. Hon kände att
hon blev överkörd av polisen och andra runt omkring.
Uppläst och godkänt
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(delredovisning 1)
Dalum

Vårt diarienummer

2010-10-25
Ert datum

2010-08-25
Polismyndigheten i Stockholms län
Tekniska roteln
Hans Lundberg
106 75 STOCKHOLM

GW-kopia till:
Mats Gehlin
Polismyndigheten i Stockholms län
PMD City

Uppdragsgivare
Polismyndigheten i Stockholms län, City polismästardistrikt, Stockholm.

Allmän information om SKL:s sakkunnigutlåtanden
Återgivande av sakkunnigutlåtande
Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag
ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.
Standardförfarande och metoder
Standardförfarande (SF) och metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets
ackreditering enligt 1SO/IEC 17025, För förklaring av kortkoderna för använda
standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller
Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.
Utlåtandeskala
För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping . Tel 010-562 80 00 vx . Fax 013-14 57 15 • E-post skl@skl.polisen.se
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Sakkunnigutlåtande
(delredovisning 1)
Datum

Vfirt diarienummer

2010-10-25

2010012311

Ert datum

Er beteckning

2010-08-25

0201-K246336-10

Material, metodik och materialhantering
AB/7525-10/G001 "

Kondom
:Beslagsnr: 2010-0201-BG20840-2
jUppdragsgivårens beteckning: AB/7525-10/G001
|SKL:s materialnr: 201001231101
I Materialhantering: Materialet återgår separat
I Metodik: B-SF02*, B-M55*, B-SF03*, B-M56*, B-M71*, B|M72*

Kondom

Del av kondom.
Beslagsnr: 0201-K246314-10
[Uppdragsgivarens beteckning: Kondom
|SKL:s materialnr: 201001231102
I Materialhantering: Materialet återgår separat
[Metodik: B-SF02*, B-M55*, B-SF03* B-M56*, B-M71*, B|M72*

Ändamål
Ändamålet är att undersöka
på vilket sätt kondomen AB/7525-10/G001 och kondomdelen 'kondom' har skadats.
Undersökningsrelaterad information
Undersöknin
Undersökning beträffande DNA redovisas separat.

en]igtISO/j[Ep 17025.

Undersökning och slutsats

Skadeundersökning

jKondomen AB/7525-10/G001 hade en genomgående skada i främjre delen. Skadans kanter granskades i mikroskop. I dessa iakttogs
[inte några spår som syntes vara avsatta med verktyg. Däremot
jiakttogs små repor i området nära skadan, i riktning vinkelrät mot
•skadans längdriktning.

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
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Sakkunnigutlåtande

A

( d e l r e d o v i s n i n g 1)

K

0
S

Datum

Vört diarienummer

2010-10-25

2010012311

Brt datum

Er beteckning

2010-08-25

0201-K246336-10

I den bakre delen av kondomen åstadkoms provskador med en kniv
och m e ^ ^
den bakre delen av kondomen slets av,
SkadeytaÄ
^vslitna^kadan^medan de med
verktyg erhållna ytorna uppvisade en del mycket tunna repor. Utseendet på den främre, skadade delen av kondomen framgår av bild

ii.

Bild I.
Främre delen av kondomen AB/7525-10/G001.
\'Slutsats
j

Skadeundersökning

^

u j t å t e ^
5riO/pöl&^^äir ^ p i c o i r i m H

l

a f i f ö
^^^
i^^r.ri"1" ir*

j

^
it its V

JCondomdelen 'Kondom' utgjorde främre delen av en kondom, se
jbild 2. Delens kant granskades i mikroskop. I kanterna iakttogs inte
jnågra spår som syntes vara avsatta med verktyg. Små repor iaktjtogs i vissa områden nära delningskanten, med en riktning vinkeljrätt mot delningskanten. Utseendet på delningskanten påminde om
jdelningskanten hos de som slitits ay vid laboratoriet. _
_
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Sakkunnigutlåtande
(delredovisning 1)
Datum

Vårt diarienummer

2010-10-25

2010012311

Ert datum

Er beteckning

2010-08-25

0201-K246336-10

iiis^
~-\

i s - ' .

^V-vX/VV-

fiMM

fr i

Bild 2.
Kondomdelen 'Kondom',
' Slutsats
Llräp^lcoraijit^enöin' äjt^el eri tkiarsl i

fcits^

w]

Handläggning
ta
Skadeundersökning

[förste forensiketn Lennart Jonasson (ansvarig handläggare)
] forensikern Bengt Forsby

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Lennart Jonasson (ärendeansvarig),
direkttelefon 010-562 82 45. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige
handläggaren för berörd undersökningstyp.

Lennart Jonasson
Förste forensiker
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Sakkunnigutlåtande
(delredovisning 1)
Oatum

•^fiKMlS^

Vårt diarienummer

2010-10-25

2010012311

En datum

Er beteckning

2010-08-25

0201-K246336-10

Utlåtandeskala
Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en
undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger till
grund för frågeställningen under rubriken " Ä n d a m å l d e l s gentemot andra aktuella
hypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som graderade slutsatser
enligt nedanstående utlåtandeskala. Utlåtandeskalan är utarbetad för och kopplad till SKL:s
resultatvärdering som baseras på det logiska synsättet, för mer information se
https://www.skl.polisen.se/For-rattsvasendet/Utlatandeskala/Sa-nar-vi-slutsatserna/.
I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom "är", "är
inte" eller "kan uteslutas att".
Grad +4

Resultaten talar med visshet för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms i
praktiken som utesluten.

Grad +3

Resultaten talar starkt för alt...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
mycket liten.
Resultaten talar för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
liten.

Grad+1

Resultaten talar i någon mån för att...
De erhållna resultaten ger ett något större stödför den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser,

Grad 0

Frågan om ... lämnas Öppen
De erhållna resultaten ger inte mer stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller
andra aktuella hypoteser.

Grad -1

Resultaten talar i någon mån för att ...inte...
De erhållna resultaten ger ett något mindre stödför den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad -2

Resultaten talar för att...inte...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som liten.

Grad-3

Resultaten talar starkt för att-.inte,..
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som mycket liten,

Grad -4

Resultaten talar med visshet för att...inte...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i
praktiken som utesluten.

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
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Signerad av

PM
Samtal med SKL

Signerad datum

Polismyndighet
Stockholms län
Enhet

Diarienr

1KU/F Familjevåldsgrupp
Uppgiftsiamnare

\ '

Gehliti, Mats

1

;

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

0201-K246336-10
- "-nd/^v; i*. »-'V
2010-10-28,. 15-24. v

Mottaget dalum

Tid

Sätt pä vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mats Gehlin
Uppgiften BVser

Samtal med SKL
Uppgift

Samtalade med forensiker Anders Nilsson vid SKL för att få ett förtydligande kring DNA
proverna.

gå^att tyda,;pet har valt att analysera provet i en mer förfinad metod. Denna metod tar ca. två
veckor. Vid det förra PM et var det inte Anders Nilsson jag talade med.
Anders Nilsson förklarade att det inte är mängden DNA som alltid avgör huruvida de kan se
DNA. Det finns många anledningar till att de inte får en tydlig bild.
- Något stör analysen såsom smuts mm.
- Små mängder DNA
- Människor ger ifrån sig olika mängder DNA
- Att undersökningsmaterialet har påverkats efter användandet, t.ex. tvättats, torkats av,
Detta var några exempel på vad som kan påverka analysen av DNA men det finns fler
faktorer som påverkar.
Mats Gehlin

•;•
.
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Signerad av

PM
Samtal med forensiker på SKL

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Dlarlenr

1 KU/F Familjevåldsgrupp
Uppgiftelämnare

1

-

Gehlin, Mats , • -

0201-K246336-10
•

V

Beelag verkställt

Material för anaiya

Nej

Nej

' ' ,

'

« Oatum

Mottaget

V vV,->>. r

Mottaget datum

S

Tid -

IS-OS

\v /

Tid

Sätt pä vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mats Gehlin
Uppgiften avsBr

SKL
Uppgift

Vid samtal med SKL lram kom följande.
På Jfcon dom,

i^T; ^ ^ f t t t i i t t e t e ^ ^ t 'DNÄ*

Pjiyaginältops frånMÄl-hittades 13NÄ"från-M^;l ^

F

DNÄJfrån

På kondombit som hittades i MÄ1 s lägenhet hittades DNA från MÄ1 och från samme man
som fanns på vaginaltops.

MÄ 1 har inte märkt att någon kondom har gjorts sönder då det var mörkt i rummet och hon
hörde att då misstänkt tog på sig kondomen var det en del ljud som om han drog i en ballong.
Kondombiten hittades under sängen, under den del av sängen som misstänkt låg då han tog
på sig kondomen.

1

- •"

:1
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signat™
Mats Gehlin

ofredande förhör 1

Signerat datum

2010-08-31 16:42

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Dlarlenr

1KU/F Familjevåldsgrupp
1

Hördpe/son \

,

, - ^

1

Julien

1

;

0201-K246336-10

1

--

.'...V

\'

v

'

>

\

"

>C;

V i ^ V V / Y V,

\

Den hörde ä r . . • ^ V y . : : - ^ , 10 Styrkt

,

- ^

1

> ; . V' .,

v'\

personnummer

i"v-:51i}^V;!;;!

-:,•

•

: £ ;

'* -

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Nej
Tolk

B

Spräk

nke/Anledning Ull förhöret1 -;

"c,
;

..'.V; \

^^isstänktiörofredande^liligt
igt följde; v "

-

K

-i StöclAölm • : ;

har under tiden 13-14 Augusti 2010 i Anna Arditis bostad vid.-^
ofredat'Anna.
L - ' • ''

ii;

genom ätt undpj; samlag som'inletts och igenon^öj^
-j 1 1 - V 'ii
-i" j V1; • \

Uttryckliga' ' .
i
v
v; -

'

i ^ ^ ^ ^ i ö s n i n g i ^ e n n é s s j i ^ v 'v
Underrättad om misstanke

^^; v Jv.:'V
Underrättad om rält till försvarare (best I FUK 12§ Iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud

finskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja
Förhörsledare •'. • ;

•••V-

Mats X5ehlih k A

• .'.V:'- • ' ' "

^'i

:

% v^U-.

1

i• ^ V

:

: •. > > v .

;

VCh - = ••' V\ V" '

:

i X'^'

J 1 ^ r W ^ ä a t t i m ' ^ : " : Förhör piéböjjat

Förhör avslutat

^"'v :)201 Ö-0$-30 : '' 17:43'v: / | ^ 18:37

Förhörspjats

Typ av förhör

Förhörssätt

Bergsgatan 48, Familjevåldsgruppen

RB 23:6

Ljudbandsförhör

Förhörevittne

Utskrivet av

Berättelse

0201-K246376-10
PROTOKOLL fört vid förhör med
Julien, 710703
Förhöret är hållet måndagen den 30 augusti 2010 med början kl. 17:43
Förhörsledare: Mats Gehlin
Övriga närvarande: försvarare Leif Silbersky, tolk Gun von Krusenstjerna, samt
förhörsvittne inspektör Ewa Olofsson

FL= förhörsledare Mats Gehlin
JA= Julien

1

-

From:försvarsadvokaterna Stockholm

Förhör med

To:00442073445600

.23/1

1 /2010 1

1:31

#830 P.004/100

Julien: 2010-08-30 17:43 diarienr: 0201-K246336-10

84

Adv= advokat Leif Silbersky
F V - förhörsvittne Ewa Olofsson
T= tolk Gun von Krusenstjerna
FL: Och nu har vi bandspelare igång, det kommer att skrivas ut på förhör, så varje del
kommer skrivas, alltså hela förhöret vaije ord kommer att skrivas ut.
JA: Jag har en fråga.
FL: Vänta. O^h^gr^jagt, du är då misstänkt och ska delges misstanke och det är för
brottet då oS®än3efÖch delgivningen är som följer;
har under tiden 13:e till
14:e augusti 2010, i Anna
bostad på
i Stockholm, ofredat Anna
genom att under samlag, som inletts och genomförts under den uttryckliga
förutsättning att kondom skulle användas,
och fortsatt
samlaget tills han har fått utlösning i hennes sliaa?
Adv: Var det allt?
FL: Ja.
JA: Är det en eller två incidenter?
FL: En incident.
JA: Den 13:e, 14:e (ohörbart).
FL: 13:e till 14:e augusti.
T: På kvällen eller?
FL: Det är under den här tiden mellan 13:e,..
JA: Mellan, okej.
FL: Och då kommer då frågan, hur ställer du dig till den här anklagelsen?
Adv: Är det korrekt eller inte korrekt?
JA: Jag försöker förstå precis vad det var han sa.
T: Ska du repetera en gång till?
FL: Jag kan försöka ta det också,
har under tiden 13:e, alltså tiden är klar
förresten det vet du ju, och var. Ofredandet skulle vara att du har förstört kondomen.
JA: Okej.
FL: Och det att du skulle ha gjort det då uppsåtligen.
JA; Ja så det finns flera kondomer alltså?
FL: Ja i det här sammanhanget, nej i det här sammanhanget så handlar det om en
kondom vid ett tillfälle.
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JA: Okej, så det är ett fall...
T: En kondom.
JA: ...mellan den 13:e och 14:enärjag, när, ni säger attjag avsiktligen förstört en
kondom under samlag.
Adv: Korrekt.
Hur ställer du dig till detta?
JA: Det är inte sant.
FL: Okej, för att då berätta din upplevelse av den här kvällen, så jag vet, stämmer det
att du och Anna var ute och åt middag?
JA: Vilket datum?
FL: 13:e.
JA: Vad var det för veckodag?
Adv: Jag kan titta, eller uppge. 13:e augusti är en fredag.
FL: Och då är då frågan, kände du till, om man säger så här då, känner du till en
händelse där ni har haft sex tillsammans?
JA: Innan jag säger det, kan jag utgå från att det här kommer gå till Expressen?
FL: Från oss? Jag kommer inte släppa iväg någonting. Och det enda som är här, det är
vi tre som är med på det här förhöret och en utskriftstjej som kommer att skriva ut det
sedan. Och jag är den enda som har tillgång till ärendet. Så kommer det ut till
Expressen så får du bråka på mig.
JA: Och som ärendet fortsätter?
FL: Ja efter det här förhöret ska åklagaren ta ställning till om det ska fortsätta eller om
det ska läggas ner.
JA: (ohörbart) tidigare uttalanden (ohörbart) alla tidigare uttalanden.
FL: Från?
JA: Från det här kontoret.
FL: Det har gått ut via en granskare. Och det är, som censurerar det som rör
utredningen.
JA: Så det kommer bli samma sak här nu vad jag säger då?
FL: Ja men den här sens... ja man ska säga sekretesslagen säger att det kommer inte
lämnas ut någonting om vad som har hänt. Inte några personer kommer lämnas ut. Så
att det sker alltså, för varje dokument så sitter man och stryker över sådant som inte får
komma ut. Men vi har den lagen att det måste sekretessprövas och det som inte enligt
lag får sekretessprövas det blir vi tvungna att lämna ut.
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JA: Så den här delen av konversationen, som ett exempel, kommer att släppas?
FL: Din frågeställning kring, om det inte är till men för dig.
JA: Och vem bestämmer det?
FL: Det är våran juridiska avdelning.
Adv: Jag tycker att du ska svara, för att om de anklagar dig för något du inte svarar på
måste de acceptera vad flickan säger. Du måste försvara dig själv genom att ge din
version. För att annars så kommer det ut, om du inte svarade, då måste åklagaren gå till
rätten med det.
JA: Okej.
Adv: Men om du svarar får rätten, åklagaren, din version och flickans version då måste
åklagaren fråga sig, kan jag bevisa att han har gjort detta.
JA: Och hur mycket av min version måste jag ge?
Adv: (ohörbart).
FL: En sak till, du äger rätten att under förhöret också ta en paus i förhöret. Och då
stänger vi av bandspelaren och om du inte vill ha den här diskussionen som vi nu har,
för förhöret ska egentligen bara röra det påstådda brottet.
Adv: Det är till och med lättare än så, jag tar det på svenska så, det är till och med
lättare än så, du kan översätta. Antingen har du förstört kondomen medvetet som
flickan säger eller så är det en olyckshändelse eller så har det inte använts någon
kondom överhuvudtaget. De är de alternativen som gäller. Så ger du ditt alternativ som
svar till polisen.
JA: Allt jag säger...
FL: Vill du att vi bryter så länge så vi kan prata klart om det här så att du känner att det
är någorlunda lugnt?
Adv: Vill du ha en diskussion...
JA: (ohörbart) vi kanske borde ha en diskussion.
Adv: Okej vi tar en paus.
FL: Vi bryter för klarläggande kring förhöret och det sker då 17:55.

(Paus i förhöret)

FL: Då återupptas förhöret 18:02.
Och om jag säger så här, du förnekade brottet och då frågar jag, känner du till en
händelse där en kondom har gått sönder i samband med sex med Anna?
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JA: Nej.
FL: Har du haft...
JA: Jag,,. Jag har hört den anklagelsen.
FL: Du har hört den anklagelsen.
Från vem?
JA: Fredagen den 20:e. Samma dag som polisen kontaktades talade jag med Anna och
Anna anklagade mig för åtskilliga saker, flera saker. Och det var ett antal falska
uttalanden också. Under den konversationen så gjorde hon en liknande anklagelse, hon
sa att jag hade tagit av mig en kondom under samlag. Det var första gången jag hörde
den anklagelsen.
FL: Stämmer det att ni har haft en sexuell relation, du och Anna?
JA: Ja vi hade en sexuell relation från den, fredagen den 13:e, ett par dagar. Vi sov i
samma säng till påföljande fredag.
FL: Hur såg den sexuella relationen till, var det flera tillfällen?
JA: Ja.
FL: Användes kondom vid något av de här tillfällena?
JA: Vid första tillfället. Och vi hade sex åtskilliga gånger den 13:e och den I4:e. Och
efteråt, på de andra dagarna var det också, hade vi också en sexuell relation.
FL: Såg, de efterkommande sexuella relationerna, var det då alltså samlag?
JA: Nej de var mera, vi berörde varandra.
FL: Så att det, vi pratar om en gång som det handlar om samlag?
JA; Ja vi hade samlag den 13:e och den 14:e.
FL: Och det var en gång eller var det flera gånger?
JA: Flera gånger.
FL: ©ej^föiE^
JA: Ja.
FL: Och vem var det som ville använda kondom?
JA: Jag är osäker.
FL: Och varför användes inte kondom efterföljande samlag?
JA: Det användes vid de påföljande samlagen.
FL:
Okej då missförstod
Så atttijvha^e
SQ^oph.då jag.
enbartmed lcÖjndpm?\X;
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det'stämmer':""N

FL: Anklagelsen ser ju ut på det sättet att kondom, en kondom var trasig efter samlaget
och Anna menar att vid ett tillfälle när du drar ut din penis då lät det som du först tog av
dig kondomen men när du kom in i henne igen så kände hon efter och då kände hon att
du hade kondom på. Sedan är det så att du får utlösning och hon känner bland annat då
att det är, att hon har då sädesvätska i sig. Och hon tittar också på kondomen och det
finns ingen sädesvätska i kondomen.
Och då är ju frågan till dig, är det här en situation du känner igen på något sätt?
JA: Nej. Vid ett tillfälle så pekade Anna på sängen som hade en blöt fläck. Och sa, titta
där. Och sa, är det du det. Jag sa, nej det måste vara du. Och vi diskuterade inte det
något mer, överhuvudtaget, inte alls. Fram till anklagelsen i fredags, en vecka senare.
FL: Om vi då pratar om det här första tillfället igen...
JA: Och under den tiden, förutom en natt så sov Anna och jag i samma säng. Varenda
natt utom tisdag natt och torsdag natt. På torsdagskvällen så sa Anna att hon skulle gå
ut några timmar för att besöka en journalist som skrev någonting om mig, som bodde
inom samma område eller samma komplex eller bodde nära intill. Men hon återvände
inte den kvällen.
FL: Kommer du ihåg vad du gjorde med kondomen?
JA: Nej.
FL: Och du har inget minne av någon trasig kondom heller?
JA: Nej. Jag har heller inte letat efter en trasig kondom.
FL: Använder du kondom annars?
JA: Ja vanligtvis, inte alltid men vanligtvis.
FL: Och du säger att du inte kontrollerade, eller du säger att du kommer inte ihåg vad
du gjorde med kondomen, stämmer det?
JA: Ja, det stämmer.
FL: Normalt sett, hur brukar du göra då?
JA: Jag har inga speciella rutiner för vad jag gör med kondomerna.
FL: Nej, Hur känner du Anna?
JA: När jag nu tänker tillbaka på den här situationen så var det inget ovanligt tillfälle
för mig och jag hade ingen anledning att misstänka att jag skulle bli anklagad för
någonting sedan. Nej det var inte fråga om några som helst anklagelser på något sätt så
att jag kommer inte riktigt ihåg när jag hörde den första anklagelsen innan fredagen. Så
jag tänkte inte tillbaka på den här kvällen och natten i någon närmare detalj.
FL: Nej.
JA: Du frågade hur jag kände Anna. För att komma hit till Sverige så var det
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nödvändigt för mig att få diplomatiskt stöd för att komma ut ur England. På grund av
säkerhetssituationen mellan min organisation och Pentagon. Politiska kontakter i
Sverige föreslog därför att jag skulle bli inbjuden av KD för att hålla ett tal och en
formell inbjudan skulle skickas till (ohörbart) och England, så att jag skulle få en säker
resa hit. Från England. Och jag förstod att Anna
var pressansvarig för
broderskapsrörelsen inom Kristdemokraterna.
FL: En rättelse bara, det är inte Kristdemokraterna utan det äx Socialdemokratiska
(ohörbart).
T: Förlåt, förlåt. Jag ber om ursäkt jag tog fel parti.
FL: Ja.
T: Ursäkta, förlåt. Socialdemokraterna.
JA: Hon kontaktades av Peter. Jag kommer inte ihåg hans efternamn. Jag tror han är
ordförande i broderskapsrörelsen, och en bra man. Och Anna erbjöd sin lägenhet till
mig. Också inblandad i arrangemanget av presskonferensen i fredags, på fredagen.
FL: Och du, vilket datum kom du till Sverige?
JA: Onsdag eller torsdag.
FL: Och datum?
JA: Jag är osäker. Kanske den 12:e. Mellan den 10:e och den 12:e.
FL: Den här anklagelsen, jag kanske låter tjatig men jag måste ändå fråga. Det är ju en
ganska tydlig bild som Anna har om vad som hände. Just det här att hon hör ljudet från
kondomen.
JA: Anna
har aldrig talat till mig om den här incidenten på något enda sätt. Eller
någon annan som jag vet om. Jag fick en mycket kort och en helt annorlunda referens
än, något annat än vad du säger nu, på fredagen den 20:e.
FL: Vad menade Anna tror du med att peka på den här blöta fläcken?
JA: Ja vid det tillfället hade jag ingen aning. Hon kanske försökte peka på hur
kärleksfullt sexet hade varit.
FL: Men hon hade ju sagt någonting om att det skulle komma från dig.
JA: Ja hon sa var det där från dig eller.
FL: Varför gjorde hon det då om ni hade kondom?
\

JA: Jag vet inte det.
FL: Kontrollerade du kondomen innan?

i

JA: Före vad då?

j

FL: Innan du tog på dig kondomen så att säga.

I

JA: Nej har inte för vana att kolla dem i detalj innan jag sätter på dem. Det var

i
f

i

|
t
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ingenting ovanligt på något enda sätt. Mitt uppförande var absolut ingenting annat än
normalt. Så därför så granskade jag inte kondomen på något speciellt sätt. Och inte
heller så ignorerade jag det helt.
FL: Vem tog på kondomen?
JA: Jag kommer inte ihåg.
FL: Du kommer inte ihåg vem som tog av den heller?
JA: Troligen så var det jag. Det är ovanligt att en kvinna tar bort kondomen.
FL: Sedan sa du att ni hade sex, hade ni mer sex den natten?
JA: Vi tog åtskilliga pauser och så började vi om, med samma kondom.
FL: Så att det var ett utdraget samlag?
JA: Ja.
FL: Hur lång tid uppskattningsvis?
JA: Några timmar, jag är osäker på hur många.
FL: Hade du med dig kondom själv till Anna eller var fick ni kondom ifrån?
JA: Jag tror alt det var Annas.
FL: Kommer du ihåg var hon förvarade kondomen?
JA: Nej.
FL: Hur fick du tag i kondomen?
JA: Jag är osäker på vem som satte på kondomen så jag kan inte säga det.
FL: Men du kan inte minnas det just att du får kondomen eller något?
JA: Nej jag kan inte komma ihåg det men som jag sa så fram till nyligen så var det här
bara en vanlig natt. Jag hade ingen anledning att misstänka att jag skulle behöva minnas
alla detaljer från den natten.
FL: Hur såg den sexuella samvaron ut efter den här natten?
JA: ^ t y ^ f o ^

<—-"*"**
nattenj$r : :

FL: Och om jag har förstått dig rätt då hade ni inte sexuell, ni hade inte samlag då?
JA: Det stämmer.
FL: Och det förekom inte någonting under den tiden du bodde hos henne efter den
första natten?
JA: Nej det var inget samlag, det stämmer. Men andra sexuella handlingar, ja.

•
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FL: Vart du någon gång avvisad av Anna? , ;
JA: jPå vUket^ättdå? >
FL: Atthona vy isäde en .sexuell inbjudan från dig? *

v

' .v

JA: Jai^ls^ljltoii^iite^å^got^sätt som varbetydélsefullt Nej inte något $om skull®
vararnAg^tiÖAoiröalt-?

FL: Om vi återgår till den första natten.
Fick du utlösning?
JA: Ja.
FL: Då kommer jag fråga Ewa om du har någonting som du vill ta upp.
FV: Nej.
FL: Leif, någonting som du vill...?
Adv: Jag har ett par frågor.
FL: Ja.
Adv: Vilken tid på dygnet hade ni samlag, vad var klockan ungefår?
JA: Sent på kvällen och tidigt på morgonen.
Adv: Vad skulle du vilja säga, ungefär vilken tid?
Tre, fyra, fem...?
JA: Mellan 23 och 05.
Adv; Okej. Förekom det någon alkohol?
JA: Nej.
Adv: Varken du eller hon?
JA: Ja, jag kommer inte ihåg att jag skulle druckit någon större mängd. Vi kan ha
druckit vitt vin till middagen. Men det var ingen kväll när vi drack en massa.
Adv: Var någon utav er berusad?
JA: Inte så full att jag la märke till det. Skulle någon av oss ha varit väldigt berusad
skulle jag lagt märke till det.
Adv: När fick du från Anna första gången höra om det här problemet som vi diskuterar
idag?
JA: Jag har aldrig hört exakt det här problemet vi diskuterar nu direkt från Anna. Idag
är första gången jag får en exakt beskrivning av det.
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Adv: Så under hela den veckan du bodde hos Anna, från fredag till fredag och ni hade
olika sexuella relationer så sa hon ingenting om en sprucken kondom?
JA: Nej ingenting alls.
Adv: Ja, jag har inga ytterligare frågor.
FL: Då dyker det upp en fråga från mig till.
Vem var det som, ska vi säga, tog initiativet till att ni närmade er varandra?
JA; Anna.
FL: Hur gick det till?
JA: Hon sa att jag skulle sova i hennes säng.
FL: Och var det då i sängen som ni började då?
JA: Ja det stämmer.
FL: Förekom det några som helst närmanden från någon av er innan ni kom till sängen?
JA: Nej.
FL: Sa Anna någonting?
JA: Nej hon sa någonting men det var ingenting ovanligt.
FL: Och vad menar du med ovanligt?
JA: Det var bara saker som man skulle vänta sig av en älskare.
FL: Och vad hade du för planer när ni skulle gå och lägga er då?
JA: Efter Anna hade...
FL: Nej innan,
JA: Före.
FL: Alltså du säger att du fick en inbjudan till hennes säng.
JA: Ja det stämmer.
FL: Var hade du tänkt att sova innan hon bjöd in dig till sängen?
JA: Antingen på golvet eller... Jag vet inte, det är ju Annas lägenhet.
FL: Hur länge hade du bott med Anna innan den här kvällen eller bott själv i
lägenheten?
JA: Ja, jag hade bott i lägenheten för att Anna var borta. En dag när hon var borta. Jag
hade fått nycklarna tre, fyra dagar innan. Jag hade fått tillgång till lägenheten men jag
sov inte där. Anna, hon sa att... Nej jag vill inte prata om det, för jag tror inte det har
någonting med det här fallet att göra så jag vill inte diskutera något privatliv om det inte
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har med fallet att göra,
FL: Fick ingen följdfråga på det där?
Då så, är det någonting du vill säga innan vi bryter förhöret?
JA: Ja.
FL: Varsågod.
JA: På fredagen den 20:e så kontaktades jag av en gemensam vän till Anna och mig.
Det var en kvinna som heter Sonja som var på sjukhuset. Hon hade nämnt någonting
om DNA och polis. Och jag var väldigt upprörd att höra det här. Det var ingen som
påstod någonting, det skulle bli en lång historia om jag skulle gå in i det här. Det verkar
inte vara relevant.
FL: Okej, då bryter vi förhöret.
JA: Vi kan alltid fortsätta om det behövs? Men huvudsaken är att jag och andra
människor vi fick höra en massa otroliga lögner. Och fick höra att jag skulle träffa
Sonja på lördag eftermiddag för att diskutera saken. Anna hade inga anklagelser och
ingen hade någon avsikt att gå till polisen och så vidare. Det var så jag förväntade mig
att sakerna skulle förbli tills jag fick höra nyheterna i Expressen.
FL: Mm, då så. Förhöret biyts. Och det är 18:37.
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2010-08-31
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Diarienr

1KU/F Familjevåldsgrupp

0201-K246314-10
m.fl.

Skäligen misstänktperson

julien:-:S. v • • >

"

4

Misstankeuppgift
BnotlsmiBstankanr

Diartenr

020110075729

0201-K246336-10
Broltsbeskrtvnlng

8roltskod

Sexuellt ofredande (Annat sexuellt ofredande, övriga fall)

0638
Beslulsdatum

Beslutsrätters

2010-08-20

Linda Wassgren

Misstankeuppgift
Brottsmlsstankenr

Diarienr

020110517185

0201-K246314-10

Brotts kod

Brotts b ss k rivning

0661

Våldtäkt

BesJutsdalum

Beslutsfattare

2010-08-20

Krans, Irmeli

Misstankeuppgift
Brottsmlsstankenr

Diarienr

020110520137

0201-K246336-10

Brottskod

Brottsbeskrivnlng

0633

Sexuellt tvång (Mot person av annat kön)

Beslulsdalum

Beslutsfattare

2010-09-27

Ny, Marianne

Misstankeuppgift
Brottsmlsalankanr

Diartenr

102E10000435

0201-K246336-10
Brotts beskrivning

Brollskod

0638

Sexuellt ofredande (Annat sexuellt ofredande, övriga fall)

Beslutsdatum

Beslutsfattare

2010-09-13

Lejnefors, Erika

Misstankeuppgift
Brottsmlsstankenr

Diarienr

102E10000436

0201-K246336-10

Brottskod

Brottsbeskrivning

0638

Sexuellt ofredande (Annat sexuellt ofredande, Övriga fall)

Baslutsdatum

Beslutsfattare

2010-09-13

Lejnefors, Erika

Misstankeuppgift
Brottsmlsstankenr

Diarienr

102E10000437

0201-K246336-10

Brottskod

Brottsbeskrivnlng

0638

Sexuellt ofredande (Annat sexuellt ofredande, övriga fall)
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Beslutedatum

Beslutsfattare

2010-09-13

Lejnefors, Erika

Misstankeuppgift
Broltamisstankenr
Diarienr

102E10000438
Broltskod

0201-K246336-10

Brotts beskrivning

0638

Sexuellt ofredande (Annat sexuellt ofredande, Övriga fall)

Boslutedatum

Beslutsfattare

2010-09-13

Lejnefors, Erika
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskrfftsdatum

TTT—

Namn< •

Julien
Kallas för

2010-11-17
^-

;'

V

-

öknamn

Tilltalsnamn

Medborgarskapsland
Telefonnr
Adress

Folkbokföringsort

FÖräldrare/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som Inte fyllt 20 är)

Utbildning

Yrke

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförtiet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven Inkomst

Bidrag

Civilstånd

Ogift
Maka/make/sambos Inkomst
Hemmavarande barn under 18 år
Försoijnlngsplikt
Skulder
Förmögenhet

Kontroll utförd
Taxerad Inkomst

Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade Inkomst

Taxerlngskontroll utförd av

Dalum

