
HEMLIG
2018-06-12

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

B 15565-17
Aktbilaga 12

sexualbrott

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2018-06-12
MÅLNR: B 15565-17
AKTBIL: 14

















2011-12-02
Efter händelsen så har Jean-Claude ringt till  flera gånger. Han har tjatat om att 
de ska ses. Men  har avfärdat detta. En dag ringde han och ville att  
skulle komma och äta middag med honom och deras gemensamma vän Helena. Helena bad 
också om att  skulle komma på middagen.  gick efter detta med på 
att äta middag tillsammans med dem. De var ute på restaurang och Jean-Claude bjöd väldigt 
flott på god mat och vin. Det var en trevlig middag.  kunde sitta på middagen 
utan att känna sig stressad. Han kunde krama om och lägga en hand på hennes axel utan att 
hon blev stressad av det. 

Efter middagen så gick de alla tre vidare till Riche. Helena försvann iväg då hon träffade 
någon hon kände. Sedan var  ensam kvar med Jean-Claude. Klockan var mycket 
och  tunnelbana hade slutat gå och på den tiden hade hon inte så mycket pengar 
att hon tyckte det var värt att ta en taxi hem. Jean-Claude började tjata och tjata på 

 om att hon skulle följa med honom hem. Han ville verkligen att  
skulle följa med hem men egentligen ville hon inte det. Han lovade henne dyrt och heligt att 
INGET sex skulle förekomma. Detta lovade han henne innan taxin kom, på vägen hem i taxin 
och på väg upp i trapphuset.  ville känna sig försäkrad om att han verkligen 
förstod och respekterade henne och att det bara handlade om att hon skulle sova över hos 
Jean-Claude och ingenting annat. 

Väl hemma hos Jean-Claude ville inte  sova i bara sin BH hemma hos honom så 
hon fick låna en T-shirt att sova i och sen hade hon sina trosor på sig. Dom la sig för att sova 
i samma säng.  låg på sidan och somnade. Hon vaknade kort där efter av att hon 
känner hur Jean-Claude juckar mot henne och drar hennes trosa åt sidan och tränger in i 
henne.  beskriver att hon till och med känner hur troskanten följde med in. Hon 
reste sig upp direkt och gick ur sängen.  började gråta och var jätteupprörd. Hon 
ville åka hem mitt i natten och då beställde Jean-Claude en taxi åt henne. 

2011-12 (11-15) Efter Nobelfesten. 
Han fortsatte att ringa till  och han vill att de ska ses igen. Vid det här laget var 

 väldigt rädd för honom. Rädd för att han ska bli hennes fiende. Att han ska 
förstöra hennes karriär. Han hotade aldrig  med detta men han berättade för 
henne om sina planer att förstöra för andra som hade anklagat honom för sexuella incidenter.  
 

När han ringde så upplevde  att hon var tvungen att vara tillmötesgående då hon 
kände ett underliggande hot i hur han pratade med henne. Han var så envis och påstridig. Han 
uttalade aldrig något hot men  upplevde ett underliggande hot och att det kommer 
få konsekvenser för henne om hon inte lyssnar på honom. 

"Försoningsmiddag på Musslan"
Han ringde och tjatade om att de skulle ses och at han ville bjuda henne på middag efter det 
som hade hänt.  upplevdet det som en försoningsgest och som om han förstod att 
han hade gjort något väldigt fel. Till slut bestämde hon sig för att ändå gå på middag med 
honom. De gick på restaurang Musslan vid Odenplan.   berättade att det var en 
helt OK middag. Han gjorde ingenting jobbigt. 

 förklarade för Jean-Claude att hon inte ville ha någon fysisk relation med 
honom och hon ville verkligen att han skulle förstå detta. Hon tyckte också att det var så 
jobbigt att han hela tiden ringde till henne och tjatade om att de skulle ses. 

När de hade ätit så sa Jean-Claude att han väldigt gärna ville visa  konsten som 
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han har i sin och sin frus Katarinas lägenhet. Du har ju aldrig varit där förut och det är helt 
fantastiska tavlor.  påpekar igen för Jean-Claude att hon verkligen inte är 
intresserad av någon fysisk relation till honom.  förtydligade för förhörsledaren 
att Jean-Claude verkligen verkade förstå vad hon menade, han verkade som om han 
respekterade det och menade det. Annars skulle hon aldrig följt med honom till han och hans 
frus lägenhet.
När dom kommer upp i lägenheten så visar han henne runt och visar konsten. Han sa Det 
finns en tavla i det här rummet också. Det rummet visade sig vara sovrummet.  
stod med ryggen mot sängen, men nära sängen. Jean-Claude omfamnar då  och 
behöver bara trycka till lite och lägga vikten framåt för att hon skall falla bakåt över sängen. 
Hon hamnar då halvsittande på sängen. Sen lade sig Jean-Claude över  på 
sängen. Han höll fast hennes axlar och han var väldigt tung. Han började dra i  
kläder för att slita av dem. Han juckar sedan med sin kön mot  och väser i hennes 
öra att han har runkat och tänkt på henne.  sa att hon inte ville och bad honom 
flytta på sig. Han flyttade inte på sig självmant utan hon var tvungen att putta bort honom. 
När  väl hade fått bort Jean-Claude från sin kropp så han låg på sidan om henne 
så var situationen över. Det var inte så att han fortsatte försöka efter detta. Men när det hände 
så trodde  att nu skulle det bli en klassisk våldtäkt där han sliter av henne 
kläderna och tar henne.  var väldigt chockad och rädd. Efter detta så sade 

 att hon genast ville åka hem. Hon var inte arg eller skrek åt honom utan hon sa 
att hon ville åka hem. 
Sen ringer Jean-Claude en taxi som han betalade och sen åkte  hem.  Sedan ska 
han ha tittat ut genom fönstret och just när  kliver in i taxibilen så ringer 
Jean-Claude till henne. Han sa då att han trodde att hon skulle ligga med taxichauffören. 

 sa att det var ett galet beteende och att han verkade vara svartsjuk. 

Efter detta fortsatte han höra av sig trots att  inte ville ha med honom att göra. 
Våren 2012 hade  skrivit en essä som var självbiografisk. Den handlade om en 
väninna till  och hennes sjukdom. Hon skrev filosofiskt då hon är filosof. Efter 
detta så ringde han till  och berömde henne.  kände att han var 
väldigt på och nästan hotfull i sin ton.  spekulerar i något i hennes 
självbiografiska text kanske hade triggat honom. Kanske var han rädd att hon skulle skriva 
om honom. 

Jean-Claude sa sedan att han skulle ha ett evenemang på sin klubb Forum och att 
 borde komma dit. Han sa att flera av hennes vänner skulle dit.  

pratade sedan med sina vänner som också skulle dit och det slutade med att hon gick dit. 
Innan evenemanget började så stod hon utanför med sina vänner. Då kom Jean-Claude fram 
till henne.  hade en lång kappa på sig, Jean-Claude gick fram till henne och slet 
upp hennes kappa och kommenterade längden på hennes kjol som kort. Sedan sa han att det 
var så tjejer skulle se ut med en aggressiv och nedvärderande ton.  De talade inte med 
varandra på resten av kvällen. Evenemanget på klubben Forum bestod av flera internationella 
poeter som läste upp sina verk och  vän översatte dem sedan till svenska uppe 
på scenen. Det var många av  vänner på plats och många fina poeter som hon 
gärna ville se, därför hade hon beslutat sig för att gå dit.

Jean-Claude har ringt till  flera gånger efter detta och undrat varför de inte kan 
ha någon kontakt.  försöker bara förklara för honom att hon inte vill och att det 
inte är någon särskild anledning till detta. Hon känner att om hon på något vis låter 
anklagande eller beskyller honom för något så hade han blivit tokig.  ville bara 
att han skulle hålla sig lugn och på avstånd. 

Jean-Claude är väldigt nära vän med  chef. Tidigare har  hört att 
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Jean-Claude hört av sig till andra kvinnors arbetsgivare och försökte förstöra för dem i 
karriären och på andra sätt.

 berättade att Jean-Claude känner alla i kulturlivet.  I fredags (24/11-2017) 
pratade  med sin chef hans om vad som hade hänt mellan henne och 
Jean-Claude. Han sade att han trodde på henne och att han stod bakom henne i detta. Han 
uppmuntrade till och med  att anmäla. 

Efter att artikeln som publicerades i DN så känner  att hon vågar göra en 
polisanmälan. Hon har varit rädd för hans makt och hans inflytande och hur han skulle kunna 
påverka hennes framtida möjligheter. 

 har skämts och varit rädd för att människor skall förakta henne. Att hon kanske 
skulle bli misstrodd. Men som sagt efter artikeln som publicerats i DN och att flera andra har 
anmält honom så vågar hon nu göra detta. 

Uppläst och godkänt
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 stod med benen mot sängen innan han knuffade ned henne med vaderna och 
kroppen mot henne så att hon först hamnade i ett halvsittande läge, sen la han sig på henne. 
Han kom inpå henne, försökte kyssas, ta i henne, drog i hennes kläder.
På fråga om hon kan säga var hans tyngdpunkt var säger hon att han låg över henne, hon 
minns tydligt vilka kläder hon bar, ett par jeans och en svart blus. Blusen är långärmad med 
öppning längs hela ärmarna. Blusen var instoppad i byxorna och han började dra i blusen.  
Jeansen var ett par tighta blåjeans. Han fick inte av några kläder. Han hann inte knäppa upp 
sina byxor men hans syfte var att få av dem kläderna. På fråga om han fick upp sitt skärp 
säger hon att han kanske fick upp "piggen i hålet" men är inte säker. Situationen var rörig.  
Han flåsade henne samtidigt i örat och försökte kyssa henne. Han var nära hennes ansikte. 
Hans mun var runt hennes ansikte, hals, öron. 
Hennes blus drar man över huvudet för att ta på- och av. Jeansen var med vanlig gylf, det vill 
säga en knapp och dragkedja. Hon bar under blusen en bh. Han fick aldrig av henne kläderna 
men fick upp blusen ur hennes jeans. Han fick inte upp jeansen och hon säger att det försökte 
han inte heller. 

 tillfrågas vad Jean-Claude bar för kläder?
En skjorta och ett par byxor. 

 tillfrågas vad hon gjorde med sin kropp när detta skedde?
Hon gjorde motstånd, sa tydligt "nej". Hon försökte värja sig, försökte få bort sitt huvud, 
lyckades till slut knuffa bort honom. Då uppfattade hon det som att då bröts situationen av 
och han slutade.

 tillfrågas om det är korrekt uppfattat att bägge hennes armar var fria?
Han höll inte fast hennes armar, han låg på henne. Han minns inte att han tog tag i hennes 
armar.  På fråga var hans ben var så säger hon att hennes vader var utanför sängen och hon 
antar att hans ben borde varit i ett liknande läge då han låg på henne. De är ungefär lika långa. 
På fråga om hon vet ifall han stod med fötterna på golvet tror hon inte det. 

 tillfrågas om Jean-Claude sa någonting?
"Att han hade runkat och tänkt på mig och såna saker". 

 tillfrågas hur länge det pågick?
Hon säger att det är svårt att säga men i vart fall några minuter, max fem minuter kanske. 

 ombeds beskriva knuffen då hon lyckades få bort honom?
Han höll inte i hennes armar eftersom hon lyckades få bort honom. Som hon minns det, det är 
länge sedan, ligger han på henne och hon försökte välta honom åt sidan. Hon försökte med 
både med sina armar och ben få bort honom och till slut hamnade de på sidan och det är då 
situationen bröts av. Som hon minns det hamnade de till vänster åt sidan. Men hon säger att 
det var en rörig situation.

 tillfrågas vad hennes uppfattning är att han inte fick av henne kläderna?
Att hon bar dem. Inget plagg lyckades dras av, han drog heller inte sönder något plagg.

Jean-Claude "juckade" sitt kön mot henne. Som hon minns det mot hennes skrev, han låg på 
henne och tryckte sig mot henne. Hon får frågan om hon kan uppskatta hur många gånger han 
"juckade". Hon säger att åtminstone kanske 5-6 gånger men svårt att minnas. "som en 
pressande rörelse han gör". 

 tillfrågas om någon kroppsdel på honom var utan kläder och som då rörde någon 
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kroppsdel på henne utan kläder?
Bara hans ansikte och händer. Inte hans kön.

Hon ombeds beskriva hur han kan ha vetat att det här inte var uppskattat av henne?
Hon sa "jättetydligt" till honom på restaurangen att hon ville att han ska sluta ringa till henne, 
hon sa att hon inte ville att de skulle ha fler "fysiska situationer med varandra". Han sa att han 
förstod. Det var överenskommelsen. När han föreslog att de skulle gå och titta på konsten i 
hans lägenhet sa hon igen att "Jean-Claude inga fysiska situationer". Hon uppfattade att han 
förstod. Hon är rädd för honom. Hon kan i efterhand tycka att det var väldigt naivt att hon 
gick med honom upp men verbalt var det uttalat "inga fysiska situationer". När det väl skedde 
säger hon "nej, att jag inte vill. Han förstår att jag absolut inte är med på det, jag vänder bort 
huvudet". Hon säger att det inte var någon tveksam situation. 

När situationen bröts infann sig "någon märklig chockad stämning mellan oss. Handfallen 
het. Jag säger jag vill åka därifrån och han erbjöd sig att boka en taxi och gjorde det".
Han bokade taxi i Forums namn, i sitt eget namn på ett konto han hade. Så det ska finnas 
bokning från hans adress till hennes. Det finns även vid det andra tillfället när hon lämnar 
hans lägenhet mitt i natten. Tillfället då han trängde sig in i henne då hon sov den 2 december 
2011.

 tillfrågas vilka hon berättade för?
För Helena. "ganska snabbt" efter varje enskild händelse, det vill säga alla tre händelserna. 
Hon har även berättat för Vendela Fredriksson om alla övergreppen. Hon tror hon berättade 
för henne under februari-mars 2012. 
En vecka efter händelsen berättade hon för sin terapeut/psykoanalytiker om händelsen, han 
har erbjudit sig att vittna om det. Hon har berättat om den första händelsen för Hanna 
Nordenhök. 2013 började  hos en ny psykoanalytiker som hon har berättat om 
alla tre övergreppen för.

 godkänner om polisen vill höra hennes terapeuter som vittnen.

 tillfrågas hur det gick till innan hon hamnade bak på sängen?
Han kom intill henne, försökte kyssa henne, kom med sin mun intill hennes ansikte 
"kyssrörelser". Han var med munnen i hennes ansikte. Han tog i henne, pressade sig mot 
henne, "som att han knuffade sig mot mig så jag föll halvsittande bakåt i sängen". Han tog 
med sina händer vid hennes midja. Hon minns inte att han tog på bröst eller kön utan mer 
midja, rygg, det gick snabbt. Hon försökte visa att hon inte ville, vred bort sitt ansikte. Hon 
minns inte om han sa någonting. 

 tillfrågas om han gjorde något med sina händer då han drog upp hennes blus ur 
jeansen?
Hon minns det som att han pressade sig mot henne, han tog inte på hennes bröst, försökte 
kyssa henne. Han var runt hennes hals och ansikte och flåsade henne i örat. Hon minns inte 
att han försökte knäppa upp hennes byxor. Han lyssnade inte att hon sa nej, han bara fortsatte.

Målsägandebiträdet frågar om  kan beskriva Jean-Claudes sinnestillstånd i den 
situationen?
Han "var inne i nåt, lite okontaktbar, väldigt upphetsad och inne i nåt som inte går att nå 
honom, inte mottaglig för att jag säger nej".  På fråga hur hans upphetsning yttrar sig svarar 
hon att det är att han flåsar, pressar sig mot henne, river och drar i hennes kläder, uppenbart 
att han ville tvinga till sig sex mot hennes vilja, juckade mot henne. Han juckade mot hennes 
skrev samtidigt som han var med munnen mot halsen och örat. På fråga om hon kände hans 
kön eller trycket då han juckade säger hon  "inte som jag omedelbart minns, det är rörigt men 
jag minns inte att jag känner hans stånd".
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prata med Alexandra.  uppfattade honom som obehagligt och hotfull. Detta 
fortsatte under morgonen då  skulle åka därifrån. Hon bad att få växla pengar 
med honom. Han kastade euro på golvet. Hon uppfattade som att han menade att hon var 
prostituerad. Hon plockade upp vad hon behövde och lämnade samma värde i svenska 
pengar. Hon åkte hem, han fortsatte kontakta henne genom att ringa. Hon konfronterade 
honom inte. Hon försökte "trixa sig ur" situationen. Han fortsatte att erbjuda middagar. Hon 
uppfattade också att han var förbannad på henne efter Paris-resan.
Hon träffade vid något tillfälle på honom på Forum. Hon pratade inte med honom och sågs 
inte mer.

 Målsägandebiträdet vill ställa några frågor som komplement till de två händelserna den 5 
oktober 2011 och den 2 december 2011. 

 tillfrågas om hon kan beskriva greppet den 5 oktober 2011 lite mer detaljerat 
angående våldet?
Hon gav honom oralsex, han tog tag om hennes nacke och körde ner sitt kön i hennes hals 
med effekt att hon inte alls fick någon luft, alla luftvägar blev strypta. Han höll kvar henne, 
hon försökte dra sig upp med sina armar, hon fick panik. Hon säger att det var så extremt vad 
han gjorde och hon tror att det är anledningen vad som har gjort henne rädd för honom. Han 
visade att han kan gå över gränser som gäller liv och död. Till slut kräktes hon. Han märkte 
att det var på väg så han drog i hennes hår och drog ut hennes överkropp över sängkanten. 
Han rafsade med handen på golvet, hon tror han "rafsade" undan något som låg på där och 
gjorde rörelsen så att hon skulle kräkas på golvet och inte på hans lakan.  
lyckades svälja spyan. Hon blev passiv och chockad. Hon säger att rädslan hade två moment, 
en är den fysiska som kommer från det övergreppet. Sen säger hon att det kommer från att 
hon när hon gjort polisanmälan blev så rädd. Hon var rädd att han skulle stå utanför hennes 
dörr när hon kommer hem med sina barn, att han skulle börja ringa och hota. Att han skulle 
skada henne på något sätt. Han visade med detta övergrepp vilket våld han är kapabel till.

 ombeds beskriva hur taget kring hennes nacke kändes?
Det kändes som att hon var låst, som ett "skruvstäd". När hon låg så pass långt ned över 
honom fick han en väldig kraft i taget. Det hon var koncentrerad på var att hon inte fick 
någon luft. På fråga om han höll med en eller två händer svarar hon att hon minns det som att 
han höll i henne med två händer.

 tillfrågas om hon kan uppskatta hur länge han höll greppet om hennes nacke?
Det är svårt säga men så pass länge så hon fick panik och inte kunde andas, hon visste inte 
om han skulle släppa. Minst 30 sekunder, kanske en minut. Hon tror inte att han skulle 
behövt hållit så länge till så att hon hade svimmat. Hon började inte svimma men det var en 
paniksituation i hennes kropp.

 ombeds beskriva hur hon gjorde motstånd?
Hon försöker dra sig upp med överkroppen, försöker få loss sitt huvud, tar emot med sina 
händer, försöker få kraft att ta sig loss. På fråga om hon kan säga någonting till honom säger 
hon nej, hon fick inte luft. Hans kön var långt nere i hennes hals. Han såg att hon var på väg 
att kräkas, hon uppfattade det som att han därför drog ut hennes huvud över sängkanten. Hon 
tolkade det som att det här var någonting han gjort flertal gånger tidigare, han visste att hon 
skulle kräkas, han var helt beredd. Han drog direkt ut hennes huvud.
På fråga hur det kändes då han tog tag och drog ut hennes huvud i hennes hår säger hon att 
det var obehagligt och förnedrande men det är inte smärtan hon minns mest utan att hon inte 
fick luft. På fråga om hon kände någon smärta säger hon att "det måste jag rimligen ha gjort". 

 tillfrågas om han någon gång släppte greppet från det första inledande greppet 
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media.  berättade också för Gabriella att de hade i mejl diskuterat Gabriellas sexliv och 
 medgav för henne att han hade fallit in i "Jean-Claudes jargong".  var rädd att 

mejlen skulle offentliggöras. ringde därför upp Gabriella och sa att det skulle bli 
obehagligt för henne om mejlen kom ut. Han var tydligen stressad. 

Ett par dagar senare gick  ut med ett pressmeddelande skrivet av  
De skrev där att ingen medarbetare på institutionen hade råkat ut för kränkningar av 
Jean-Claude, detta efter  samtal med honom där hon berättat vad hon råkat ut 
för. Hon säger att han därmed "gömmer undan mig inför högskoleledningen och inför 
prefekten".  Pressmeddelandet ligger kvar på  hemsida, de säger att det som har 
noterat är "oönskad intimitet bland medarbetare men inga kränkningar".   blev 
orolig, DN höll på och granskade  på grund av att han är "andraperson på institutionen" 
och DN visste om  anmälan, de "följde min polisanmälan".  har haft 
kontakt med journalisten på DN. Hon vet både om att  först besökte polisen 
hösten 2013 men då inte vågade anmäla, hon vet om att  kontakta advokat 
Elisabeth Massi Fritz innan hon vågade anmäla och journalisten vet även om då  
äntligen anmälde och har frågat vad som fick henne att våga.  svar var att hon 
hade pratat med  och hade högskolans uppbackning.  säger att DN 
visste, när högskolan går ut med pressmeddelandet, att högskolan inte riktigt talade sanning. 

 blir orolig att media ska upptäcka att högskolan inte var helt sanningsenliga, att 
hon ska bli en bricka i ett mediespel eftersom det var ett "drev".

 pratade med  och sa att de måste informera ledningen och prefekten. Han 
ville till en början inte detta men DN begärde ut allas mejl på institutionen och då gick han 
med på det. Hon uppfattade inte att han skyddade henne som han tidigare lovat utan såg till 
sig själv. Hon upplevde att hon hade blivit "en ganska obekväm person som har polisanmält 
Jean-Claude".  fru ringde även upp en person som  hade berättat om 
övergreppen för, en person som jobbar på institutionen som heter .  fru ringde 

 och ställde frågor.  antyder flera gånger till  att det är besvärligt om 
 behöver vittna för henne, om det skulle läcka ut att det finns en person på institutionen 

som känt till övergreppen och det såg inte bra ut. Hon upplever  beteende som lite 
manipulativt men säger att det var bara antydningar, inga hot. Han gick med på att prata med 
prefekten men ville inte informera högskoleledningen. De gick senare till prefekten. 
Det var det som gjorde att hon till en början inte ville polisanmäla, att det skulle bli en 
omöjlig situation för henne på institutionen. Hon kände inte att hon hade deras uppbackning 
då men det gör hon nu. Hon har haft flera samtal med dem. 

Avslutningsvis tillfrågas  hur hennes hår var när han tryckte sitt kön i hennes 
hals?
Hon hade page-långt hår utsläppt. Hon är inte helt säker om det var uppsatt eller utsläppt. 

  vill i samband med "uppläst och godkänt" förtydliga att frågan om hennes 
axlar var fria eller inte så tror hon att det var så att den tidigare förhörsledaren frågade "var 
dina axlar fria?" och att hon svarade att "nej han låg på mig men höll inte fast mig". Att det 
var därför det kanske blivit ett syftningsfel.

Uppläst och godkänt (via telefon den 26 januari 2018).
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berättade ingående om detta för Vendela så hon skulle förstå vidden av det.  hade 
försökt komma loss men lyckades inte. Hon beskrev att hon hade varit panikslagen. Till slut 
hade han "vräkt henne åt sidan" och hon hade kräkts på golvet. 

Efter det hade Jean-Claude fortsatt ha sex med  Hon beskrev för Vendela att 
hon varit helt passiv efter att han hade visat en så stor styrkedemonstration. Det hade varit ett 
vaginalt samlag som Jean-Claude hade utövat på  

Vendela tillfrågas om hon vet hur länge Jean-Claude hade tryckt ned  nacke 
över sitt könsorgan?
Det vet inte Vendela och hon frågade inte heller men säger att det måste ha varit en bra stund.

 berättade om detta under februari 2012 personligen, hon var hemma hos 
Vendela. 

Vendela tillfrågas om hon vet hur länge  hade stannat kvar hemma hos 
Jean-Claude?
Det är möjligt att hon berättade det men det är ingenting Vendela minns idag.

Vendela tillfrågas om  berättade hur hon hade försökt ta sig loss?
Dels genom att försöka bryta upp sitt huvud och dels försökt ta sig loss med sina händer men 
det var en svår position göra motstånd ur. 

Vendela tyckte att  borde gå till polisen och berätta. På fråga vad  
svarade på det säger Vendela att det är komplicerat. Personligen har hon inte uppfattat 
Jean-Claude som en inflytelserik person, snarare som en "gubbig", "löjlig" och driver sin 
kulturscen. Men  doktorerar i filosofi och hennes handledare har en nära kontakt 
med Jean-Claude. Hon var rädd för sina jobbrelationer med de som känner honom och 
Vendela tror dels att det beror på att han också visade sig vara en farlig person. Vendela tror 
att det var denna kombination av olika saker,  relationer på jobbet samt att hon 
var rädd för honom.  pratade sedan med polisen och berättade vad som hade hänt 
men gjorde ingen anmälan. Vendela tror också att det berodde på att  inte var 
bekväm som offer.  är en stark person och det är inte lätt att göra en sådan här 
anmälan, det kräver mycket. Efter händelserna började  att träna mycket, Vendela 
tolkade det som hennes sätt att hantera situationen. 

Vendela tillfrågas om hon berättade om hela denna händelse under februari 2012?
Ja. De har sedan pratat vidare om det i många år fram till nu. Vendela berättar att hon och 

 pratar om allt i sina liv. Hon berättade också om fler händelser och ombeds 
berätta vidare vad hon mer fick kännedom om.

 berättade att hon hade varit ute med Helena på middag, Vendela minns inte var 
de hade varit. Det hade varit sent. Jean-Claude hade föreslagit att  kunde sova 
över hos honom, detta som en vänlig gest så att  skulle slippa ta taxi hem. Hon 
hade gått med på det men sagt att det inte skulle ha något sex. Hon och Jean-Claude hade åkt 
taxi hem till honom och hon hade där återigen sagt "inget sex".

De hade gått och lagt sig, i samma säng men med överenskommelsen "inget sex". 
 hade somnat. Hon hade vaknat av att Jean-Claude penetrerade henne, han hade 

dragit hennes trosor åt sidan och stoppat in sitt könsorgan i hennes vagina. Hon hade "störtat 
upp". Hon hade varit jätteledsen och upprörd och gråtit. Han hade beställt en taxi åt henne 
som han också lät Forum betala. 

Vendela tillfrågas om  berättade i vilken position detta hade hänt?
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Vendela har en bild att det skett i så kallad "sked-position", han trängde in i henne bakifrån 
på sidan. 

Vendela tillfrågas om  berättade mer detaljer, till exempel hur långt in han 
kommit med sitt kön eller hur länge det tog innan hon kom upp ur sängen?
Hon hade rusat upp ur sängen direkt när hon vaknade och förstod vad som hände men 
Vendela har uppfattat det som att han kom in med sitt könsorgan i henne. Sen kan hon bara 
spekulera i hur länge han kan ha varit där innan hon vaknade, det vet hon inte, hon vaknade 
och rusade upp.

Vendela berättar att  även har berättat för henne om ytterligare en händelse. 
Jean-Claude hade bjudit hem  till sin bostad där han bor med Katarina 
Frostensson, bostaden ligger någonstans i Vasastan. Han ville visa  deras konst. 
De hade först varit ute på middag, Vendela säger att det kan ha varit Wasahof de hade besökt. 
Vendela tror att  följde med honom i syfte att "bli av med de andra händelserna", 
som för att "jämna ut maktbalansen". 

Vendela ombeds berätta vad  har sagt hände då?
Jean-Claude hade visat konsten. Han hade därefter visat sovrummet. Väl där inne hade han 
puttat ned  på sängen och hållit fast henne. Han hade samtidigt försökt få ner sina 
egna byxor.  hade gjort motstånd och lyckats ta sig loss. Han hade varit hotfull. 
Han hade bland annat sagt då hon gick därifrån någonting liknande att "ha sex med 
taxichauffören då". Vendela tycker det var ett konstigt beteende. Hon har tolkat det som att 
han ville våldta  men då han inte lyckades såg han en syn att hon istället skulle ha 
sex med någon annan. Vendela beskriver det som "absurt".

Vendela tillfrågas om  berättade om de tre händelserna för henne vid samma 
tillfälle under februari 2012?
Händelsen där han hade trängt in i henne då hon sov kan  ha berättat om senare, 
kanske mars eller april 2012. Vendela har tolkat det som att  tycker att det var 
den värsta händelsen. Vendela säger att det också är svårt att ta in sådan här information, att 
det sker i en process att smälta.

Vendela tillfrågas vilken sinnesstämning  hade då hon berättade för henne?
Det var inte lätt för  att berätta. Hon var jätteledsen och grät. Vendela är glad att 
hon ändå kunde berätta om det för henne. 

Uppläst och godkänt (utifrån anteckningar).
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hennes huvud eller om han kastade ned henne på golvet. Han hade förstått att hon skulle 
kräkas. Han hade även kastat fram tidningar så  hade upplevt det som att han var 
väl medveten om vad han gjorde och kände att han gjort så tidigare.

Helena säger att Jean-Claude har stort inflytande i kulturvälden. Han har en nära kontakt med 
akademin. Han är manipulativ. Han använder sig av sina kontakter och låter folk veta att han 
har makt. Det skrämmer folk.  är filosof vid  och hennes 
handledare  är involverad i  och också vän med Jean-Claude. Helena säger att 
man vill hålla sig väl med akademin. Jean-Claude låter folk veta att han har nära kontakter 
med dem. Akademin delar bland annat ut pengar till författare vilket  också är. 

 fick Helena att lova inte berätta vad som hade hänt.  mådde dåligt 
tiden efter. Jean-Claude fortsatte att höra av sig till  via telefon och sms. Helena 
minns det svarade inte  Han gjorde sitt bästa för att få kontakt med henne.

Ett par månader senare, i december, gick Helena och åt middag med Jean-Claude på 
restaurang Musslan. Helena tittar i sin almenacka och säger att det var den 2 december. 
Jean-Claude fick Helena att få  att följa med. Hon accepterade, hon ville bara 
tysta ner vad som hade hänt. Efter middagen tog de en drink på Riche. De stötte där ihop med 
en annan bekant, Anders. Efter Riche följde  med Jean-Claude hem med löfte de 
inte skulle ha sex. Helena berättar att Jean-Claude kan vara extremt lyhörd och generös. 
Genom det får han folk att gå över gränser. 

 hade vaknat av att han "var inne i henne, han penetrerade henne mot hennes 
vilja".  var helt knäckt, rädd och förvirrad. Men av någon anledning ville hon 
hålla sig väl med honom. 

Senare fick han Helena att tycka det var en bra ide att ses i hans lägenhet kan nyttjade genom 
akademin i Paris. Väl på plats kontaktade de även  Hon kom i sällskap med sin 
dotter och hälsade på. De var där i några dagar. Helena säger att han inte utsatte någon av 
dem för något tvång eller närmanden där. 

Efter detta har Helena och  varit på Forum någon gång och där träffat 
Jean-Claude. Han fick  vid ett annat tillfälle, Helena vet inte tid eller datum för 
detta, men att besöka honom i hans lägenhet på Idungatan där han bor med sin fru. Detta i 
syfte att sluta fred som Helena minns det, det tyder på att han är väl medveten om vad han 
hade utsatt  för. De två första händelserna Helena har berättat om hade hänt i 
Jean-Claudes övernattningslägenhet vid Gärdet, i närheten av Tessinparken.
Angående händelsen på Idungatan så hade hans fru inte varit hemma. Han hade utsatt 

 för ett våldtäktsförsök. Hon hade lyckats komma undan. Helena tror att han blev 
rädd för han hade beställt en taxi och skickat hem 

Helena tillfrågas om hon vet ungefär vilken berusningsgrad Jean-Claude hade vid händelsen 
den 5 oktober innan de gick hem?
Nej det vet hon inte. Helena säger att personligen anser hon att han har ett alkoholmissbruk. 
Han är alltid frikostig med att bjuda tjejer på fina och dyra drycker. Han utnyttjar det som en 
attraktionskraft på tjejer. 

Helena tillfrågas om hon och  sågs personligen eller via telefon då  
berättade vad som hade hänt den 5 oktober?
Hon minns inte. De både sågs och pratade mycket i telefon. Vad hon berättade etsade sig fast 
hos Helena.
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Helena tillfrågas om  berättade hur Jean-Claude hade hållit fast henne?Hon tror 
att han hade hållit i hennes huvud över sin penis. Hon hade fått panik och kunde inte andas.  
Helena vet inte hur länge övergreppet skett. Hon vet inte heller om  hade kräkts. 
Som hon minns det hade hon inte det men är osäker. På fråga om  berättade om 
Jean-Claude hade sagt någonting vet inte Helena. 

Helena tillfrågas om  berättade hade hänt därefter i lägenheten?
Hon tror att  tog en taxi hem. Helena säger att även vid det senare 
våldtäktsförsöket beställde Jean-Claude en taxi till henne vid sitt konto hos Forum där han 
ska heta "Arnold". Helena säger att han åkte mycket taxi själv i det kontot samt bjöd tjejer.

Helena tillfrågas vilken sinnesstämning  hade då hon berättade för henne om 
övergreppet som hänt den 5:e?
Hon var rädd, ledsen, upprörd och kränkt. Helena blev orolig, hon tyckte det var obehagligt 
att veta vad som hade hänt men att lova inte säga någonting. Men för  integritets 
skull gick hon med på det men tyckte det var väldigt allvarligt vad som hade hänt.

Helena tillfrågas hur  hade försökt ta sig loss?
Hon berättade att hon hade försökt det men inte hur, de var inte så "tekniska" när de pratade 
med varandra. Hon berättade att han hade hållit fast hennes huvud men Helena vet inte hur 
hon hade bar sig åt för att komma loss.

Helena ombeds berätta mer detaljer kring händelsen när Jean-Claude penetrerade 
 då hon sov?

Helena tror att  hade legat på mage och att han hade legat över henne bakifrån. 
Helena tror att  var ganska berusad för de hade druckit ute. Hon vet inte vad 
klockan var när Jean-Claude och  lämnade Riche men det var sent. Helena blev 
kvar en stund. Hon är osäker om hon stannade och pratade vidare själv med sin bekanta 
Anders eller om det var tidigare under kvällen hon pratade med honom själv en stund. Hon 
gissar att Jean-Claude och  lämnade runt klockan 02.00. Hon tror att Riche 
stänger klockan 04.00 och hon har inte har minne av att de höll på att stänga. 

Helena tillfrågas om han har någon uppskattning på Jean-Claudes och  
berusningsnivå när de lämnade Riche?
Nej. Helena promenerade hem och var ganska berusad och hon tror att hon och  
druckit liknande mycket under kvällen. Jean-Claude beställde på Riche en flaska champagne 
som de drack upp och de hade druckit innan dess. Helena har för sig att  har sagt 
att hon varit väldigt berusad.

Helena tillfrågas om Jean-Claude och  pratade med henne innan de lämnade 
Riche?
Hon minns inte riktigt men tror att  på något sätt sa till henne att de inte skulle ha 
sex, att de kommit överens om det. Helena säger att hon tror de har en del sms, mellan henne 
och  om händelsen. Helena har dock inte kvar dem i sin telefon.

Helena tillfrågas om  berättade vad penetrationen innebar som hade hänt?
"penis i vagina eller så har jag bara utgått från det, jag kan inte riktigt minnas vad hon sa". 
Helena säger också att hon har en bild av att han ska ha hållit i hennes handleder vid tillfället 
men är osäker.

Helena tillfrågas om  berättade vad som hände då hon vaknade?
Hon är osäker men tror att  kom loss och åkte hem.

Förhör med Boberg, Gunnel Helena; 2018-02-19 13:45   diarienr: 5000-K1489940-17

  24HEMLIG



Helena tillfrågas när i tid  berättade för henne om händelsen som hänt december?
Hon tror det var samma vecka det hade hänt. På fråga vilken sinnesstämning  då 
hade säger hon att hon mådde dåligt, rädd, stressad. Hon var rädd att hennes handledare 
skulle veta om det och att det skulle få negativa konsekvenser för hennes jobb. Hon ville inte 
att det skulle komma ut, att det skulle kunna användas emot henne. Helena har något minne 
av att  var söndergråten då hon berättade.  kanske även hade berättat 
för taxichauffören vad som hade hänt.

Helena vill berätta att hon känner två stycken kvinnor som Jean-Claude har haft längre 
förhållanden med.  Han har efter att förhållandena tagit slut anklagat dem för att stulit pengar 
från honom fast det har handlat om saker han bjudit dem på. Han har pratat nedlåtande om 
dem, Helena har i efterhand förstått att det handlat om att han har plågat dem. 
När Helena var i Paris med Jean-Claude träffade han där en yngre tjej. Helena tyckte att det 
var skönt för dem. Hon var orolig att sova i samma lägenhet som honom och kontrollerade att 
hennes sovrumsdörr gick att låsa. Tjejen han umgicks med hade försökt begå självmord nära 
inpå. Hon hade legat på sjukhus. Hon hade hoppat ut genom ett fönster. Jean-Claude 
berättade detta för Helena och det styrktes även av att tjejen själv hade berättat om detta för 

 Helena tyckte det var motbjudande att han njutningsfullt berättade om ärren 
tjejen hade fått från självmordsförsöket.

Helena tillfrågas vad våldtäktsförsöket mot  ska ha bestått i, det som hon tidigare 
nämnt under förhöret?
Jean-Claude hade puttat eller tryckt ned  på sin säng. Hon tror även att 
Jean-Claude hade sagt någonting liknande "jag ska knulla dig". Han hade legat ovanpå 

 med tyngden över henne. 

Helena tillfrågas om hon vet hur  kom loss?
Nej.

Helena tillfrågas om hon någon gång har pratat med Jean-Claude om dessa händelser?
Nej. Hon är rädd för honom och skulle inte konfrontera honom.

Helena vill lägga till att Jean-Claude även går över andras gränser i andra sammanhang, inte 
bara vid dessa händelser vi pratat om vid förhöret.

Hon säger också att när hon sa att det inte hade skett någonting i Paris, att de inte blivit utsatta 
av honom där, så vill hon lägga till att hans tafsade på dem. Hon vill också berätta att hon har 
sett hur han "raggar" väldigt hårt på psykiskt sköra unga tjejer. De som är lätta offer. Han 
hittar dem som det fungerar med att bli bjudna och få uppmärksamhet.

Uppläst och godkänt (från anteckningar)
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 berättade om en scen till lite senare under hösten. Jakobs intryck var att den 
händelsen var svårare för henne att prata om. Han minns att de var hos  i 
Rågsved och låg på sängen. Jakob fick känslan av att hon berättade det för att det som hänt 
påverkade henne i hennes sexuella intimitet. Det handlade igen om Jean-Claude. På något 
sätt så var han enträgen och  hade träffat honom och de hade blivit intima men att 
han igen gått över en gräns och tryckt ner hennes huvud över sitt kön så hans penis kom långt 
ner i hennes hals. Hon hade fått kväljningar och kräktes. Hon beskrev det som en van rörelse 
från hans sida genom att snabbt ta undan hennes huvud så hon spydde utanför sängen eller 
soffan.

Det är det som Jakob minns som hon berättat om, som han kommer ihåg. "De tillfällena hade 
satt spår i henne och på något sätt traumatiserat henne". Det var något hon uttryckte men även 
som han kunde märka av. Vissa intima situationer/ sexuella handlingar mellan  
och Jakob blev laddade och det blev en stark reaktion hos  som är svåra att 
förklara och sätta ord på. 

Jakob och  hade en normal sexuell relation men Jakob upplevde att de här 
situationerna hade satt sina spår hos henne.

 Jakob tillfrågades om de pratat om detta även senare.
De gick sällan in på detaljerna men det kunde komma upp när de pratade om händelser i sina 
liv.

 Jakob tillfrågades om de pratat om det efter att de avslutat sin sexuella relation.
"Vid något tillfälle". Det hon berättade hösten 2015 är det han minns. Det är inget som hon 
fyllt på efterhand, då har det mer hänvisats till händelsen om de pratat om det.

 Jakob tillfrågades hur hennes sinnesstämning var när hon berättade om övergreppen.
"Allvarlig, inte upprörd, mer lugnt", att hon ville att han skulle känna till det. 

Jakob tillade att det varit som en process hos  som hon funderat kring, om hon 
skulle ha anmält som polisen sagt, och tankar kring att hon hade följt med Jean-Claude. Då 
var det som att det var fel att inte anmäla. Det var en känsla över att hon tyckte det var lite 
skrämmande, vad det skulle innebära att anmäla. Det är den bild som han har. 

Förhöret uppläst och godkänt
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som hade hänt  Någon gång efter detta berättade  Biskops Arnö 
uppläsningen tror Hanna var i november 2011. Hanna vet att Jean-Claude bjöd in henne att 
läsa upp en rysk poet vid Forum april 2012 men att hon tackade nej. Då visste hon vad som 
hänt 

Hanna tillfrågas var, hur, när  berättade för henne om händelsen?
Det är svårt att minnas, hon har också berättat om det vid flera tillfällen men Hanna vet att de 
minst en gång sågs personligen eftersom hon minns hur  visade en gest hur 
Jean-Claude hade "skuffat undan henne från sängen". Vid ett annat tillfälle när hon och 

 pratade om det, vet Hanna att det var via telefon, hon själv gick i 
Vitabergsparken med sin hund.  funderade på att anmäla. Detta telefonsamtal var 
troligen tidig vår, kanske april 2012. 

Hanna tillfrågas när övergreppet ska ha skett?
Hösten 2011.  Biskops Arnö uppläsningen var november 2012. Hanna säger att  
kan ha varit på den.

Hanna tillfrågas vad  sa hade hänt?
Hon och Jean-Claude skulle ha ett one night stand. Hon hade varit väldigt berusad. Sen hade 
han gjort det Hanna har berättat. De hade sen åkt till Paris, Hanna vet inte om det var före 
eller efter händelsen. Hanna säger att när  berättade tänkte hon på händelsen som 
brutal men inte som en våldtäkt. När hon nu läste om händelsen i tidningsartikeln tycker hon 
att det är hemskt att hon tänkte så, det var smärtsamt att hon då inte såg det som en våldtäkt.

Hanna tillfrågas om  berättade varför hon hade varit med Jean-Claude aktuell 
kväll, var de hade varit eller träffats?
Det kan Hanna inte minnas, hon tror inte de pratat om det, inte ens var de var.

Hanna tillfrågas om  berättade mer kring sin berusning, hennes känsla hur 
berusad hon var?
Hanna tror inte det.  sa att det var han som hade gett henne mer att dricka och att 
hon hade varit väldigt full. På fråga om hon nämnde om Jean-Claude också hade varit full 
säger Hanna att hon inte tror det men i  berättelse hördes att han hade varit mer 
kontrollerande och hon mer "lealös". Men Hanna säger att det kan vara hennes egen slutsats. 
Han hade tryckt in sitt könsorgan i hennes mun och sen "skuffat undan henne", Hanna tänker 
då att han var mindre berusad.

Hanna tillfrågas var övergreppet skulle ha skett?
Det vet hon inte.

Hanna tillfrågas om  berättade hur det hade gått till när han tryckte in sitt kön?
Hanna försöker minnas men det enda hon har en minnesbild att  har berättat är att 
hon hade varit på en säng, Hanna vet inte riktigt.

Hanna tillfrågas om  berättade hur lång tid han tryckt in sitt kön?
Nej, det hade slutat med att han med "van hand" hade "skuffat undan henne".

Hanna tillfrågas vilken sinnesstämning  hade när hon berättade?
Det var flera månader senare. Hanna upplever det som att  berättade som hon 
själv skulle ha gjort, sakligt och sammanbitet. 

Hanna tillfrågas om hon vet varför  inte anmälde tidigare, som hon sa att hon 
funderade på under Hannas telefonsamtal med henne?
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Nej hon vet inte. Hon hade kanske kommit till någon insikt, hon kändes mer "skör" senare.
Hanna sa att hon fanns om  behövde hjälp.

Hanna tillfrågas när hennes senaste kontakt med  var?
Efter att artikel var i tidningen. Hanna skrev till henne, hon skrev att hon var förtvivlad över 
det som stod i artikeln.

Uppläst och godkänt (efter förhörsanteckningar)
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 Hur var hennes sinnesstämning när hon pratade om det?
Hon var väldigt berörd. Hon förmedlade tydligt en känsla över hur utlämnad hon känt sig. Per 
tillade att när hon talade om detta så blev han förvånad över att hon hamnat i en sådan 
situation, då han anser att hon är en sådan kapabel, stark och intellektuell person.

Förhöret uppläst och godkänt
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Nej.

Johan tillfrågas om hon berättade var övergreppet hade skett?
Nej.

Johan tillfrågas om han vet varför de hade varit tillsammans, Jean-Claude och 
Nej.

Johan tillfrågas om han vet när i tid övergreppet ska ha skett utifrån att  berättade 
om det?
Han uppfattade det som nära i tid, en aktuell händelse. Han vet inte men kanske någon vecka 
innan hon berättade om det.

Johan tillfrågas om det står någonting i hans journaler noterat om övergreppet och om polisen 
i det fall kan få ta del av dem?
Han vill helst inte lämna ut journaler. Han säger att han inte har skrivit någonting om 
övergreppet i dem heller, bara en notering att det var den 19 oktober 2011  
berättade om det. Han säger att det bara står en rad och kan läsa upp den för polisen. Han har 
skrivit "beskriver och är upptagen av en sexuell relation med våldsinslag".

Johan tillfrågas avslutningsvis hur  mådde vid besöket den 19 oktober?
Hon var upprörd över händelsen hon berättade om men Johan tycker att hon i övrigt är en 
sansad, klok person, det var ingenting avvikande.

Uppläst och godkänt.
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Jean-Claude säger att han "verkligen förnekar att jag skulle utsatt henne för sådant våld".

Jean-Claude berättar att han och  hade ett kort förhållande. På fråga när det var 
minns han inte. På fråga om han ungefär kan uppge under vilken tid det var svarar han "länge 
sen". På fråga om det kan ha varit under år 2011 säger han att det kan ha varit då.

Jean-Claude tillfrågas hur ofta de sågs under förhållandet?
Det var ett kort förhållande, han minns inte.

Jean-Claude tillfrågas om  har varit i hans bostad på Storkärsgatan?
Han minns inte. Om hon varit har hon definitivt aldrig sovit över.

Jean-Claude tillfrågas om han vet om  var hemma hos honom den 5 oktober 
2011?
Han vet inte. På samma fråga angående den 2 december 2011 minns han inte.

Jean-Claude tillfrågas hur  brukade åka hem från honom?
Han vet inte om hon åkte hem. Han kan inte erinra sig om hon har varit i hans bostad. Han 
vet att de vid några tillfällen har haft sex på ett "normalt sätt" men hon har aldrig sovit hos 
honom.

Jean-Claude tillfrågas om han och  har haft oralsex?
Han kommer inte ihåg.

Jean-Claude tillfrågas om han och  har haft vaginalt samlag?
"Förmodligen".

Jean-Claude tillfrågas om han och  hade sex under oktober 2011?
Han vet inte.

Jean-Claude informeras att angående händelsen den 2 december så uppger  att 
de hade varit ute ätit middag, de gick vidare till Riche några stycken, hon följde med honom 
hem på grund av att hennes tunnelbana hade slutat gå. Han tillfrågas om han minns ett sådant 
tillfälle?
Nej.

Jean-Claude tillfrågas om han har varit på Riche i sällskap med 
Han minns inte.

Jean-Claude informeras att angående händelsen den 5 oktober ska de ha träffats på en 
vernissage, de gick vidare till en bar vid Odenplan och efter det följde  med 
honom hem. Han tillfrågas om han minns det?
Nej han minns inte.

Jean-Claude tillfrågas om han har någon tanke varför  säger att detta har hänt?
Han har ingen kommentar.

Jean-Claude tillfrågas om han och  har någon kontakt idag?
Nej. På fråga när deras senaste kontakt var säger han att det var länge sedan, flera år sedan.

Jean-Claude tillfrågas om han vill kommentera misstankarna?
Han förnekar misstankarna men i övrigt ingen kommentar.
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Jean-Claude tillfrågas hur han skulle beskriva sin och  relation när den varade?
Den var mänsklig, samtycke och ömsesidig. 

Jean-Claude tillfrågas om de hade sex varje gång de sågs?
Nej. Det var även en intellektuell relation och de pratade om filosofi. De arbetade inte 
tillsammans men "var i samma miljö". På fråga hur de träffade varandra så säger han att de 
umgicks i samma kretsar.

Jean-Claude var de hade sex de gångerna de hade det?
Han minns inte. Han vet inte. Kan varit hos honom, på hotell. Han har inget minne om 
platser. På fråga om de hade det hemma hos henne säger han nej.

Uppläst och godkänt.
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det.

Jean-Claude tillfrågas om de hade sex vid varje tillfälle de sågs samt var de sågs?
De sågs vid olika kulturella sammanhang, han kan inte säga mer exakt vad som hände vid 
varje tillfälle, det var länge sedan. Han tyckte det var "vänligt". Han säger att de älskade med 
varandra, det var ömt och kärleksfullt.

Jean-Claude tillfrågas om det han vid det förra förhöret beskrev som att de hade "normalt 
sex" med varandra, vad innebar det?
Han brukar inte använda ordet sex, de älskade med varandra. Han säger att han kanske är en 
romantiker men det var vanligt vaginalt samlag, de kysste varandra.

Jean-Claude tillfrågas om det är rätt uppfattat att han är osäker hur många gånger de sågs?
Han tror fler än en gång men inte säker. Han minns hon var doktorand i filosofi. Hon var 
författare och han tror hon även jobbade på ett förlag.

Jean-Claude tillfrågas om hon berättade detta vid det första tillfället de sågs?
Han kände till henne. En professor som Jean-Claude känner presenterade dem för varandra.

Jean-Claude tillfrågas vem som tog initiativet när de åkte hem till honom första gången de 
sågs och älskade?
Han tror att det var hon.

Jean-Claude tillfrågas om han nu minns om de haft oralsex med varandra?
Han minns inte med säkerhet om de hade det eller inte.

Jean-Claude tillfrågas hur förhållandet avslutades?
De gled ifrån varandra. Det blev inte starkare känslor.

Jean-Claude tillfrågas om de har träffats efter att relationen bröts?
De umgås i samma kretsar så de har hälsat om de gått på varandra.

Jean-Claude tillfrågas om det uttalades att de inte skulle ses mer?
Nej, det bara rann ut.

Jean-Claude tillfrågas om  vid något tillfälle de sågs mådde dåligt och kräks när 
de var tillsammans?
Nej, det minns han inte skulle hänt. Han informeras om att  säger att detta har 
hänt. Han svarar att det är hennes ord, det får hon stå för men han tror inte det. Han tillfrågas 
varför hon skulle säga en sådan detalj och svarar att han inte vet varför. Han säger att i 
erotiska böcker finns det berättelser där kvinnor kräks. Han har absolut inget minne av att hon 
har kräkts.

Jean-Claude tillfrågas vad som hände efter första gången de sågs?
Han tror att hon åkte hem. På fråga vilken vidare kontakt de sedan hade säger han att de 
ringde varandra, han minns inte vem som ringde vem.

Jean-Claude informeras om att  uppgett att det var han som ringde till henne och 
tjatade om att träffas?
Han har inte något minne av det men det är möjligt att han ringde henne.

Jean-Claude tillfrågas om det var någonting som inte kändes bra när de träffades vid det 
första tillfället?
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Inte alls, tvärtom. På fråga hur hon tog sig hem från honom då kommer han inte ihåg, det var 
så länge sedan. På fråga om hon åkte hem på natten eller dagen efter minns han inte. På fråga 
om hon sov kvar minns han inte heller.

 Angående den 5 oktober 2011

Förhörsledaren går igenom att Jean-Claude vid det förra förhöret fick information om att 
 uppgett att de sågs på en vernissage, gick vidare till en bar vid Odenplan och att 

hon efter detta följde med honom hem. Han tillfrågas om det är någonting han idag minns?
Han säger att det inte är omöjligt. 

Jean-Claude tillfrågas om han minns vilka de var ute med om det kan stämma?
Nej han var ofta ute i större sällskap, han antar att det var på det sättet de sågs. 

Jean-Claude informeras om att  sagt att, när de kommit hem till honom, började 
ge honom oralsex, att han efter det tog ett tag om hennes nacke och tryckte ned sitt kön i 
hennes hals så hon inte fick luft?
Han säger att han "verkligen förnekar. Varför skulle jag göra det".

Jean-Claude informeras att hon också sagt att han därefter drog ut hennes huvud över 
sängkanten då hon började få kräkreflexer så hon inte skulle kräkas i sängen?
Han säger att det "totalt är utanför sanningen". Han säger att han inte är en våldsam person, 
han är en mild person.

Jean-Claude informeras om att hon vidare sagt att han därefter genomförde ett vaginalt 
samlag med henne?
Han säger att de hade en normal kärleksakt. På fråga om han menar den 5 oktober 2011 
minns han inte datum.

Jean-Claude tillfrågas hur många gånger  har varit hemma hos honom på 
Storkärrsgatan?
Han vet inte. På fråga om hon sovit över där minns han inte, hon har sovit kvar eller gått 
därifrån. På fråga om han berätta varför han inte minns säger han att det var länge sedan.

Jean-Claude informeras om att  säger att hon efter detta tillfälle sov kvar, han 
tillfrågas om han kan kommentera det?
"Nej, det är hennes kommentar".

Jean-Claude informeras om att  sagt att de gemensamt åkte ifrån adressen med 
taxi morgonen därpå, att hon hoppade av vid en tunnelbanestation, han tillfrågas om det är 
någonting som låter bekant?
Han säger att även det är hennes kommentar

Jean-Claude tillfrågas om han och  har sovit tillsammans på någon annan adress 
än Storkärrsgatan?
Nej, han har bara den adressen.

Jean-Claude tillfrågas om han vet hur  har åkt hem från honom?
Nej. 

Jean-Claude informeras om att han vid det tidigare förhöret sa att  "definitivt" 
inte sovit hon honom men att han idag inte minns om hon sovit över eller inte?
Han kan inte erinra sig hur det var, han är osäker.
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Jean-Claude informeras om att  sagt att han genomförde ett vaginalt samlag med 
henne efter att han drog ut hennes huvud över sängkanten, han tillfrågas om han har något 
minne av att hon uttryckt att hon inte vill fortsätta kärleksakten?
Nej.

 Angående den 2 december 2011

Jean-Claude informeras att  sagt att de först ätit middag i sällskap med en till 
dem gemensam vän, Helena. Han tillfrågas vem Helena är?
Det är en ung poet. Hon har hjälpt till på Jean-Claudes poesi-arrangemang. När hon låg på 
sjukhus med cancer skickade han rosor till henne.

Jean-Claude tillfrågas om han minns att han, Helena och  har varit ute på 
middag. Att de därefter ska ha gått vidare till Riche?
Han säger att det är möjligt, det kan ha varit efter en poesiläsning. Han tror det har varit i 
sällskap med flera personer. Han tillfrågas igen om han minns att de ätit middag bara de tre 
och säger att det är diffust för honom.

Jean-Claude informeras om att Helena ska ha gått iväg,  sista tunnelbana hade 
gått så de kom överens om att hon kunde sova hos honom?
Han säger att det är diffust. Det kan ha varit så. På fråga vad han minns säger han det är 
möjligt att de kan ha varit på Riche efter en poesiläsning, det kan även ha varit något annat 
ställe. Och det är mycket möjligt att  därefter sov hos honom.

Jean-Claude tillfrågas om han minns att det var så?
Han minns att han och Helena sågs efter en läsning. Han säger att det var efter sådana 
tillfällen  följde med honom hem. 
Han säger att han tror att de har haft sex flera gånger. På fråga om han något mer minne om 
hon har följt med honom efter en sådan tillställning säger han att "de minnen jag har när hon 
följt med är kring sådana sammanhang, efteråt, jag kan inte minnas det datumet". På fråga om 
de tillfällen hon har följd med, om de då har älskat med varandra säger han "ja jag tror det".

Jean-Claude tillfrågas om han och  träffades privat vid andra tillfällen än vid 
sådana tillställningar?
Han vet inte.

Jean-Claude informeras att  sagt att diskussionen om att hon inte ville ha sex vid 
detta tillfälle, att hon bara ville sova hos honom, påbörjades redan innan de åkte hem till 
honom?
Det har han inte hört. På fråga om han minns en sådan diskussion säger han nej. 
På fråga om han minns hur de åkte hem till honom kommer han inte ihåg men han brukar ta 
taxi.

Jean-Claude informeras om att  sagt att i hans bostad fick hon låna en t-shirt av 
honom att sova i, att de la sig i samma säng och att hon förutom t-shirten bar trosor, han 
tillfrågas om han kan kommentera det?
Nej. På fråga om hon någon gång har lånat en t-shirt av honom säger han nej.

Jean-Claude informeras vidare att  sagt att hon vaknade av att han drog hennes 
trosor åt sidan, att han därefter trängde in i henne, att hon då reste sig?
Han säger att det absolut inte har hänt.
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Jean-Claude tillfrågas om han någon gång har beställt taxi till 
Han minns inte. På fråga om det är något speciellt som gör att han inte minns säger han att 
nej, han minns inte.

Jean-Claude tillfrågas om han minns något tillfälle då  vaknat under natten, rest 
sig abrupt och lämnat lägenheten?
Nej.

Jean-Claude tillfrågas om han har beställt taxi till henne i Forums konto?
Han minns inte. Jean-Claude informeras att  sagt att han ringde en taxi till henne 
vid detta tillfälle, om han kan kommentera det?
Han minns inte.

Jean-Claude tillfrågas, det är en ganska speciell situation om hon åkt ifrån honom mitt i 
natten och bara vill därifrån om han kan kommentera det?
Han säger att det är hennes berättelse.

Jean-Claude tillfrågas om han minns någon händelse där  velat åka hem mitt i 
natten?
Han minns inte.

Uppläst och godkänt.
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