Åklnr

Förundersökningsprotokoll

AM-92461-19
Signerat av

Mona Een
Enhet

Arkiv/Åkl. ex

Signerat
datum
STOCKHOLMS
TINGSRÄTT

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Avdelning 1 16:01
2019-07-24

Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Mona Een

2019-07-25

2019-07-22
MÅLNR: B 9283-19
AKTBIL: 98

Bitr. handläggare

Katrin Nilofar Khamissi
Undersökningsledare

Daniel Suneson
Polisens diarienummer

5000-K806954-19
Målsägande

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Jafari, Mustafa

Strömberg, Magnus, förordnad 2019-07-03

Förtursmål

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Finns

Ja

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Finns

Ja / Engelska och Dari

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Brott

Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Vanlig

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2019-07-24

2019-07-23

2019-07-24

2019-07-23

Försvarare

Ersin Aziman, förordnad 2019-07-03
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Vanlig, SUB. Rebecca Ask

Ej erinran

Resultat av underrättelse försv

Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Brott

Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Vanlig

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2019-07-24

2019-07-23

2019-07-24

2019-07-23

Försvarare

Elin Ternert, förordnad 2019-07-03
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Vanlig. SUB Emma Ragnarsson

Ej erinran

Resultat av underrättelse försv

Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Mayers, Rakim Athelaston

19881003-

Brott

Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Vanlig

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2019-07-24

2019-07-23

2019-07-24

2019-07-23

Försvarare

Privat försvarare, Slobodan Jovicic
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Vanlig

Ej erinran

Ej erinran

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

Sida

Målsägandebiträde Magnus Strömberg. B9283-19 Stockholms Tingsrätt.
---Rakim Athelaston Mayers FÖRNEKAR brott.
Rakim Mayers godtar INTE ett eventuellt ERSÄTTNINGSANSPRÅK.
Privat försvarare Slobodan Jovicic från Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB
---David Tyrone Rispers Jr. FÖRNEKAR brott.
David Tyrone Rispers Jr. kan ej yttra sig om ett eventuellt
ERSÄTTNINGSANSPRÅK.
Offentlig försvarare Ersin Aziman från Advokatfirman Johan Rainer AB. B
9283-19 Stockholms Tingsrätt.
---Bladimir Emilio Corniel FÖRNEKAR brott.
Offentlig försvarare Elin Ternert från Stahre Persson Advokatbyrå. B 9283-19
Stockholms Tingsrätt.
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Signerad av

Ärendeöversikt
2019-07-24

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Anmält datum

Registreringsdatum

2019-06-30

2019-06-30

Överförd från RAR

- -

Brottsbeskrivning

Brottskod

Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)

0377

Brottsplatsadress

Områdeskod

Apelbergsgatan 35

21A0500801010270

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- -

:

Händelse inträffad mellan

2019-06-30 - 2019-06-30

Aktör

Roll

Ali, Farhia Omar
Calderon, Anders Hans Arvid
Corniel, Bladimir Emilio
Dahlman, Maija
Hall, Sven-Olof Johan
Hosseini, Dawod
Jafari, Mustafa
Karlsson, Simon Alexander
Landeskog, Christoffer Conny Viking
Löfmark, Elvira Bibbi Christina Larsdotter
Mayers, Rakim Athelaston
Mohamed, Khadra Zaki
Rispers Jr, David Tyrone
Yusuf, Mumtaz Osman
Öhlén, Erik Gustaf

Vittne
Vittne
Misstänkt
Vittne
Vittne
Vittne
Målsägande
Vittne
Vittne
Vittne
Misstänkt
Vittne
Misstänkt
Vittne
Vittne

Personal

Funktion

Norberg Felix

Anmälningsansvarig

Lindesjö Fabian
Norberg Felix

Anmälningsupptagare
Utredare
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Huvudanmälan
5000-K806954-19

Anmälningsuppgifter
Anmälningsdatum: 2019-06-30 22:00
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 531110, LPO Norrmalm
Anmälningsansvarig: Norberg, Felix

Rubrik: GROV MISSHANDEL ALT. MISSHANDEL
Brott/Händelse
Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant
med offret)
Apelbergsgatan 35, Stockholm

Brottskod 0377
Områdeskod 21A0500801010270

Fr.o.m Söndag 2019-06-30 21:45 t.o.m Söndag 2019-06-30 22:00
Jafari, Mustafa
Målsägande
Hosseini, Dawod
Vittne
Fritext
INLEDNING
Patrull 31-9420 blir tillsammans med flertalet andra patruller kallade till Apelbergsgatan med anledning
av en misshandel.
BROTT
GROV MISSHANDEL alt. MISSHANDEL genom att en eller flera okända gärningspersoner
gemensamt och i samförstånd skurit Jafari med en trasig glasflaska samt sparkat och slagit honom när
han låg ner.
HÄNDELSE
Jafari har träffat 4-5 för honom okända personer inne på restaurangen Max vid Kungsgatan. Han har
sedan av okänd anledning gått efter dem när de lämnat restaurangen. På Apelbergsgatan 35 så hamnar
Jafari av oklar anledning i bråk med personerna. De skär Jafari med en trasig glasflaska samt slår och
sparkar honom när han ligger ner innan de lämnar platsen i okänd riktning.
SIGNALEMENT
GM 1: Stor, tjock, mörkhyad.
GM 2: Stor, vit t-shirt, gröna byxor
GM 3: Afrohår, gröngrå byxor
MÅLSÄGARENS SKADOR
Skärsår i vänster och höger underarm samt vänster handflata. Svullnad höger kind, blodig underläpp och

3

ont i huvudet samt ryggen.
ÖVRIGT
- FU om Grov misshandel alt. misshandel inledd kl 22.13 av Insp Tejler.
- Glasflaska tagen i beslag (BG70551) kl 22.14 efter beslut av Insp Tejler.
- 3 PM finns i ärendet.
- Bilder på brottsplats samt skador finns i FILIP.
- Jafari transporterades till S:t Görans sjukhus av ambulans 331-9120.
Beslut om förundersökning
Datum: 2019-07-01 Beslut av: Häggström, Jakob
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

-
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KC-POLIS
Händelserapport:

5301-20190630-1117 (AVSLUTAD)

2019-06-30 21:53:13

0305, MISSHANDEL

5301-201906301117 / 5301

112

Prio.:(1) 1 OMEDELBART

RAPS 85

NORRMALM

Ansvarig tjg nr:058121

Operatör:3JOJO

Operatör:3ELTH

531110
-RLC53-814
(6581593,1628400)

GRUND

Adressinformation
Åtgärdskod

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM, 11137
Platsinfo:12/INT

[X] Adressvaliderad

ANMÄLAN
PROMEMORIA

Anmälarinformation

FÖRHÖR

CRISTOFFER, 0707784877
[?] Media

[N] Kontakta anmälaren

Notes:
Datum/tid
Påbörjad HR

2019-06-30

21:53:13

Parkerad

2019-06-30

21:53:25

Registrerad

2019-06-30

21:53:35

Beordrad

2019-06-30

21:59:27

Påbörjat uppdrag

2019-06-30

22:00:42

Klar

2019-06-30

23:50:06

Åtgärdskodad

2019-06-30

23:49:08

Avslutad

2019-06-30

23:50:06

Patrullaktivitet
31-9250

2019-06-30

21:59:27

058121

022704

Beordrad

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9420

2019-06-30

21:59:43

046267

061234

Beordrad

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9110

2019-06-30

22:00:08

006224

011267

Beordrad

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9420

2019-06-30

22:00:14

046267

061234

Beordrad

MEDDELANDE SÄNT APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM; RAPS
31-9250

2019-06-30

22:00:42

058121

022704

Påbörjat uppdrag

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9420

2019-06-30

22:02:04

046267

061234

Påbörjat uppdrag

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9250

2019-06-30

22:02:35

058121

022704

Påbörjat uppdrag

22:02:38

046267

061234

Påbörjat uppdrag

SÖKA GM
31-9420

2019-06-30

MEDDELANDE SÄNT APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM; RAPS
31-9420

2019-06-30

22:02:48

046267

061234

Påbörjat uppdrag

MÄ

https://webstorm.polisen.se/WebSTORMNet-5301/IsrReport.aspx?SessionId=zjcb4qa... 2019-07-03
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31-9240

2019-06-30

22:02:58

043764

004798

Beordrad

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9420

2019-06-30

22:03:16

046267

061234

Påbörjat uppdrag

137933 VARNINGEN SATT TILL 2019-06-30 22:43:16
31-9250

2019-06-30

22:05:43

058121

022704

Påbörjat uppdrag

22:05:45

043764

004798

Beordrad

TC NORRA
31-9240

2019-06-30

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9240

2019-06-30

22:05:46

043764

004798

Beordrad

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9240

2019-06-30

22:05:52

043764

004798

Beordrad

22:21:20

031843

060875

Beordrad

VASAGATAN
31-9210

2019-06-30

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9110

2019-06-30

22:29:51

006224

011267

Påbörjat uppdrag

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9210

2019-06-30

22:29:52

031843

060875

Påbörjat uppdrag

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9240

2019-06-30

22:29:53

043764

004798

Påbörjat uppdrag

22:55:57

031843

060875

Påbörjat uppdrag

VASAGATAN
31-9210

2019-06-30

137934 VARNINGEN SATT TILL 2019-06-30 23:35:57
31-9210

2019-06-30

23:28:40

031843

060875

Ledig

31-9110

2019-06-30

23:44:23

006224

011267

Ledig

31-9420

2019-06-30

23:49:19

046267

061234

Ledig

31-9250

2019-06-30

23:49:21

058121

022704

Ledig

31-9240

2019-06-30

23:50:06

043764

004798

Ledig

VASAGATAN
Relation:
HÄNDELSE - REL.

5301-20190701-0803 LÄNKADE AV OPERATÖR: 3MIAA

HÄNDELSE - REL.

5301-20190702-0881 LÄNKADE AV OPERATÖR: 3LAFA

PERSON - MÅLSÄGANDE

MUSTAFA JAFARI

PERSON - UTPEKAD PERSON

RAKIM MAYERS (Födelsetid : 1988-10-03)

DUBBELFÖRD HÄNDELSE - REL.
TILL HÄNDELSE

5301-20190630-1118:APELBERGSGATAN

Fritext
EN NEDSLAGEN PÅ BACKEN

2019-0630

21:53:45

RLC53814

3JOJO

FEM GM SPRUNGIT

2019-0630

21:53:49

RLC53814

3JOJO

.

2019-0630

21:53:51

RLC53824

3ELTH

SPRANG MOT SVEAVÄGEN

2019-0630

21:54:02

RLC53814

3JOJO

STOR, VIT TSHIRT, GRÖNA BYXOR

2019-0630

21:54:20

RLC53814

3JOJO

EN MED AFRO OCH GRÖNGRÅ BYXOR

2019-0630

21:54:30

RLC53814

3JOJO

https://webstorm.polisen.se/WebSTORMNet-5301/IsrReport.aspx?SessionId=zjcb4qa... 2019-07-03
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SER EJ GM LÄNGRE

2019-0630

21:54:45

RLC53814

3JOJO

MÄ LIGGER MED KOMPISAR RUNT SIG

2019-0630

21:54:52

RLC53814

3JOJO

Länkad Till Händelse 5301-20190630-1118

2019-0630

21:55:15

RLC53813

3PALO

Länkad Per Händelse 5301-20190630-1117 (5301-201906301118)

2019-0630

21:55:15

RLC53813

3PALO

Gripna Omhä Övr.fb. (5301-20190630-1118)

2019-0630

21:55:19

RLC53813

3PALO

5301-20190630-1118 AVSLUTAD (5301-20190630-1118)

2019-0630

21:55:19

RLC53813

3PALO

Fritext kopierad till länkat hr

2019-0630

21:55:20

RLC53813

3PALO

-

2019-0630

21:55:29

RLC53813

3PALO

ERIK 0738398200 SITETR PÅ THE OLD PUB

2019-0630

21:55:53

RLC53813

3PALO

-

2019-0630

21:55:53

RLC53813

3PALO

SÅG ATT EN KILLE I VIT HOODIE SPARKADE DEN SOM LÅG NER I
RYGGEN

2019-0630

21:56:07

RLC53813

3PALO

-

2019-0630

21:56:07

RLC53813

3PALO

MAN ÄR HUGGEN MED GLASFLASKA

2019-0630

21:57:52

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

21:57:58

RLC53826

3ELBA

SOS RINGER

2019-0630

21:58:09

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

21:58:10

RLC53826

3ELBA

RAPS 85

2019-0630

21:58:11

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

21:58:24

RLC53826

3ELBA

RLC-BEFÄL INFO

2019-0630

21:58:30

RLC53845

3MAFY

-

2019-0630

21:58:51

RLC53826

3ELBA

31-9250 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP

2019-0630

21:59:28

RLC53824

3ELTH

-

2019-0630

21:59:31

RLC53826

3ELBA

31-9420 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP

2019-0630

21:59:44

RLC53824

3ELTH

"KÄNDISAR FRÅN USA" ÄR DET SOM HAR GJORT DET

2019-0630

21:59:49

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

21:59:51

RLC53826

3ELBA

31-9110 BEORDRAD VIA F10

2019-0630

22:00:08

RLC53824

3ELTH

DE SKA HA KONSERT OCH DE SOM HAR GJORT DETTA SKA VARA
NÅGRA KÄNDISAR ???

2019-0630

22:00:12

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

22:00:13

RLC53826

3ELBA

31-9250 Påbörjat uppdrag

2019-0630

22:00:42

RLC53824

3ELTH

-

2019-06-

22:00:55

RLC53-

3ELBA
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30

826

POLISEN ÅKTE FÖRBI SÄGER MAN

2019-0630

22:01:16

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

22:01:17

RLC53826

3ELBA

VID MAX SVÄNGER MAN IN

2019-0630

22:01:23

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

22:01:26

RLC53826

3ELBA

SÄGER ATT MANNEN INTE VET VART HAN ÄR ELLER VAD HAN
HETER

2019-0630

22:01:40

RLC53826

3ELBA

-

2019-0630

22:01:42

RLC53826

3ELBA

31-9420 Påbörjat uppdrag

2019-0630

22:02:04

RLC53824

3ELTH

31-9240 BEORDRAD VIA F10

2019-0630

22:02:58

RLC53824

3ELTH

-

2019-0630

22:03:50

RLC53826

3ELBA

RINGER TRYGGC

2019-0630

22:04:20

RLC53811

3NAWA

--

2019-0630

22:05:01

RLC53824

3ELTH

31-9110 ÖNSKAR ATT SIGN GÅR UT TILL MOBILA OV

2019-0630

22:05:32

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:07:38

RLC53824

3ELTH

UTPEKAD GM: ASAP ROCKY

2019-0630

22:07:46

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:09:12

RLC53824

3ELTH

TRYGGC: INGENTING I BILJETTHALLEN, INGENTING PÅ
PLATTFORMARNA

2019-0630

22:09:18

RLC53811

3NAWA

--

2019-0630

22:09:19

RLC53811

3NAWA

JAG RINGER MOBILA OV

2019-0630

22:09:24

RLC53811

3NAWA

ASAP ROCKY GM, ÖVRIGA VAR DENNES LIVVAKTER

2019-0630

22:09:42

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:10:11

RLC53824

3ELTH

ÅTKOMSTSKYDDAT HR: AV RLC

2019-0630

22:10:23

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:11:52

RLC53811

3NAWA

INGET SVAR HOS MOBILA OV

2019-0630

22:12:01

RLC53811

3NAWA

--

2019-0630

22:12:03

RLC53811

3NAWA

ID MÄ: 000214-2630 (PMF LIGGER NERE) FINNS EJ I STO
STORM

2019-0630

22:14:10

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:14:13

RLC53824

3ELTH

FU INLETT GROV MISSHANDEL ALT MISSHANDEL YB TEJLER 22:13 2019-0630

22:14:32

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:14:38

RLC53824

3ELTH

Födelsetid:1988-10-03 Smeknamn:ASAP ROCKY

2019-0630

22:15:51

RLC53824

3ELTH
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UTPEKAD PERSON RAKIM MAYERS

2019-0630

22:15:52

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:17:21

RLC53824

3ELTH

Personnr:000214-2636

2019-0630

22:17:53

RLC53824

3ELTH

MÅLSÄGANDE MUSTAFA JAFARI

2019-0630

22:17:54

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:17:59

RLC53824

3ELTH

31-9420 SVÅRHÖRD, FÖRVIRRAD OCH CHOCKAD

2019-0630

22:18:51

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:20:20

RLC53824

3ELTH

--

2019-0630

22:20:47

RLC53824

3ELTH

31-9210 BEORDRAD VIA F10

2019-0630

22:21:20

RLC53824

3ELTH

31-9210 SÖKER AV BRUNKEBERGS TORG OCH ETT HOTELL DÄR
DE EV KAN BO

2019-0630

22:21:52

RLC53824

3ELTH

31-9420 ANTRÄFFAT GLASFLASKA

2019-0630

22:24:05

RLC53824

3ELTH

-

2019-0630

22:25:07

RLC53825

3ELHO

31-9420: SKÄRSÅR PÅ ENA ARMEN OCH ETT ANNAT SKÄRSÅR PÅ
ANDRA ARMEN.

2019-0630

22:25:51

RLC53825

3ELHO

-

2019-0630

22:25:51

RLC53825

3ELHO

31-9240: ENLIGT VITTNEN SKA DET HA VARIT FLERTALET
SPARKAR SOM UTDELATS MOT MÄ OCKSÅ.

2019-0630

22:26:45

RLC53825

3ELHO

-

2019-0630

22:26:45

RLC53825

3ELHO

31-9110: 31-9240 KOMMER BLI ANSVARIGA AVRAPP.

2019-0630

22:27:24

RLC53825

3ELHO

31-9110 Påbörjat uppdrag

2019-0630

22:29:51

RLC53825

3ELHO

31-9210 Påbörjat uppdrag

2019-0630

22:29:52

RLC53825

3ELHO

31-9240 Påbörjat uppdrag

2019-0630

22:29:53

RLC53825

3ELHO

-

2019-0630

22:29:57

RLC53825

3ELHO

31-9110: SANNOLIKT MISSHANDEL NORMALGRADEN.

2019-0630

22:30:12

RLC53825

3ELHO

-

2019-0630

22:30:13

RLC53825

3ELHO

31-9110: KOMMER JOBBA VIDARE PÅ GM. OCH ATT HITTA
HONOM.

2019-0630

22:30:54

RLC53825

3ELHO

31-9210 Ledig

2019-0630

23:28:40

RLC53801

3DAJO

PATRULLVARNING FÖRLÄNGD: 31-9110

2019-0630

23:44:23

RLC53801

3DAJO

31-9110 Ledig

2019-0630

23:44:23

RLC53801

3DAJO

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT

2019-0630

23:46:52

RLC53820

3BEBE

ÅTKOMSTSKYDD BORTTAGET:: AV RLC

2019-0630

23:48:52

RLC53825

3ELHO

Åtgärdskod: 101, 107, 108

2019-06-

23:49:08

RLC53-

3ELHO
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30

825

(RLC)

2019-0630

23:49:08

RLC53825

3ELHO

PATRULLVARNING FÖRLÄNGD: 31-9420

2019-0630

23:49:19

RLC53825

3ELHO

31-9420 Ledig

2019-0630

23:49:19

RLC53825

3ELHO

PATRULLVARNING FÖRLÄNGD: 31-9250

2019-0630

23:49:21

RLC53825

3ELHO

31-9250 Ledig

2019-0630

23:49:21

RLC53825

3ELHO

Gripna Omhä Övr.fb.

2019-0630

23:50:06

RLC53825

3ELHO

5301-20190630-1117 AVSLUTAD

2019-0630

23:50:06

RLC53825

3ELHO

Länkad Per Händelse 5301-20190701-0803

2019-0701

18:58:13

RLC53823

3MIAA

Länkad Per Händelse 5301-20190702-0881

2019-0702

19:44:17

RLC53825

3LAFA

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 31-9420( ):
APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM; RAPS 85;
MISSHANDEL; CRISTOFFER; 0707784877; 6581593; 1628400

2019-0630

22:00:14

SYSAWSRV SYSTEM

HR INFO HÄMTAT OCH SKICKAT TILL: 31-9420( ):
APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM; RAPS 85;
6581593;
MISSHANDEL; 12/ELTH; CRISTOFFER; 0707784877; 658159
1628400

2019-0630

22:02:38

SYSAWSRV SYSTEM

ÅTKOMSTSKYDD ÄNDRAT LKC101-RKP LKC102-RKP LKC103-RKP
2019-06LKC104-RKP LKC105-RKP LKC106-RKP LKC107-RKP LKC108-RKP
30
LKC109-RKP LKC201-RKP LKC202-RKP LKC203-RKP LKC204-RKP
LKC205-RKP PC-284329 PC-295341 PC-295342 PC-373549 PC378955 PC-383307 PC-383546 PC-384004 PC-384005 PC-384349
PC-387214 PC-387551 PC-387557 PC-389297 PC-389307 PC389382 PC-389415 PC-389434 PC-389445 PC-389456 PC-389590
PC-389592 PC-389607 PC-389624 PC-389645 PC-389726 PC389807 PC-389813 PC-389881 PC-396333 PC-396398 PC-397201
PC-398039 PC-398123 PC-418830 PC-419699 PC-420219 PC421071 PC-421124 PC-424884 PC-426222 PC-429635 PC-429636
PC-429638 PC-429639 PC-429993 PC-431313 PC-431318 PC437813 PC-438183 PC-438969 PC-440422 PC-442785 PC-443147
PC-444585 PC-450246 PC-450255 PC-450560 PC-453724 PC454096 PC-454465 PC-454495 PC-454566 PC-454969 PC-454970
PC-455096 PC-455346 PC-456287 PC-456303 PC-456311 PC456315 PC-456316 PC-456321 PC-456365 PC-456409 PC-456441
PC-456655 PC-456735 PC-456880 PC-456881 PC-457008 PC457013 PC-457081 PC-457099 PC-457127 PC-457129 PC-457158
PC-457250 PC-457301 PC-457831 PC-457860 PC-458154 PC458583 PC-458642 PC-458905 PC-458936 PC-465725 PC-465754
PC-466720 PC-466785 PC-466823 PC-470089 PC-470204 PC470336 PC-503619 PC-503620 PC-503621 PC-503622 PC-503623
PC-503913 PC-546700 RC101-AB RC102-AB RC201-AB RLC53-001
RLC53-002 RLC53-003 RLC53-004 RLC53-005 RLC53-006 RLC53007 RLC53-008 RLC53-009 RLC53-010 RLC53-099 RLC53-101
RLC53-102 RLC53-103 RLC53-104 RLC53-105 RLC53-106 RLC53107 RLC53-108 RLC53-109 RLC53-110 RLC53-111 RLC53-112
RLC53-113 RLC53-114 RLC53-115 RLC53-116 RLC53-117 RLC53118 RLC53-119 RLC53-120 RLC53-121 RLC53-122 RLC53-123
RLC53-124 RLC53-125 RLC53-126 RLC53-127 RLC53-131 RLC53801 RLC53-802 RLC53-803 RLC53-804 RLC53-805 RLC53-807
RLC53-808 RLC53-810 RLC53-811 RLC53-812

23:46:52

RLC53-820 3BEBE

Tilläggstext

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande
TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN
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KC-POLIS
5301-20190701-0803 (AVSLUTAD)

Händelserapport:

2019-07-01 18:55:56

0305, MISSHANDEL

5301-201907010803 / 5301

112

Prio.:(1) 1 OMEDELBART

MISSHANDEL

NORRMALM

Ansvarig tjg nr:033819

Operatör:3MIAA

Operatör:3JNSV

531110
-RLC53-823
(6581568,1628446)

GRUND

Adressinformation
MAX HÖTORGET

Åtgärdskod

KUNGSGATAN 44, NORRMALM, STOCKHOLM, 11135
Platsinfo:

[X] Adressvaliderad

Anmälarinformation

ÖVERLÄMNAT UTANFÖR
POLISEN
UTFÖRT

MUSTAFA, 0702272600
[?] Media

INGEN ÅTGÄRD

[N] Kontakta anmälaren

Notes:
Datum/tid
Påbörjad HR

2019-07-01

18:55:56

Parkerad

2019-07-01

18:56:00

Registrerad

2019-07-01

18:56:16

Beordrad

2019-07-01

18:59:57

Påbörjat uppdrag

2019-07-01

19:00:48

Klar

2019-07-01

19:21:33

Avslutad

2019-07-01

19:21:33

Patrullaktivitet
31-9120

2019-07-01

18:59:57

004368

039570

Beordrad

MAX HÖTORGET, KUNGSGATAN 44, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9280

2019-07-01

19:00:15

033819

033724

Beordrad

MAX HÖTORGET, KUNGSGATAN 44, NORRMALM, STOCKHOLM
31-9280

2019-07-01

19:00:48

033819

033724

Påbörjat uppdrag

19:00:50

004368

039570

Knuten till HR

134558
31-9120

2019-07-01

SKALL KNYTNING GÖRAS MOT AKTUELL HÄNDELSE?
31-9120

2019-07-01

19:00:50

004368

039570

Ledig

PATRULLEN HAR TAGITS BORT 5301-20190701-0803
31-9120

2019-07-01

19:00:50

004368

039570

Ledig

PATRULLEN OMPRIORITERAD5301-20190701-0800 5301-20190701-0803
31-9280

2019-07-01

19:01:04

033819

033724

Påbörjat uppdrag

MEDDELANDE SÄNT MAX HÖTORGET; KUNGSGATAN 44, NORRMALM, ST
31-9280

2019-07-01

19:01:04

033819

033724

Påbörjat uppdrag

MEDDELANDE SÄNT 033724 LIND MAX HÖTORGET; KUNGSGATAN 44, NO
31-9280

2019-07-01

19:01:04

033819

033724

Påbörjat uppdrag

MEDDELANDE SÄNT 033819 BOVIN MAX HÖTORGET; KUNGSGATAN 44, N
31-9120

2019-07-01

19:10:43

004368

039570

Knytning raderad

Knytning raderad
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31-9280

2019-07-01

19:21:33

033819

033724

Ledig

MAX HÖTORGET, KUNGSGATAN 44, NORRMALM, STOCKHOLM
Relation:
HÄNDELSE - REL.

5301-20190630-1117 LÄNKADE AV OPERATÖR: 3MIAA

HÄNDELSE - REL.

5301-20190702-0881 LÄNKADE AV OPERATÖR: 3LAFA

K-NUMMER - REL. TILL
HÄNDELSE

5000-K0806954-19:SKAPAT AV OPERATÖR 3SAAR

PERSON - ANMÄLARE

MUSTAFA JAFARI

PERSON - REGISTERSLAGNING

MODOU FATOU NJIE TOURAY

Fritext
TIMAD!!

2019-0701

18:56:19

RLC53-823 3MIAA

-

2019-0701

18:56:20

RLC53-823 3MIAA

ANM BLEV MISSHANDLAD IGÅR

2019-0701

18:56:24

RLC53-823 3MIAA

SLAGEN MED FLASKA I HUVUDET

2019-0701

18:56:29

RLC53-823 3MIAA

-

2019-0701

18:56:29

RLC53-823 3MIAA

SKALL HA HÄNT PÅ HÖTORGET BAKOM ADIDAS

2019-0701

18:56:40

RLC53-823 3MIAA

-

2019-0701

18:56:40

RLC53-823 3MIAA

POLIS OCH AMB VAR PÅ PLATS

2019-0701

18:56:43

RLC53-823 3MIAA

-

2019-0701

18:56:44

RLC53-823 3MIAA

ANM SER NU GM INNE PÅ MAX

2019-0701

18:56:49

RLC53-823 3MIAA

-

2019-0701

18:56:50

RLC53-823 3MIAA

MHYAD KILLE

2019-0701

18:57:11

RLC53-823 3MIAA

KRAFTIG KB

2019-0701

18:57:18

RLC53-823 3MIAA

-

2019-0701

18:57:24

RLC53-823 3MIAA

Länkad Till Händelse 5301-20190630-1117

2019-0701

18:58:13

RLC53-823 3MIAA

Personnr:000214-2636

2019-0701

18:58:39

RLC53-823 3MIAA

ANMÄLARE MUSTAFA JAFARI

2019-0701

18:58:40

RLC53-823 3MIAA

-

2019-0701

18:58:43

RLC53-823 3MIAA

RLC-BEFÄL INFO

2019-0701

18:59:30

RLC53-801 3MWES

ANM STÅR UTANFÖR MAX

2019-0701

18:59:34

RLC53-823 3MIAA

.

2019-0701

18:59:37

RLC53-824 3JNSV

-

2019-0701

18:59:37

RLC53-823 3MIAA

31-9120 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP

2019-0701

18:59:57

RLC53-824 3JNSV

31-9280 BEORDRAD VIA DRAG/SLÄPP

2019-07-

19:00:15

RLC53-824 3JNSV
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31-9280 Påbörjat uppdrag

2019-0701

19:00:48

SYSAWSRV SYSTEM

31-9120 PATRULLEN OMPRIORITERAD 5301-20190701-0800

2019-0701

19:00:51

RLC53-824 3JNSV

-

2019-0701

19:07:58

RLC53-837 3SAAR

31-9120 Knytning raderad

2019-0701

19:10:43

RLC53-824 3JNSV

-

2019-0701

19:11:49

RLC53-837 3SAAR

31-9280 PPL

2019-0701

19:11:52

RLC53-837 3SAAR

VERKAR INTE FÅ UT SÅ VETTIG INFO FRÅN ANM / MÄ

2019-0701

19:12:12

RLC53-837 3SAAR

ÖNSKAR K-NR SAMT HANDLÄGGARE I ÄRENDET IFRÅN IGÅR

2019-0701

19:12:32

RLC53-837 3SAAR

-

2019-0701

19:12:32

RLC53-837 3SAAR

Relation: 5000-K0806954-19:SKAPAT AV OPERATÖR 3SAAR
ÄRENDE NR PÅ ANM FRÅN GÅRDAGEN/ LÄNKAT

2019-0701

19:13:43

RLC53-837 3SAAR

-

2019-0701

19:13:54

RLC53-837 3SAAR

PTRL KOMMER KONTAKTA JFUL FÖR ATT FÅ FRAM HANDLÄGGARE
OCH ANM KOMMER FÅ TA ÄRENDET DÄR IGENOM

2019-0701

19:14:20

RLC53-837 3SAAR

-

2019-0701

19:14:34

RLC53-837 3SAAR

INTE GM FRÅN IGÅR. DET ENDA SOM STÄMDE VAR ATT BÄGGE
VAR/ÄR FÄRGADE OCH STORA...

2019-0701

19:20:04

RLC53-826 3HEST

ANM HAR FÅTT K-NR SAMT TEL TILL HANDLÄGGAREN

2019-0701

19:20:18

RLC53-826 3HEST

REGISTERSLAGNING MODOU FATOU NJIE TOURAY

2019-0701

19:21:09

RLC53-826 3HEST

Gripna Omhä Övr.fb.

2019-0701

19:21:33

RLC53-826 3HEST

Åtgärdskod: 117, 111, 123

2019-0701

19:21:33

RLC53-826 3HEST

5301-20190701-0803 AVSLUTAD

2019-0701

19:21:33

RLC53-826 3HEST

Länkad Per Händelse 5301-20190702-0881

2019-0702

19:44:07

RLC53-825 3LAFA

MEDDELANDET SKICKAT TILL: 31-9280( ), 31-9280(033724 LIND), 2019-0731-9280(033819 BOVIN): MAX HÖTORGET; KUNGSGATAN 44,
01
NORRMALM, STOCKHOLM; MISSHANDEL; MISSHANDEL; MUSTAFA;
0702272600; 6581568; 1628446

19:01:04

RLC53824

Tilläggstext
3JNSV

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande
TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN

KC-POLIS
5301-20190702-0881 (AVSLUTAD)
Händelserapport:

2019-07-02 19:38:53

8001, KONTROLL
PERSON/FORDON

5301-201907020881 / 5301

112

GRUND

https://webstorm.polisen.se/WebSTORMNet-5301/IsrReport.aspx?SessionId=zjcb4qa... 2019-07-03
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Prio.:(3) 3 NÄRTID

KONTROLL PERSON/FORDON

NORRMALM

Ansvarig tjg nr:053612

Operatör:3LAFA

Operatör:

531110
-RLC53-825
(6581516,1628457)

Adressinformation
HÖTORGET
Åtgärdskod

KUNGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM, 11157
Platsinfo:

ÖVERLÄMNAT INOM POLISEN

[X] Adressvaliderad

KLAR FÖR AVSLUT
Anmälarinformation
MUSTAFA, 0702272600
[?] Media

[N] Kontakta anmälaren

Notes:
Datum/tid
Påbörjad HR

2019-07-02

19:38:53

Parkerad

2019-07-02

19:43:16

Registrerad

2019-07-02

19:43:29

Åtgärdskodad

2019-07-02

20:00:10

Avslutad

2019-07-02

20:00:59

Relation:
HÄNDELSE - REL.

5301-20190702-0373 LÄNKADE AV OPERATÖR: 3LAFA

HÄNDELSE - REL.

5301-20190701-0803 LÄNKADE AV OPERATÖR: 3LAFA

HÄNDELSE - REL.

5301-20190630-1117 LÄNKADE AV OPERATÖR: 3LAFA

PERSON - ANMÄLARE

MUSTAFA JAFARI

Fritext
ANM BLEV MISSHANDLAD FÖR NÅGRA DAGAR SEDAN

2019-0702

19:43:36

RLC53825

3LAFA

-

2019-0702

19:43:36

RLC53825

3LAFA

Länkad Till Händelse 5301-20190702-0373

2019-0702

19:43:52

RLC53825

3LAFA

Länkad Till Händelse 5301-20190701-0803

2019-0702

19:44:07

RLC53825

3LAFA

Länkad Till Händelse 5301-20190630-1117

2019-0702

19:44:17

RLC53825

3LAFA

Personnr:000214-2636

2019-0702

19:44:24

RLC53825

3LAFA

ANMÄLARE MUSTAFA JAFARI

2019-0702

19:44:24

RLC53825

3LAFA

--

2019-0702

19:44:26

RLC53825

3LAFA

IDAG HAR ANM SETT VIA INSTAGRAM ATT MAN LAGT UPP EN
VIDEO PÅ MISSHANDELN

2019-0702

19:44:52

RLC53825

3LAFA

-

2019-0702

19:44:54

RLC53825

3LAFA

ANM KOPPLAS TILL PKC FÖR ATT KOMPLETTERA SIN ANMÄLAN

2019-0702

19:45:03

RLC53825

3LAFA

-

2019-0702

19:45:04

RLC53825

3LAFA

RLC-BEFÄL INFO MWES: ÄRENDET SKALL VIDARE TILL JFUL CITY

2019-0702

19:49:44

RLC53825

3LAFA

-

2019-0702

19:49:45

RLC53825

3LAFA

https://webstorm.polisen.se/WebSTORMNet-5301/IsrReport.aspx?SessionId=zjcb4qa... 2019-07-03
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Händelserapport HR, 2019-07-03 13:00 diarienr: 5000-K806954-19
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INVÄNTAR SAMTAL FRÅN PKC-DRIFTLEDARE

2019-0702

19:50:05

RLC53825

3LAFA

-

2019-0702

19:50:05

RLC53825

3LAFA

MUSTAFA RINGER INGE

2019-0702

19:53:15

RLC53831

3ANSO

-

2019-0702

19:53:17

RLC53831

3ANSO

NÅGRA OKÄNDA KILLAR SOM SETT HONOM I TUNNELBANAN FÖR
CA 30 MIN SEN. GÅTT FRAM TILL HONOM OCH SAGT ATT HAN ÄR
KÄND PÅINTERNET FRÅN MISSHANDEL

2019-0702

19:54:50

RLC53831

3ANSO

-

2019-0702

19:54:51

RLC53831

3ANSO

SÄGER ATT DE SOM MISSHANDLADE HONOM ÄR FRÅN USA OCH
DE ÄR GANSTERS. ANM ÄR RÄDD FÖR SITT LIV

2019-0702

19:55:09

RLC53831

3ANSO

-

2019-0702

19:57:08

RLC53831

3ANSO

RINGER JFUL CITY

2019-0702

19:57:13

RLC53831

3ANSO

JFUL CITY TAR KONTAKT MED MUSTAFA

2019-0702

20:00:01

RLC53831

3ANSO

Åtgärdskod: 110, R300

2019-0702

20:00:10

RLC53831

3ANSO

(RLC)

2019-0702

20:00:10

RLC53831

3ANSO

Gripna Omhä Övr.fb.

2019-0702

20:00:59

RLC53825

3LAFA

5301-20190702-0881 AVSLUTAD

2019-0702

20:00:59

RLC53825

3LAFA

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande
TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN

KC-POLIS
5301-20190630-1118 (AVSLUTAD)
Händelserapport:

2019-06-30 21:53:24

0000, DUBBLETTHR

5301-201906301118 / 5301

DUBBLETTHR

Prio.:(9) 9 INFORMATION

DUBBLETTHR

NORRMALM

Ansvarig tjg nr:011127

Operatör:3PALO

Operatör:

531110
-RLC53-813
(6581593,1628400)

GRUND

Adressinformation
Åtgärdskod

APELBERGSGATAN, NORRMALM, STOCKHOLM, 11137
Platsinfo:

[X] Adressvaliderad

DUBBELFÖRT

Anmälarinformation

[?] Media

[N] Kontakta anmälaren

Notes:
Datum/tid

https://webstorm.polisen.se/WebSTORMNet-5301/IsrReport.aspx?SessionId=zjcb4qa... 2019-07-03
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Påbörjad HR

2019-06-30

21:53:24

Parkerad

2019-06-30

21:54:13

Registrerad

2019-06-30

21:55:16

Avslutad

2019-06-30

21:55:19

Relation:
DUBBELFÖRD HÄNDELSE - REL.
TILL HÄNDELSE

5301-20190630-1117:Apelbergsgatan, Norrmalm, Stockholm

Fritext
Länkad Per Händelse 5301-20190630-1117

2019-0630

21:55:15

RLC53813

3PALO

Gripna Omhä Övr.fb.

2019-0630

21:55:19

RLC53813

3PALO

5301-20190630-1118 AVSLUTAD

2019-0630

21:55:19

RLC53813

3PALO

Polismyndigheten
Tänk på sekretess vid utlämnande
TÄNK PÅ SEKRETESSEN INNAN DU LÄMNAR UT HR TILL ALLMÄNHETEN

https://webstorm.polisen.se/WebSTORMNet-5301/IsrReport.aspx?SessionId=zjcb4qa... 2019-07-03
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Signerad av

PM
Samtal med målsäganden i ambulansen
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Stockholm, BF-IGV 51 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Dahlman, Maija

2019-06-30

23:08

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maija Dahlman
Uppgiften avser

Uppgift

Samtal med målsäganden inne i ambulansen, kl. 22:22. Vid samtal kunde inte målsäganden
ge en sammanhängande bild av händelseförloppet utan bara lösa meningar om vad som hänt.
Ambulans 331-9120 lämnar sedan till St. Göran då de bedömer att skadorna behöver sys.
Förhör med persisk tolk bör därför genomföras med målsäganden vid tillfälle.
Det var ca 3-4 st. Jag tror 2 hade glasflaskor.
Jag ville fråga vart min kompis var om de sett min kompis på Max. Alla hade varit på Max
innan.
De krossade glaset och slog mig. Alla slår mig flera gånger, 2 med krossade flaskor 2-3
sparkade mig på ryggen, på benen och i huvudet så det gjorde ont.
Jag har ont här; (målsäganden pekar på ryggen, knäna, benen, huvudet, ansiktet och
armarna där han är skadad)
Tror de var kändisen, tror de hade narkotika på sig. Tror det var rädd, de sa på engelska
"don't follow me, don't follow me" jag är inte så bra på engelska.
Jag vet inte varför, jag var på Max efter min kompis. Min kompis Dawoud såg allt, jag vet
inte vart han är nu. Han har telefonnummer 076-407 01 33.
Framför Max utanför så tog en tag i min nacke och lyfter upp mig.
Jag vet inte var glasflaskorna kommer ifrån, de krossade flaskorna och slog dem mot mig.
Jag tror att de blev arg för att jag följde efter dem.
De skedde där jag satt. (Korsningen Olofgatan/Apelbergsgatan)
Jag ska resa till Iran och vara borta 20 juli till 31 augusti.
Vet inte om jag känner igen dem om jag ser dem igen.

Samtal med målsäganden i ambulansen, PM, 2019-06-30 23:08 diarienr: 5000-K806954-19

17

Tjejerna som var här såg allt och de känner killarna.
I tjänst.
Pa. Dahlman

18
Signerad av

PM
Larmsamtal mellan RLC och Christoffer Landeskog
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Rosén, Karl

2019-07-17

16:54

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl Rosén
Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad har under dagen lyssnat på de tre larmsamtal som kommit in till
regionledningscentralen (RLC) angående händelsen den 30/6. De tre larmsamtalen är mellan
RLC och Christoffer Landeskog, RLC och Erik Öhlén samt mellan RLC och en okänd person
som inte vill uppge namn och telefonnummer. Ingenting av det som förekommer i
larmsamtalen tillför något av värde till utredningen. Vittnena Christoffer och Erik är hörda och
larmsamtalen skiljer sig inte i någon relevant utsträckning informationsmässigt mot vad de
uppger i sina förhör.

19
Signerad av

PM
Okända vittnens uppgifter

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Lindesjö, Fabian

2019-06-30

23:14

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Inträffat på
Adress

Inträffat mellan

2019-06-30

21:45

och

Sverige

2019-06-30

22:00

Mottaget datum

Tid

Platsbeskrivning

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fabian Lindesjö
Uppgiften avser

Okända vittnens uppgifter
Uppgift

Undertecknad (UT) får i samband med polisingripande rörande en GROV MISSHANDEL
alternativt MISSHANDEL kontakt med tre kvinnor som uppger att de sett del av händelsen.
Kvinnorna uppger att en rappare vid namn ASAP Rocky samt hans livvakter varit inblandade
i händelsen som skall ha utspelat sig på Apelbergsgatan.
Kvinnorna visar bild på den aktuelle rapparen samt menar med säkerhet att det skulle vara
personen som skall varit inblandad i händelsen. UT frågar om kvinnorna med säkerhet kan
säga att det är personen som de visat upp på mobiltelefonen som varit inblandad i händelsen.
Kvinnorna uppger att det är helt säkra på att det är den aktuella personen. UT fotar av bilden
på personen som en av kvinnorna visar upp på sin mobiltelefon. Bilden finns i FILIP.
Kvinnorna uppger liknande signalement som initialt rapporterats ut från RLC beträffande
gärningsmännen.
Kvinnorna vill inte medverka vidare i ärendet och väljer att lämna platsen utan att identifiera
sig för UT trots flertalet påtryckningar.
// I tjänsten PASP Lindesjö

Fotografi(er) Karta och bilder som visar spår på brottsplatsen, 2019-07-11 12:19 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (4)

20
Datum

Diarienummer

2019-07-11

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Karta och bilder som visar på vilka spår som återfinns på brottsplatsen och
var dessa spår påträffas i förhållande till där misshandeln sker.

Fotografi(er) Karta och bilder som visar spår på brottsplatsen, 2019-07-11 12:19 diarienr: 5000-K806954-19

21

Kartbild: Poliskarta web
Översikt på var misshandeln sker och var de olika spåren återfinns.

Sida 2 (4)

Fotografi(er) Karta och bilder som visar spår på brottsplatsen, 2019-07-11 12:19 diarienr: 5000-K806954-19
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Bild: Google Maps
På bilden är det utmarkerat vilken typ av spår som återfinns på brottsplatsen och var dessa förekom. Det är även utmarkerat var
misshandeln sker i förhållande till de olika spåren.

Sida 3 (4)

Fotografi(er) Karta och bilder som visar spår på brottsplatsen, 2019-07-11 12:19 diarienr: 5000-K806954-19
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Bild: Tagen av patrull på plats
På bilden är det utmarkerat vilken typ av spår som återfinns på brottsplatsen och var dessa förekom. Det är även utmarkerat var
misshandeln sker i förhållande till de olika spåren.

Sida 4 (4)

Förklaring till fasställande av punkter, 2019-07-11 12:19 diarienr: 5000-K806954-19

PM
Datum

2019-07-18
Diarienr (åberopas)

Region Stockoholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Karta och bilder som visar spår på brottsplatsen
De platser som är utmarkerade på bilderna är fasställda av undertecknad genom att jämföra den video som publicerats på TMZ med den bild som polispatrullen på plats tagit efter händelsen samt bilden från Google Maps.
Den utmarkerade platsen där Mayers tar tag i målsägande kan fasställas genom
att jämföra fasaden i videon, när man ser Mayers ta tag i målsägande, med
bilderna. Man ser på videon var Mayers och målsägande är placerade i förhållande till fönsterrutan och med hjälp av dörrarna så går det att fastslå punkten
där man ser Mayers ta tag i målsägnade.
Den utmarkerade platsen där målsäganden landar med vänster arm har kunnat
fastställas genom att man i videon tydligt ser att armen landar intill en spricka i
asfalten och därigenom kunna jämföra med bilden som patrullen på plats tagit
och då kunna placera ut var han landade.
Den utmarkerade platsen där målsäganden ligger under misshandeln fasställs
genom att jämföra var målsäganden ligger i videon i förhållande till gatstenen i
trottoaren samt fasaden på höger sida. Man ser på videon att målsäganden ligger precis intill trottoaren och ligger i höjd med skarven mellan fönstret och
resten av fasaden på byggnaden till höger i bild.
Det kan vara svårt att uppfatta med stilbilderna i det film PM som gjorts på
händelsen så för att fastställa så har man utgått från den videon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare

PM 190718 Karta och bilder som.docx

1 (1)
24

Karta Över platser och tidpunkter, 2019-07-05 15:03 diarienr: 5000-K806954-19

25

Karta tidpunkter och avstånd

(Kartbild från Poliskarta web)
Guldig rektangel – MAX Kungsgatan 44
Svarta punkter – platser där grupperna befinner sig på och stannar till
Rött kryss – platsen där misshandeln sker
Tidpunkter utan parantes – tiderpunkterna är bekräftade av MAX övervakningskameror
Tidpunkter inom parantes – tidpunkterna är uppskattade av undertecknad utifrån det
filmmaterial som finns samt polisens händelserapport
Avstånd/skala – skala finns i vänstra hörnet av kartan

Karta Över ÖVK och mobilfilmer, 2019-07-04 14:42 diarienr: 5000-K806954-19

26

Karta övervakningskameror och mobilfilmer

Guldig rektangel – MAX Kungsgatan 44
Rött – MAX övervakningskameror
Strecken visar vilka vinklar kamerorna täcker. Det finns två kameror: entrén och kassan
Grönt – mobilfilm publicerad på Rakim Mayers instagramkonto
Filmen är publicerad på Rakim Mayers (ASAP Rocky) instagramkonto. Filmen består av fem
stycken klipp. Vilka vinklar och var kameran befinner sig i de olika klippen ses i gröna streck.
Gröna siffror visar vilken ordning klippen visas i filmen. Filmen är filmad av Abigail
Hercules.
Blått – mobilfilm publicerad på TMZ.com
Filmen är filmad av vittnen på plats. Filmen består av fyra stycken klipp. Vilka vinklar och
var kameran befinner sig i de olika klippen ses i blåa sträck. Blåa siffror visar vilken ordning
klippen visas i filmen.

27
Signerat av

Fotografi(er)
MT in/utpassering från/ till Grand Hotel
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm
Orginalhandlingens förvaringsplats

Signerat datum

5000-K806954-19
Datum

Tid

2019-07-02

18:03

Involverad personal

Funktion

Marcus Eberhardsson

Uppgiftslämnare

Berättelse

Jag Pa Eberhardsson och utredare Khamissi var dag som ovan på Grand hotell i syfte att
inhämta övervakningsfilm när misstänkta lämnar samt kommer tillbaka till hotellet.
Jag fick hjälp av ordningsvakt på plast och man kan se att misstänkt Mayers Rakim (ASAP
ROCKY) samt misstänkt Williams Timothy tillsammans med två i nuläget okända
medgärningsmän lämnar hotellet 20190630 klockan 20:53:53.
De kommer sedan tillbaka till hotellet klockan 22:08:13 och då är även en till person med som
ses bära på en ljus väska. På film från misshandeln syns en likadan väska, som bärs på samma
sätt som på bilden när de går in på hotellet. Tjejen ses även på filmen från misshandeln hålla i
en mobil och det ser ut som hon filmar med mobilen. Troligtvis är detta vittnet till händelsen
som även bor på hotellet Hercules Abigail.
Det går att se på filmen att misstänkt Mayers Rakim (ASAP ROCKY) har shorts på sig som är
svarta framtill och gröna bak.
I tjänsten
/
Pa Eberhardsson

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (17)
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Datum

Diarienummer

2019-07-02

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 2 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 3 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 4 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Timothy Williams

Sida 5 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Okänd tillsammans med misstäkta

Sida 6 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Okänd tillsammans med misstäkta

Sida 7 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 8 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 9 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 10 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 11 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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De missäntka ses komma tillbaka till Grand hotel 20190630 klockan 22:08:13

Sida 12 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 13 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky) tillsammans med två okända personer

Sida 14 (17)

Fotografi(er) MT in/utpassering från/ till Grand Hotel, 2019-07-02 18:03 diarienr: 5000-K806954-19
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Okänd
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Misstänkt Mayers Rakim (ASAP Rocky)

Sida 17 (17)
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6SHODUHVLC

,QKlPWDG¿OPPHOODQ.DPHUDNOWRPNO






.DPHUDNOWRPNO

$QWDONDPHURULQKlPWDGH
(YHQWXHOODWLGVDQJLYHOVHULGHWWD30XWJnUIUnQWLGVDQJLYHOVHUQDL¿OPHQ
6DPPDQIDWWQLQJDY¿OPHQ
Fem personer (Corniel, Rispers, Williams, Mayers och Hercules) står utanför MAX på Kungsgatan. Två
personer (Jafari och Jafaris kompis) går förbi MAX restaurang och de fem personerna vid upprepade
tillfällen. Jafari bär ett par svarta hörlurar runt sin hals. Jafari ser ut att samtala med de fem personerna.
Williams pekar åt olika håll som Jafari sedan går mot. När Jafari och Jafaris kompis kommer tillbaka går
Jafaris kompis in på MAX och Jafari går till de fem personerna och ser ut att börja prata med Williams.
:LOOLDPVJHVWLNXOWHUDUnWYlQVWHU LELOG YDUSn:LOOLDPVNQX൵DU-DIDULnWYlQVWHU-DIDULYlQGHUVLJRPRFK
går tillbaka mot Williams varpå Williams tar tag i Jafari och leder honom åt höger (i bild) bakom en vägg.
6WUD[GlUHIWHUNRPPHU:LOOLDPVRFK-DIDULLQLELOGYDUSn:LOOLDPVNQX൵DU-DIDULKnUWnWK|JHUULNWQLQJ L
bild). Jafari stapplar baklänges men ramlar inte, Jafari går tillbaka till Williams och de ser ut att prata med
varandra. Williams tar tag i Jafaris hals med båda händerna och lyfter Jafari från marken och åt höger (i
bild) cirka 2-3 meter. Williams kastar sedan Jafari som landar på sina fötter. Jafari trycker sina händer mot
Williams överkropp och Williams tar tag i Jafaris nacke med höger hand och trycker Jafaris huvud nedåt.
Jafari tar tag i Williams armar. Williams trycker Jafari neråt och ut ur bild till höger. Corniel, Rispers,
Mayers och Hercules går efter Williams och Jafari ut ur bild (till höger). Jafaris kompis kommer ut från
MAX och går ut ur bild (till höger). Efter en stund kommer Corniel, Rispers, Williams, Mayers och Hercules in i bild (till höger) och går åt vänster längs med MAX restaurangsfönster. Jafari och Jafaris kompis
följer efter de fem personerna, Jafari bär inte längre sina hörlurar runt halsen. Jafari och Jafaris kompis
går nära Corniel, Rispers, Williams, Mayers och Hercules som vänder sig om vid ett tillfälle och ser ut att
prata med Jafari och Jafaris kompis. När Corniel, Rispers, Williams, Mayers och Hercules börjar gå igen
följer Jafari och Jafaris kompis efter. Samtliga personer går tillsammans ut ur bild till vänster.
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6\PEROI|UNODULQJ
Röd pil (misstänkt)
Blå pil (vittne)
Grön pil (målsägande)
8WIDOODYELOGHU

.DPHUDKl. 21:36:43. Fem personer (Corniel, Rispers, Williams, Mayers och Hercules) går förbi
ingången till MAX.

+HUFXOHV

:LOOLDPV

Kl. 21:36:42. Hercules och William går förbi MAX ingång. Hercules bär en grön keps, svart tröja och
en stor gul väska. Williams bär en svart t-shirt och bruna shorts.
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Mayers

:LOOLDPV

Kl. 21:36:45. Mayers går tillsammans med Hercules och Williams. Mayers bär en vit hoodie med
mönster på framsidan och gröna skjorts. Williams går bakom Mayers.

+HUFXOHV

Kl. 21:36:50. Mayers och Williams ställer sig bakom den svarta väggen (mitt i bild). Hercules står till
vänster.

FILM PM MAX Kungsgatan , 2019-07-05 14:19 diarienr: 5000-K806954-19

48

+HUFXOHV

Kl. 21:37:38

Rispers

&RUQLHO

+HUFXOHV

Kl. 21:39:10. Rispers och Corniel kommer in i bild från höger. Rispers bär en grå t-shirt, mörka byxor
och har uppsatt hår. Corniel har vit t-shirt och gröna byxor med en gul rand på varje ben.
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&RUQLHO

49

Rispers

+HUFXOHV

Kl. 21:39:27. Corniel och Rispers går och ställer sig vid Williams, Mayers och Hercules bakom den
svarta väggen.

&RUQLHO Rispers

+HUFXOHV

Kl. 21:39:29.
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-DIDULVNRPSLV

+HUFXOHV

Kl. 21:39:51. Jafaris kompis går förbi Williams, Hercules, Mayers, Corniel och Rispers som står
bakom väggen. Jafaris kompis bär mörka byxor, vit t-shirt och solglasögon i kragen. Jafaris kompis
stannar i några sekunder bakom väggen.

-DIDULVNRPSLV
+HUFXOHV

Kl. 21:39:57. Jafaris kompis pekar åt vänster och har blicken vänd mot Williams, Hercules, Mayers,
Corniel och Rispers som står bakom väggen. Han går sedan åt vänster ut ur bild.

50
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-DIDUL

+HUFXOHV

Kl. 21:40:06. Jafari går förbi Williams, Hercules, Mayers, Corniel och Rispers. Jafari bär mörka byxor med blå streck på, en vit t-shirt och svarta over-ear headphones.

-DIDULV -DIDUL
kompis

+HUFXOHV

Kl. 21:40:48. Jafari och Jafaris kompis passerar förbi Williams, Hercules, Mayers, Corniel och Rispers igen.
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-DIDULV
kompis

-DIDUL

+HUFXOHV

Kl. 21:40:55. Jafari vänder sig om och ser ut att prata mot Williams, Hercules, Mayers, Corniel och
Rispers.

:LOOLDPVDUP -DIDUL
+HUFXOHV

Kl. 21:40:57. Williams pekar åt höger mot Jafari.

-DIDULV
kompis
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+HUFXOHV

:LOOLDPV

-DIDUL

-DIDULV
kompis

Kl. 21:40:59. Jafari ser ut att prata med Williams och går sedan med Jafaris kompis mot höger.

+HUFXOHV

-DIDULV
-DIDUL
kompis

Kl. 21:41:06. Jafari och Jafaris kompis står vid ingången till MAX. De vänder sig sedan om och går
åt höger, ut ur bild.
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+HUFXOHV

-DIDULV
kompis

Kl. 21:41:07. Jafari och Jafaris kompis går ut ur billd till höger.

-DIDUL
+HUFXOHV

Kl. 21:43:43. Jafari kommer tillbaka och går mot den svarta väggen.

54
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-DIDUL
+HUFXOHV

Kl. 21:43:46. Jafari går och ställer sig vid Williams, Mayers, Rispers, Corniel och Hercules bakom
väggen.

+HUFXOHV

Kl. 21:43:56. Jafaris kompis går in på MAX. Jafari står bakom den svarta väggen.

-DIDULV
kompis
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:LOOLDPV
-DIDUL

Kl. 21:44:04. Williams pekar åt höger i bild och föser bort Jafari med höger hand.

:LOOLDPV
-DIDUL

.O:LOOLDPVNQX൵DU-DIDULLU\JJHQVnDWW-DIDULVWDSSODUQnJUDVWHJIUDPnWLQQDQKDQ
vänder sig om mot Williams.
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:LOOLDPV
-DIDUL

Kl. 21:44:08. Williams håller upp en hand mot Jafari.

:LOOLDPV
-DIDUL

&RUQLHO
+HUFXOHV

Kl. 21:44:19. Jafari står kvar och ser ut att prata med Williams. Williams gestikulerar med sina
händer.
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:LOOLDPV

-DIDUL

&RUQLHO

Kl. 21:44:31. Williams tar tag i Jafaris arm och för honom bakom den svarta väggen.

Kl. 21:44:35. Williams för Jafari bakom den svarta väggen.
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:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:44:40. Williams puttar Jafari baklänges mot höger i bild.

:LOOLDPV -DIDUL

.O:LOOLDPVWDUVDWVRFKNQX൵DU-DIDULKnUWPRWK|JHUULNWQLQJLELOG
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:LOOLDPV

-DIDUL

.O:LOOLDPVWDUVDWVRFKNQX൵DU-DIDULKnUWPRWK|JHUULNWQLQJLELOG

:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:44:41. Jafari stapplar några steg baklänges men ramlar inte. Williams vänder sig sedan om och
går tillbaka bakom den svarta väggen där Hercules, Corniel, Rispers och Mayers står kvar.
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-DIDUL

:LOOLDPV

Kl. 21:44:45. Williams vänder sig sedan om och går tillbaka bakom den svarta väggen där Hercules,
Corniel, Rispers och Mayers står kvar. Jafari ser sig omkring och går sedan mot Williams.

-DIDUL
:LOOLDPV

Kl. 21:44:48. Jafari går tillbaka till Williams och ser ut att prata med honom. Williams ser ut att gestikulerar mot Jafari att gå genom att höja sin hand och peka bakom Jafari.
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:LOOLDPV

Kl. 21:44:51. Jafari följer efter Williams bakom väggen.

:LOOLDPV

.O:LOOLDPVNQX൵DUERUW-DIDUL

-DIDUL
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:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:45:03. Jafari vänder sig om och går tillbaka till Williams och ser ut att prata med honom.

:LOOLDPV

-DIDUL
+|UOXUDU

Kl. 21:45:05. Williams lägger en hand på Jafaris axel. Jafari föser ner Williams arm och går tillbaka
mot Williams. Jafari bär fortfarande sina svarta hörlurar runt nacken (svart pil).
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:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:45:14. Williams ser ut att gestikulera mot Jafari att gå genom att höja sin hand och peka åt
höger. Jafari står kvar och ser ut att säga något till Williams.

:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:45:21. Williams tar snabbt tag i Jafaris hals med båda sina händer och lyfter upp Jafari så att
hans fötter lyfter från marken. Williams springer sedan 2-3 meter med Jafari upplyft från marken.

64
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:LOOLDPV

65

-DIDUL

Kl. 21:45:22.

-DIDUL
:LOOLDPV

Kl. 21:45:22. Jafaris ben hänger fritt i luften eftersom att Williams lyfter upp Jafari från marken med
ett grepp om hans hals.
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:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:45:23. Williams kastar Jafari bort från sig.

:LOOLDPV

-DIDULV
KXYXG

Kl. 21:45:23. Williams kastar Jafari bort från sig. Jafari landar med fötterna på marken. Jafaris huvud
rycker bakåt från kastet.
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:LOOLDPV
-DIDUL

Kl. 21:45:24. Jafari trycker med båda sina händer mot Williams.

:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:45:24. Williams håller ett grepp om Jafaris nacke och trycker Jafaris huvud nedåt.
Jafari håller fast i Williams arm. Samtidigt som detta sker trycker Williams Jafari åt höger i
bild.
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&RUQLHO

68

:LOOLDPV

-DIDUL

Kl. 21:45:26. Williams trycker Jafari åt höger, ut ur bild

Rispers

&RUQLHO

:LOOLDPV

Kl. 21:45:28. Williams trycker Jafari åt höger, ut ur bild. Corniel och Rispers går efter Williams och
Jafari ut ur bild till höger.
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Rispers

+HUFXOHV
Mayers

Kl. 21:45:33. Hercules, Mayers och Rispers går efter Williams och Jafari ut ur bild till höger.

+HUFXOHV

Mayers

Kl. 21:45:35. Hercules och Mayers går efter Williams och Jafari ut ur bild till höger.
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-DIDULVNRPSLV

Kl. 21:45:54. Jafaris kompis går ut från MAX, ser sig omkring och går till höger ut ur bild.

&RUQLHO

-DIDULV
:LOOLDPV Mayers kompis
+HUFXOHV

-DIDUL

Kl. 21:46:08. Corniel, Hercules, Meyers, Williams kommer in i bild från höger. Jafari och Jafaris
kompis går efter dem.
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&RUQLHO Rispers

71

:LOOLDPV
Mayers

-DIDULV
kompis

+HUFXOHV

Kl. 21:46:17. Corniel, Hercules, Meyers, Williams och Rispers ser ut att prata med Jafari och Jafaris
kompis. Rispers pekar åt höger.

Rispers
+HUFXOHV &RUQLHO

Mayers

:LOOLDPV

Kl. 21:46:31. Hercules, Mayers, Corniel, Williams och Rispers börjar gå åt vänster i bild.
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Rispers

72

:LOOLDPV -DIDULV
kompis
-DIDUL

Mayers

.O-DIDULRFK-DIDULVNRPSLVE|UMDURFNVnJnnWYlQVWHU,¿OPHQVHUGHWXWVRPDWW-Dfari och Jafaris kompis går efter Hercules, Williams, Corniel, Rispers och Mayers.

Mayers

Kl. 21:46:43.

&RUQLHO Rispers

:LOOLDPV

-DIDUL -DIDULV
kompis
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-DIDUL

-DIDULV
kompis

Rispers
:LOOLDPV
&RUQLHO
Mayers

+HUFXOHV

Kl. 21:46:52. Hercules, Corniel, Williams, Rispers och Mayers svänger av åt vänster efter den svarta
väggen. Jafari och Jafaris kompis går efter dem. Jafari har inte längre sina svarta hörlurar runt halsen
(svart pil).

-DIDULV
kompis
-DIDUL
:LOOLDPV

21:46:55. Williams vänder sig om mot Jafari och Jafaris kompis. Jafari höjer sina händer framför sig.
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.DPHUD Kl. 21:47:14. Hercules, Corniel, Rispers, Williams och Mayers står till höger i bild och
ser ut att pratar med Jafari och Jafaris kompis.

-DIDUL

-DIDULV
kompis

Mayers

Rispers

+HUFXOHV

Kl. 21:47:44.
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Mayers
:LOOLDPV

-DIDUL

&RUQLHO

-DIDULV
kompis

+HUFXOHV

Kl. 21:47:51. Hercules, Corniel, Rispers, Williams och Mayers går ut till vänster i bild. Jafari och
Jafaris kompis går ut till vänster i bild.

Rispers
:LOOLDPV

-DIDUL

-DIDULV
kompis

Mayers

Kl. 21:47:55. Hercules, Corniel, Rispers, Williams och Mayers går ut till vänster i bild. Jafari och
Jafaris kompis går ut till vänster i bild.
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6SHODUH9/&

,QKlPWDG¿OPPHOODQMXQL/lQJGVHN
$QWDONDPHURULQKlPWDGH
Dialog är översatt från Engelska och återgiven sammanfattningsvis på Svenska, vissa delar är ej hörbara, eventuella feltolkningar kan uppstå.
6DPPDQIDWWQLQJDY¿OPHQ
)LOPHQlU¿OPDGPHGHQPRELONDPHUDNOLSSWRFKXSSODGGDWSn$VDS5RFN\V 5DNLP0D\HUV R൶FLHOOD
,QVWDJUDPNRQWR)LOPHQYLVDUEDUDYDOGDGHODUDYKlQGHOVHI|UORSSHW
.XQJVJDWDQXWDQI|U0$;UHVWXDUDQJ
)LOPHQLQOHGVPHGDWWMDIDULJnUPRWGHWVlOOVNDSVRP:LOOLDPVWLOOK|URFKEOLUGnWLOOVDJGDY:LOOLDPVDWW
JnnWHWWDQQDWKnOO-DIDULIRUWVlWWHUDWWJnPRWVlOOVNDSHWRFKEOLUGnNRQIURQWHUDGDY:LOOLDPVRFKWLOOVDJG
HQDQGUDJnQJ:LOOLDPVVHUXWDWWSnE|UMDHQU|UHOVHPHGDUPHQPRW-DIDUL'lUHIWHUNOLSSV¿OPHQ:LOOLDPVRFK-DIDULEH¿QQHUVLJQXOLWHOlQJUHQHGSnJDWDQGlUGHWXSSVWnWWKDQGJHPlQJ-DIDULRFK:LOOLDPV
Yl[ODUHWWVODJPHGYDUDQGUD,VDPEDQGPHGGHWWDYHUNDU-DIDULVK|UOXUDUJnV|QGHU:LOOLDPVJnUVHGDQ
HPRW-DIDULVDPWLGLJWVRP-DIDULWDUDYVLJVLQDK|UOXUDURFKYHUNDUVYLQJDGHPPRW:LOOLDPV(QKnUG
VPlOOK|UVRFKHWWVYDUWI|UHPnOVOnVLEDFNHQ'lUHIWHUVOnU-DIDULPRW:LOOLDPVVRPSDUHUDUPHGVLQKDQG
:LOOLDPVJnULIUnQPHQYlQGHUVHGDQRPRFKVlJHUnW-DIDULDWWJnGlULIUnQ
)LOPHQNOLSSV
2ORIVJDWDQ
-DIDULVWnUWLOOVDPPDQVPHGVlOOVNDSHWGlUKDQYHUNDUEHNODJDVLJ|YHUVLQDK|UOXUDURFKXSSUHSDUGHWWD
JHQRPJnHQGHLGHWWDNOLSS:LOOLDPVVlJHUnWGHPDWWJnLYlJ0D\HUVWDODUPHGGHPRFKVlJHUWLOO-DIDULDWW
GHLQWHYLOOVOnVVPHGGHP
)LOPHQNOLSSWLNRQYHUVDWLRQHQ
0D\HUVVlJHUWLOO-DIDULDWWGHVNDOXJQDQHUVLJPHGDQV:LOOLDPVVlJHUnWGHPDWWJnQHGI|UJDWDQ-DIDUL
IRUWVlWWHUDWWEHNODJDVLJ|YHUVLQDK|UOXUDU)LOPNOLSSW
-DIDULIRUWVlWWHUDWWSUDWDRPVLQDK|UOXUDU3HUVRQHQYDGVRPOnWHUVRPHQNYLQQDVRP¿OPDUVlJHUnW
PnOVlJDUHQDWWVOXWD)LOPNOLSSV
$SHOEHUJVJDWDQ2ORIVJDWDQ
:LOOLDPVVNULNHURFKSHNDUnW-DIDULDWWJnnWHWWDQQDWKnOO5LVSHU-UVWnUEUHGYLG&RUQLHOVWnUQnJUDPHWHU
EDNRPPHGWYnVW\FNHQÀDVNRULVLQK|JHUKDQG0D\HUVDQVOXWHUVWUD[WHIWHUWLOOSODWVHQ:LOOLDPVE|UMDU
JnIUDPnW&RUQLHOKDUDQVOXWLWWLOOSODWVHQRFKEH¿QQHUVLJEDNRP:LOOLDPVRFK0D\HUV0D\HUVI|UHIDOOHU
KDHQÀDVNDJ|PGLVLQWU|MlUPGnPDQVHUQnJRWF\OLQGHUIRUPDWVRPVWLFNHUXW.DPHUDQU|UVLJQlUPDUH
JUXSSHQ-DIDULJnUHIWHU:LOOLDPVRFKVWlOOHUVLJVHGDQIUDPI|UKRQRP:LOOLDPVVlJHUnW-DIDULDWWJnLYlJ
)LOPNOLSSV
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$SHOEHUJVJDWDQ
0D\HUVJnURFKWDODUPRWNDPHUDQ+lUVHUPDQW\GOLJDUHYDGVRPI|UHIDOOHUYDHQÀDVNERWWHQPHGJXOD
V\PEROHUSn-DIDULV\QVLEDNJUXQGHQ0D\HUVIRUWVlWWHUSUDWDLQPRWNDPHUDQGlUKDQVlJHUDWWGHLQWH
YLOOKDSUREOHPRFKDWW-DIDULI|OMHUHIWHUGHP:LOOLDPVVHVJnIUnQNDPHUDQVKnOOLYlJPRW2ORIVJDWDQ
PHG-DIDULHIWHUVLJ:LOOLDPVRFK-DIDULVWDQQDUVHGDQXSSYLGNRUVQLQJHQ2ORIVJDWDQ$SHOEHUJVJDWDQ
)LOPNOLSSW
:LOOLDPVJnUQXWLOOEDNDPRWNDPHUDQRFK-DIDULURSDUSn:LOOLDPVRFKIRUWVlWWHUDWWI|OMDHIWHU:LOOLDPV
EHU-DIDULDWWVOXWDI|OMDHIWHUKRQRP)LOPNOLSSW
-DIDULVWnUQXWLOOVDPPDQVPHG:LOOLDPVRFKHQWLOOIUnQVlOOVNDSHW5LVSHU-U
bYHQHWWSDUYLWWQHQKDUQXNRPPLWWLOOSODWVHQRFKVWnUEUHGYLG-DIDUL
1nJRQLVlOOVNDSHWI|UPRGOLJHQ0D\HUVRFK
:LOOLDPVK|UVI|UNODUDI|UYLWWQHQDDWW:LOOLDPVEOLYLWVODJHQPHGHWWSDUK|UOXUDURFKDWWGHLQWHNlQQHU
-DIDUL:LOOLDPVVlJHUlYHQYDGVRPOnWHUVRPDWWKDQVNXOOHNXQQDVOnVNLWHQXU-DIDULRFKDWWYLWWQHQD
VNDVlJDWLOO-DIDULDWWOlPQDGHPLIUHG1nJRQLVlOOVNDSHWI|UPRGOLJHQ0D\HUVVlJHUnWGHPDWWJnnWHWW
DQQDWKnOOLQQDQGHEOLUVNDGDGHRFKDWWGHLQWHYLOODWWGHVNDEOLVNDGDGH9LWWQHQDI|UV|NHUPHGODPHOODQ
PnOVlJDQGHRFKVlOOVNDSHW)LOPNOLSSV
.DPHUDQU|USnVLJJnHQGHV3HUVRQHQVRP¿OPDUEHUYLWWQHQDDWWVlJDnW-DIDULDWWKDQVNDVOXWDI|OMDHIWHU
GHP
:LOOLDPVJnURFK-DIDULJnUHIWHU:LOOLDPVVWDQQDUGnRFKVlJHUnWGHPDWWJnQnJRQVWDQV)LOPNOLSSV
:LOOLDPVJnUHPRW-DIDULVRPJnUGlULIUnQVWDQQDURFKE|UMDUVHGDQU|UDVLJPRWVlOOVNDSHWLJHQ(WWYLWWQH
K|UVVlJDWLOOVlOOVNDSHWDWW-DIDULVNRPSLVVORJKHQQHRFKKHQQHVÀLFNYlQSn
VWMlUWHQ)LOPVOXW
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0nOVlJDUH0XVWDID-DIDUL
-lPI|UHOVHELOGHUIUnQ),/,3PHG,QVWDJUDP¿OPWLOOK|JHU

0LVVWlQNW7LPRWK\/HRQ:LOOLDPV
-lPI|UHOVHELOGIUnQg9.*UDQG+RWHOPHG,QVWDJUDP¿OPWLOOK|JHU

0LVVWlQNW5DNLP$WKHODVWRQ0D\HUV
-lPI|UHOVHELOGIUnQg9.*UDQGKRWHOPHG,QVWDJUDP¿OPWLOOK|JHU
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0LVVWlQNW%ODGLPLU(PLOLR&RUQLHO EHQlPQVVRPGHODYVlOOVNDSHW
-lPI|UHOVHELOGIUnQg9.*UDQGKRWHOPHG,QVWDJUDP¿OPWLOOK|JHU

0LVVWlQNW'DYLG7\URQH5LVSHU-U %HQlPQVVRPGHODYVlOOVNDSHW 
-lPI|UHOVHELOGIUnQg9.*UDQGKRWHOPHG,QVWDJUDP¿OPWLOOK|JHU

8WIDOOELOGHU

Filmen inleds med
DWW-DIDULJnUPRW
GHWVlOOVNDSVRP
:LOOLDPVWLOOK|U
RFKEOLUGnWLOOVDJG
DY:LOOLDPVDWWJn
nWHWWDQQDWKnOO


-DIDULIRUWVlWWHUDWW
JnPRWVlOOVNDSHW
RFKEOLUGnNRQIURQWHUDGDY:LOOLDPVRFKWLOOVDJG
HQDQGUDJnQJ
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:LOOLDPVVHUXWDWW
SnE|UMDHQU|UHOVH
PHGDUPHQPRW
-DIDUL)LOPHQ
NOLSSV


:LOOLDPVRFK
-DIDULEH¿QQHUVLJ
QXOLWHOlQJUHQHG
SnJDWDQGlUGHW
XSSVWnWWKDQGJHPlQJ+lUVHU
PDQ-DIDULVYLQJD
PHGVLQK|JHUDUP
PRW:LOOLDPV


-DIDULRFK:LOOLDPVYl[ODUHWW
slag med varanGUD,VDPEDQG
PHGGHWWDYHUNDU
PnOVlJDUHQVK|UOXUDUJnV|QGHU


:LOOLDPVJnU
VHGDQHPRW-DIDUL
VDPWLGLJWVRP
-DIDULWDUDYVLJ
VLQDK|UOXUDU
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-DIDULYHUNDUKD
WUl൵DWK|UOXUDUQDL
KXYXGWUDNWHQSn
:LOOLDPVGnKDQ
U|UVLJnWVLGDQ
VDPWLGLJWVRP
HQKnUGVPlOO
K|UVRFKHWWVYDUW
I|UHPnOVOnVL
EDFNHQ)|UHPnO
markerad med
JU|QULQJ


-DIDULVOnUPRW
:LOOLDPVVRP
parerar med sin
KDQG


:LOOLDPVJnULIUnQ
men vänder sedan
RPRFKVlJHUnW
-DIDULDWWJnGlULIUnQ)LOPNOLSSV

+HOVHNYHQV

-DIDULVWnUWLOOsammans med
VlOOVNDSHWGlUKDQ
verkar beklaga sig
|YHUVLQDK|UOXUDU
RFKXSSUHSDUGHWWD
JHQRPJnHQGHL
GHQQDVHNYHQV
:LOOLDPVVlJHUnW
GHPDWWJnLYlJ
0D\HUVWDODUPHG
GHPRFKVlJHU
WLOO-DIDULDWWGH
LQWHYLOOVOnVVPHG
GHP)LOPNOLSSV



FILM PM Instagram , 2019-07-08 12:03 diarienr: 5000-K806954-19

82

+HOVHNYHQV

0D\HUVVlJHU
WLOO-DIDULDWWGH
VNDOXJQDQHUVLJ
PHGDQV:LOOLDPV
VlJHUnWGHPDWW
JnQHGI|UJDWDQ
-DIDULIRUWVlWWHUDWW
EHNODJDVLJ|YHU
VLQDK|UOXUDU
)LOPNOLSSV

+HOVHNYHQV

-DIDULIRUWVlWWHUDWW
SUDWDRPVLQDK|UOXUDU3HUVRQHQ
YDGVRPOnWHUVRP
HQNYLQQDVRP¿OPDUVlJHUnW-DIDUL
DWWVOXWD
)LOPNOLSSV


:LOOLDPVVNULNHU
RFKSHNDUnW-DIDUL
DWWJnnWHWWDQQDW
KnOO5LVSHU-UVWnU
EUHGYLG&RUQLHO
VWnUQnJUDPHWHU
EDNRPPHGWYn
VW\FNHQÀDVNRUL
VLQK|JHUKDQG
Flaskor markerade
PHGU|WW


0D\HUVDQVOXWHU
VWUD[WHIWHUWLOO
SODWVHQ
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:LOOLDPVE|UMDU
JnIUDPnW&RUQLHO
KDUDQVOXWLWWLOO
SODWVHQRFKEH¿QQHUVLJEDNRP
:LOOLDPVRFK
0D\HUV0D\HUV
I|UHIDOOHUKDHQ
ÀDVNDJ|PGLVLQ
WU|MlUPGnPDQ
VHUQnJRWF\OLQGHUIRUPDWVRPVWLFNHU
XW0DUNHUDGPHG
EOnWW


.DPHUDQKDUU|UW
VLJQlUPDUHJUXSSHQ-DIDULJnU
HIWHU:LOOLDPVRFK
VWlOOHUVLJVHGDQ
IUDPI|UKRQRP
:LOOLDPVVlJHUnW
-DIDULDWWJnLYlJ
)LOPNOLSSV

'HODYVHNYHQV

0D\HUVJnURFK
WDODUPRWNDPHUDQ+lUVHUPDQ
W\GOLJDUHYDGVRP
I|UHIDOOHUYDHQ
ÀDVNERWWHQPHG
JXODV\PEROHUSn
-DIDULV\QVLEDNJUXQGHQ

'HODYVHNYHQV

0D\HUVSUDWDULQ
PRWNDPHUDQGlU
KDQVlJHUDWWGH
LQWHYLOOKDSUREOHPRFKDWW-DIDUL
I|OMHUHIWHUGHP
:LOOLDPVVHVJn
IUnQNDPHUDQVKnOO
LYlJPRW2ORIVJDWDQPHG-DIDUL
HIWHUVLJ
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'HODYVHNYHQV

:LOOLDPVRFK-DIDULKDUQXVWDQQDW
XSSYLGNRUVQLQJHQ2ORIVJDWDQ
$SHOEHUJVJDWDQ
)LOPNOLSSV

+HOVHNYHQV

:LOOLDPVJnU
QXWLOOEDNDPRW
NDPHUDQRFK
-DIDULURSDUSn
:LOOLDPVRFK
IRUWVlWWHUDWWI|OMD
HIWHU:LOOLDPV
EHU-DIDULDWWVOXWD
I|OMDHIWHUKRQRP
)LOPNOLSSV

'HODYVHNYHQV

-DIDULVWnUQX
WLOOVDPPDQVPHG
:LOOLDPVRFKHQ
WLOOIUnQVlOOVNDSHW
5LVSHU-U
bYHQHWWSDU
YLWWQHQKDUQX
NRPPLWWLOO
SODWVHQRFKVWnU
EUHGYLG-DIDUL

'HODYVHNYHQV

1nJRQLVlOOVNDSHWI|UPRGOLJHQ
0D\HUVRFK
:LOOLDPVK|UV
I|UNODUDI|UYLWWQHQDDWW:LOOLDPV
EOLYLWVODJHQPHG
HWWSDUK|UOXUDU
RFKDWWGHLQWH
NlQQHU-DIDUL:LOOLDPVVlJHUlYHQ
YDGVRPOnWHU
VRPDWWKDQVNXOOH
NXQQDVOnVNLWHQ
XU-DIDULRFKDWW
YLWWQHQDVNDVlJD
WLOO-DIDULDWWOlPQDGHPLIUHG

-6-
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'HODYVHNYHQV

9LWWQHQDI|UV|NHU
medla mellan
-DIDULRFK
VlOOVNDSHW
)LOPNOLSSV

+HOVHNYHQV

.DPHUDQU|USn
VLJJnHQGHV3HUVRQHQVRP¿OPDU
EHUYLWWQHQDDWW
VlJDnW-DIDULDWW
KDQVNDVOXWDI|OMD
HIWHUGHP
:LOOLDPVJnURFK
-DIDULJnUHIWHU
:LOOLDPVVWDQQDU
GnRFKVlJHUnW
GHPDWWJnQnJRQVWDQV
)LOPNOLSSV

+HOVHNYHQV

:LOOLDPVJnUHPRW
-DIDULVRPJnU
GlULIUnQVWDQQDU
RFKE|UMDUVHGDQU|UDVLJPRW
VlOOVNDSHWLJHQ
(WWYLWWQHK|UV
VlJDWLOOVlOOVNDSHW
DWW-DIDULVNRPSLV
VORJKHQQHRFK
KHQQHVÀLFNYlQSn
VWMlUWHQ)LOPVOXW
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-lPI|UHOVHELOGSnÀDVND

%LOGIUnQ),/,3
.BMSJ

%LOGIUnQ,QVWDJUDP¿OP
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Transkribering av instagramfilm

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Orginalhandlingens förvaringsplats

5000-K806954-19
Datum

Tid

2019-07-17

08:24

Involverad personal

Funktion

Katrin Nilofar Khamissi

Uppgiftslämnare

Berättelse

Skrivex har transkriberat det som sägs på Instagramfilmen.
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5000-K806954-19
Utskrift av videoinspelning.

Involverade personer:
Kille med vit t-shirt och hörlurar runt halsen: Mustafa
Kille med vit t-shirt och glasögon hängandes på tröjan: Dawod
Kille med svart t-shirt: Timothy
Kille med grön/gula långbyxor: Bladimir
Kille med grå t-shirt och svarta byxor: David
Kille med grön/svarta shorts och vit hoodie: Rakim


02:32 minuter in i filmen, kvinna som pratar: TROLIGTVIS vid namn Abigail

Timothy: Go down there, go man.
Mustafa: Why you touch me?
David: We don’t want no problem
Timothy: Say no, say no (ohörbart).
Mustafa: Why you touch me?
Timothy: Just go that way man. (Ohörbart) too much. Can you go that way?
Mustafa: (Ohörbart)
Timothy: Before I slap the (ohörbart)-shit out of you (ohörbart) go down that way, you
are trying me right now. Go that way.
Mustafa: (Ohörbart)
(Högt slagljud hörs)
Timothy: Yo get out of here.
Okänd röst: Hey go bro.
Okänd röst: Come on, come on. Come on (ohörbart).
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Timothy: (Ohörbart)
Mustafa: My iPhone, my headphone.
Timothy: Go this way, go this way, go this way..
Mustafa: My friend, you know, you know…
Rakim: I feel you. Listen, listen. We don´t wanna fight you all. We´re not trying to go to
jail.
Mustafa: My headphone, my headphone…
Rakim: It’s cool…
Mustafa: … you fucking my headphone, I want my headphone.
Rakim: Look, you hit him with it. I understand that but you hit him with it (ohörbart).
Timothy: Go down the street…
Mustafa: You fucked (ohörbart). You fucked (ohörbart).
Timothy: Go down the street…
Mustafa: You fucking (ohörbart).
Timothy: … go down the street.
Mustafa: You fucking (ohörbart).
Rakim: Listen. Listen, listen bro. It´s okay bro.
Mustafa: You fucking (ohörbart).
Rakim: Chill, chill, chill bro.
Mustafa: Why you, why you (ohörbart). Man I want my I want my headphones.
Okänd kvinna: Dude hey, stop.
Mustafa: Why stop?
Okänd kvinna: Go away.
Mustafa: He fucking my headphone.
(Höga röster hörs)
Timothy: You following us, go that way.
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David: (Ohörbart) this your area. Go that way, we´re going this way.
Mustafa: I want you (ohörbart). You fucking me… (ohörbart).
Rakim: Go that way bro. Go that way. Look, just for the cameras. We don´t want no
problem with these boys. They keep following us. Look at them, they keep following
us.
(Ohörbara röster hörs i bakgrunden)
Mustafa: Man, man, man, man…
Timothy: Yo, stop following me man.
Mustafa: (Ohörbart)
David: Nah, he hit him, he hit him with the headphones that´s it.
Timothy: He hit me with the headphones, he cut me on my head. I could really beat the
shit out of him. I don´t even know him, he´s following us.
Okänd kvinna: Yeah.
Timothy: We don´t even know him so tell him to leave us alone.
Rakim: Go somewhere, go that way bro before you get hurt. You know we don´t wanna
hurt ya´ll go that way…
Okänd kvinna: Lyssna, dom är (ohörbart) kommer skada er okej?
(Samtliga pratar i munnen på varandra)
Rakim: (Ohörbart) bro.
Okänd röst: Thank you (ohörbart).
Mustafa: Men vad ska jag göra, jag har förlorat, jag har förlorat min, min…
Okänd kvinna: Han vet, du vet vem han är ring polisen du säger (ohörbart).
Mustafa: Men jag vet inte vem han är.
Okänd kvinna: Okay, can we tell them who you guys are so they can (ohörbart)?
Rakim: No, not telling them. Not (ohörbart).
(Samtliga pratar i munnen på varandra)
Okänd kvinna: Okej skitsamma, skit i, skit i (ohörbart).

Transkribering av instagramfilm , 2019-07-17 08:24 diarienr: 5000-K806954-19

91

Timothy: (Ohörbart) not anybodys business.
Rakim: They following us (ohörbart).
Timothy: Tell them to go (ohörbart).
Abigail: Tell them to stop following.
Okänd kvinna: (Ohörbart) keep following.
Rakim: Yo bro…
Mustafa: (Ohörbart)
Rakim: … yo bro, what you doing bro?
Timothy: Yo go somewhere (ohörbart).
Okänd kvinna: Hallå, sluta följa efter dom. Gå (ohörbart).
Okänd röst: Excuse me, did these guys touch you in some way?
Rakim: Yeah, yeah they keep following, we don´t even know. They keep touching us
and following us.
Okänd röst: This other guy…
Rakim: Yeah.
Okänd röst: … he slapped my ass and my girlfriends ass.

Utskrivet 2019-07-16, MEH.
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*HQRPJnQJDY|YHUYDNQLQJV¿OPIUnQVideomontage från TMZ.com
)LOPHQlUSXEOLFHUDGSnGHQDPHULNDQVNDZHEESODWVHQ70=RFKLQQHKnOOHUHWWÀHUWDOROLNDYLGHRNOLSSVRP
klippts ihop till en. Videon har publicerats på följande länk:
https://www.tmz.com/2019/07/01/asap-rocky-crew-jumps-guy-beatdown-stockholm-sweden/
Bråket sker på Apelbergsgatan nära Olofsgatan.
6lNUDGDY0DUFXV&HGHUTYLVW



)LOPHQKDUJUDQVNDWVDY/RYLVD,QVHUUD





%URWWMisshandel





6SHODUHVLC

6DPPDQIDWWQLQJDY¿OPHQ
)LOPHQlUHQDYÀHUD¿OPHULlUHQGHWRFKYLVDUHWWVODJVPnOPHOODQPnOVlJDUH-DIDULRFKPLVVWlQNWD
gärningsmän Mayers, Williams, Rispers och Corniel.
)LOPHQEHVWnUDYÀHUDROLNDNOLSS9LKDULGHWWD30GHODWXSSGHPLI\UDGHODU
$ELJDLO+HUFXOHV¿OPDU'HOPHQDQQDUVYHWYLLQWHYHPVRP¿OPDUNORFNVODJHOOHURPGHROLNDNOLSSHQ
kommer i rätt ordningsföljd.
'HO3HUVRQHQVRPVDMWHQ70=FRPLGHQWL¿HUDUVRPGHQDPHULNDQVNDUDSSDUHQA$AP Rocky (Mayers)
står utanför MAX på Olofsgatan i Stockholm. Han står tillsammans med Rispers, Corniel, Williams
RFK+HUFXOHV0D\HUVSUDWDUPHGHQPDQLYLWWVKLUW)LOPHQV\QNDUPHGHQLQVWDJUDP¿OPGlUYLVHU
PnOVDJDQGH-DIDULEDNRPPDQQHQLYLWWVKLUW9LKDUODJWGHWYn¿OPHUQDVLGDYLGVLGDI|UDWWMlPI|UDGHP
RFKVSDUDWVRPHQ¿OP¿OVRPKHWHU5000-K806954-19_INSTAGRAM_TMZ.mp4.
'HO0D\HUVNDVWDUHQSHUVRQVRPVNXOOHNXQQDYDUDPnOVlJDQGH-DIDULSnPDUNHQRFKVOnUKRQRP9L
VHUlYHQDWW5LVSHUVVOnUHWWVODJRFKDWW&RUQLHOVSDUNDU-DIDUL:LOOLDPVNRPPHUIUDP0DQVHUYDUNHQ
slag eller spark från Williams.
'HO'HQQDGHOlUGHWP\FNHWU|UHOVHLRFKGHQlU¿OPDGOnQJWLIUnQKlQGHOVHQ0DQVHUYDGVRPVNXOOH
NXQQDYDUDHWWVODJRFKHQVSDUNDYHQVRPVNXOOHNXQQDYDUD5LVSHUV
'HO(WWYLWWQHSnNDOODUDWW$$35RFN\lUGlURFKPDQVHUSHUVRQHUVRPVNXOOHNXQQDYDUDLRUGQLQJ
YlQVWHUWLOOK|JHUHQSHUVRQYLL)LOP30NDOODU9LWWQH-DIDUL:LOOLDPV5LVSHUV&RUQLHO0D\HUVRFK
HerculesJnLQSn$SHOEHUJVJDWDQGlUEUnNHWVHQDUHVNHGGH0DQNDQDQWDDWW'HOOLJJHUI|UH'HOLWLG
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instagramkonto.
'(/±
6HNYHQV¿OPDGIUnQ$SHOEHUJVJDWDQLULNWQLQJPRW
0$;,GHQQDVHNYHQVVHUPDQW\GOLJDVWVODJRFK
sparkar mot målsäganden.
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Målsägande
%LOGHUSnPnOVlJDQGHIUnQ70=FRPYLGHRQQHGDQ
0DQPHGYLWWVKLUWRFKEOnE\[RU NDQDQWDVYDUD-DIDUL 
-DIDUL

'HOL¿OPHQNDQV\QNDVPHGLQVWDJUDP¿OPHQVRP
$$35RFN\ODJWXSSRFKYLNDQGlUI|USODFHUD-DIDULSn
platsen men i 'HOoch'HOGnVODJVPnOHWVNHU¿QQV
LQJHQW\GOLJWLGHQWL¿HUEDUELOG

%LOGHUSn-DIDULIUnQ6W*|UDQVVMXNKXVDWWMlPI|UD
PHGQHGDQ+DQKDUHQDQQDQWVKLUWSnVLJlQGHQKDQ
KDUSnVLJGnEUnNHWKlQGH
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Misstänkta
%LOGHUSnGHPLVVWlQNWDIUnQ70=FRPYLGHRQQHGDQ
,¿OPHQVHUYLHQPDQLYLW
KXYWU|MDRFKVKRUWVPHG
grön baksida (Mayers), en
PDQLYLWWVKLUWRFKJXOVFDUI
runt halsen och gröna byxor
med gula detaljer (Corniel),
HQPDQLJUnWVKLUWRFKVYDUW
keps (Rispers) och en man i
VYDUWWVKLUWRFKEUXQEHLJD
shorts (Williams).

0D\HUV

Rispers
&RUQLHO

'HQKlUU|GDSLOHQlUVDMWHQ
70=FRPVLGHQWL¿HULQJDY
$$35RFN\ 0D\HUV 
:LOOLDPV

gYHUYDNQLQJVELOGHUIUnQ*UDQG+RWHODWWMlPI|UDPHGQHGDQ
Rispers
&RUQLHO

:LOOLDPV

0D\HUV
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Del 1
)LOPDGVHNYHQVLQLIUnQ0D[)LOPDGPHGPRELONDPHUDXWPRWDQGUDVLGDQJDWDQ
'HJXODSLODUQDYLVDUULNWQLQJHQNDPHUDQYHUNDU¿OPD
DQ
JDW
V
J
EHU

HO

$S

IVJ
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Q
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*5$1,7
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'HI|UVWDVHNXQGHUQDDY¿OPHQlU¿OPDGLQLIUnQ0D[Sn.XQJVJDWDQ
2ORIVJDWDQ0DQVHUSHUVRQHUQDL¿OPHQJHQRPUXWDQ3HUVRQHUQDVRP
¿OPDUYLGHRQV\QV¿OPDSn0D[|YHUYDNQLQJVNDPHURU
Mayers, Rispers och Corniel börjar gå långsamt ned längs
2ORIVJDWDQPRW$SHOEHUJVJDWDQPHQYlQGHUVLJHIWHU
någon sekund om och går tillbaka en bit.

,VDPEDQGPHGDWWGHYlQGHUVLJRPV\QVHQU|GSLO|YHU
0D\HUVKXYXG QHGDQWLOOYlQVWHU 70=FRPVVWLOOELOG
I|UYLGHRQ QHGDQWLOOK|JHU I|UW\GOLJDUDWWGHQU|GDSLOHQ
DYVHU$$35RFN\ 0D\HUV 
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0D\HUV
:LOOLDPV

'HWV\QVHQNYLQQD +HUFXOHV) i grön keps och med en
JXOKDQGYlVND|YHUK|JHUD[HOIUDPI|U0D\HUV+RQ
KnOOHULHQPRELOWHOHIRQ+RQVHUXWDWW¿OPDLULNWQLQJ
PRWPnOVlJDQGH%DNRP0D\HUVVWnUHQPDQLVYDUW
t-shirt (Williams).

+HUFXOHV

:LOOLDPVDUP
0D\HUV

-DIDULEDNRPNLOOHQLYLWWVKLUW

Williams står bakom Mayers och håller sin arm utsträckt
framför sig.

3nELOGHUQDQHGDQVHUYLLQWHPnOVlJDQGHVDQVLNWHPHQSn
¿OPIUnQ0D\HUVLQVWDJUDPIUnQVDPPDWLGNDQPDQVHDWW
PnOVlJDQGHQ-DIDULVWnUEDNRPSHUVRQHQLI|UJUXQGHQVRPYL
kallar 9LWWQH.
-DIDULKnOOHUHQDDUPHQYLQNODGIUDPI|UVLJ

)LOPNOLSS¿QQVGnYLKDUODJWLKRS
LQVWDJUDP¿OPHQPHG70=FRP
¿OPHQVnDWWPDQVHUDWWGHVWlPPHU
|YHUHQV

9LWWQH
-5-
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0D\HUVOlJJHUVLQK|JUDKDQGSn9LWWQHVD[HO'HVHUXW
att samtala lugnt.
0D\HUV
+HUFXOHV

9LWWQH

Hercules passerar dem och hamnar på andra sidan om
dem. Mayers släpper handen från Vittne 1s axel.

:LOOLDPV

0D\HUV

9LWWQH
Rispers
+HUFXOHV

Del 2
±6HNYHQV¿OPDGXWLIUnQJDWDQPHGPRELONDPHUD
,GHQKlUVHNYHQVHQ¿QQVGHWOMXG'HJXODSLODUQDYLVDUULNWQLQJHQ
NDPHUDQYHUNDU¿OPD

$

Q

DWD
IVJ

2OR
0$;

sga
ung

K

-6-

DQ

JDW

JV
EHU
SHO

tan

97

FILM-PM TMZ.com , 2019-07-05 10:50 diarienr: 5000-K806954-19

98

9LWWQH

0D\HUV
0D\HUV
-DIDUL

0D\HUVKDUYlQVWHUDUPRPHQSHUVRQVK|JUD
DUPRFK0D\HUVK|JUDDUPVHUXWDWWYDUDYLG
SHUVRQHQVQDFNH3HUVRQHQOLNQDU-DIDULRFKMDJ
NRPPHUIUnQRFKPHGQXNDOODSHUVRQHQI|U-DIDUL

Mayers kommer in i bild och en person
VRPNDQWlQNDVYDUD9LWWQHVSULQJHU
till höger i bild.

9LWWQH

9LWWQH

0D\HUV

-DIDUL

-DIDUL

0D\HUVVOXQJDU-DIDULnWK|JHU0DQK|U
WXPXOWHWSn¿OPHQ

-DIDULÀ\JHULOXIWHQ7YnSHUVRQHUL
bakgrunden syns springa bort från
NDPHUDQRFKWXPXOWHW'HWYHUNDUWUROLJW
DWWGHWlU9LWWQHPHQlYHQHQWLOO
SHUVRQVRPYLKlUNDOODU9LWWQH

-7-

FILM-PM TMZ.com , 2019-07-05 10:50 diarienr: 5000-K806954-19

99

0D\HUV
-DIDUL
-DIDUL

-DIDULODQGDUSnVLQK|JUDVLGD
En person i blått går förbi och
skymmer sikten en stund.

Foten sänks sedan.
När personen i blått gått förbi
ser man att Mayers fot är i luften
RYDQI|U-DIDULVDUP

0D\HUV
0D\HUV

Rispers

-DIDUL
9LWWQH"

-DIDUL

Rispers

:LOOLDPV

-DIDULVWUlFNHUXSSK|JHUDUPPRW
Mayers medan Mayers måttar ett slag
med höger arm. Nu syns Rispers bakom
dem i bild.

Man ser och hör slaget från Mayers mot
-DIDUL3HUVRQHQXSSHWLOOYlQVWHULELOG
VNXOOHNXQQDYDUD9LWWQH:LOOLDPVKDU
skyndat fram.

- 8-
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-DIDUL

&RUQLHO

Rispers

&RUQLHO

:LOOLDPV

:LOOLDPV

Rispers

&RUQLHOPnWWDUHQVSDUN'HWVHUXW
som att Williams har tagit tag i Rispers
YlQVWUDDUP

5LVSHUVPnWWDUHWWVODJ1XVHUPDQlYHQ
Corniel i bild.

&RUQLHO

&RUQLHO
:LOOLDPV

Rispers

:LOOLDPV

Rispers

5LVSHUVVODJVHUXWDWWWUl൵D-DIDULEDNSn
ryggen. Williams ser fortfarande ut att
KnOODWDJL5LVSHUVYlQVWUDDUP

&RUQLHOVIRWVYLQJDVIUDP0DQK|UHWW
OMXGVRPVNXOOHNXQQDYDUDQlUVSDUNHQ
WUl൵DU

(IWHUGHWKlUVSHODVVDPPDVHNYHQVXSSHQJnQJWLOO

- 9-
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Del 3
'HQKlUGHOHQlU¿OPDGIUnQHQDQQDQYLQNHO0DQNDQLQWHW\GDRPNOLSSHWNRPPHU
LQQDQHOOHUHIWHU'HOLWLG
WDQ

JD
UJV

H
HOE
$S

2OR
Q
DWD
IVJ

0$;

tan

sga
ung

K

Person
:LOOLDPV

Person

:LOOLDPV

(QSHUVRQLYLWWU|MDNRPPHUIUDPEDNRPSHODUHQ
3HUVRQHQVNXOOHNXQQDYDUD-DIDULHOOHUNDQVNH
Vittne 1.

3HUVRQHQJ|UHQIUDPnWU|UHOVHRFK:LOOLDPVU|UVLJ
runt pelaren.
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0D\HUV
0D\HUV

Person
:LOOLDPV

:LOOLDPV
Person

3HUVRQHQVHUXWDWWGUDVWLOOEDNDDYHQSHUVRQLYLW
KXYDVRPVNXOOHNXQQDYDUD0D\HUV:LOOLDPVlU
IUDPI|U'HWJnULQWHDWWPHGVlNHUKHWVlJDPHQ
Williams kan ha tagit tag i Mayers arm.

'HWVHUXWVRPDWWSHUVRQHQKXNDUVLJQHU

:LOOLDPV
&RUQLHO

.DPHUDQU|UVLJRFKYLVHUPDUNHQVWXQG'HQ
ULNWDVNRUWPRWSHODUHQRFKYLVHUHQSHUVRQLELOG
VRPVHUXWDWWYDUD&RUQLHO

:LOOLDPVNOLYHULQEDNRPSHODUHQ
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9LWWQH
9LWWQH

2LGHQWL¿HUDG

6HQlUGHWVXGGLJWRFKVnNDQPDQXUVNLOMDYDG
VRPVNXOOHNXQQDYDUDHQVSDUNRFKHWWVODJDYGHQ
RLGHQWL¿HUDGH¿JXUHQEDNRPSHODUHQ3HUVRQHQ
VNXOOHNXQQDYDUD5LVSHUV(WWNOLSSDYEURWWL
VHNYHQVHQI|OMHU

.DPHUDQULNWDVPRWWYnSHUVRQHUVRPOLNQDU
YLWWQHQDIUnQ'HO

9LWWQH
9LWWQH

9LWWQH

9LWWQH

9LWWQH

)RUWVlWWQLQJHQlU¿OPDGIUnQVDPPDYLQNHO7Yn
SHUVRQHUU|UVLJERUWIUnQSODWVHQ3HUVRQHQWLOO
YlQVWHUNRPPHUIUnQGlUEUnNHWVNHU LQÀLNDG
ELOGUXWD 'HOLNQDUGHYLWWQHQVRPV\QVL
EDNJUXQGHQL'HO ELOGWLOOK|JHU 



(IWHUVRPSHUVRQHUQDLELOGHQV\QVLEnGH'HORFK
L'HOQlUDVDPPDSODWVNDQVNH¿OPHUQDVNXOOH
NXQQD|YHUODSSD0HQQlUGHV\QVL'HOlUGHSn
PRWVDWWVLGDRP$SHOEHUJVJDWDQPRWYDGGHlUSn
ELOGHQIUnQ'HO
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Del 4
±'HQKlUVHNYHQVHQlU¿OPDGIUnQ0D[RFKQHUPRW$SHOEHUJVJDWDQ'HQVNXOOH
NXQQDXWVSHODVLJLQQDQEUnNHWGnU|VWHQL¿OPHQYHUNDUXSSWlFND$$35RFN\LNOLSSHW
WDQ

JD
UJV

H
HOE
$S

2OR
DWD
IVJ
Q

0$;

tan

sga
ung

K

+HUFXOHV

Rispers
-DIDUL

0D\HUV

9LWWQH"
:LOOLDPV

0DQK|UHQNYLQOLJU|VWVlJD”Hey! (något
ohörbart) A$AP Rocky. A$AP fucking Rocky
är där och han...”. Man kan inte se om det är
NYLQQDQSnELOGHQVRPWDODUHOOHUSHUVRQHQVRP
¿OPDU

&RUQLHO

3nELOGHQVHUPDQVMXJHVWDOWHUVRPIUnQYlQVWHU
WLOOK|JHUNXOOHNXQQDYDUD6NXOOHNXQQDYDUD
9LWWQH-DIDUL:LOOLDPV5LVSHUV&RUQLHO
0D\HUVRFK+HUFXOHV'HJnUIUnQ2ORIVJDWDQLQSn
Apelbergsgatan.
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INKOMMANDE MAIL och FOTON från målsägnadebiträdet Strömberg 2019-07-06 klockan
11:24.

Från: advokatfirmanstromberg@comhem.se [mailto:advokatfirmanstromberg@comhem.se]
Skickat: den 6 juli 2019 11:24
Till: Mona Een
Ämne: Angående 5000-K806954-19

Angående 5000-K806954-19
Hej Mona. Mustafa framförde vid polisförhöret att den medicinska undersökningen som utfördes på
honom var bristfällig. Han påtalade bland annat att han hade ont i höger sida i revbenshöjd. På
grund av att smärtorna har förvärrats gick han därför ånyo till sjukhus den 5 juli.
Mustafa har meddelat mig att Huddinge sjukhus igår har konstaterat att han har ett brutet revben.
Det är en skada som enligt Mustafa uppkom vid det aktuella tillfället. Om inte detta konstaterades vid
den första utredningen bekräftar det Mustafas bild av att den var bristfällig.
Vidare klippte Mustafa håret den 4 juli och lät då raka delar av huvudet där han har skador från
angreppet med den trasiga glasflaskan. Av bilderna framgår att han har skärskador både på huvudet
och i ansiktet. Som han berättade vid förhöret avvärjde han attacker
med glasflaskan genom att hålla händer och underarmar framför ansiktet. Han fick då flera skador
på bland annat underarmarna, men av bilderna framgår att han även fick vissa skärskador i ansiktet.
På grund av tekniska problem har jag sänt de fem bilderna till dig
från min gmail adress via min telefon.
Mustafa framförde även vid polisförhöret att en kvinna i rapparens sällskap filmade (detta framgår
även av medierapporteringen). Han menar att det är av stor vikt att denna film tas in och undersöks
eftersom den kan visa händelseförloppet från ett tidigare skede. Mustafa
menar att den bild som förmedlats att det skulle förekommit en provokation från hans sida är felaktig
och vidare att han utsatts för våld även innan skedet när handgemänget där hörlurarna är
inblandade uppkom. Enligt Mustafa har vidare endast valda delar av filmen lagts
upp på rapparens instagramsida. Den fullständiga filmen måste därför granskas.
Med vänlig hälsning
Magnus Strömberg
___________________________________________
Advokatfirman Strömberg
Postadress: Box 44018, 10073 Stockholm
Besöksadress: Nybohovsgränd 20, 11763 Stockholm
Tel: 08-679 93 00
Fax: 24 13 00
E-post: advokatfirmanstromberg@comhem.se
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RÄTTSINTYG
2019-07-15

Dnr A19-R1074
Ert nr 5000-K806954-19

Polisen region Stockholm
LPO Norrmalm
Utredning 73
106 75 STOCKHOLM

Rättsmedicinskt yttrande
Formalia
2019-07-04 inkom begäran om rättsmedicinskt yttrande från Polisen region
Stockholm, LPO Norrmalm, avseende målsägande
Jafari, Mustafa
Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott har
ej lämnats.
Samtycke till utfärdande av rättsintyg krävs ej vid misstanke om brott med
minimistraff 1 års fängelse eller vid försök till brott med minimistraff 2 års
fängelse (2a).

Utredningsunderlag
Datum

Beskrivning

2019-07-04 Begäran om rättsintyg med
utredningsuppgifter/redovisningshandlingar
2019-07-10 Kompletterande handlingar till begäran om rättsintyg med
utredningsuppgifter/redovisningshandlingar
2019-07-11 CD-skiva

Innehållsförteckning
Bakgrundsinformation
Utlåtande

____________________________________________________________________________________________
Rättsmedicinska enheten i Stockholm
Box 1284, 171 25 Solna
Telefon vx: 010-483 48 00 · Fax: 010-483 48 38
E-post: rmst@rmv.se · www.rmv.se
1(7)
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Dnr A19-R1074
Ert nr 5000-K806954-19

Bakgrundsinformation
Sammanfattning av polisens handlingar
I anmälan 2019-06-30 framkommer att målsägande Mustafa Jafari, född 2000,
utsatts för misshandel genom att en eller flera gärningspersoner gemensamt och
i samförstånd skurit målsägande med en trasig glasflaska samt sparkat och
slagit honom när han låg ned.
I förhör med målsägande uppger han att han blev misshandlad av 5 personer.
En av killarna tog tag runt hans hals, lyfter upp honom och puttar iväg honom.
De slog med glas och sprakade på honom när han låg på marken som en boll.
I förhör med misstänkta och vittnen beskrivs olika typer av fysiskt
handgemäng.

Sammanfattning av patientjournaler
I patientjournal från Capio S:t Görans sjukhus AB daterade 2019-06-30
framkommer följande fynd:
Ömhet över höger sidas nedre revben varvid man kliniskt misstänker
revbensbrott.
Blåmärke på höger kind.
Tre mindre skärsår på underarmarna.
Inga uppgifter finns om eventuell provtagning avseende droger och/eller
alkohol.
I patientjournal från Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Öron-näsoch halsmottagning daterade 2019-07-05 framkommer följande fynd:
Snedställd näsa där näsbenet är något insjunket på vänster sida. Bedöms som
trolig äldre brott då näsbenet inte flyttar sig vid försök att reponera näsbenet.
I patientjournal från Närakuten Huddinge, karolinska Universitetssjukhuset
daterade 2019-07-05 framkommer följande fynd:
Ömhet över revben 10 på höger sida.
Snedställd över näsan.

____________________________________________________________________________________________
Rättsmedicinska enheten i Stockholm
Box 1284, 171 25 Solna
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Dnr A19-R1074
Ert nr 5000-K806954-19

Sammanfattning av inkommet bildmaterial
Bildbilaga bestående av 25 fotografier tagna vid undersökningen på Capio S:t
Görans sjukhus AB 2019-06-30 finns med. Fotografierna är tagna utan
måttreferenser, ställvis med blodbesudlingar och ställvis utan att man kan se
vilken kroppsdel som är avbildad.
I bildbilaga framkommer följande fynd:
Röda hudavskrapningar någonstans i hårbotten.
Tre parallella strimformade röda längställda hudmissfärgningar på vänstra
kinden, strax framför polisongen, strax nedom örats nedre vidfästning.
Röd diffus rundad hudmissfärgning mitt på högra kinden.
Två diffusa områden med rödblå hudmissfärgning på högra axelns topp och
baksida.
Röd tvärställd oval hudavskrapning på ena armbågsspetsen.
Tvärställd skarpkantad rektangulär hudskada på vänstra underarmens tumsida
med tydlig sårbotten strax under hudytan.
Röd, troligen skarpkantad rundad hudskada på vänstra underarmens tumsida
tydlig sårbotten strax under hudytan.
Omkring 4 ytliga troligen skarpkantade strimformade tvärställda hudskador på
vänstra underarmens tumsida.
En rundad hudavskrapning på vänstra handryggens tumsida med intorkad
sårbotten.
Flertalet små ytliga hudskador på vänstra handryggen med intorkade sårbotten.
Två hudskador med röd fuktig sårbotten på vänstra handflatan, vid
lillfingersidan, strax nedom handleden.
Trolig sårskada på vänstra pekfingret strax ovan pekfingernageln.
Röd bandformad längdställd hudmissfärgning på högra överarmens baksida,
strax ovan armbågsspetsen.
Röd bandformad hudmissfärgning som är diagonalställd på högra underarmens
framsida, strax ovan armvecket.
____________________________________________________________________________________________
Rättsmedicinska enheten i Stockholm
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Skarpkantad kommaformad hudskada på oklar kroppsdel, troligen en arm.
Fem punktformade röda hudskorpor på oklar kroppsdel, troligen ett knä.
Två strimformade röda hudavskrapningar samt en punktformad sårskorpa på
oklar kroppsdel.
På inkommen CD-skiva ses ett handgemäng där en ung man slängs ned i
marken och flera män slår och sparkar på honom när han ligger ned. Med finns
även en sekvens där flera män slår någon person som står upp.

Särskilda frågeställningar
Finns det skador på målsägandes högra sida som kan vara orsakade av
glaskross, slag med krossat glas eller kan dessa skador vara orsakade av annat
än glas/vassa tillhyggen?
Kan revbensskadorna ha orsakats av kastet mot marken, slag/sparkar mot bål?
Skador på vänster arm-har dessa orsakats av slag med krossat glas eller kan det
ha orsakats av annan typ av våld?
Kan man utläsa om vissa av skadorna är gamla skador, innan detta tillfälle?
Vänster arm: kan dessa skador ha åsamkats av att en av de misstänkta hade glas
under sin sko och att han (av misstag) trampar på/går på underarmen med sin
kroppstyngd på målsägandes underarm när målsägande ligger ned?
Skadorna i ansiktet och på huvudet, kan man säga om detta orsakats av
tillhyggen/vassa föremål eller om de kan ha uppstått av annat våld?
Indikerar värden något om målsägande kan ha varit påverkad?
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Utlåtande
Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget gällande Jafari,
Mustafa, avger jag följande utlåtande angående:

Påvisade skador
Blåmärke på högra och vänstra kinden samt högra överarmen.
Skärsår på vänstra underarmen, vänstra handflatan samt eventuellt högra
underarmen.
Hudavskrapning eller skärsår på vänstra pekfingret.
Hudavskrapningar i hårbotten, på vänstra axeln, vänstra armbågen, högra
armbågen och troligen på benen.
Äldre näsbensbrott.
Klinisk misstanke om revbensbrott på höger sida som ej är verifierad via
röntgenundersökning.
Inga uppgifter om eventuell påverkan via provtagning finns.

Skadornas uppkomstsätt 1
Skärskadorna företer ett utseende talande för att de uppkommit till följd av
skarpt våld med eggvasst föremål såsom trasigt glas eller liknande.
Skadebeskrivning i patientjournal är mycket knapphändig men utseendet av
skadorna på fotografierna talar för att de uppkommit genom glas och inte
genom kniv eller knivliknande föremål.
Hudavskrapningarna och blåmärkena företer ett utseende talande för att de
uppkommit till följd av trubbigt våld med direkt och tangentiell verkan såsom
fall i marken, slag, sparkar eller liknande.
Eventuella brott på revbenen är endast kliniskt misstänkta på målsägande
uppger ömhet när läkaren undersöker över höger sidas nedre revben. Detta kan
motsvaras av revbensbrott men kan inte ur ett rättsmedicinskt perspektiv
bedömas avseende eventuell förekomst eller uppkomstsätt då endast subjektiva
uppgifter finns.
Näsbensbrottet företer ett utseende starkt talande för att det uppkommit till
följd av trubbigt våld av ospecifik karaktär.
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Skadornas utseende är förenligt med att ha orsakats genom ett handgemäng
med slag och sparkar, fall mot marken samt skärskador från trasigt glas eller
liknande. Huruvida skärskadorna uppkommit genom slag med trasigt glas, fall
mot trasigt glas på marken eller om det funnits under skon på person som
trampat på målsägande kan inte bedömas.

Skadornas ålder 1
Skadornas utseende, förutom näsbensbrottet är förenligt med att dessa
uppkommit vid den uppgivna tidpunkten. Näsbensbrottet företer ett utseende
talande för att det uppkommit vid ett tidigare tillfälle och är helt läkt vid
undersökningstillfället.

Skadornas svårighetsgrad 2
Skadorna har ej varit livshotande och kommer inte att leda till kvarstående
kroppsliga men förutom viss ärrbildning på armarna.

Kommentar
Skadebeskrivning i patientjournal är mycket knapphändig och fotografierna är
av dålig kvalitet där måttreferenser saknas och där det ställvis inte kan utrönas
vilken kroppsdel som är avbildad vilket avsevärt försvårat bedömningen. Inga
uppgifter finns avseende eventuell påverkan hos målsägande.
Stockholm 2019-07-15

Petra Råsten-Almqvist
Överläkare
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Skalsteg

–
–
–
–

visar: Fynden/resultaten är typiska och alternativ är uteslutna.
talar starkt för: Fynden/resultaten har karakteristika som är typiska. Sannolikheten för alternativ är
mycket liten.
talar för: Fynden/resultaten har karakteristika som är vanliga. Alternativ är möjliga men mindre troliga.
kan tala för/talar möjligen för: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma. Alternativ är
näst intill lika troliga.

–

talar varken för eller emot/tillåter ingen slutsats om: Fynden/resultaten har inga eller ospecifika
karakteristika.

–

kan tala emot/talar möjligen emot: Fynden/resultaten har karakteristika som kan förekomma.
Alternativ är dock något mer troliga.
talar emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är ovanliga. Alternativ är mer troliga.
talar starkt emot: Fynden/resultaten har karakteristika som är atypiska. Sannolikheten för alternativ är
mycket stor.
utesluter: Fynden/resultaten är atypiska och utesluter detta alternativ.

–
–
–
–

2

förenligt med:
Angående uppkomstsätt: Skadan kan ha uppkommit på det angivna sättet, men kan även ha
uppkommit på andra sätt.
Angående tidpunkt: Skadan kan ha uppkommit vid den angivna tidpunkten, men kan även ha
uppkommit vid annan tidpunkt.

Livshot
En livshotande skada är en skada som bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om
skadan inte kommit under behandling.
Ett livshotande tillstånd är ett tillstånd där annat än ’skada’ (t.ex. nedkylning, överhettning,
medvetslöshet, blodförlust) bedöms ha medfört en beaktansvärd risk för dödlig utgång om den
skadliga inverkan inte avbrutits i tid.

____________________________________________________________________________________________
Rättsmedicinska enheten i Stockholm
Box 1284, 171 25 Solna
Telefon vx: 010-483 48 00 · Fax: 010-483 48 38
E-post: rmst@rmv.se · www.rmv.se
7(7)

Analyssvar 2019-07-19 Rättsintyg 1 diarienr: 5000-K806954-19

153
KOMPLETTERING
2019-07-19

Dnr A19-R1140
Ert nr 5000-K806954-19

Polisen region Stockholm
LPO Norrmalm
106 75 STOCKHOLM

Komplettering - rättsintyg
2019-07-18 inkom begäran om komplettering från Polismyndigheten, LPO
Norrmalm avseende tidigare utfärdat rättsintyg gällande Jafari, Mustafa med
diarienummer A19-R1074.

Utredningsunderlag
Datum

Beskrivning

2019-07-18 Begäran om rättsintyg med
utredningsuppgifter/redovisningshandlingar
Kompletterande underlag
I patientjournal, sjuksköterskeanteckning, från Sankt Görans sjukhus daterad
2019-06-30 framkommer följande fynd:
Sårskador på armarna.
Komplettering av fotografier med fotobilaga 19 fotografier som är tagna dels
vid händelsen och dels i samband med förhör vid senare tillfälle. På
fotografierna framkommer följande fynd:
Två hudskador med röd fuktig sårbotten på vänstra handflatan, vid
lillfingersidan, strax nedom handleden.
Sår eller intorkat blod mitt på underläppen.
Två blodiga områden på vänstra handledens tumsida.
Hudavskrapningar med röd intorkad yta på vänstra handryggen.
Blodigt område mitt på högra underarmen.
Tre parallella strimformade röda längställda hudmissfärgningar på vänstra
kinden, strax framför polisongen, strax nedom örats nedre vidfästning.
Sydd tvärställd sårskada på vänstra underarmens tumsida belägen ca 5 cm ovan
handledsnivå och mätande ca 2,2 cm och sydd med 4 stygn.
Oval längsställd hudavskrapning på vänstra handryggens tumsida mätande ca 2
x 1 cm med intorkad röd sårskorpa. Samt ytterligare små röda sårskorpor av
någon-några millimeters storlek på vänstra handryggen.
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Sydd tvärställd sårskada på vänstra underarmens tumsida belägen ca 10 cm
ovan handledsnivå och mätande ca 1 cm och sydd med 2 stygn.
Sydd sårskada på vänstra handflatans lillfingersida mätande ca 1 x 0,5 cm och
sydd med 1 stygn.
Två ojämna områden på vänstra handryggen med avskavd överhud och
intorkad sårbotten mätande ca 1 x 1 cm vardera.
Sydd tvärställd sårskada på högra underarmens sträcksidas mitt mätande ca 1,2
cm och sytt med 3 stygn.
Röd tvärställd oval hudavskrapning strax ovan vänstra armbågsspetsen.
I fotobilaga bestående av 5 fotografier tagna av okänd fotograf vid okänt datum
ses följande fynd:
Röda millimeterstora hudmissfärgningar i hårbotten vid vänstra tinningen.
Tre strimformade röda sårskorpor belägna i grupp på högra ytterörats kant och
uppskattningsvis mätande ca 0,4 x 0,1 cm vardera.
Kompletterande frågeställningar
Ingen kompletterande frågeställningar har inkommit.
Svar på kompletterande frågeställningar
Förutom det som tidigare omnämnts i rättsintyg A19-R1074 ses tre ytliga
skärsår på högra ytterörat. De skadorna företer ett utseende starkt talande för
att de uppkommit till följd av skarpt våld med eggvasst föremål såsom trasigt
glas eller liknande.
Skärsårets på högra underarmen som nämns som eventuellt högra underarmen i
utlåtandet A19-R1074 kan nu verifieras som sittande på högra underarmen. I
övrigt se tidigare rättsintyg.
Stockholm 2019-07-18

Petra Råsten-Almqvist
Överläkare
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Polisen region Stockholm
LPO Norrmalm
106 75 STOCKHOLM

Komplettering - rättsintyg
2019-07-22 inkom begäran om komplettering från Polismyndigheten, LPO
Norrmalm avseende tidigare utfärdat rättsintyg gällande Jafari, Mustafa med
diarienummer A19-R1074 och A19-R1140.

Utredningsunderlag
Datum

Beskrivning

2019-07-22 Begäran om rättsintyg med
utredningsuppgifter/redovisningshandlingar
Kompletterande underlag
I patientjournal från Närakut Huddinge daterad 2019-07-19 framkommer att
röntgenundersökning av bröstkorgen önskas för dokumentation av skador. I
journalen beskrivs följande fynd:
Ömhet över höger sidas revben 9 och 10 i nivå med mitten av nyckelbenet samt
en utbuktning inom området för revbenen. Bedöms av undersökande läkare
som ett kliniskt misstänkt revbensbrott.
I röntgensvar från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Thoraxradiologi
daterad 2019-07-19 framkommer följande fynd:
Inga tecken på luft i lungsäckarna.
Inga tecken på vätska i lungsäckarna.
Inga felställda revbensbrott påvisas.
I bildbilaga bestående av två fotografier tagna på Närakut Huddinge 2019-0719 ses inga säkra fynd.
Kompletterande frågeställningar
Ingen specifik kompletterande frågeställning har inkommit.
Svar på kompletterande frågeställningar
Vid röntgenundersökning av bröstkorgen har inga objektiva fynd påvisats.
Frånvaro av fynd vid röntgenundersökning av bröstkorgen utesluter inte att det
kan finnas en eller flera brott eller sprickor på revbenen som inte syns vid en
röntgenundersökning. Detta är det som kallas och bedöms av undersökande
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läkare som kliniskt misstänkt revbensbrott. Subjektiva fynd av denna karaktär
kan inte bedömas utifrån ett rättsmedicinskt perspektiv.
Generellt kan påpekas av revbensbrott uppkommer till följd av trubbigt våld
såsom slag, sparkar, stötar mot föremål eller underlag, fall eller liknande.
Hänvisar i övrigt till tidigare utfärdade rättsintyg med diarienummer A19R1074 och A19-R1140.
Stockholm 2019-07-23

Petra Råsten-Almqvist
Överläkare
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Signerat av

Ersättningsanspråk

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Jafari, Mustafa

5000-K806954-19
Roll

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Datum

Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)

2019-07-23

Övriga

Roll

Jafari, Mustafa
Företrädare för målsäganden

Advokat Magnus Strömberg
Talan önskas förd av åklagare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

Ja
Preciserat yrkande

Preciseras i tingsrättsförhandling

Personnummer/Orgnr

Uppgiftslämnare

NFC Delredovisning 1, Svar, Finger (Sthlm) 2019-07-05 underskriven, , 2019-07-05 15:37, diarienr: 5000-K806954-19

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Elektroniskt
underskriven av
Jesper Sjögren
2019-07-05 15:37

1(1)

(Delredovisning 1)
Datum

Vårt diarienummer

2019-07-05

2019013649

Ert datum

Er beteckning

2019-07-03

5000-K806954-19

Svar från fingergrupp 2 - fingeravtrycksframkallning
Brott/händelse

Uppdragsgivare

Brottsdatum

Grov misshandel

Polismyndigheten

Brott / händelseadress (gata, postnr, ort, tfn, portkod)

Anträffningsadress om annat än brottsadress

Målsägare (namn, adress, postnr, ort, tfn)
Undersökningsförklaring

Fingeravtrycksframkallning
Materialförteckning
Uppdragsg. bet.

Ev. Beslagnr
Forums materialnr.

Beskrivning

Anteckning

Säkrade
Metod
spåravtryck
enligt lista
(Ja*/Nej)

2019-5000BG70551-1

2019-5000-BG70551-1 Flaska
1, 3
Nej
201901364901
Anträffad på gatan på
aktuell adress
* Säkrade spåravtryck har överlämnats från fingeravtrycksframkallningen till fingeravtrycksidentifierare för
bedömning huruvida avtrycken är användbara för jämförelse.
Önskas ytterligare information vänligen kontakta: nfc.sthlm.fingertrycksidentifiering@polisen.se
Ansvarig handläggare på fingeravtrycksgruppen har varit: Jesper Sjögren

Laboratorieuppdrag
Behandling har skett med början 2019-07-05 av Jesper Sjögren.
METODLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visuellt
Cyanoakrylat (CNA)
Cyanoakrylat + Basic Yellow 40 (CNA+BY40)
Cyanoakrylat + Pulver
Pulvermetod
DFO
Ninhydrin

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wet powder (WP)
Acid Yellow 7
Amido svart
Solvent black
Vacuum metal deposition (VMD)
Icke ackrediterad metod

Materialhantering
Materialet har lagts för överlämning till Beslaget City.
Anteckningar

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
NFC Stockholm
Box 121 95
102 25 STOCKHOLM • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
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NFC Delredovisning 2, (DNA) 2019-07-11 underskriven, , 2019-07-11 13:33, diarienr: 5000-K806954-19
Elektroniskt
underskriven av
Åsa Jufvas
2019-07-11 13:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)
Datum

Vårt diarienummer

2019-07-11

2019013649

Ert datum

Er beteckning

2019-07-03

5000-K806954-19

1(4)

Polismyndigheten
LPO Norrmalm
Mona Een
106 75 STOCKHOLM

Uppdragsgivare
Polismyndigheten

Allmän information om NFC: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 och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.
Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC
17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till
laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer
information kontakta ärendeansvarig.
Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.
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NFC Delredovisning 2, (DNA) 2019-07-11 underskriven, , 2019-07-11 13:33, diarienr: 5000-K806954-19
Elektroniskt
underskriven av
Åsa Jufvas
2019-07-11 13:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)
Datum

Vårt diarienummer

2019-07-11

2019013649

Ert datum

Er beteckning

2019-07-03

5000-K806954-19

2(4)

Material, metodik och materialhantering
Beteckning

Undersökningsmaterial

2019-5000-BG705511:A

Tops från mynningen på flaskhalsen.
Anträffad på gatan på aktuell adress
Beslagsnr: Från 2019-5000-BG70551-1
Uppdragsgivarens beteckning: Från 2019-5000-BG70551-1
Forums materialnr: 201901364902
Materialhantering: Materialet har förbrukats
Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*

2019-5000-BG705511:B

Tops från kanten strax under mynningen på flaskhalsen.
Anträffad på gatan på aktuell adress
Beslagsnr: Från 2019-5000-BG70551-1
Uppdragsgivarens beteckning: Från 2019-5000-BG70551-1
Forums materialnr: 201901364903
Materialhantering: Materialet har förbrukats
Metodik: 859*, 666*, 869*, 744*, 727*

Ändamål
Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer
biologiska spår som avseende DNA kan jämföras mot person.
Undersökningsrelaterad information
DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA se:
https://nfc.polisen.se/kriminalteknik/dna-och-biologi/
Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad
till brottskategori.
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NFC Delredovisning 2, (DNA) 2019-07-11 underskriven, , 2019-07-11 13:33, diarienr: 5000-K806954-19
Elektroniskt
underskriven av
Åsa Jufvas
2019-07-11 13:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)
Datum

Vårt diarienummer

2019-07-11

2019013649

Ert datum

Er beteckning

2019-07-03

5000-K806954-19

3(4)

Undersökning och slutsats
2019-5000-BG705511:A

Tops från mynningen på flaskhalsen.. Anträffad på gatan på
aktuell adress
Forums materialnr: 201901364902

DNA

På topsen kunde DNA som kan jämföras mot person inte
påvisas.

2019-5000-BG705511:B

Tops från kanten strax under mynningen på flaskhalsen..
Anträffad på gatan på aktuell adress
Forums materialnr: 201901364903

DNA

På topsen kunde DNA som kan jämföras mot person inte
påvisas.

Handläggning
Undersökning

Handläggare

DNA

forensikern Åsa Jufvas (ansvarig handläggare)
forensiska generalisten Helena Eriksson
laborantaspiranten Lina Persson

Frågor riktas i första hand till laboranten Elin Weijland (ärendeansvarig), direkttelefon
010-56 753 98. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för
berörd undersökningstyp.
Åsa Jufvas
Forensiker

Polismyndigheten
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NFC Delredovisning 2, (DNA) 2019-07-11 underskriven, , 2019-07-11 13:33, diarienr: 5000-K806954-19
Elektroniskt
underskriven av
Åsa Jufvas
2019-07-11 13:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 2)
Datum

Vårt diarienummer

2019-07-11

2019013649

Ert datum

Er beteckning

2019-07-03

5000-K806954-19

4(4)

Utlåtandeskala
Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos
resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot
huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen
med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte
skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.
Skalsteg

Verbalt uttryck

Förklaring

Grad +4

Resultaten talar
extremt starkt för
att ...

Det bedöms vara minst 1 000 000
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +3

Resultaten talar
starkt för att ...

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +2

Resultaten talar
för att ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +1

Resultaten talar
i någon mån för
att ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad 0

Resultaten talar
varken för eller
emot att ...

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt
att få de erhållna resultaten om
huvudhypotesen är sann som om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad -1

Resultaten talar
i någon mån för
att ... inte ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -2

Resultaten talar
för att ... inte ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -3

Resultaten talar
starkt för att ...
inte ...

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -4

Resultaten talar
extremt starkt för
att ... inte ...

Det bedöms vara minst 1 000 000
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om den alternativa hypotesen är sann än
om huvudhypotesen är sann.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

Resultatvärde (V)
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Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19
Sida 1 (10)

163
Datum

Diarienummer

2019-07-22

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Bilder tagna av polispatrull i samband med händelsen 2019-06-30.

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

164

Foto på skada på MÄ:s vänster hand.
Foto taget i samband med händelsen 2019-06-30

Sida 2 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

165

Foto på MÄ.
Foto taget i samband med händelsen 2019-06-30

Sida 3 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

166

Foto på skada på MÄ:s läpp.
Foto taget i samband med händelsen 2019-06-30

Sida 4 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

167

Foto på MÄ.
Foto taget i samband med händelsen 2019-06-30

Sida 5 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

168

Foto på skada på MÄ:s vänstra arm.
Foto taget på brottsplatsen 2019-06-30

Sida 6 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

169

Foto på skada på MÄ:s högra arm.
Foto taget på brottsplatsen 2019-06-30

Sida 7 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

170

Foto på MÄ på brottsplatsen.
Foto taget på brottsplatsen 2019-06-30

Sida 8 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

171

Foto på svullnad på MÄ:s hägra kind.
Foto taget i samband med händelsen 2019-06-30

Sida 9 (10)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris skador i samband med händelsen, 2019-07-22 17:08 diarienr: 5000-K806954-19

172

Foto på skada på MÄ:s vänstra arm.
Foto taget på brottsplatsen 2019-06-30

Sida 10 (10)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (11)

173
Datum

Diarienummer

2019-07-22

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Fotografier på målsägande Jafaris skador i samband med målsägandeförhör
2019-07-02

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

174

Målsägnade Mustafa Jafari
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02

Sida 2 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

175

Målsägnade Mustafa Jafari
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02

Sida 3 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

176

Målsägnade Mustafa Jafari
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02

Sida 4 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

177

Målsägnade Mustafa Jafari
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02

Sida 5 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

178

Målsägnade Mustafa Jafari
Vänster arm
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02
Sida 6 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

179

Målsägnade Mustafa Jafari
Vänster arm
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02
Sida 7 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

180

Målsägnade Mustafa Jafari
Vänster hand
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02
Sida 8 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

181

Målsägnade Mustafa Jafari
Vänster arm/hand
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02
Sida 9 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

182

Målsägnade Mustafa Jafari
Höger arm
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02
Sida 10 (11)

Fotografi(er) Jafaris skador fotade i samband med förhör, 2019-07-22 17:15 diarienr: 5000-K806954-19

183

Målsägnade Mustafa Jafari
Vänster armbåge
Foto taget av Pa Eberhardsson 2019-07-02
Sida 11 (11)

SMS konversation Williams och Tee 1 , 2019-07-19 11:15 diarienr: 5000-K806954-19

PM
Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Timothy Williams och
Tee (livvakt), 2019-06-30, kl 21:04-22:29
Konversationen börjar med att Williams skriver att de går ut på en promenad.
Kl 22:18 så skriver Williams att några ”drug heads” började hålla på och att de
var tvungna att ”dust this nigga off”. Tee frågar om Williams menar att de ”put
hands on him?” till vilket Willams svarar ja.
Williams fortsätter med att skriva att Abby har bildmaterial och att två tjejer
kom fram till dem och sa att killarna tagit dem på rumpan.
Konversationen är dokumenterad från Timothy Williams telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare

PM - konversation Williams och Tee.docx
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SMS konversation Williams och Tee 1 , 2019-07-19 11:15 diarienr: 5000-K806954-19

([WUDFWLRQ5HSRUW
$SSOHL3KRQH
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%2'<*8$5'7((
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,JRWWKHFDQG\1RWKLQJLVOHDYLQJRXWRQD6XQGD\,GRQಬWWKLQN)XWXUH
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 87&
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/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
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SMS
konversation Williams och
Tee 1 , 2019-07-19 11:15 diarienr: 5000-K806954-19
87&
6WDUW7LPH
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHU RI DWWDFKPHQWV 
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
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%,**7,00
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%,**7,00

189

$QGWZRJLUOVFDPHXSWZRXVDQGVDLGWKHGXGHVJUDEWKHUHD]]]]]
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


%2'<*8$5'7((

6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%2'<*8$5'7((

6PK
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%2'<*8$5'7((

:DWFKRXWIRUQHHGOHVHWFHWF
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

%UR,GLG:KWXZRXOGKDYHGRQHZDONDZD\,GLGWLPHVKHNHSWIROORZLQJXV
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


%2'<*8$5'7((
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

)DFWV
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


%2'<*8$5'
7((
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



SMS konversation Williams och Tee 1 , 2019-07-19 11:15 diarienr: 5000-K806954-19
%2'<*8$5'7((
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1DKGRZKDWLVQHHGHGMXVWZDWFKWKHVHIRUHLJQGUXJDGGLFWV
6WDWXV5HDG
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SMS konversation Williams och Tee 2 , 2019-07-19 11:16 diarienr: 5000-K806954-19

PM
Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Timothy Williams och
Tee (livvakt), 2019-07-01, 21:13-21:21
I konversationen så delar Tee en länk till den TMZ video som publiceras måndagen den 1/7 som visar misshandeln. Tim skriver att det är skitsnack och att
det var tur att Abby filmade hela händelsen. Williams fortsätter och skriver att
han sa åt ungen 30 gånger att sluta följa efter och att han måste varit påverkad
av någon drog, metamfetamin eller ”ice”.
Konversationen avslutas med att Williams skriver att TMZ kan dra åt helvete
och att de har sin egen film.
Konversationen är dokumenterad från Timothy Williams telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare

PM - konversation Williams och Tee 2019-07-01.docx
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SMS konversation Williams och Tee 2 , 2019-07-19 11:16 diarienr: 5000-K806954-19

([WUDFWLRQ5HSRUW
$SSOHL3KRQH
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SMS konversation Williams och familj , 2019-07-19 11:22 diarienr: 5000-K806954-19

PM
Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

iMessege gruppkonversation mellan Timothy Williams och
Boom daddys lil girl, Boom yanna, Boom mama (troligtvis Williams familj), 2019-07-02, 17:50-18:14
I konversationen så skickar Williams den instagramvideo som Mayers la upp
på sin instagram. Boom daddys lil girl skriver att han borde brutit nacken på
honom. Williams skriver att han hade kunnat slita av huvudet på honom. Williams fortsätter och skriver att han lyfte upp killen i nacken så killen lyfte från
marken och kastade sedan honom.
Konversationen är dokumenterad från Timothy Williams telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare

PM - konversation Williams och Familj.docx
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SMS konversation Williams och familj , 2019-07-19 11:22 diarienr: 5000-K806954-19

([WUDFWLRQ5HSRUW
$SSOHL3KRQH
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6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW 7LPH  87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH ([WUDFWLRQ /RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

%220<$11$

%220<$11$

%HVDIH3RSVVPKK
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3DUWLFLSDQWV

%220'$''<6/,/*,5/

%220'$''<6/,/*,5/

*RRGMREIRUNHHSLQJ\DFRROSRSVᆢ
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
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6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

%220'$''<6/,/*,5/

%220'$''<6/,/*,5/

$WUXHNLQJ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%220'$''<6/,/*,5/
$WWDFKPHQWV

6L]H 
)LOHQDPH,0*BMSHJ
,0*BMSHJ
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3DUWLFLSDQWV

%2200206


%,**7,00

%,**7,00

7KDQNVJX\VXVHH,FRXOGKDYHULSSHGKLVKHDGRII,SLFNHGKLPXSRIIWKHJURXQGE\WKH
QHFNDQGWKUXKLPKHZDVRQGUXJV
0HWKRULFH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


%2200206
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

:KRSDJHZDVWKDW\RJX\VIRXQGWKLV
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


%2200206
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW 7LPH  87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH ([WUDFWLRQ /RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

%2200206


%,**7,00
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$OZD\VNHHS\RXUFRROXQOHVVWKH\SXVKXWRIDUH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


%2200206
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

%220'$''<6/,/*,5/

%220'$''<6/,/*,5/

/RYHGಯ$OZD\VNHHS\RXUFRROXQOHVVWKH\SXVKXWRIDUHರ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%220'$''<6/,/*,5/

,ಬPULSSLQJWKHVHSHRSOHDSDUWRQWKHFRPPHQWV
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%220'$''<6/,/*,5/

7KDWಬVRQ$6$3SDJH
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%220'$''<6/,/*,5/

,MXVWVWDUWHGIROORZLQJKLP
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Timothy Williams och
John Ehmann, 2019-07-02, 13:35-23:44
I konversationen så skriver Ehmann och Williams om att man ska träffa olika
personer för att prata incidenten. I konversationen så skriver Ehmann 15:39 att
Rocky har bra bildmaterial. Ehmann skriver också att detta bildmaterial inte är
det som han fick se kvällen innan.
Någon timme senare så skriver de om att den riktiga videon ligger ute och om
den ska tas ner eller inte. Konversationen avslutas 23:44 med att Ehmann delar
en video från webplatsen TMZ där det står att Rocky agerade medlare innan
bråket.
Konversationen är dokumenterad från Timothy Williams telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare
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([WUDFWLRQ5HSRUW
$SSOHL3KRQH
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&KDWV 
7KHVHGHWDLOVDUHFURVVUHIHUHQFHGIURPWKLVGHYLFH VFRQWDFWV

L0HVVDJHV 



'HOHWHG
6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5

$6$3-2+10$1*(5

0DVRQVDLGYHQXHDQGSURPRWHUZDQWWRVSHDNWRPHDERXWWKHLQFLGHQW,ಬPKHDGLQJRYHU
WKHUHQRZ.HHSXSRVWHG
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

%,**7,00

2NFRS\
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

%,**7,00

6R:KWVJRLQJRQRYHUWKHUH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFH L0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

%,**7,00

<RRRR:KWVJRLQJRQ
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

$6$3-2+10$1*(5

:HMXVWILQLVKHGZURFN\+LWPHZKHQXILQLVKVRZHFDQWDON5RFN\KDVJUHDWIRRWDJH
WKDWಬVJRQQDKHOS
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

8ZDQWPHWRFRPHXS
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

,WROG\RXWKDW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

<HDK,NQRZ
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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7KLVIRRWDJHZDVQಬWZKDWKHVKRZHGPHODVWQLJKW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

&RPHPHHWLQP\URRP
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

&RS\
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

$6$3-2+10$1*(5

,IRXQGKLVNH\:DVLQP\MDFNHW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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+ROGLWIRUPH,ZLOOJHWLWODWHUGLGXZRUNRXW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10$
1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFH L0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5

$6$3-2+10$1*(5

,GLGQಬWQR,ಬPWDNLQJGD\RII
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

,ಬPJRQQDUXQWRVWRUHQRZWRSLFNXSHYHU\RQHPRSKLHV
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

7KH\MXVWDUULYHGWRWKHVWRUH+DGWRRUGHUVRPHVLQFH,FRXOGRQO\EX\\HVWHUGD\
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

$6$3-2+10$1*(5

,ಬPJRQQDOHDYHKLVNH\LQP\VDIHER[ZKLOH,ಬPRXW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

/HDYHLWDWIURQWGHVNIRUPH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

5RRPWHOOWKHPSXWLWLQDHQYHORSH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00
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$6$3-2+10$1*(5

2N
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

,ಬPVWLOOLQP\URRP-XVWJRWRQDFDOOZLWKODZ\HUV
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

,ಬOOOHWXNQRZZKHQ,OHDYHLW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

&RS\
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW 7LPH  87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH ([WUDFWLRQ /RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00
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7KHUHDOYLGHRLVRXWXNQRZWKDW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

:DOO\VDLGKHSXOOHGLWGRZQ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

6WLOORXW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

2KKKRN
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

,ಬPVWLOOKHUHEWZ,ಬPJRQQDJRWRVWRUHWPUZ
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

6ZHGLVKODZ\HULVFRPLQJWRVHHPH
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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2NFRRO
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

+HGLGWWDNHLWGRZQVWLOOXS
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

2N,WಬVDOOJRRG
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

/HWWHZRUOGVHHDQGKHDUXVVD\JRKHRWKHUZD\
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10$
1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

/RYHGಯ/HWWHZRUOGVHHDQGKHDUXVVD\JRKHRWKHUZD\ರ
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

%,**7,00
$WWDFKPHQWV

6L]H
)LOH QDPH ,0*B31*
,0*B31*

3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFH L0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5

$6$3-2+10$1*(5

:HOHDYLQJRXWWKHPDLQHQWUDQFH,ಬPVLWWLQJLQWKHOREE\
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHU RI DWWDFKPHQWV 
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5
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$6$3-2+10$1*(5

/RYHGDQLPDJH
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5

$6$3-2+10$1*(5

,ಬPVLWWLQJLQOREE\ZDLWLQJ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW 7LPH  87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH ([WUDFWLRQ /RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

%,**7,00

2N
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00

$6$3-2+10$1*(5

(7$
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

%,**7,00

+HJHWWLQJGUHVVQRZ
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

2N
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5


%,**7,00
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&RPLQJGRZQ
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


$6$3-2+10
$1*(5
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

/LNHGಯ&RPLQJGRZQರ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW 7LPH  87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH ([WUDFWLRQ /RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

$6$3-2+10$1*(5

$6$3-2+10$1*(5

1HZ9LG6KRZV$$35RFN\3OD\HG3HDFHPDNHU%HIRUH6ZHGHQ%UDZO
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$6$3-2+10$1*(5

KWWSZZZWP]FRPDVDSURFN\SOD\HGSHDFHPDNHUEHIRUHFUHZEUDZO
VWRFNKROPVZHGHQ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Abigail Hercules och
Gabby, 2019-06-30, kl 21:18-21:24
Konversationen med Gabby sker medan Hercules är ute och går i Stockholm
med Corniel, Mayers, Rispers och Williams. Hercules skriver att det inte är
normalt att prata om kvinnors rumpor och peka på dem i den utsträckning som
de gör. Hercules skriver att hon förlorat allt hopp om mänskligheten. Hon
skriver vidare att hon går långt ifrån dem och att hon stoppat in sina hörlurar
för att hon är så trött på att höra dem. Hercules skriver vidare att män är skräp
och att sättet de pratar om kvinnor på äcklar henne.
Konversationen är dokumenterad från Abigail Hercules telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare
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Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Abigail Hercules och
Gabby, 2019-07-01, kl 01:07-01:27
I konversationen skriver Hercules att hon såg Rocky och hans livvakt slå skiten ur någon. Hercules skriver att han sa åt henne att filma och att hon bokstavligt talat inte kunde titta. Hercules skriver att killen som följde efter dem
var påverkad av droger.
Hercules skriver att Harlem tog en tom flaska och slog den på personen och att
han uppger att det ska finnas på Twitter men hon kunde inte hitta det. Hercules
skriver vidare att hon inte fick med hela händelsen och att han ska ha sagt att
hon missade de bra delarna.
Konversationen är dokumenterad från Abigail Hercules telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare
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Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
PO City
LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Abigail Hercules och
Cian, 2019-07-01, kl 17:16-17:26
I konversationen så frågar Hercules om Cian har ”develop film” varpå Cian
svarar att han har alla bilder. Hercules skriver att han vill se dem på en gång
efter sina möten och Cian svarar att han ska ha dem redo då.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare
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Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Abigail Hercules och
Kamil Abbas, 2019-07-01, kl 23:40-23:42
I konversationen så skriver Abbas ”lmao” och Hercules frågar om han skrattar
åt slagsmålet. Kamil skriver ja och undrar varför han slogs och var var ”Bigtim”. Hecules svarar att killen var påverkad av droger och inte lämnade dem
ifred. Hercules skriver sedan att ”Big Tim choked him out” och att killen kom
tillbaka och skrek att ha skulle ”fuck us up”. Hon skriver att Rocky sa åt honom att sluta 6 gånger och att hon aldrig någonsin sett ett liknande slagsmål.
Konversationen är dokumenterad från Abigail Hercules telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare

1231
(1)

SMS konversation Hercules och Abbas , 2019-07-19 11:26 diarienr: 5000-K806954-19

([WUDFWLRQ5HSRUW
$SSOHL3KRQH

232

&KDWV 
7KHVHGHWDLOVDUHFURVVUHIHUHQFHGIURPWKLVGHYLFH VFRQWDFWV

L0HVVDJHV 



'HOHWHG
6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

.DPLO$EEDV

.DPLO$EEDV

/PDR
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

.DPLO$EEDV


$EE\

$EE\

:KDWWKHILJKW"
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



SMS konversation Hercules och Abbas , 2019-07-19 11:26 diarienr: 5000-K806954-19
$EE\

233

,VWKDWZK\\RXODXJKLQJ
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

.DPLO$EEDV

<HV
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

.DPLO$EEDV

:K\GLGKHGRWKDW"
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

.DPLO$EEDV

:KHUHZDV%LJWLP
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

7KHJX\ZDVRQGUXJV
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 





SMS
konversation Hercules 87&
och Abbas , 2019-07-19 11:26 diarienr: 5000-K806954-19
6WDUW7LPH
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHU RI DWWDFKPHQWV 
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W

234

3DUWLFLSDQWV

.DPLO$EEDV


$EE\

$EE\

:RXOGQಬWOHDYHXVDORQH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

%LJ7LPFKRNHGKLPRXW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

.DPLO$EEDV

2KVKLW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

$QGKHFDPHEDFN\HOOLQJKHZDVJRLQJWRIXFNXVXS
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



SMS konversation Hercules och Abbas , 2019-07-19 11:26 diarienr: 5000-K806954-19
$EE\

235

5RFN\WROGKLPWRVWRSOLNHWLPHV
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

.DPLO$EEDV

-HVXV
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHU RI DWWDFKPHQWV 
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

.DPLO$EEDV

.DPLO$EEDV

6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

.DPLO$EEDV


$EE\
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,DLQWQHYHUHYHUVHHQDILJKWOLNHWKDW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


.DPLO$EEDV
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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PM
Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Abigail Hercules och Tee
(Livvakt), 2019-07-02, kl 16:45-16:49
Tee skriver i konversationen att det var bra tänkt att skaffa video varpå Hercules svarar att den går live på internet just nu. Hercules skriver att alla killar ska
lägga ut videon. Tee frågar om det är Hercules video och hon svarar att den är
”cleaned up a bit” och att det är videon av slagsmålet som hon filmade. Tee
frågar om det är John som beslutat det men Hercules svarar att hon tror att det
är främst Rocky.
Konversationen är dokumenterad från Abigail Hercules telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare

1237
(1)
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&KDWV 
7KHVHGHWDLOVDUHFURVVUHIHUHQFHGIURPWKLVGHYLFH VFRQWDFWV

L0HVVDJHV 



'HOHWHG
6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

7HH VHFXULW\ 

7HH VHFXULW\

%RWK'HOLYHULHVFXUUHQWO\VD\WRPRUURZE\SP
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

7HH VHFXULW\ 


$EE\

$EE\

2ND\FRRO
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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,ZDQQDVD\JRRGWKLQNLQJRQJHWWLQJWKHYLGHRWKDWಬVVRPHWKLQJ0DUFLHZRXOGKDHGRQH
Z3HSSHUPLQW3DWWLH
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFH L0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

7HH VHFXULW\ 


$EE\

$EE\

,WVJRLQJOLYHULJKWQRZ
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHU RI DWWDFKPHQWV 
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

7HH VHFXULW\ 


$EE\

$EE\

7KDWJX\ZDVRQRQH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 





SMS
konversation Hercules 87&
och Tee , 2019-07-19 11:27 diarienr: 5000-K806954-19
6WDUW7LPH
/DVW$FWLYLW\ 87&
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6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
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3DUWLFLSDQWV

7HH VHFXULW\ 

7HH VHFXULW\

/LYHKRZ"
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

7HH VHFXULW\ 


$EE\

$EE\

2QWKHLQWHUQHW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

+HVKDYLQJDOOWKHER\VSRVWLW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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3RVW\RXUYLGHR"
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,WVFOHDQHGXSDELW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

<HDK
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

7KHYLGHRRIWKHILJKWWKDW,UHFRUGHG
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

7HH VHFXULW\

7KDWಬVDVWUDWHJLFPRYHGHFLGHGE\-RKQ"
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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,WKLQNPDLQO\URFN\
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW $FWLYLW\  87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ ILOH FKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

7HH VHFXULW\ 


$EE\

7HH VHFXULW\

/HW-RKQNQRZVRKLVOHJDOUHSUHVHQWDWLRQFDQEDZDUH
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

+HNQRZVVRGRHV*DU\
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


7HH VHFXULW\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

7HH VHFXULW\

.RRO
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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PM
Datum

2019-07-17
Diarienr (åberopas)

Region Stockholm
LPO Norrmalm
Karl Rosén

5000-K806954-19

Utdrag iMessege konversation mellan Abigail Hercules ochJohn Ehmann, 2019-07-03, kl 00:56-01:10
Konversationen sker medan Hercules sitter i ett förhörsrum på polishuset Kronoberg och Ehmann sitter och väntar i receptionen utanför.
Hercules frågar vad som pågår och Ehmann svarar att polisen vill anhålla Tim
och frågar hur det går för henne och om de var hårda mot henne. Hercules
skriver att hon tror de är rasister och att hon sagt att det var självförsvar och att
hon inte får gå på toaletten.
Kl 01:04 så skriver Hercules att hon hoppas att Rocky raderade all videos på
sin telefon och enbart behöll ”the one”. Konversationen avslutas med att Ehmann skriver att de precis förde bort Tim.
Konversationen är dokumenterad från Abigail Hercules telefon.

Upprättad av:
Karl Rosén
Utredare

1243
(1)
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&KDWV 
7KHVHGHWDLOVDUHFURVVUHIHUHQFHGIURPWKLVGHYLFH VFRQWDFWV

L0HVVDJHV 



'HOHWHG
6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHURIDWWDFKPHQWV
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

-RKQ(KPDQQ


$EE\

$EE\

:KDWLVJRLQJRQ"
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

7KH\ZDQWWRDUUHVW7LP
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

:KDWಬVJRLQJRQZ\RX
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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:KDW"""""
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

8RNLQWKHUH
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

<HDK,WಬVEXOOVKLW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

:K\"7KDWಬVQRWHYHQIDLU
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

<HDK,ಬPMXVWVLWWLQJKHUH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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'LG\RXWH[WWHH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

$QGWKH\GRQಬWKDYHVWDWHPHQWVIURPWKHRWKHUJX\VRUORFDWHGWKHP,WಬVMXVWWKHFLW\
UHDFWLQJWRWKLVVWRU\JRLQJLQWKHSUHVV
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

<HV7HH,MXVWSUHSSHG
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,VWKDWHYHQOHJDO""""
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

,Q6ZHGHQLWLV
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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7KDWಬVDEVXUG
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

%XOOVKLWODZVKHUH
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

$QGKHFRXOGEHORFNHGXSIRUGD\VEHIRUHVHHLQJFRXUW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

2KP\JRG
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 



6WDUW7LPH 87&
/DVW$FWLYLW\ 87&
1XPEHU RI DWWDFKPHQWV 
6RXUFHL0HVVDJHV
6RXUFH([WUDFWLRQ/RJLFDO 
%RG\ILOHFKDWW[W
3DUWLFLSDQWV

-RKQ(KPDQQ


$EE\
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:HUHWKH\KDUGRQX
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

,ಬPWU\LQJWRJHWDVFRSHRIVLWXDWLRQ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

5RFN\KDVQಬWFRPHRXW\HW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,WKLQNWKH\DUHUDFLVW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

7KH\ZRQಬWOHWPHJRWRWKHEDWKURRP
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

2K\HV
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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7KH\DUH
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

6KHVHHPHGVKRFNHGZKHQVKHVDLG$EE\DQG,VWRRGXS
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,WROGKHULWZDVVHOIGHIHQVHDQGZHIHOWWKUHDWHQHG
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


-RKQ(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

6KHDOVRDVNHGPHZKDWKRWHO,ZDVVWD\LQJDW"$QGIRUP\DGGUHVVDQGSKRQH
QXPEHU
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG

-RKQ
(KPDQQ
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

5LJKWULJKW
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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7KDWಬVRN-XVWEDVLFTXHVWLRQVWRPDNHVXUHXUEHLQJWUXWKIXO
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

,VP\DVVXPSWLRQ
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

<HDK,PHDQ,JDYHKHUWKHZKROHVWRU\VKHZURWHGRZQWKHZKROHWKLQJ
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG

-RKQ
(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,KRSHURFN\GHOHWHGDOOWKHYLGHRVRQKLVSKRQHDQGRQO\NHSWWKHRQH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG

-RKQ
(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,IWKH\DVNIRUKLVSKRQHWKH\DVNHGPHLILWZDVRQP\SKRQH,VDLGQREXWGLGQಬWWHOOWKHP
:KRVH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG

-RKQ
(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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2NJRWFKD
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

6RZKDWXWKLQNXUZDLWLQJRQ"
6WDWXV 5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,MXVWDVNHGWKHJXDUGKHVDLGWKH\DUHZDLWLQJIRUWKHSURVHFXWRUDQGWKHVHWKLQJVWDNH
WLPH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG

-RKQ
(KPDQQ
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

-RKQ(KPDQQ

2N7KH\MXVWWRRN7LPDZD\
6WDWXV 8QUHDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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Signerad av

PM
Tömning av vittnet Khadra Mohammads mobiltelefon
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Rosén, Karl

2019-07-22

19:33

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl Rosén
Uppgiften avser

Tömning av vittnet Khadra Mohammads mobiltelefon
Uppgift

I Khadras telefon så säkras fyra stycken filmer av intresse för utredningen.
Tre av filmerna är filmade via sociala media tjänsten Snapchat och finns sparade på
telefonen. I tömningen av telefonen så framgår det att tre av filmerna är filmade med Khadras
telefon och en av filmerna som dokumenterats har hon fått skickat till sig via iMessege från
kontakten Tääzytäz.
Vidare så finns även ett 10 minuter långt utgående samtal till SOS Alarm (112) i Khadras
telefon vilket tyder på att hon är den tredje uppringaren som inte identifierats tidigare. (Se PM
larmsamtal)
De dokumenterade filmerna beskrivs kort nedan:
En film visar hur Mayers, Rispers, Corniel, Williams och Hercules står på Olofsgatan
tillsammans med målsägarna Jafari och Hoseini och pratar. Denna filmsekvens är densamma
som det första klippet i videon som publiceras av TMZ.
En film visar hur Mayers med entourage samt målsägande står i korningen
Olofsgatan/Apelbergsgatan för att sedan försvinna upp på Apelbergsgatan i riktning mot
Sveavägen. Det är samma film som är sista klippet i videon som publiceras på TMZ.
En film visar hur Mayers kastar Jafari på marken och hur han tillsammans med Rispers och
Corniel, slår och sparkar på Jafari när han ligger ned. Denna film har mycket bättre
upplösning än den video som publiceras av TMZ. På denna video kan man se att målsägande
Jafari inte har några synliga skador på sina armar när han kastas i marken av Mayers eller
under de första sekunderna av misshandeln. (Se bildbilaga skador inte uppkommit). Man ser
även, när det i videon byts från att Khadra filmar sig själv till att filma framåt, hur Corniel
gör något typ av utfall mot Jafari som står på andra sidan Mayers. I samband med detta utfall
så hörs även glaskross. I slutet av denna film så kan man möjligtvis se hur någonting ser ut att
sticka upp ur Rispers högra hand när han laddar ett slag mot Jafari. Det går inte att fasställa
om eller vad som som syns sticka upp. Rispers ser ut att slå Jafari lite underifrån i samband
med att Williamsförsöker hålla bort Rispers. Det ser även ut som att han träffar Jafari med
mediala sidan av handryggen (vid tummen/pekfingret vid knuten hand). Alla stilbilder från
denna film läggs in som en bildbilaga.
Den sista filmen kommer inte från Khadras egna telefon utan är skickad till henne från
kontakten "Tääzytäz". Den filmen visar hur målsägande Jafari ligger ned på marken nästan
mitt på Apelbergsgatan, i höjd med samma plats där han ligger på den andra filmen där man
ser misshandeln. Den andra målsäganden Hoseini står över Jafari och ser ut att försöka hjälpa
honom och man ser Mayers, Rispers, Corniel, Williams och Hercules gå med lugna steg bort
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från målsägarna, upp längs Apelbergsgatan i riktning mot Sveavägen. Vittnena närmar sig
sedan Jafari. Denna video är inte publicerad av TMZ.
I övrigt hittas ingen annan information som är av relevans för utredningen.

Fotografi(er) Stilbilder från film ur vittnes telefon, 2019-07-22 20:20 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (18)
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Datum

Diarienummer

2019-07-22

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Stilbilder från video filmad från Khadra Mohammads telefon. För utförligare
beskrivning se PM för tömning av Khadras telefon.
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Corniel är till vänster i bild. Jafar står på andra sidan Mayers. Hoseini är till höger i bilden

Sida 2 (18)
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Corniel är till vänster i bild. Jafar står på andra sidan Mayers. Hoseini är till höger i bilden

Sida 3 (18)
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Mayers tar tag i Jafari

Sida 4 (18)

Fotografi(er) Stilbilder från film ur vittnes telefon, 2019-07-22 20:20 diarienr: 5000-K806954-19
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Sida 5 (18)
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Sida 6 (18)
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Jafari kastas till marken
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Sida 8 (18)
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Sida 9 (18)
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Sida 10 (18)
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Mayers sparkar Jafari

Sida 11 (18)
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Mayers motar ett slag mot Jafari
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Rispers ses möta sin högra hand med sin vänstra.
Mayers slår Jafari i huvudet

Sida 14 (18)
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I Rispers högra hand ser det ut som att någonting sticker upp

Sida 15 (18)
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I Rispers högra hand ser det ut som att någonting sticker upp

Sida 16 (18)

Fotografi(er) Stilbilder från film ur vittnes telefon, 2019-07-22 20:20 diarienr: 5000-K806954-19

270
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Rispers slag slås underifrån
Corniel sparkar Jafari

Sida 18 (18)
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Signerat av

Fotografi(er)
Stillbilder från vittnet Khadras mobiltelefon
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Orginalhandlingens förvaringsplats

Signerat datum

5000-K806954-19
Datum

Tid

2019-07-22

12:52

Involverad personal

Funktion

Karl Rosén

Uppgiftslämnare

Berättelse

Stillbilderna visar på att målsäganden ej har några synliga skador på armarna, vid tillfället då
målsägande kastas i marken.

Fotografi(er) Stillbilder från vittnet Khadras mobiltelefon, 2019-07-22 12:52 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (13)

273
Datum

Diarienummer

2019-07-22

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Stillbilder tagna från film säkrad från vittnet Khadra Mohammads mobiltelefon
samt skador på målsägandes armar tagna av polispatrullen på plats.
Bilderna visar att målsäganden inte har några synliga skador på sina armar
innan han kastas i marken eller när han ligger på marken.
Bilderna visar även att det inte finns något synligt glas eller grus på marken.
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Ingen synlig skada på MÄs högra arm.
Jämför med MÄ:s skada på höger arm

Sida 2 (13)
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Ingen synlig skada på MÄ:s vänstra arm
Jämför med skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 3 (13)
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Ingen synlig skada på MÄ:s vänstra arm
Jämför med skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 4 (13)
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Ingen synlig skada på MÄ:s vänstra arm
Jämför med skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 5 (13)
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Ingen synlig skada på MÄ:s vänstra arm
Jämför med skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 6 (13)
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Ingen synlig skada på MÄ:s vänstra arm
Jämför med skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 7 (13)

Fotografi(er) Stillbilder från vittnet Khadras mobiltelefon, 2019-07-22 12:52 diarienr: 5000-K806954-19

280

Ingen synlig skada på MÄ:s vänstra arm
Jämför med skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 8 (13)
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Ingen synlig skada på MÄ:s vänstra arm
Jämför med skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 9 (13)
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Sida 10 (13)

Fotografi(er) Stillbilder från vittnet Khadras mobiltelefon, 2019-07-22 12:52 diarienr: 5000-K806954-19

283

Foto på skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 11 (13)
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Foto på skada på MÄ:s vänstra arm

Sida 12 (13)
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Foto på skada på MÄ:s högra arm

Sida 13 (13)
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Signerat av

Förhör
1

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Jafari, Mustafa
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Målsägande

Ja

Pass

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör gällande misshandel söndag 30/6 i Stockholm
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mona Een

2019-07-02

11:25

12:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Fågelvikssvägen 5, Norsberg, rum 706

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mustafa säger att han förstår samt pratar svenska bra, och förhörsledarna pa Een och pa
Eberhardsson gör samma bedömning. Vi anser att vi inte behöver nyttja den tolk vi har bokat,
men ringer upp tolk Aziz Gharanfoli som finns tillgänglig under tiden ifall det mot förmodan
skulle vara något som Mustafa inte förstår eller inte kan förmedla på grund av
språksvårigheter.
Mustafa ombeds berätta fritt. Han berättar följande:
Mustafa är vid MAX hamburgare vid Hötorget. Mustafas kompis går fram till några killar
från Afrika. Detta var utanför MAX. Mustafas kompis skulle fråga killarna från Afrika
någonting, men Mustafa vet inte vad. Efter ett tag så såg inte Mustafa sin kompis längre, och
gick bort till killarna för att fråga dem vart hans kompis tog vägen.
Killarna pratade engelska. Då puttade en stor, tjock kille bort honom. Mustafa frågade igen
vart hans kompis var och då tog den stor, tjocka killen tag om halsen på Mustafa och lyfta
honom upp från marken. Sen puttade han iväg Mustafa. I samband med det att han lyfte upp
Mustafa tog han också Mustafas hörlurar som han hade hängandes runt halsen, krossade dem
så de gick sönder och slängde i väg dessa. Hörlurarna hamnade troligen på något tak eller
liknande, Mustafa kunde inte se igen hörlurarna i vilket fall. Kanske hamnade de uppe på
taket på MAX eller något.
Efter detta gick killarna iväg, och Mustafa följde efter i syfte att han ville ha tillbaka sina
hörlurar.
Mustafa visar för oss förhörsledare, på Google Maps, hur de gick. (Mustafa visar att de gick
från Max som ligger på Kungsgatan in på Olofsgatan och sedan höger på Apelbergsgatan,
FL:S anteckning) När Mustafa beskriver händelsen som skedde på Apelbergsgatan säger han
"bakom Adidasbutiken, FL:s anteckning)
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När de gick från Max och sen bakom Adidasbutiken sade Mustafa på engelska att han ville ha
tillbaka sina hörlurar. Den tjocka svarade då: "Don´t follow me".
Det var en tjej med också, som filmade, Mustafa tror att hon filmade live. De var totalt 4-5-6
personer.
2 av killarna i gänget hade varsin glasflaska i handen. Mustafa sa flera gånger: "I am not a
bad guy! I am a good guy!"
Bakom Adidasbutiken blev Mustafa misshandlad. Mustafa beskriver att det hela gick otroligt
fort! Han hamnade på marken, det var ca 5 personer som misshandlade honom. De slog med
glas, de sparkade på honom, detta när han låg ner som en boll på marken. Mustafa höll för sitt
ansikte och låg med magen i riktning mot marken. Mustafa säger också att det fanns 3-4
tjejer som var vittnen till händelsen, Mustafa bad dessa tjejer att ringa polisen redan när hans
hörlurar krossades utanför MAX. Mustafa säger att han tror att det var dessa tjejer som ringde
polisen sen när han blev misshandlad.
Tjejerna kände tydligen igen dessa killar, de sa att de var kändisar, att de sjunger och är
artister. De sa också ett namn, men Mustafa minns inte vilket namn.
Efter att killarna hade misshandlat Mustafa kom polisen och ambulansen, och Mustafa åkte
till sjukhuset.
Mustafa säger också att han igår var på MAX, och då tyckte han att han kände igen den ena
killen. Han tog kontakt med polisen, men de sa sa att det inte var samma person.
Förhörsledare pa Een frågar Mustafa om han kan berätta mer ingående om det som
hände utanför MAX.
Mustafa säger att han gick bort till de afrikanska killarna och frågade dem vart hans kompis
var. Då sa den stora, tjocka, mörka killen: "Go, go". de var 5-6 personer plus en tjej som
filmade. Den stora tjocka tog sen tag i Mustafas hals och lyfte upp honom. Sen puttade han
Mustafa bakåt.
På fråga om Mustafa fick ont av detta, säger Mustafa: "Ja, han lyfte upp hela mig." Mustafa
ramlade inte av putten. Mustafa säger att han fortfarande har ont på den vänstra sidan av
halsen när han tar på den.
Mustafa ombeds berätta mer om hur den man som han beskriver som stor och tjock
såg ut. Han säger följande:
Han var brun från Afrika, han var stor och kraftig, ca lika lång som Mustafa eller något högre
(Mustafa är 173), han hade svart t-shirt, troligen svarta jeans, han hade inte så mycket hår
eller väldigt kort hår.
Mustafa tillfrågas om de andra personerna gjorde någonting mot honom utanför MAX
eller om det endast var den han beskriver som stor, tjock?
Mustafa säger att nej, han kommer inte ihåg att de andra gjorde något då.
Mustafa tillfrågas om han kan berätta om sina hörlurar, om de är sönder, om han fick
tillbaka dem, vad de kostar med mera?
Mustafa säger att han inte vet vad hörlurarna kostar, det är wifi-hörlurar, han fick dem som
en gåva, han vet inte vilket märke det är, de är svarta. Det är stora kåpor. Han fick inte
tillbaka dem.
Mustafa ombeds berätta om händelsen "bakom Adidasbutiken."
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Mustafa säger att han följde efter dem, och sa: "Give me my headphones". Den stora tjocka
killen sa då: "Don´t follow me." samt "Fuck you".
2 av killarna som var i gänget hade en varsin ölflaska i handen. Mustafa förklarade på lite
knackig engesla att han inte var någon bad guy, utan att han var en "good guy". De var 3-4-5
stycken.
Sen hände allt fort. Han säger att de två killarna med ölflaskor slog Mustafa med
glasflaskorna. Flaskorna krossades på Mustafas huvud. De slog honom med flaskorna på
huvudet, armarna, bröstet, benen, i ansiktet. Mustafa både visar och berättar att de slog
honom på händerna/handlederna, över underarmarna, han fick sy många stygn. Han visar
också upp sår på varje sida om huvudet.
De höll Mustafa fast, han låg på marken. Mustafa försökte resa sig, men lyckades inte ta sig
upp då de höll honom.
Mustafa ombeds beskriva de två killarna som hade glasflaskor.
Han säger att de var lite lika. De var smala, men lite tjockare än Mustafa själv. De var från
Afrika. Den ena, eventuellt båda två, hade håret i en tofs. De hade ljusa kläder. De var ca
19-20 år gamla. De var lite längre än Mustafa, som själv är 173 cm.
Den stora tjocka killen var 35-40 år.
Pa Eberhardsson frågar Mustafa vilken del av Afrika han tror att de kommer ifrån?
Mustafa säger att det vet han inte.
Pa Een frågar Mustafa om det fanns ytterligare personer i detta gäng han beskriver,
förutom de två killarna med glasflaskorna, den stora tjocka killen och tjejen som
filmade?
Han säger att han kompis Dawod var på plats, och att de även slog honom.
I övrigt så kan det ha funnits fler killar, men Mustafa vet inte hur många.
Mustafa ombeds förklara förfarandet med flaskor, sparkarna igen. Vem gjorde vad?
Mustafa säger att de två killarna som hade ölflaskor slog Mustafa med dessa flaskor.
Flaskorna krossades, och de slog honom även efter att flaskorna hade krossats, båda två.
Alla tre (de två med flaskor samt den kraftigare killen) sparkade honom.
Mustafa tillfrågas hur han vet detta, när han beskriver att han ligger på mage och
håller för huvudet?
Han säger att han vet det. Han kände det och han såg det. Han visar pa Een och pa
Eberhardsson att han tittar upp från sidan ibland. Han säger att han såg benen.
Mustafa tillfrågas hur tjejen som filmade såg ut?
Hon var ca 20 år, han kommer inte ihåg kläder, hår. Hon var också afrikansk. Hon var inte
tjock. Tjejen var inte involverad i misshandeln, utan hon filmade.
På fråga berättar Mustafa att han inte vet vad killarna heter. Han förstod på tjejerna som var
vittnen till händelsen att de är kändisar, att de sjunger. Mustafa själv vet inte vad de heter, och
han känner inte igen någon av dem.
På fråga berättar Mustafa att misshandeln pågick några minuter.
Sparkarna träffade överallt. På revbenen, i bröstet. Mustafa säger att han fortfarande har
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jätteont på revbenen (höger sida) när han andas. De både slog med flaskor och sparkade på
hans huvud och Mustafa har sår både på höger och vänster sida på huvudet, de sparkade
också på benen. Mustafa visar också alla sår han har fått (bilder bifogade i Filip, FL:s
anteckning).
Mustafa beskriver också att han var "borta" när poliserna kom, att han hade svårt att svara
dem när de pratade med honom.
Mustafa säger att han tror att det första som skedde i misshandeln bakom Adidasbutiken
(Apelbergsgatan, FL:s anteckning) var att ena killen slog en glasflaska i huvudet på honom.
Det var hårda slag med flaskorna, det gjorde ont. Mustafa beskriver killarna som galna. Han
hade så ont i benet efteråt att han hade svårt att gå i början, höger ben. Han har ont även nu,
men nu kan han gå.
Vidare har Mustafa ont i nacken på höger sida, han anser att hans näsa är sned och han tror att
den är bruten. Läkarna har tagit bild på hans näsa, men han har inte fått svar på om den är
bruten eller inte.
Mustafa frågas än en gång om han vet vilket/vilka namn tjejerna sa att killarna hette?
Mustafa säger att han inte vet. Han tillfrågas också om tjejerna sa ett namn och syftade på en
specifik person eller om de sa något namn som gällde dem alla? Mustafa vet inte.
Mustafa känner inte tjejerna som var vittnen.
Pa Eberhardsson frågar Mustafa om han vet vilken väg de som misshandlade honom
tog vägen efter misshandeln?
Nej, han vet inte.
Mustafa tillfrågas vad hans kompis, som även var på platsen, heter?
Mustafa svarar att han heter Dawod. Mustafa säger att Dawod berättade igår att han hade
blivit slagen av de samma killarna, men detta var inget som Mustafa själv bevittnade.
Mustafa säger att han inte gjorde någonting fysiskt mot killarna. Inte utanför Max och inte
heller bakom Adidasbutiken.
Mustafa tillfrågas varför Dawod gick framtill dessa killar?
Mustafa säger att han skulle fråga dem nånting, men han vet inte vad.
Mustafa vet inte varför dessa killar gjorde som de gjorde mot honom, men han tror kanske de
hade någonting på sig. Pa Een frågar vad Muhammed menar med det, varpå Muhammed
svarar: "knark, pistol, de var riktiga gangsters, de var kändisar. Det var det tjejerna som sa, att
de sjunger. Och för att den ena killen sa: "Don´t follow me"."
På fråga om Mustafa var medvetslös, svarade han att han var "borta". Att han inte kunde
svara poliserna.
Mustafa säger att han tror att han skulle känna igen personerna i fråga om han fick se dem
igen.
Mustafa ges information om brottsoffermyndigheten. Han önskar ett målsägandebiträde om
det blir tingsrättsförhandling. Han önskar ingen kontakt med brottsofferstöd. Han ska
återkomma med esättningsanspråk.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör
2

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Jafari, Mustafa
Den hörde är

ID Styrkt

Målsägande

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Sara Mosayebifar

Persiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Oskar Holmgren

2019-07-04

17:28

18:36

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Norrmalms polistation

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Videobandsförhör
Konceptförhör

Berättelse

SAMMANFATTNING AV FÖRHÖRET MED MÅLSÄGANDEN närvarande även
målsägandebiträde Magnus Strömberg
Förhöret inleds med att tolken informerar om sin roll som kontrollerar att de förstår varandra.
Mustafa berättar att han tillsammans med sin vän Dawod står utanför Max
hamburgarrestaurang. Hans vän går fram till några mörkhyade män och började prata med
dem. Efter det så försvinner hans vän och Mustafa går själv fram till samma personer och
frågar vart hans vän tagit vägen. Mustafa berättar att bland dessa personer finns det en väldigt
kraftig kille. Den här kraftiga killen puttar då på honom och säger åt honom att gå.
Mustafa berättar att han då undrar varför han gör så mot honom, då han bara har frågat om
vart hans vän var någonstans. Mustafa berättar vidare att efter att han inte gått därifrån så tar
den kraftiga killen tag runt hans hals och med båda händerna så lyfter den kraftiga killen upp
honom och puttar iväg honom. Mustafa får då ont av det här och skäms, då omgivningen ser
detta.
Mustafa berättar att han i samband med att den kraftiga killen tar tag runt hans hals så har han
även ett par hörlurar runt nacken. Hans hörlurar går sönder. Mustafa berättar vidare att ena
halva av hörlurarna kastar han mot den kraftiga killen. Han vet inte om det träffar honom
eller marken. Mustafa berättar att på grund av slaget han fått av glaset så hade han glömt bort
att berätta för polisen om just den här delen. Mustafa berättar att han tidigare sagt att den
kraftiga killen tagit hans hörlurar och slängt dem. Mustafa berättar vidare att han sen gick
fram till dem och bad dem lämna tillbaka hans hörlurar.
FL: Varför går du inte när de säger de till dig utanför Max?
När han sa det så puttar han mig samtidigt, jag bara undrar varför han beter sig så när jag bara
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frågade efter min vän.
FL: Innan han puttar dig, gör du något mot honom eller någonannan?
Nej jag bara frågar åt vilket håll min vän gått
FL: Varför kastar du hörlurarna?
För att han hade tagit runt min hals och lyft upp mig
FL: Säger du eller han något i samband med detta?
Han bara sa gå härifrån annars så slår jag dig. Och jag svarade come on
Mustafa berättar vidare att hans vän Dawod sedan kommer fram till honom och undrar vad
som hänt. Mustafa berättar vidare att han då pekar ut den kraftiga killen och säger att han
blivit slagen av den kraftiga killen. Mustafa berättar att hans vän då säger till honom att de
ska gå därifrån. Men Mustafa säger då till sin vän att de tagit sönder han hörlurar och att de
tagit runt hans hals, varför ska de gå därifrån. Mustafa berättar att han då istället vill ringa
polisen. Därför har han sin telefon framme för att kunna ringa polisen.
FL: Du säger att du vill ha tillbaka dina hörlurar, vem hade dem?
Nej jag bara krävde att få tillbaka mina hörlurar
FL: På vilket sätt ville du få tillbaka dem?
Jag vet inte, jag bara sa till dem att de skulle ge mig mina hörlurar.
Mustafa berättar att han inte sa något annat till den kraftiga killen än att han ville få tillbaka
sina hörlurar. Mustafa berättar att den kraftiga killen då bara puttar honom och säger gå.
FL: Gör du något fysiskt?
Nej, det här händer i gränden, jag gjorde inget fysiskt där.
Mustafa berättar att den kraftiga killen var i sällskap med fyra till fem killar till, samt en tjej
också. Tjejen filmade hela tiden.
Mustafa berättar att de sedan efter Max går till vänster in på Olofsgatan, och att de sedan
hamnar vid korsningen Olofsgatan/Apelbergsgatan. När de kommer in i gränden så säger han
till den kraftiga killen att han inte är en ond kille utan en god och ville bara ha tillbaka sina
hörlurar.
Mustafa berättar vidare att plötsligt så slår någon honom i bakhuvudet med en flaska. Mustafa
berättar att någon annan sedan tar tag i hans krage eller hår och slänger ner honom på
marken. Han tror att det är rapparen. Mustafa berättar att efter att han hamnat på marken så
kommer tre till fyra fram till honom och börjar sparka på honom när han ligger på marken.
Mustafa berättar att två av dem hade sönderslagna glasflaskor. Han tror de hade slagit sönder
dem på hans huvud. De med glasbitarna försöker slå mot hans mage och ansikte, samtigit
som han försökter skydda sig med sina armar och händer. Detta då han inte vill bli träffad i
ansiktet. Mustafa berättar vidare att han försökter fly men de låter inte honom komma upp,
utan med sparkar och genom att putta ner honom igen håller kvar honom på plats.
Mustafa berättar att om han inte hade skyddat sig med armarna mot ansiktet, så skulle de ha
skadat honom i ansiktet.
FL: I samband med att du frågar om dina hörlurar, gjorde du något, något fysiskt
någon rörelse mot de andra?
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Nej, inte alls
Mustafa berättar att han inte ser vem det är som plötsligt slår honom med flaskan, men att de
borde vara någon av de två som har glasbitar i sina händer när de sedan hoppar på honom.
FL: Hur vet du att den som slänger dig på marken är rapparen?
Sent igår efter att andra personer sagt hans namn, så sökte jag på google och kom det upp
klipp från händelsen.
Mustafa beskriver rapparen som den som hade en tröja i grå färg och gröna shorts, tror han.
FL: Minns du om han säger något när han slänger ner dig på marken?
Nej, jag minns inte.
Mustafa berättar att de var grymma och hårda mot honom, de sparkar honom i magen, de slår
honom med glasbitarna i ansiktet och mot magen.
Mustafa berättar att alla som slog honom var afrikaner, de hade lockiga hår. Han berättar att
han tror att en av den hade lite ljusare hår. Mustafa berättar vidare att han i övrigt inte minns
mer än så då han blev slagen mycket. De tyckte inte synd om honom, om han inte hade
skyddat ansiktet så hade de slagit sönder hans ansikte.
Mustafa berättar vidare att en av de som hade glasbitarna hade gröna byxor på sig och den
andre tror han hade svarta shorts. Mustafa berättar att han i övrigt inte kan ge någon
ytterligare beskrivning på dem två.
Mustafa berättar att han bara skyddar sig och uppfattar inte om det sägs något i samband med
att han blir slagen på marken. Mustafa berättar att när han ligger på marken så blir han
träffad av gladbitarna på armarna och runt tinningen.
Mustafa berättar att efter det så går de andra därifrån och sedan kommer polisen och
ambulansen och kör honom till sjukhuset. Mustafa berättar vidare att han inte vet vart de tar
vägen.
Mustafa berättar att kvinnan är med, men inte med och slår honom, utan genom att filma allt.
FL: Vet varför de gör som de gör?
Ärligt talat vet inte, kanske är de brottslingar.
FL: Gjorde du något som kan ha orsakat deras reaktion?
Nej, ärligt talat så frågade om min vän och ville bara ha tillbaka mina hörlurar.
Mustafa berättar att han har skador på vänster och höger underarm av flaskslag. Mustafa
berättar vidare att han inte kan säga hur många slag, men att de var många gånger. Mustafa
berättar att när han börjar bli slagen så springer hans vän därifrån.
Mustafa berättar vidare att han inte visste vilka de var som slog honom, när det inträffade.
Mustafa berättar att det i samband med att han blir slagen så finns det två tjejer som han säger
till ska ringa polisen. Mustafa berättar att han under händelseförloppet inte var avsvimmad,
men han var slö och orkeslös och blödde.
Mustafa berättar vidare att han inte minns hur han låg på marken mer än att han skyddade sitt
huvud.
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Mustafa berättar att han är svullen runt huvudet, har ont på höger sida, vid revbenen. Mustafa
berättar vidare att han har ont vid näsan och ont i knäna och ena höften. Alla detta han
uppkomit i samband med händelsen.
Mustafa berättar att utöver de tillfälle som han slängde hörlurarna så har han inte brukat
någon form av våld. Mustafa berättar vidare att han inte heller sagt något som kan uppfattas
som kränkande. Mustafa berättar att han inte druckit någon alkohol.
Mustafa berättar vidare att den kraftiga killen boxade och sparkade honom, men han kunde
inte precisera vart. Mustafa berättar att alla slog och sparkade honom.
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)/2VNDU+ROPJUHQ
+0XVWDID-DIDUL
$0DJQXV6WU|PEHUJ
77RON6DUD RK|UEDUW 

'LDORJI|UK|U

)/2FKGnWlQNWHMDJDWWYLE|UMDUVnKlUDWWWRONHQGXInUVHMDI|UNODUDGLQUROORFKVHDWWGX
I|UVWnUPnOVlJDQGHQVRPVLWWHUKlUPLWWHPRWPLJ

79LI|UVWnUYDUDQGUDYL-DKDQHMRNHM RK|UEDUW MDJKDUYDULWSnRNHMMDYLI|UVWnU
YDUDQGUD

)/1LI|UVWnUYDUDQGUDMlWWHEUD2FKDQOHGQLQJWLOOGHWKlUI|UK|UHWlUDWWSUDWDRPGHWVRP
KlQGHV|QGDJHQGHQMXQLL6WRFNKROPFLW\2FKMDJWlQNWHKHOWHQNHOWDWWGX0XVWDIDInU
VMlOYIULWWEHUlWWDGHWVRPKDUKlQW

+-DJRFKPLQYlQVWRGGlUYLG0D[KDPEXUJDUDIIlUHQPLQYlQJLFNIUDPWLOOQnJUD
P|UNK\DGHNLOODURFKE|UMDGHSUDWDPHGGRP6HQI|UVYDQQKDQPLQYlQGnJLFNMDJIUDPWLOO
GRPGlUDIULNDQVNDNLOODURFKXQGUDGHRFKIUnJDGHYDUlUPLQYlQ0HGGRPIDQQVRFNVnHQ
YlOGLJWNUDIWLJNLOOHVnKDQSXWWDGHPLJRFKVDWLOOPLJJnJn-DJEDUDXQGUDGHYDUI|UKDQ
JMRUGHVnPRWPLJMDJEDUDXQGUDGHRFKIUnJDGHHIWHUPLQYlQYDUKDQYDU

(IWHUDWWMDJLQWHJLFNGlULIUnQVnKDQWRJUXQWWRJHWWVWU\SJUHSSUXQWPLQKDOVRFKPHGKMlOS
DYEnGDKlQGHUQDO\IWHXSSPLJIUnQPDUNHQ1lUKDQO\IWHXSSPLJPHQMDJKDGHRFNVnHQ
%OXHWRRWKK|UOXUDUUXQWQDFNHQVnQlUKDQO\IWHXSSPLJVnKlUGnQlUKDQO\IWHXSSPLJ
VDPWLGLJWGnGHQJLFNV|QGHUGHQGlUK|UOXUDUQDVRPMDJKDGHUXQWQDFNHQ1lUMDJJLFNRFK
PlUNWHDWWGHQJLFNV|QGHUVnKDOYDGHQGHOHQHOOHUKDOYDGHOHQDYK|UOXUDUQDMDJVOlQJGH
NDVWDGHHPRWKRQRP-DJYHWLQWHIDNWLVNWRPGHQWUlIIDGHKRQRPHOOHUEDUDWUlIIDGHPDUNHQ

0HQHIWHUDWWGRPVORJPLJPHGJODVLKXYXGHWGnKDGHMDJJO|PWERUWGHQGlUGHOHQDWW
EHUlWWDWLOOSROLVHQMDJKDGHJO|PWERUWPLQPLQDK|UOXUDU0HQSnJUXQGDYGHWVRPMDJKDGH
JO|PWERUWGHWGnLJnU RK|UEDUW RFKI|UNODUDGHWLOOSROLVHQDWWGHQGlUNUDIWLJDNLOOHQ
KDGHWDJLWPLQDK|UOXUDURFKEDUDVOlQJGHGRP RK|UEDUW  RK|UEDUW GHQGlU
NUDIWLJDNLOOHQWRJWDJUXQWPLQKDOVRFKO\IWHXSSPLJIUnQPDUNHQRFKVORJV|QGHUPLQD
K|UOXUDU6HQJLFNMDJIUDPWLOOGRPRFKEDGGRPDWWGRPVNXOOHOlPQDWLOOEDNDPLQDK|UOXUDU

(IWHUDWWMDJE|UMDGHI|OMDHIWHUGRPGnEDNSnEDNVLGDQDY0D[KDPEXUJDUDIIlUHQIDQQVHQ
VnQKlUWUnQJJUlQGVPDOJUlQG'HWlUHQJDWDVRPOLJJHUEDNRP0D[

)/-DMDJI|UVWnUI|UMDJWlQNHUYLRPMDJEDUDYLOOVWlOODOLWHIUnJRURFKNRSSODWLOOGHWVRP
KlQGHSUHFLVXWDQI|U0D[VnIRUWVlWWHUYLVHQPHGGHWVRPKlQGHULJUlQGHQ
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+-DRNHM

)/'XEHUlWWDGHDWWGXVWRGPHGHQYlQYDGKHWHUGLQYlQ"

+ RK|UEDUW 

)/-DGXVlJHUDWWGXJnUIUDPWLOOGRPRFKIUnJDUHIWHUGLQYlQHIWHUVRPKDQKDUI|UVYXQQLW

+0P RK|UEDUW 

)/2PMDJI|UVWnUGHWVnVlJHUGHQKlUNUDIWLJDNLOOHQDWWGXVNDJnJn"

+0P

)/9DGlUDQOHGQLQJHQWLOODWWGXLQWHJnUGn"

+1lUKDQVDWLOOPLJJnJnKDQSXWWDGHPLJRFNVnMDJEDUDXQGUDGH RK|UEDUW SnGHW
VlWWHWKDQJMRUGHVnPRWPLJ0HQMDJKDUMDJKDGHEDUDIUnJDWHIWHUPLQYlQ

)/-DJI|UVWnU,QQDQKDQSXWWDUGLJJ|UGXQnJRQWLQJPRWKRQRPHOOHUQnJRQDQQDQ"

+1HMMDJEDUDIUnJDGHnWYLONHWKnOOKDGHPLQYlQJnWW

)/'XEHUlWWDURFNVnGnDWWKDQWDUWDJLGLJRFKO\IWHUXSSGLJ

+0P

)/.DQGXEHVNULYDGnLJHQKXUKDQJ|UGHW"

++DQ RK|UEDUW PHGEnGHVLQDKlQGHUUXQWPLQKDOVWRJWDJLPLJ2FKVHQKDQO\IWH
XSSPLJIUnQPDUNHQ(IWHUDWWKDQO\IWHXSSPLJSXWWDGHPLJ

)/2FKYDGKXUKDPQDUGX"

+'HWE|UMDGHJ|UDRQWUXQWKDOVHQRFKPLQDK|UOXUDUJLFNV|QGHU-DJVNlPGHVLQI|UIRON
RK|UEDUW QlUKDOYDQDYK|UOXUDUQDNDVWDGHMDJ

)/9DUI|UNDVWDUGXK|UOXUDUQD"

+)|UDWWKDQKDGHVODJLWPLJKDQKDGHWDJLWUXQWPLQKDOVRFKO\IWHXSSPLJIUnQPDUNHQ

)/,VDPEDQGPHGGHWKlUVlJHUGXQnJRQWLQJVlJHUKDQQnJRQWLQJ"
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++DQEDUDVDWLOOPLJDWWJnKlULIUnQDQQDUVVnVOnUMDJGLJPHQMDJEDUDVDWLOOKRQRP´FRPH
RQ´1lUPLQYlQNRPGLWXQGUDGHYDGGHWKDGHKlQWRFKMDJEDUDSHNDGHXWGHQGlUNLOOHQ
P|UNK\DGHNLOOHQRFKVDDWWKDQKDGHVODJLWPLJ

)/2FKQlUGXVlJHUYlQSUDW«YDGlUGHWVDPPDYlQQX RK|UEDUW «

+-DMD

)/«VRPGXSUDWDURP"

+-D0LQYlQVDVHQVDWLOOPLJDWWYLVNXOOHDWWMDJVNXOOHJnGlULIUnQPHQMDJVDDWWKDQKDGH
WDJLWV|QGHUPLQDK|UOXUDURFKDWWKDQKDGHWDJLWUXQWPLQKDOVRFKJMRUGHVnPRWPLJYDUI|U
VNXOOHYLJnGlULIUnQ2FKGlUI|UYDOGHMDJDWWYLVNXOOHULQJDWLOOSROLVHQMDJKDGHPLQPRELOL
PLQKDQGRFKYLOOHULQJDSROLVHQ1lUYLI|OMGHHIWHUGRPLGHQGlUJUlQGHQHQDWYnDYGRP
GRPKDGH RK|UEDUW JODVLVLQDKlQGHU

)/-DJI|UVWnUYLNRPPHUVQDUWGLW-DJVNDEDUDRFNVnIUnJDHQVDNI|UGXVlJHUGnDWWGX
JLFNIUDPWLOOGHQRFKYLOOHKDWLOOEDNVGLQDK|UOXUDU"

+-DMDJVDVn

)/<HVYHPKDGHGRPGLQDK|UOXUDU"

+1lUKDQGHQGlUNUDIWLJDNLOOHQKDGHO\IWXSSPLJGnPLQDK|UOXUDUJLFNV|QGHU

)/-RMDJI|UVWnUPHQKDGHQnJRQDYGRPKlUSHUVRQHUQDGLQDK|U«QnJRQGHODYGLQD
K|UOXUDU"

+1HMMDJEDUDNUlYGHDWWInWLOOEDNDPLQDK|UOXUDUEDUD

)/3nSnYLONHWVlWWYLOOHGXInWLOOEDNVGLQDK|UOXUDU"

+-DJYHWLQWH RK|UEDUW DWWMDJEDUDVDWLOOGRPDWWGRPVNXOOHJHWLOOPLJPLQD
K|UOXUDU

)/.DQGXEHVNULYDGHQKlUNUDIWLJDNLOOHQ"

++DQYDUDIULNDQVNXWVHHQGHP|UNK\DGYlOGLJNUDIWLJ+DGHVYDUWDWVKLUWSnVLJRFKMDJWURU
DWWEUXQDVKRUWV

)//lQJGnOGHU"

+/lQJGHQNDQVNHWLOONDQVNHnOGHUQYHWMDJLQWHPHQNDQVNHQnJRQWLQJPHOODQ
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)/1lUGXVRPVDJWJnUIUDPWLOOGRPRFKYLOOKDWLOOEDNVGLQDK|UOXUDUYDYHPYHPJnUGX
IUDPWLOORFKYDGVlJV"

+-DJEDUDVDWLOOGHQGlUNUDIWLJDNLOOHQMDJVDLQWHQnJRWPHUlQDWWMDJEDUDEDGDWWIn
WLOOEDNDPLQDK|UOXUDU

)/6lJHUKDQQnJRQWLQJGn"

++DQEDUDSXWWDGHRFKVDJnJn

)/*|UGXQnJRQWLQJI\VLVNW"

+1HMQHM RK|UEDUW MDJKDGHMDJMDJJMRUGHLQJHWI\VLVNWPRWKRQRPGlU

)/-DJI|UVWnU-XVWKlUYLG0D[YHWGXRPGHWIDQQVGHWQnJUDDQGUDPlQQLVNRUGlU"

+-DGHWIDQQVPnQJDSHUVRQHUGlU

)/8W|YHUGLQYlQGnVRPGXKDUSUDWDWRPQnJRQDQQDQVRPGXNlQGH"

+1HM

)/'HQKlUNUDIWLJDNLOOHQYDUKDQVMlOYHOOHUYDUKDQPHGQnJUDDQGUD"

+0HGGRPDQGUDI\UDWLOOIHPSHUVRQHUWLOOSOXVHQWMHMPHGGRPRFNVn

)/1lUGXVlJHUI\UDWLOOIHPSHUVRQHURFKHQWMHMlUGHWPHQDUGXGnI\UDWLOOIHPNLOODUSOXV
HQWMHMHOOHULQJnUGHQKlUWMHMHQLGRPKlUI\UDWLOOIHP"

+-DJPLQQVLQWHH[DNWDQWDOHWDQWLQJHQYDUGHWI\UDHOOHUIHPNLOODUPHQGHWIDQQVRFNVnHQ
WMHM0HQWMHMHQKHODWLGHQILOPDGH

)/6RPVDJWGXEHUlWWDUDWWQLlUXWDQI|U0D[RFKVHQVnKDPQDUQLLHQJUlQG6NXOOHGX
NXQQDYLVDI|UPLJEDUDKlUSn*RRJOH0DSVYLONHQJUlQGGHWlU"

+0P2PGXJ|UGHQYLWNDQVNHElWWUH

$9LWDUHGlU

+-DJNlQQHU RK|UEDUW 

)/6nKlUKlUKDUYL+|WRUJHWRFKMDJSHNDURFKGlUlU0D[YHWGXYDUWYDUWGXlU
QnJRQVWDQVGn"
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+6NDYLVD+lUlU0D[KlU0D[RFKGHWKlUlUGHQVWRUDPRWRUYlJHQGHWlUJDWDQ

)/3UHFLV6YHDYlJHQ

+'HWYDUKlUMDJWURUlUGHWlUGHWKlU$GLGDV RK|UEDUW "'HWYDUKlU RK|UEDUW
 

)/2FKGnSHNDUGXGnPRW$SHOEHUJVJDWDQNRUVQLQJHQ$SHOEHUJVJDWDQ2ORIVJDWDQ

+'HWYDUKlU

)/'lU3HUIHNWRFKEHUlWWDYDGKlQGHUGlU"

+-DJEDUDJLFNWLOO RK|UEDUW VDWLOOKRQRPDWWMDJlUHQEUDNLOOHMDJlULQWHHQRQG
RFKGnOLJNLOOHRFKEDUDNUlYGHDWWInWLOOEDNDPLQDK|UOXUDUDYKRQRP0HQSO|WVOLJWVnJ|U
QnJRQEDNLIUnQVORJPLJLKXYXGHW RK|UEDUW 2FKQnJRQDYQnJRQDQQDQDYGRPMDJ
YHWLQWHRPKDQWRJPLJLNUDJHHOOHUWRJWDJLPLWWKnURFKGURJPLJRFKVOlQJGHPLJSn
PDUNHQ-DJWURUGHWYDUKDQVRPUDSSDGH-DMDJWURUGHWYDUKDQVRPlUUDSSDUHHOOHUVnQJDUH
0HQHIWHUDWWMDJUDPODGHRPNXOOSnPDUNHQ RK|UEDUW WUHHOOHUI\UDDYGRPPHGDQMDJ
YDUOLJJDQGHSnPDUNHQE|UMDGHVSDUNDPLJ

2FKWYnDYGRPKDGHV|QGHUVODJQDJODVGHWMDJWURUDWWGRPKDGHVODJLWV|QGHUGRPJODVHQL
SnPLWWKXYXG-DQlUGRPGlUWYnPHGGRPPHGJODVELWDUQDI|UV|NWHDWWVOnPLJEnGHSnPLQ
PDJHRFKlYHQSnLPLWWDQVLNWH0HQMDJI|UV|NWHDWWVN\GGDPLWWDQVLNWHPHGPLQDDUPDURFK
KlQGHU-DJYLOOHLQWHEOLWUlIIDGLDQVLNWHW-DJI|UV|NWHDWWGUDGlULIUnQRFKIO\GlULIUnQPHQ
GRPOlWLQWHPLJDWWJ|UDGHW'RPVSDUNDGHPLJKHODWLGHQRFKMDJUDPODGHRPNXOOSnPDUNHQ
KHODWLGHQ2PMDJKDGHLQWH RK|UEDUW VN\GGDWPLWWDQVLNWHPHGPLQDDUPDURFK
KlQGHUGnVNXOOHGRPKDVODJLWPLJLDQVLNWHWPHGJODV

)/2PYLEDFNDUWLOOEDNVOLWHGnVnI|URPMDJI|UVWnUGHWUlWWVnJLFNGXIUDPGnRFKNUlYGH
EDUDDWWInWLOOEDNVGLQDK|UOXUDU

+-DMDJEDUDIUnJDGHKRQRPRFKYLOOHKDWLOOEDNDPLQDK|UOXUDU

)/8W|YHU RK|UEDUW JMRUGHGXQnJRQWLQJQnJRWI\VLVNWQnJRQU|UHOVHQnJRQWLQJPRW
QnJRQDYGRPKlU"

+1HMQHMLQWHDOOV

)/9HWGXYHPVRPSO|WVOLJWGnVOnUGHQKlUIODVNDQLEDNKXYXGHWSnGLJ"

+'HWYDUHQDYGRPGHWYDUHQDYGRPGlUNLOODUQD

)/.DQGXEHVNULYDGHQKlUNLOOHQVRPJMRUGHGHW"
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+-DPHQMDJRPYLInUWLWWDSnGHQGlUYLGHRNOLSSHWSn<RXWXEHGnNDQMDJYLVDKRQRPI|U
GLJ

)/-DJI|UVWnUPHQNDQGXI|UV|NDEHVNULYDKXUGHQSHUVRQHQVnJXWI|UPLJ"

++DQVORJPLJEDNLIUnQI|UDWWKDQVORJPLJEDNLIUnQVnMDJVnJLQWHKRQRPKDQVDQVLNWH
0HQVHQDUHQlUMDJWLWWDGHSnYLGHRGnVnJMDJDWWGHWYDUMXKDQVRPVSUDQJLJHQRFKNRP
IUDPHPRWPLJRFKE|UMDGHVSDUNDPLJ+DQVORJPLJPHGGHWKlUIODVNDQVRPKDGHJnWW
V|QGHU7YnDYGRPVRPVORJPLJPHGGRPJODVELWDUQD

)/-DJI|UVWnURPMDJI|UVWnUGLJUlWWGXGXNDQLQWHEHVNULYDI|UPLJKXUGHQGlUSHUVRQHQ
VnJXWPHQRPGXInUYLVDHWW<RXWXEHNOLSSVnNDQGXSHNDXWYHPGHWYDU«

+-D

)/«VRPJMRUGHGHWKlU"

+-D RK|UEDUW 

)/)|UMDJI|UVWnULQWHULNWLJWKXUYHWGXYHPGHWYDURPGXLQWHVnJYHPVRPJMRUGHGHW"

+)|UDWWMDJVnJKRQRPGlUPLWWDQVLNWHYDUYlQWnWGHWKnOOHWPHQMDJVnJKRQRPDWWKDQ
KDGHGHWKlUIODVNDQJODVIODVNDQLVLQKDQG RK|UEDUW 2FKQlUMDJYlQGHDQVLNWHWnWGHW
KnOOHWRFKJMRUGHVnGnVnKDQVORJPLJKDQVORJPHGIODVNDQJODVIODVNDLPLWWKXYXG

)/2NHM(QVHNXQG9LYLSDXVDUI|UK|UHWHQHQVHNXQGEDUDMDJNRPPHUVQDUW

3DXV

)/-DGnVNDYLVHnWHUWDUGlUYLYDUMRMDEDUDVnVnDWWMDJInUHQXSSIDWWQLQJOLNVRPDWWMDJ
I|UVWnUUlWW2PMDJKDUWRONDWGHWUlWWVnVHUGXGXVHULQWHQlUGXEOLUVODJHQPHGGHQKlU
IODVNDQEDNLIUnQ«

+0PGnVnJMDJLQWHQHM

)/0HQHIWHUDWWGXEOLUVODJHQVnYlQGHUGXKXYXGHWRFKGnVHUGXSHUVRQHQPHGGHQKlU
IODVNDQ"

+1HMLQWHGnLQWHDOOWVnDWWMDJEOHYVODJHQI|UDWWGnKDQJDYPLJLQWHQnJRQWLGDWWJ|UDGHW
0HQLQQDQQlUKDQVORJPLJPHGIODVNDQVnJMDJKRQRP

)/2NHM
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+2FKHIWHUGHWGHWYDUGHWQnJRQPDQVRPWRJPLJVnWRJWDJLPLJVnKlUVOlQJGHPLJSn
PDUNHQRFKGRPDQGUDDQWLQJHQYDUI\UDHOOHUIHPSHUVRQHUVRPE|UMDGHVOnPLJ

)/-DJI|UVWnU-DJWlQNHUEDUDVnDWWGHWLQWHlUQnJUD«QnJUDPLVVI|UVWnQG+XUYHWGXDWW
GHQKlUSHUVRQHQVRPGXI|UVWVHUlUVDPPDSHUVRQVRPVHQVOnUGLJPHGIODVNDQI|UVWnUGX
YDGMDJPHQDU"

+-DJYHWLQWHlUOLJWWDODWDOOWVnDWW RK|UEDUW VRPKDGHVODJLWLPLWWKXYXGPHGIODVNDQ
GnKDQKDGHGHQGlUV|QGHUVODJQDIODVNDQLVLQKDQG2FKGlUHIWHUKDQVORJPLJPHGGHQGlU
V|QGHUVODJQDIODVNDQ RK|UEDUW 

)/2NHMWURUMDJI|UVWnU6HQVnVlJHUGXDWWQnJRQWDUWDJLNUDJHQHOOHUGLWWKnURFKVOlQJHU
GLJRFKGXVlJHURFNVnDWWGXWURUDWWGHWlUKDQVRPUDSSDU

+0P

)/9DUI|UWURUGXDWWGHWlUKDQVRPUDSSDU"

+6HQLJnUHIWHUDWWDQGUDKDUDQGUDSHUVRQHUKDUVDJWRFKQlPQWKDQVQDPQI|UPLJRFKMDJ
KDUV|NWXSSKDQVQDPQSn*RRJOHGnQlUGnNRPPHUXSSGRPKlUYLGHRNOLSSHQRFK
<RXWXEHNOLSSHQD

)/2NHM

+0P

)/<HVRFKKXURFKGnWRONDUMDJDWWGXGnVHUGXKlUVLWXDWLRQHQVRPVNHURFKGnDWWGHWVND
YDUDGHQKlUUDSSDUHQVRPJ|UGHW"

+-DMD

)/-DVNXOOHGXNXQQDEHVNULYDKRQRPXWLIUnQGHWGHWGXPLQQV"

++DQKDGHHQVnQKlUWU|MD RK|UEDUW LJUnIlUJRFKMDJWURURFKJU|QDVKRUWVWURUMDJ

)/<HVPLQQVGXRPKDQVlJHUQnJRQWLQJLVDPEDQGPHGDWWKDQJ|UGHWKlU"

++DQVORJPLJPHQDUGX"

)/+DQVRPWDUWDJLGLQNUDJHHOOHUKnUHWRFKVOlQJHUGLJ

+1HMMDJPLQQVLQWHQnJRQWLQJMDJEDUDUDPODGHRPNXOOSnPDUNHQRFKK|OOPLJVnKlUPHQ
GRPI|UV|NWHVOnPLJEDUD
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)/2FKVHQEHUlWWDUGXGnDWWWUHWLOOI\UDSHUVRQHUE|UMDUVSDUNDSnGLJQlUGXOLJJHUQHU

+)\UDWLOOIHP

)/)\UDWLOOIHP

+-D

)/.DQGXEHUlWWDKXUGRPJ|UGHW"

+'RPYDUVnJU\PPDRFK RK|UEDUW YnOGVDPPDPRWPLJ6nDWWGHWYHUNDGHVnDWW
MDJYDUOLWHQVnQKlU RK|UEDUW VlFNDYVRPYDUI\OOGDYVPXWVVRPGRP RK|UEDUW
 EDUDVSDUNDSnGHQ'RPVSDUNDGHPLJLPDJHQRFKVORJPLJPHGJODVELWDUQDHOOHU
IODVNDQGHQGlUV|QGHUVODJQDIODVNDQLDQVLNWHWRFKPDJHQ

)/.DQGXVlJDNDQGXNDQGXEHVNULYDGRPKlUSHUVRQHUQDI|UPLJVRPJMRUGHGHWKlU"

+$OODYDUDIULNDQHURFKGRPKDGHORFNLJDKnUMDJWURUEDUDMDJWURUDWWHQDYGRPKDGHOLWH
OMXVDUHKXG2FKMDJPLQQVLQWHPHUlQVnI|UDWWMDJEOHYVODJHQ RK|UEDUW -DGRP
W\FNWHLQWHDOOVV\QGRPPLJGRPYDUVnJU\PPDPRWPLJ2PMDJKDGHLQWHVN\GGDWPLWW
DQVLNWHMDRPMDJLQWHKDGHVN\GGDWPLWWDQVLNWHPHGPLQDKlQGHURFKDUPDUGnVNXOOHGRP
KDGHVODJLWV|QGHUPLWWDQVLNWHPHGJODVELWDUQD

)/2PMDJWRONDUGHWUlWWGXNDQLQWHEHVNULYDQnJRQDYGRPYDUNHQGRPVRPVSDUNDUGLJ
RFKLQWHKHOOHUGRPGnVRPI|UV|NHUVOnGLJPHGGRPKlUIODVNRUQD"

+-R RK|UEDUW QlUWYnDYGRPKDGHJU|QDGHQHQDKDGHJU|QDVKRUWVSnVLJGHWYDU
GHQVRPVORJ RK|UEDUW VOlQJDPLJSnPDUNHQ2FKQnJRQDYGRPVRPKDGHJU|QD
E\[RUSnVLJKDGHRFNVnIODVNDLVLQKDQGRFKVORJPLJPHGGHQ'HQDQGUDVRPlYHQKDGHHQ
IODVNDVORJPLJPHGGHQMDJWURUDWWKDQKDGHVYDUWDVKRUWV RK|UEDUW )|UDWWGHWYDU
WYnDYGRPVRPVORJPLJPHGIODVNRU

)/0LQQVGXQnJRQWLQJPHUXW|YHUGnDWWGHQHQDKDGHJU|QDE\[RUSnVLJQnJRQWLQJDQQDW
VRPVRPGXPLQQV"

+1HMMDJPLQQVLQWHGHW

)/2FKMDVDPPDIUnJDGnPHGKDQVRPGXWURUGnKDGHVYDUWDVKRUWVQnJRQWLQJPHU
RK|UEDUW "

+1HMMDJPLQQVLQWHPHU+DQEnGHVORJPLJPHGIODVNDQRFKlYHQVSDUNDGHPLJ

)/2FKQlUGXVlJHUKDQYHPV\IWDUGXSnQX"
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++DQVRPKDGHP|UNDVKRUWVSnVLJ

)/,VDPEDQGPHGDWWGHWKlUVNHUNRPPHUGXLKnJRPGRPVlJHUQnJRQWLQJ"

+ RK|UEDUW MDJEDUDKnOOI|UPLWWDQVLNWHSnGHWVlWWHWRFKVN\GGDGHPLJI|UDWWLQWH
VNXOOHEOLVODJHQDYGRP

)/-DJI|UVWnU'HWKlUPHGIODVNRUQDYDUWWUlIIDUGHWQnJRQVWDQVIODVNRUQD"

+ RK|UEDUW I|UVWDYDUI|UVWD RK|UEDUW KDQVORJPLJLKXYXGHWRFKGnJLFNMX
IODVNDQJLFNV|QGHU-DJWURUDWWGHWYDUSnGHWVlWWHWDWWKDQVORJV|QGHUIODVNDQSnPLWWKXYXG
6HQQlUMDJYDUOLJJDQGHSnPDUNHQMDJKnOODUPHQVnKlURFKVN\GGDGHDQVLNWHWVnKlU0HQ
RPGXNROODUMXVWQXSnPLWWKXYXGGnVHUGXDWWMDJKDUVnUKlU2FKGHWlUEORGRFNVnVRP
V\QVKlURFKKlU

)/2FKlUGHWHIWHUJODVIODVNRUQD"

+-DGHWlUJODVIODVNRUQDVRPKDU

)/'XVlJHURFNVnDWWGXI|UV|NHUIO\«

+0P

)/«PHQGRPOlWGLJLQWH

+1HM

)/3nSnYLONHWVlWWOnWHUGRPGLJLQWHIO\"

+'RPI|UV|NWHDWWVSDUNDPLJRFKGHVSDUNDUPLJLKXYXGHWLU\JJHQRFKSnPLQDEHQ

)/6nRPMDJWRONDUGHWLJHQRPLJHQRPDWWVSDUNDGLJVnVnInUGXVYnUWRFKIO\RPMDJ
WRONDUGHWUlWW"

+-DQlUMDJI|UV|NWHSnQnJRWVlWWDWWUlWWDXSSPLJVWlOODXSSPLJRFKVnDWWWDPLJGlULIUnQ
VnDWWGRPWU\FNWHPLJRFKGURJPLJ RK|UEDUW WU\FNQHUnW

)/+XUKXUJMRUGHGRPGHWNDQGXEHVNULYDGHW"

+'RPSXWWDGHVnKlUQlUSXWWDGHPLJQHGnWVnKlURFKVSDUNDGHPLJ

)/2NHM0LQQVGXYHPHOOHUYLONDVRPJMRUGHGHW"

+$OODDOOLKRSD
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)/9DYDGKlQGHHIWHUGHW"

+6HQIO\GGHGRPGlULIUnQRFKJLFNGlULIUnQ2FKVHQNRPSROLVHQRFKDPEXODQVHQRFK
N|UGHPLJWLOOHWWVMXNKXV

)/9HWGXYDUWGRPIO\GGHYLONHQYlJGRPWRJ"

+-DJYHWLQWH

)/'XEHUlWWDUVRPVDJWDWWGHWGHWlUI\UDWLOOIHPVRPlUSnGLJbUGHWQnJRQDYGRPKlU
GHQKlUNYLQQDQVRPGXEHVNULYHUlUPHGGHWKlUVlOOVNDSHW"

+-DNYLQQDQYDUPHGGRPRFNVn

)/9DUKRQPHGLVMlOYDVSDUNDQGHWRFKVODJHQHOOHUYDYHWGXYDGKHQQHVUROOYDU"

+1HMKRQIUnQI|UVWDE|UMDQWLOOVOXWHWILOPDGHKHODWLGHQ+RQKDUDOODGRPGlU RK|UEDUW
 GRPKDUNOLSSWXWGRPGlUGHODUQDRFKKDUODJWXWGRP RK|UEDUW QLNROODUSn
DOODGRPGlUGHODUVnNDQInGnInUQLVHDOOW

)/+DUGXQnJRQDQLQJYDUI|UGRPJMRUGHGHWGRPJMRUGH"

+bUOLJWWDODWVnYHWMDJLQWHMDNDQVNHGRPlUEURWWVOLQJDU

)/9HWGXRPGXJMRUGHQnJRQWLQJVRPNDQKDRUVDNDWGHUDVUHDNWLRQ"

+1HMlUOLJWWDODWVnDWWQlUMDJIUnJDGHHIWHUPLQYlQGlUHIWHUEDGMDJEDUDDWWInWLOOEDND
PLQDK|UOXUDUEDUDGHW

)/7lQNHURPPnOVlJDQGHELWUlGHWKDUQnJUDIUnJRU"

$-DJWlQNWHIUnJDRPEDUDRPVnDWWMDJI|UVWnUQlUGHWJlOOHUGHWKlUVNHGHWQlUGXDYYlUMHU
VODJJHQRPRFKVN\GGDGLJ

+0P

$'XKDUYLVDWDWWGXGXKDUVNDGRUSnYlQVWHUKDQGRFKYlQVWHUXQGHUDUP

+2FKEnGH«

$2FKSnK|JHUXQGHUDUPbUDOODGRPKlUVNDGRUQDNRPPHUGRPLIUnQVODJPHGIODVND"

+*ODVIODVND
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$*ODVIODVNDRNHMGHQKlUIODVNDQVRPKDGHJnWWV|QGHURNHM2FKKXUPnQJDVODJPHG
IODVNDQGHQIODVNDQVRPYDUV|QGHUDYYlUMGHGXVnKlUKXUPnQJDVODJ"

+-DJYHWLQWHIDNWLVNWPHQDWWGRPVORJPLJP\FNHWIOHUDIOHUDJnQJHUPnQJDJnQJHU'RP
YDUYlOGLJWJU\PPD2PGHWVNXOOHKDKDQGODWRPEDUDHQHQGDSHUVRQ RK|UEDUW 
NXQQDWJ|UDQnJRQWLQJnW0HQDWWGRPYDUIHPSHUVRQHU

$'LQNDPUDWYHWGXYDUKDQEHIDQQVLJXQGHUGHWKlUKlQGHOVHI|UORSSHWNlQQHUGXWLOORP
KDQIDQQVLQlUKHWHQRFKJMRUGHLDNWWDJHOVHUHOOHULQWH"

+0LQYlQ RK|UEDUW KDQEDUDVDWLOOPLJDWWMDJVNXOOHJnGlULIUnQRFKVDWLOOPLJDWW
MDJVNXOOHVOlSSDRFKJnGlULIUnQ0HQHIWHUDWWGRPE|UMDGHVOnPLJRFKVORJPLJVnKDQVMlOY
VSUDQJGlULIUnQRFKI|UVYDQQ

$2NHM'RPKlUSHUVRQHUQDGHQKlUUDSSDUHQGRPDQGUDSHUVRQHUQDNlQGHGXWLOOQnJRQ
HOOHUDYGRPVHQWLGLJDUH"$OOWVnRPYLWlQNHUSnGHWKlUWLOOIlOOHW"

+1HMMDJNlQGHLQWHDOOV«

$2NHM

+«QnJRQQHM

)/8W|YHUGRPKlUSHUVRQHUQDVRPVRPJDYVLJSnGLJLGHQKlUNRUVQLQJHQLJUlQGHQYHW
GXRPGHWIDQQVQnJUDDQGUDSHUVRQHUQlUYDUDQGH"

+'lUIDQQVGHWQnJUDDQGUDWMHMHURFKMDJKHODWLGHQVDWLOOWMHMHUQDULQJSROLVHQULQJSROLVHQ

)/2FKYHWYHWGXRPGRPYDUNYDUHIWHUDWWGRPKlUVRPKDGHJHWWVLJSnGLJI|UVYXQQLW"

+-DJPLQQVLQWH)|UDWWMDJKDGHEOLYLWP\FNHWVODJHQLKXYXGHW

)/2FKXQGHUXQGHUGHWKlUKlQGHOVHI|UORSSHWYDUGXYLGQnJRWWLOOIlOOHDYVYLPPDG"

+,QWHDYVYLPPDGPHQDWWMDJYDUVO|RFKRUNHVO|VKDGHUDPODWYLG RK|UEDUW RFKMDJ
EO|GGH

)/2FKXQGHUGHWKlUKlQGHOVHI|UORSSHWLGHQKlUJUlQGHQKXUKXUOLJJHUGXSnPDUNHQRP
GXNDQEHVNULYDOLWH"

+-DJKDGHUDPODWRPNXOOSnPDUNHQSnGHWKlUVlWWHWRFKGRPVORJPLJRYDQSn

)/-DJI|UVWnUEDUDVnDWWMDJI|UVWnUUlWWOLJJHUGXSnPDJHSnU\JJSnVLGD"
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+-DJPLQQVLQWHMDJNRPPHULQWHLKnJ-DJKDU RK|UEDUW LIDOORPGX RK|UEDUW 
KlUGnPlUNHUGXDWWMDJlUVYXOOHQKlU RK|UEDUW SnKXYXGHWlYHQKlU'HWlUVYXOOHQ
RFK RK|UEDUW MDMDJKDUEOLYLWVNDGDGRFNVnRFKGHWMDJKDUVnUlYHQKlUVRPKDUGHW
EO|GGHRFNVn0LQMDQnJRQWLQJPHGPLQQlVDRFNVn RK|UEDUW KDUEOLYLWVNDGDGWURU
MDJ0LQYlQVlJHUDWWPLQQlVDlUOLWHVQHG«

)/2NHM

+«MDJWURUDWWGRPKDUlYHQVODJLWV|QGHUPLQQlVD

)/+DUKDUGXRQWLQlVDQ"

+-DJKDURQWLQlVDQMD

)/-DRFKEDUDLJHQMDJKDUMXVWlOOWNDQVNHGHQKlUIUnJDQlQGnPHQXQGHUGHWKlU
KlQGHOVHI|UORSSHWKDUGXYLGQnJRWWLOOIlOOHDQYlQWQnJRQIRUPDYI\VLVNWYnOGPRWQnJRQDY
GRPKlUSHUVRQHUQD"

+)UDPI|UPLJHOOHUEDNRPPLJ"

)/9LNDQWDEnGHRFK

+%DUDIUDPI|UPLJQlUGHQGlUNUDIWLJDNLOOHQO\IWHXSSPLJVnKlUKDOYDDYPLQDK|UOXUDU
WDSSDGHMDJMDJYHWLQWHRPGHQWUlIIDGHKRQRPHOOHUWUlIIDGHPDUNHQ6HQLQJHQWLQJ
LQJHQWLQJI\VLVNW RK|UEDUW DOOWVnLQJDI\VLVNI\VLVNDYnOGHOOHUMDJYDOGHLQWHDOOVQnJRQ
DYGRP

)/8W|YHUGHWGXKDUVDJWDWWGXKDUVDJWKDUGXVDJWQnJRQWLQJVRPSnQnJRWVlWWNDQKD
XSSIDWWDWVVRPNUlQNDQGHSnQnJRWVlWW"

+1HMMDJVYlUYLG.RUDQHQDWWMDJJMRUGHLQWHGHWMDJEDUDRFKMDJlULQWHVnEUDSnHQJHOVND
PHQI|UV|NWHlQGnPHGGRPGlUHQJHOVNDQVRPMDJNXQGHVDGRPRUGHQ´SOHDVHLPQRWDEDG
ER\ RK|UEDUW JRRGER\´RFKEDUD RK|UEDUW GRPVNXOOHDWWKDQVNXOOHOlPQD
WLOOEDNDPLQDK|UOXUDU

)/+DGHGXGUXFNLWQnJRQIRUPDYDONRKROXQGHUNYlOOHQ"

+1HM

)/1nJRQIOHUIUnJDLIUnQ"

$-DJWlQNWHEDUDK|UDGXKDUEHVNULYLWDWWGXKDGHRQWLKXYXGHWRFKDWWGXKDGHRQWLQlVDQ
KDUKDUGXRQWQnJRQDQQDQVWDQVQX"
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+-DKlULEU|VWVNHOHWWHQQlUMDJDQGDVGHWJ|UYlOGLJWRQWKlU1lUMDJDQGDVLQGHWJ|U
YlOGLJWRQW2FKPLQDEHQKlUPLQDEHQJ|UYlOGLJWRQWRFKPLQDEnGDNQl2FKKlUPLQ
DUPEnJHJ|URQWRFNVn

$.DQGXVlJDVlNHUWlUGHWKlUlUGHWKlUVNDGRUVRPKDUNRPPLWYLGGHWKlUWLOOIlOOHWHOOHU
KDGHGXRQWHOOHUUHGDQLQQDQ"

)/-DI|UV|NHUDQYlQGDWRONHQ RK|UEDUW 

+1HMMDJKDGHLQWHEUnNDWQnJRQJnQJWLGLJDUHLQQDQGHWKlUHIWHUDWWGRPVORJPLJVnILFN
MDJGRP RK|UEDUW 

$2FKMDGHWlUP|MOLJWDWWGHWUHGDQlUNODUWPHQQlUGHWJlOOHUQlUGXOnJQHUSnPDUNHQRFK
GHWYDUI\UDIHPVRPDWWDFNHUDGHGLJ9DUGRPOLNDDNWLYDDOOLKRSDHOOHUNDQGXVlJDRP
QnJRQYDUPHUHOOHUPLQGUHDNWLY"

+'HQGlUUDSSDUHVRPVOlQJGHPLJSnPDUNHQKDQYDUPHUDNWLYlQGRPDQGUD RK|UEDUW
 2FKWUHDYGRPDQGUDGRPKDGHE\[RUHOOHUVKRUWVSnVLJRFK RK|UEDUW WYnDY
GRPKDGHJODVIODVNRULVLQDKlQGHU2FKGHQVLVWDYDUGHQGlUNUDIWLJD'HQGlUNUDIWLJDNLOOHQ
KDGHLQJDJODVIODVNRU+DQVSDUNDGHRFKER[DGHPLJ

)/'nNDQYLWDGnGHQKlUGXVlJHUGnDWWGHQKlUNUDIWLJDNLOOHQGnER[DGHRFKVSDUNDUGLJ
NDQGXEHVNULYDYDUWKDQER[DGHRFKVSDUNDUGLJQnJRQVWDQV"

+gYHUDOOW)|UVWKDQWU\FNWHPLQKDOVRFKWRJWDJUXQWPLQKDOVRFKO\IWHXSSPLJ+DQKnOO
SnDWWVWU\SDPLJIUDPI|U0D[

)/2FKGXVlJHURFNVnDWWGHQKlUUDSSDUHQGnYDUPHUDNWLYNDQGXEHVNULYDSnYLONHWVlWW
KDQYDUPHUDNWLY"

++DQI|UVWVOlQJGHKDQPLJSnGHWKlUVlWWHWSnPDUNHQKDQVSDUNDGHPLJ0HQMDJPLQQV
LQWHRPKDQKDGHQnJRQIODVNDHOOHULQWHPHQMDJEDUDPLQQVDWWGHWYDUWYnDYGRPVRPKDGH
IODVNRUJODVIODVNRULVLQDKlQGHUPRWPLJQlU RK|UEDUW 

)/-D

$ RK|UEDUW 

)/1HMGnlUMDJRFNVnQ|MGlUGHWQnJRWPHUGXVNXOOHYLOMDWLOOlJJDLQQDQYLDYVOXWDU
I|UK|UHWNRSSODWWLOOGHWKlU"

+1HMMDJlUEDUDXWHHIWHUPLQUlWWYLOOIn RK|UEDUW WLOOEDNDPLQUlWWLIUnQGRP2FK
DWWMDJYLOOLQWHDWWGHQPLQUHVDVNDI|UVW|UDVSnQnJRWVlWW-DJPnVWHUHVDWLOO,UDQ RK|UEDUW
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 GHWlUPLQV\VWHUVEU|OORSRFKMDJPnVWHKLQQDPHGGHQUHVDQ2FKUHGDQKDUMDJ
VNDIIDWEnGHYLVXPRFKlYHQELOMHWW

)/%UDGnDYVOXWDUYLI|UK|UHWKHOWHQNHOWRFKMDJWDFNDUWRONHQI|UKMlOSHQ

79DUVnJRG

$-DYLKDUMXOLWHPHUIUnJRURFKVnQWGlUPHQGHWGHWNODUDUYLGHWXWDQWRON"

+-DNDQYLJ|UDGHWXWDQWRONHQ"

$-DMD

)/-DRNHMMDJVNDEDUDDYVOXWDLQVSHOQLQJHQRFNVnVnNRPPHUMDJWLOOEDNV

$2NHM

)/0HQGnWDFNDUMDJWRONHQVnP\FNHWVnOlJJHUYLSnQX

7-DYDUVnJRGKDGHWEUDKHM

)/+HMKHM


8WVNULYHWDY7+
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, BF-IGV 73 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Hosseini, Dawod
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Målsägande

Ja

Skatteverkets id-kort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande till en misshandel.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Sebastian Rosén

2019-07-20

09:42

11:02

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Förhörsrum, Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens anteckningar och frågor skrivs med kursiv stil.
Dawod berättar följande:
Jag och min kompis Mostafa var i närheten av restaurang Max och vår plan var att åka mot
T-Centralen. Utanför Max står ett gäng med sju mörkhyade personer. Mostafa går fram och
frågar en av killarna någonting medans jag går in på restaurang Max för att hämta lite vatten.
När jag kommer ut från restaurangen så ser jag hur Mostafa står och tjafsar med en kille. Den
personen som Mostafa tjafsar med visade sig senare vara rapparens livvakt. Han var jättestor,
nästan två meter lång, kraftigt byggd och hade mörka kläder på sig. Mostafa och livvakten
tjafsade och puttade på varandra. Båda två var lika arga.
Jag säger åt livvakten att de ska sluta bråka med Mostafa. Då går livvakten, rapparen och
deras kompisar därifrån. De går runt hörnet och in på en annan gata som leder bort från
restaurang Max. Mostafa börjar gå efter det här gänget och då följer jag efter Mostafa.
Mostafa går ikapp det här gänget och han börjar tjafsa med livvakten igen. Livvakten säger åt
Mostafa att sluta följa efter dem varpå Mostafa svarar att han vill ha sina hörlurar. Jag stoppar
sen Mostafa och övertygar honom om att vi ska gå därifrån. De här personerna är sju stycken
och vi var bara två så det vore dumt att bråka med dem. Jag tar Mostafas hand och sen går vi
ner för gatan, till en korsning.
När vi är vid korsningen så blir Mostafa arg och går tillbaka till gänget. Då blir det bråk och
tre till fyra personer slår Mostafa och sen slår alla sju personerna honom. Jag springer dit och
försöker avbryta bråket men då slår de mig också.
Kan du berätta mer i detalj hur bråket gick till?
Sex personer hade varsin glasflaska i händerna, alla utom livvakten för han hade inga
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tillhyggen. De här sex personerna slog Mostafa med glasflaskorna på huvudet, i ansiktet och
på armen. Det var så rörigt så jag vet inte vem som slog vilket slag eller på vilket sätt. Jag såg
bara att alla sju personerna slog Mostafa och att sex av dem hade glasflaskor.
Vart befinner du dig när Mostafa blir misshandlad?
Jag står nere vid korsningen och är cirka 50 meter bort från bråket när det väl börjar. Jag
springer upp och skall försöka avbryta bråket. När jag kommer fram så är det två eller tre
personer som slår mig med ett flertal knytnäveslag och sparkar. Jag blir sparkad på benet och
slagen på ryggen med flertalet slag och sen på armen. Jag fick ont och jag var mycket rädd.
Jag vet inte vem det var som slog mig men det var i alla fall inte han den där kända rapparen
utan det var hans kompisar.
Fick du några skador?
Jag hade ont i min rygg i två till tre dagar samt att jag fick ett skrapsår på ena armbågen.
På internet florerar det ett flertal filmer från händelsen, har du sett någon av de aktuella
filmerna?
Ja, jag har sett två filmer vid ett tillfälle. En film från restaurang Max och en från bråket på
gatan bakom Max.
Vad är din reflektion efter att ha sett filmerna, vad ser du?
På händelsen utanför restaurang Max så ser jag att Mostafa och den där livvakten tjafsar och
att Mostafa slår sin hörlurar på livvakten. Den händelsen såg jag inte i verkligheten eftersom
jag var inne på Max vid det tillfället. På den andra filmen så ser jag det som jag ovan har
berättat, det vill säga att Mostafa och jag följer efter det här gänget och efter ett tag så börjar
alla att slå Mostafa. Den där rapparen kastar Mostafa i backen.
Vad hände innan Mostafa blev kastad i marken?
Livvakten och Mostafa pratade lugnt med varandra. Sen kommer rapparen och kastar
Mostafa i backen och sen slår och sparkar honom när han ligger ner på marken.
Vad gör Mostafa precis innan rapparen kastar honom i backen?
Absolut ingenting. Den här rapparen blev bara arg från ingenstans och kastar Mostafa i
backen och sen slår och sparkar honom. Sen kommer rapparens alla vänner och ansluter
rapparen och fortsätter misshandeln. Rapparen fortsätter att slå Mostafa även när hans vänner
anslutit till bråket.
Gör Mostafa något utfall mot gänget precis innan han blir attackerad?
Nej.
Är Mostafa hotfull mot någon i gänget?
Han var hotfull mot livvakten där tidigare. Vet inte varför Mostafa var så arg på honom.
Mostafa slog ju livvakten med sina hörlurar där utanför restaurang Max. Men precis innan
Mostafa blev slagen så var han inte hotfull mot dem.
Hade du eller Mostafa några tillhyggen i händerna?
Nej, absolut inte.
Du berättade tidigare om att sex personer hade glasflaskor, berätta mer om det?
Alla sex personerna förutom livvakten hade glasflaskor i sina händer. Två personer kastade
varsin glasflaska på Mostafa. Jag såg dock inte vilka det var som kastade eller riktigt var de
träffade. Fyra personer slog Mostafa i huvudet, ansiktet och på armen med sina glasflaskor.
Jag såg inte vilka det var som slog Mostafa med flaskorna. Jag kommer inte ihåg för att
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allting hände så snabbt och jag var så rädd.
Han som du benämner som rapparen, slog han Mostafa med glasflaskan?
Jag vet inte.
Fanns det glaskross på gatan ni var på?
Ja, det låg glas överallt efter att de kastat och slagits med flaskorna.
Fanns det glaskross på marken där Mostafa kastades omkull?
Nej, det låg inte något glas där på marken. Men det blev glas där efteråt eftersom de slog
honom med glasflaskorna.
Fanns det glaskross på marken innan slagsmålet började?
Nej.
Vart fick gärningsmännen tag i glasflaskorna?
Det stod glasflaskor på marken bakom Adidas-affären. De tog upp varsin glasflaska därifrån.
Det var i samband med att Mostafa följde efter gänget.
Under slagsmålet, var det någon gärningsman som var mer aktiv än de andra?
Nej, alla sju personerna slog och sparkade Mostafa lika mycket. De gjorde det tillsammans.
Var det någon gärningsman som lämnade platsen tidigare än de andra?
Nej, ingen lämnade platsen tidigare utan hela gänget genomförde misshandeln tillsammans
och sen lämnade platsen tillsammans.
Varför gick Mostafa fram till det här gänget från första början utanför restaurang Max?
Han gick fram och frågade den där livvakten om han hade hasch. Livvakten sa då åt Mostafa
att det finns på ett annat Max och att han skulle gå dit istället.
Var det därför dispyten mellan Mostafa och livvakten uppstod?
Jag vet inte men kanske.
Varför gick Mostafa efter gänget när gänget valt att lämna platsen?
Han ville ha tillbaka sina hörlurar.
Vid den tidpunkten, var inte hörlurarna då redan trasiga?
Ja det var de. Jag vet inte varför han gick efter gänget egentligen. Han kanske ville ha pengar,
jag vet inte. Men Mostafa var arg på dem.
Kan du beskriva personerna i det här gänget som ni bråkade med?
Jag var så rädd och allting hände så snabbt så kommer inte ihåg vad de hade på sig för kläder
eller hur de såg ut. Men den där livvakten var typ två meter lång, kraftigt byggd, mörkhyad
och hade svarta kläder på sig. De andra i gänget var också mörkhyade, några hade långt hår
och de var kanske 180cm långa. Jag kommer inte ihåg mer än så.
Kan du beskriva Mostafas skador?
Det var blod överallt. Mycket blod. Det rann blod från hans ansikte och från hans arm. Armen
var uppskuren, det såg ut som att han hade blivit knivhuggen. Det såret fick han från när han
blev slagen med glasflaskan.
Såg du vilken gärningsman som orsakade Mostafa skadorna på armen?
Nej.
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Innan bråket, hade Mostafa några skador då?
Nej, det hade han inte.
Den aktuella kvällen där ni hamnade i bråk, hade ni druckit alkohol och/eller brukat
narkotika då?
Nej, vi hade varken druckit alkohol eller knarkat.
Uppläst och godkänt ur anteckningsform.

313
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Hall, Johan
Den hörde är

ID Styrkt

Annan

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Identifiering av misstänkt
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-02

17:50

17:57

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Telefonförhör

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Telefonförhör
Konceptförhör

KK
Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv text.
Johan Hall jobbar som säkerhetsvakt/ordningsvakt på Grand Hotel och var på plats vid
säkringen av övervakningsfilmen från Grand Hotel 2019-07-02.
På övervakningsfilmen kan vi se ett sällskap som lämnar hotellet omkring kl. 20:53, är
någon i sällskapet samma person som kallar sig för Asap Rocky?
Jag vet inte, jag har inte interagerat med dem, vår nattkollega har haft mer att göra med dem.
Han börjar ikväll runt kl. 19:00.
Du känner alltså inte igen någon i sällskapet som syns på övervakningsfilmen?
Nej jag kan nog inte göra det, det är nattkollegan som eventuellt skulle kunna det.
Vad heter kollegan?
Tedros (förhörsledarens anteckning: med observation för stavning). Jag tror att han har
bättre möjlighet att identifiera "Asap Rocky".
Uppläst och godkänt.
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Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Chowdhry, Tenvir-Akhtar
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Identifiering av misstänkt
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-02

18:35

18:39

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Telefonförhör

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Telefonförhör
Konceptförhör

KK
Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv text.
Tenvir-Akhtar jobbar som säkerhetsvakt/ordningsvakt på Grand Hotel och var på plats vid
säkringen av övervakningsfilmen från Grand Hotel 2019-07-02.
Kan du identifiera personen med vit tjocktröja och svart/gröna short som lämnar hotellet
omkring kl 20:53 2019-07-02?
Det är Asap Rocky.
Kände du igen någon mer i sällskapet som syntes på övervakningsfilmen?
Jag kände igen livvakten mr Williams. Jag tror han kallas för Tim Williams.
Vad hade livvakten på sig vid tillfället då de lämnade/kom tillbaka till hotellet?
Han hade samma svarta tshirt som han hade på sig då dem checkade in. På tshirten hade han
något Asap Rocky tryck med bokstäver på.
Du kan alltså identifiera dem vid både tillfällena då de lämnar hotellet omkring 20:53 tiden
och då det återvänder?
Ja. Två av fyra personerna kan jag med säkerhet säga bor på hotellet, och det är dem två som
är Asap Rocky och livvakten Williams.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Hercules, Abigail Marie
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Pass USA nr 58065081.
Utfört av Nina Persson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Semtix tolk Magnus Lund

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör angående grov misshandel alt misshandel den 30 juni 2019, Apelbergsgatan 35,
Stockholm kl 21.45-22.00
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Nina Persson

2019-07-02

23:52

01:08

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Norrmalms polisstation

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren (FL) informerar Hercules att det är ett vittnesförhör.
FL, känner du igen händelsen som jag har beskrivit för dig?
Hercules, vi gick omkring i grannskapet.
FL, känner du till något om händelsen?
Hercules, det var en kille som kom fram och började trakassera oss. Vi gick på gatan men då
kom killen efter oss och frågade efter ice, det är narkotika tror jag. Vi sa att vi inte visste vad
han pratade om och vi gick åt ett annat håll och vi sa att han skulle gå iväg. Cirka 2 minuter
senare kom vi fram till ett Mc Donalds ställe och vi stod vid hörnet och killen kommer efter
oss. Vi sade åt honom att gå iväg.
Rocky satt ner och vi andra står framför honom. Vakten (Tim) står bredvid oss och han säger
till killen, var snäll och sluta besvära oss. Då kommer det fram en kompis till den unga killen
och han frågade på dålig engelska, vad står på, vad står på. Båda killarna pratade dålig
engelska. Vi säger till killarna att gå därifrån men de stannar. En av killarna hade sönder sina
hörlurar som han hade med sig och han kastade dem i luften. Vakten tog mot lurarna i luften
och han började blöda från sin hand.
Vakten lyfte upp killen och lyfte honom åt sidan och han säger, låt oss vara ifred. Då lyfter
grabben upp sina knytnävar, båda nävarna och han sa att han skulle djävlas med dom.
Vakten säger, snälla låt oss var ifred, låt oss vara ifred. Vi börjar gå åt ett annat håll igen men
kille kommer efter och han skriker att ni hade sönder mina hörlurar, han skriker det tre gånger.
Rocky lade sin hand på hans axel och han sade att det hade de inte gjort, utan det hade han
gjort det och han sa, var snäll och gå härifrån. Vi började gå gatan mot en allé men killen
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kommer efter och han skriker.
Det kommer tre tjejer och eftersom killen pratade dålig engelska tänkte de att tjejerna kunde
hjälpa till att översätta att de ville att han skulle gå iväg och att det inte var dom som haft
sönder hörlurarna. Harcules säger att nu, skrek till och med jag att han skulle gå.
Vi gick åt ett annat håll igen. Kille kom upp bakom Tim och han slog mot Tim. Killens
kompis kom fram till dom och han lade sig i. Killen svingade igen ett slag mot Tim men då
försvann kilens kompis.
Hercules säger att killen hade följt efter dom i 15 minuter. De tre tjejerna hade berättat att
killarna använder droger och de brukar slå folk och de brukar vara i området.
FL, vad hände sedan?
Hercules, det blev slagsmål men det var självförsvar.
FL, hur menar du?
Hercules, killen hade trakasserat oss och måttade slag mot vakten och han gick efter oss.
FL, träffade slaget mot vakten?
Hercules, ja.
FL, var träffade slaget?
Hercules, uppriktigt sagt kunde jag inte se det för jag stod bakom dom.
FL, beskriv slagsmålet?
Hercules, normalt slagsmål, inte för aggressivt.
FL, vilka var inblandade i det?
Hercules, de två killarna som hade trakasserat oss och Rocky, Body, Tattu och Tim mera vill
jag inte säga om det.
FL, vad gjorde du under slagsmålet?
Hercules, jag blandade mig inte i slagsmålet eftersom jag är tjej men jag spelade in allt för för
att visa att de inte gjorde något fel.
FL, var det någon som hade tillhygge?
Hercules, nej men det var en gränd så det fanns glas där men det var ingen som använde
någon flaska.
FL, var det någon som blev skadad?
Hercules, killen blev skadad. Rick hade ont i handleden och Tim fick ett jack i handen efter
att killen kastat hörlurarna. Killen var drogad, så han slutade inte.
FL, hur slutade bråket?
Hercules, det bara slutade.
FL, spelade du in händelsen på din mobil?
Hercules, nej.
FL, hur spelade du in händelsen?
Hercules, inte på min telefon.
FL, När lämnar du Sverige?
Hercules, jag reser i morgon.
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FL, Ska du till USA eller någon annan stans?
Hercules, någon annanstans.
FL, vilket hotel bor du på?
Hercules, Grand hotel.
FL, är det något mera du kan berätta om händelsen?
Hercules, ingen av oss gjorde något fel. Ni har sett medias film och media har vinklat filmen
och ni har fått fel uppfattning om vad som hände. Killarna var drogpåverkade och den ena
slog mot Tim och de följde efter oss länge och trakasserade oss hela tiden.
Kl 00.30 togs en paus i förhöret. Kl 00.50 återupptogs förhöret.
FL, informerar att polisen kommer att ta hennes mobil i beslag.
Hercules, med filmen finns inte i min telefon. Det är min jobb telefon och jag är i stort behov
av den. Jag måste få tillbaka den snabbt.
FL, vilken telefon använde du när du filmade?
Hercules, en kompis men kan jag inte säga.
Förhöret uppläst och godkänt.
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Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Löfmark, Elvira
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av händelsen 2019-06-30 kl. 21:45 tom. 22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Emelie Flodin Olsson

2019-07-03

14:01

14:19

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren benämns vidare som FL. Förhörsledarens frågor skrivs med fetmarkerad text.
Vittnet benämns som Elvira.
Elvira informeras om att det är ett vittnesförhör och att det gäller händelsen den 30.e juni kl.
21:45 tom. kl. 22.00.
FL: Berätta vad du sett av händelsen den 30.e juni.
Elvira: Vi stod vid en vit bil lite längre bort på gatan. Jag och Melita hade precis träffat
Christoffer och hans kompis. Sen stod vi och pratade, sen hörde vi som en glasflaska som
smällde, sen tittade vi upp på gatan. Sen såg vi hur några killar gick emot en annan kille, det
jag kommer ihåg av killarna var att dom var fler, det jag kommer ihåg av killarna var att en
hade gröna shorts och typ en vit hoodie, och så var det en till kille som hade gröna byxor som
var lite gula med streck och en vit tröja, sen kommer jag inte ihåg vad dom andra killarna
hade på sig för det var ganska vanliga kläder. Han som killarna gick emot hade vit tröja och
ett par jeans, något sånt, han var ganska vanligt klädd.
FL: Vad gjorde killarna som gick emot den andra killen?
Elvira: Dom sparkade och slog honom och kastade honom i marken.
FL: På vilket sätt sparkade och slog dom honom?
Elvira: Jag kommer inte ihåg exakt händelseförloppet, dom kastade runt honom, och sparkade
och slog, även när han låg ner har jag för mig. Killarna både sparkade och slog innan dom
drog iväg. Då försvann killarna från platsen upp mot Kungsgatan/Sveavägen. Efter det satt
han som killarna gick på, han satt kvar eller låg kvar och så stannade han där. Och så var det
också två tjejer som var med honom till ambulans och polis kom.
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FL: Hur många var killarna?
Elvira: Dom var minst 4-5st, en större grupp.
FL: Den personen som dom gick emot, var han ensam eller med någon?
Elvira: Jag tittade upp när jag hörde glaskrosset, för vi stod och pratade nere vid Christoffers
bil. Jag vet inte om tjejerna var med honom innan.
FL: Förutom dom andra två tjejerna, var det någon annan som var med honom eller
var han ensam?
Elvira: Han såg ganska ensam ut, men han kan ha varit med kanske en kille en någonting.
FL: Gruppen med killar som sparkar och slår, kan du säga vem av dom som gör vad?
Elvira: Jag har lite svårt att göra det exakt.
FL: Såg du om samtliga i gruppen sparkade och slog eller om det var någon som var
mer drivande?
Elvira: Killarna samlades runt honom (runt honom som fick motta sparkar och slag), så jag
vet inte om någon var mer eller mindre delaktig, alla var nära honom när det hände. Dom
gick emot honom som en grupp.
FL: Såg du om killen gjorde något mot gruppen?
Elvira: Jag vet inte vad som hände innan, jag såg inte vad som hände innan det där.
FL: Hur skulle du beskriva personerna till utseendet? (längd, ålder, nationalitet, osv)
Elvira: Dom var typ normallånga, sen vet jag inte vad jag ska säga mer än det.
FL: Vart stod du?
Elvira: Vid den vita bilen lite längre ner på gatan, jag var en bit ifrån men det syntes ändå
ganska tydligt, det är en öppen gata.
FL: Hur långt ifrån var det?
Elvira: Jag är dålig på att uppskatta. Men en bit ifrån.
FL: Hörde du om det sades något, skrik eller prat?
Elvira: Nej.
FL: Hade du druckit alkohol?
Elvira: Nej det hade jag inte.
FL: Så du var inte berusad?
Elvira: Nej.
Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Karlsson, Simon
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av händelsen 2019-06-30 kl. 21:45 tom. 22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Emelie Flodin Olsson

2019-07-03

15:17

15:23

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren benämns vidare som FL. Förhörsledarens frågor skrivs med fetmarkerad text.
Vittnet benämns som Simon.
Simon informeras om att det är ett vittnesförhör och att det gäller händelsen den 30.e juni kl.
21:45 tom. kl. 22:00.
FL: Berätta om händelsen, vad du sett eller noterat.
Simon: Jag och mina vänner satt och snackade i bilen, satt och åt glass. Så hörde vi en flaska
smälldes typ, så tittade jag ut bort dit, jag såg att det hände någonting men jag såg inte exakt
vad som hände. Min kompis Christoffer ringde polisen.
FL: När du säger att du tittade bort dit, vad tittade du mot då?
Simon: Jag tittade upp mot korsningen där glasflaskan smällde.
FL: Vad såg du där uppe?
Simon: Jag såg ett gäng som jag inte vet riktigt vad dom sysslade med, men det var en
misshandel uppenbarligen som pågick, står det i alla fall, det är det man läst i tidningen.
FL: Hur långt ifrån befann du dig?
Simon: 100 meter ungefär.
FL: Vet du hur personerna såg ut?
Simon: Nej jag kollade inte så noga.
FL: Jag tolkar det som att du inte sett särskilt mycket?
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Simon: Jag såg inte mycket alls, jag koncentrerade mig på mig glass.
FL: Är det något du känner att du vill tillägga eller någon mer information att bidra
med i förhöret?
Simon: Nej, jag såg så pass lite. Det min kompis bidrog med var väl att ringa er.
Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Öhlén, Erik
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne till grov misshandel på Apelbergsgatan den 30/6
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Karl Rosén

2019-07-03

13:26

13:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fetstil och Erik Öhléns svar står i normaltext
Kan du berätta vad du bevittnat den här kvällen?
Vi satt på uteserveringen på Auld Pub närmst kanten och tittar upp mot Sveavägen och ser
vad som ser ut att vara två grupper som slåss. Jag börjar ringa SOS och släpper
uppmärksamheten på slagsmålet lite. Det går ganska fort men jag ser en man i vit huvtröja
och att en person blir liggande och tre andra personer delar ut sparkar och slag i ca 5
sekunder. Sen går de upp mot Sveavägen. Efter en liten stund kommer en annan grupp och
kollar läget med personen som ligger ner och efter ytterligare några sekunder så kommer
personen som legat ner upp på benen och sen så kommer jag fram till SOS och informerar om
vad som hänt. Allting går väldigt fort och jag vet inte exakt hur många som är inblandade i
bråket men jag fick då initialt en känsla av att det var två grupper som slogs.
Var sitter ni någonstans?
Vi sitter på uteserveringen längst ner vid Apelbergsgatan, vi ser bara rakt fram och ser
korsningen och ser från och med att det att bråket pågår.
Har du sett några videoklipp från händelsen?
Jag har sett ett videoklipp från TMZ och två klipp från rapparens instagram.
Kan du försöka skilja på vad du sett i filmerna och vad du såg i verkligheten?
Jag känner igen från att personen ligger ner men i videon är det mer detaljer än vad jag ser på
plats. När jag var där så ser jag när personen ligger ned och det ser ut som att flera personer
slår och sparkar på honom. Men jag vet inte hur många slag eller sparkar det är eller vem som
gör vad.
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Är det någonting från händelsen som sticker ut, något som du tänkt extra på?
Det jag kommer igår mest är att någon ger en sista spark över ryggen. Personen ligger ned på
marken och han ligger med ryggen mot mig.
Vet du vem som sparkade?
Nej men de andra personerna hade börjat gå och då gav den personen en sista spark i ryggen.
Sparken var i ilska, det var inte självförsvar.
Hur många personer var delaktiga vid bråket?
Första känslan efter att ha tittat ditåt så ser det ut som två grupper som slåss, jag skulle säga
att det är ca 8 personer där som springer runt omkring eller deltar i bråket. Exakt hur många
som slåss vet jag inte.
Kan du beskriva de inblandade personerna?
Nej det kan jag inte men jag vet att jag ser en vit huvtröja och det sa jag till SOS när jag
ringde så det är inte påverkat.
Gör personen som ligger ned eller någon annan person motstånd eller slår mot
personerna som slår och sparkar han som ligger ned?
Jag ser inte om någon gör något motstånd, första känslan var att det var ett slagsmål och att
en person förlorar och faller. Men ser inget mer specifikt.
Hur mycket alkohol hade du druckit när händelsen inträffade?
Vi hade bestämt träff för öl efter 18:40. Jag tror vi hade druckit 4-5 öl. ( Erik uppger att han
ska återkomma till förhörsledaren med exakt hur många öl de drack efter att ha kollat
kontoutdrag och med sin kompis. Se PM)
Gruppen som kommer fram till personen som ligger ned efter slagsmålet. Var de
tillsammans med personen som ligger ned?
Jag vet inte vilka som kom fram efteråt. De borde varit nära händelsen men inte bråkat men
de gick fram när de som slagits gått. Jag vet inte om de kände varandra.
Har du pratat med någon om händelsen?
Ja min kompis har sett någon bli upptryckt mot en pelare.
Hur satt ni på uteserveringen?
Jag hade ryggen mot Apelbergsgatan och min kompis satt mot mig så vi satt ju så vi fick
vrida oss 90 grader åt sidan.
Har ni dokumenterat något från händelsen? Tagit fotografier med mobilen eller
liknande?
Nej
Var du i kontakt med polis eller ambulans på platsen?
Nej
Har media varit i kontakt med dig?
Nej men för er information så jobbar min kompis som redigerare på Aftonbladet.
Vad heter din kompis och har du några kontaktuppgifter till honom?
Anders Calderon. Han bor i södra Stockholm, tror Huddinge.
Är det något du vill tillägga?
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Ja, jag vill bara förtydliga att jag inte vet om det är två grupper som slåss utan det är en
mental gissning. Jag ser ett stort bråk och en person faller till marken så känslan var ju att
några var fler.
Uppläst och godkänt
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Calderon, Anders
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne till Grov misshandel på Apelbergsgatan på kvällen den 30/6
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Karl Rosén

2019-07-04

09:40

09:52

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor står i fet text och Anders Calderons svar står i normal text
Kan du berätta vad du bevittnat den här kvällen?
Vi satt på uteserveringen på Auld pub, den irländska puben på Kungsgatan ner mot
Apelbergsgatan. Jag hör en smäll, det lät som en glasflaska krossades. Jag ser massa
människor, jag behöver luta mig framåt och titta höger för att se och då ser jag 4-5 personer
och en person i vit hoodie som slänger en person i backen och ser någon svinga mot
personen. Det hela går väldigt snabbt och sedan tror jag att de går mot Sveavägen men jag
minns inte riktigt
Var sitter ni?
Vi sitter på uteservering vid platserna närmast Apelbergsgatan.
Har du sett några videoklipp från händelsen?
TMZ videon har jag sett.
Kan du försöka skilja på vad du sett i filmen och vad du såg i verkligheten?
Jag försöker om att minnas men det jag vet att jag såg var den vita hoodien för jag och Erik
pratade om den. Videon förstärkte att det var flera som stod och slog.
Är det någonting från händelsen som sticker ut, något som du tänkt extra på?
Nej
Vi har fått uppgift om att du kan ha sett någon bli upptryckt mot en vägg, kan du

Förhör med Calderon, Anders; 2019-07-04 09:40 diarienr: 5000-K806954-19

326

beskriva det?
Nej det är inget jag minns.
Kan du beskriva de inblandade personerna?
Nej det blir som en stor röra bara. Det var den vita hoodien som stack ut, kanske för färgen.
Vet du vem som gjorde vad i slagsmålet?
Ett slag från vita hoodien men inget mer.
Hur många personer var delaktiga vid bråket?
Uppskattningsvis 4-5 personer
Gör personen som ligger ned eller någon annan person motstånd eller slår mot
personerna som slår och sparkar han som ligger ned?
Nej det ser ut som att en person blir utsatt för en misshandel av de andra. Det vill säga 3-4
mot 1
Hur mycket alkohol hade du druckit när händelsen inträffade?
Det var fem i tio och vi hade druckit 1-2 öl och en whiskey.
Ser du några andra människor på platsen än de som är inblandade i bråket?
Nej jag ser inga andra människor på platsen.
Har ni dokumenterat något från händelsen? Tagit fotografier med mobilen eller
liknande?
Nej
Var du i kontakt med polis eller ambulans på platsen?
Nej
Har du haft kontakt med media?
Jag jobbar på Aftonbladet men inte som privatperson
Är det något du vill tillägga?
Nej

Uppläst och godkänt
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Dahlman, Maija
Den hörde är

ID Styrkt

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne

Nej

polisman i tjänst

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande grov misshandel på Apelbergsgatan den 30/6
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Karl Rosén

2019-07-10

14:52

15:04

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Dahlman får frågan om vad hon såg på brottsplatsen den aktuella dagen. Hon berättar att hon
var första polispatrull på plats vid misshandeln på Apelbergsgatan. De blir invinkade vid Olof
Palmes gata och ser målsäganden sittandes i hörnet Apelbergsgatan/Olofsgatan. De får
information på radion om att de misstänkta lämnat Apelbergsgatan i riktning mot Sveavägen
och att de ska ha haft glasflaskor med sig. Dahlman berättar att hon söker av Apelbergsgatan,
från korsningen Apelbergsgatan/Olofsgatan till och med upp till Sveavägen. Hon uppger att
hon letar efter glaskross eller något annat som kan kopplas till misshandeln.
Dahlman berättar vidare att hon hittar en krossad glasflaska på Apelbergsgatan som hon
dokumenterar genom att fotografera. Hon diskuterar med sina andra kollegor om de ska ta allt
glaskross i beslag men kommer fram till att de endast ska ta flaskhalsen i beslag.
På fråga om det fanns något annat intressant på platsen så uppger hon att det var blod där
målsäganden satt när de kom men att de inte hittade blod någon annanstans på gatan.
Dahlman får frågan om det fanns något annan krossad flaska på platsen och hon uppger att
hon sökt av hela korsningen Olofsgatan/Apelbergsgatan och Apelbergsgatan från korsningen
upp till Sveavägen och det är det enda glaskrosset som finns på den sträckan. Hon uppger
även att om det funnits mer glaskross så hade de dokumenterade det då de letade efter
glasflaskor. Hon uppger att hon kollade ordentligt när hon sökte av.
Dahlman tillägger att det var sju poliser på plats och att det är osannolikt att de skulle missat
något annat spår på den sträckan där misshandeln ska ha ägt rum
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Uppläst och godkänt
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, BF-IGV 71 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Karlsson Landeskog, Christoffer
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av händelsen den 30.e juni.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Emelie Flodin Olsson

2019-07-17

10:14

10:26

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren benämns vidare som FL. Förhörsledarens frågor skrivs med fetmarkerad text.
Vittnet benämns som Christoffer.
Christoffer informeras om att det gäller händelsen från 30.e juni.
FL: Berätta om händelsen, vad du sett för något.
Christoffer: Jag hörde att det först krossades en glasflaska i backen. Sen hörde vi att det
började smälla och slåss längre upp på gatan. 4 eller 5 stycken hoppade på en kille som blev
inkastad i en glasruta och sedan att dom slog och sparkade på honom när han låg ned. Dom
var 4 eller 5 stycken.
Jag försökte ringa er så fort som möjligt, jag stod inte och tittade jättenoga. Sen tog det 5-10
minuter innan ni kom.
FL: Såg du vem som gjorde vad?
Christoffer: Nej jag var för långt bort för att se ansikten.
FL: Såg du hur personerna var klädda?
Christoffer: Jag har berättat det när jag ringde in, nu kommer jag inte ihåg exakt.
FL: Kommer du ihåg någonting om hur personerna var klädda?
Christoffer: Det var någon som hade gröna byxor eller grön tröja eller något. Någon var
väldigt stor som jag minns. Det är svårt för jag skulle kunna gå in och kolla på filmerna och
se exakt hur dom ser ut. Men det är som jag kommer ihåg utifrån vad jag sett.
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FL: Minns du om alla slog och sparkade på han som låg ned eller om det var någon
enstaka?
Christoffer: Om det var flera som slog och sparkade och om någon stod vid sidan av och
filmade vet jag inte, om merparten var med och någon stod på sidan, det vet jag inte, det var
inget jag tänkte på.
FL: Skulle du kunna säga om någon var mer eller mindre drivande?
Christoffer: Jag hann inte se sånt, eller lägga märka till det. Jag såg att det var en som låg på
backen och resten slog och sparkade.
FL: Personen som låg på backen, kan du beskriva honom till utseendet?
Christoffer: Utländsk kille, osäker på tröja. Kommer bara ihåg att han var utländsk.
FL: Såg du vad han gjorde i det hela? Han som blev slagen?
Christoffer: Nej, det har jag sett på filmer i efterhand, vi såg bara själva bråket på gatan.
FL: Hur långt från stod du?
Christoffer: 100 meter ned på gatan, eller 50 meter ned. Bakom Mc.donalds på Kungsgatan,
lite längre ned på gatan (gränden)
FL: Hade du druckit någon alkohol?
Christoffer: Nej jag körde bil, inte berusad.
FL: Vilka var du med?
Christoffer: Min flickvän, hennes kompis och en till kompis.
Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Ali, Farhia Omar
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne till en misshandel vid Hötorget i Stockholm, söndagen den 30/6
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Karl Rosén

2019-07-18

13:04

13:32

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fet/kursiv text och Farhias svar skrivs i vanlig text.
Kan du berätta vad som hände den aktuella kvällen?
Vi var vid Hötorget, jag är inte från Stockholm. Vi var på Max och ser Asap Rocky utanför.
Jag vet inte riktigt vem det är men mina kompisar vet och efter en stund kom jag på det
också. Vi går ut för att ta en bild med honom men ser att de är upprörda så vi håller oss lite på
avstånd. När vi kommer fram så frågar vakten om vi kan översätta. Vi förklarar för de andra
killarna att de ska låta dem vara. Den här killen säger att de haft sönder hans hörlurar. Asap
säger att killen slagit dem med hörlurarna och att de gått sönder då. Vi frågade killen om han
visste vem Asap är och han säger till oss att han inte vet vem det är och han frågar om vi kan
ringa polisen. Vakten blödde från handen sa att han verkligen kan slå honom men att han inte
ville. Sen så eskalerade allt.
Kan du berätta mer i detalj vad det var som hände när det eskalerade?
De i Asaps gäng fick nog. En av Asap Rockys vänner hade en eller två glasflaskor och de
slog killen med glaset. Sen hände slagsmålet på videon.
Vad var det som gjorde att situationen eskalerade?
Det kommer en annan tjej som frågar mig och mina kompisar på engelska om de här två
killarna hade gjort något mot oss och vi sa nej. Tjejen sa att de tafsat på henne och hennes
tjejkompis och sen gick hon fram till Asap Rocky och säger det till honom också.
Vad hände sen?
Asap tog tag i killen och kastar honom i marken och sen slår dem och sparkar honom.
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Såg du vem som gjorde vad i slagsmålet?
Asap tar tag i killen och kastar honom och där börjar de slå. Jag minns inte vem som gjorde
vad, alla slår och sparkar men jag minns inte vem som gjorde vad.
Vem var det som höll i glasflaskan?
Det var inte Asap som slog med glaset, det var en av vännerna som hade glaset.
Vem var det som slog killen med glaset?
Det var Asap Rockys kompis, han som höll i glaset. Det var han som slog.
Var träffade slaget med glasflaskan?
Jag ser inte riktigt var den träffar, kanske ryggen. Killen som blev slagen sa sen att han fick
glaset krossat över ryggen.
Gick flaskan sönder när personen slog?
Ja, jag tror den gick sönder på personen.
Såg du hela eller delar av händelseförloppet?
Jag såg inte vad som hände vid Max men jag så hela händelsen vid slagsmålet. De slog
honom och sen gick de iväg.
Hörde om de involverade personerna sade något till varandra innan slagsmålet?
Nej, hörde inget. Vi sprang iväg när de började slåss. Vi blev rädda men hörde ingenting.
Hur upplevde du att de i Asap Rockys grupp uppträdde? Vilket känslotillstånd uppfattade
du att de var de i?
De var normala. De var inte arga när de pratade utan de var väldigt lugna.
Vem var personen som kastade killen på marken?
Asap Rocky tog tag och kastade, det ser man ju på videon. Han tog tag och kastade honom.
Varför gjorde han det?
Det var nog inte planerat utan var något som bara hände i slagsmålet.
Såg du vad som hände strax innan killen blev kastad på marken?
Jag och mina kompisar står och pratar om att lämna sen så gick det väldigt snabbt. Det hände
som jag sa innan.
Hur upplevde du att killen som blev kastad på marken uppträdde?
Han var väldigt aggressiv mot Asap Rocky och hans gäng men inte mot oss. Han ville ha
hjälp av oss och frågade om vi kunde ringa polisen.
Kan du beskriva vad som hände då målsägande låg på marken?
Min tjejkompis sa att han blev medvetslös en stund. Han mindes ingeting sen, bara sitt namn.
Han hade en kompis men han försvann.
Såg du ifall någon annan höll i något tillhygge?
Nej jag såg inga andra.
Var det något krossat glas på platsen?
Ja, jag tror glaset gick sönder när han slog personen.
Vet du hur många gånger han som hade glasflaskan slog med glaset?
Nej, jag vet inte hur många slag.
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Såg du några skador på de involverade personerna?
Han killen som blev slagen blödde ganska mycket och han sa att han hade ont ryggen.
Vakten blödde från handen.
Såg du några andra skador på någon?
Nej
Hur lång tid tog det från att du gick ut från Max till att slagsmålet på Apelbergsgatan var
slut?
Det pågick ganska länge, de höll på att diskutera och vi höll avstånd och de verkade inte vara
på ett bra humör.
Kan du uppge en uppskattad tid?
Nej
Var det någon mer i ditt sällskap som bevittnade detta?
Vet inte.
Som du sa så finns det ju film på slagsmålet, var det du eller någon av dina kompisar som
filmade det?
Det var en av oss som filmade.
Vem var det som filmade?
Vet inte
Vem är det som har filmen nu?
Vet inte men det är all film som finns som ligger ute.
Men det är ni som filmar allt som ligger ute på nätet som visar slagsmålet?
Ja
Vad händer i andra sekvensen av videon där man ser gruppen intill väggen?
Jag vet inte
Är det före eller efter händelsen när killen slängs i marken?
Jag vet inte riktigt, jag sprang iväg för jag blev rädd men tror efter.
Kommer målsäganden upp under bråket eller ligger han på marken hela tiden?
Jag minns inte.
Vart stod du i förhållande till händelsen?
Jag står på den sidan där man filmar slagsmålet. Typ bakom kameran
Var sprang du sen?
Jag sprang mot stora vägen.
Hade du druckit någon alkohol eller droger den kvällen?
Nej
Är det någonting du skulle vilja tillägga?
Nej
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Uppläst och godkänt

335
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, BF-IGV 34 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Mohamed, Khadra Zaki
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Nationellt id-kort nr:
73102188

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sina iakttagelser av GROV MISSHANDEL 2019-06-30 på Kungsgatan/Apelbergsgatan i Stockholm.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jacob Thomas

2019-07-19

10:11

10:56

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Hjortvägen 1 LGHT 1301 Upplands Väsby

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Videobandsförhör
Ljudbandsförhör
Konceptförhör

P5317
Berättelse

FL:s frågor och förtydliganden i kursiv stil.
Förhöret hölls i vittnets bostad och filmades av biträdande förhörsledaren Marika Manninen.
Förhöret spelades även in med enbart ljud på separat källa. Denna text är en
sammanfattning av förhöret.
Khadra uppgav att hon kände igen händelsen.
Khadra uppmanades att berätta fritt om händelsen.
Khadra berättade att hon hade varit på Max med sina vänner Mumtaz Yusuf och Farhia. När
de satt inne på Max så såg de en känd rappare från USA utanför Max.
Vid uppläsning så frågade FL följande
Vad heter rapparen?
Asap Rocky.
Hur säker är du på att det var Asap Rocky?
100%.
Fria berättelsen återupptogs.
De gick ut på gatan för att ta en bild men märkte att det var tjafs och vågade inte gå fram till

Förhör med Mohamed, Khadra Zaki; 2019-07-19 10:11 diarienr: 5000-K806954-19

336

rapparen (FL:s anteckning, benämns Rocky i detta förhör, Khadra refererade till rapparen i
sin berättelse) som var arg. Rocky var i sällskap med fyra andra. En manlig vakt, två killar
och en tjej. De tjafsade med två killar. Rocky och hans sällskap gick bort runt ett gatuhörn
och de två killarna följde efter. Khadra och hennes vänner såg inte vad som hände då. Sedan
kom Rockys vakt fram till Khadra och hennes vänner. Khadras kompis pratade med vakten
som sade till Khadras sällskap att säga till de två killarna som följde efter dem, att sluta följa
efter dem.
Khadras sällskap prata med killarna och en av dem (FL:s antekcning, benämns Mustafa i
detta förhör) sade att Rockys sällskap hade haft sönder hans hörlurar och mobiltelefon.
Mustafa och hans vän vägrade sluta följa efter Rockys sällskap och sade att de skulle ringa
polisen. Sedan pratade vakten och Rocky med Khadras sällskap och de sade att de inte hade
gjort något fel och att de inte ville ha något bråk. Därefter så kom det fram en tjej som Khadra
inte kände och berättade att Mustafa och hans kompis hade tagit henne på rumpan och även
hennes kompis på rumpan. Mustafa och hans kompis sade att de inte hade gjort detta.
Khadra berättade att hennes kompis som pratat med vakten, berättade för henne, att vakten
hade sagt att han inte haft sönder hörlurarna och visat upp ett streck som blödde på sin hand
och att det var Mustafa eller hans kompis som var orsaken till strecket.
Sedan fortsatte Rockys sällskap att varna Mustafa genom att lugnt säga till Mustafa att sluta
följa efter dem och att de inte ville ha något bråk. De sade detta många gånger men Mustafa
lyssnade inte på detta. Därefter blev Rocky arg och hoppade på Mustafa. De två killarna och
vakten hoppade också på Mustafa, men inte tjejen i Rockys sällskap. Det började med att
Rocky först drog och knuffade på Mustafa så att han ramlade ner på marken och blev kvar på
marken. Sedan kom de andra två killarna i Rockys sällskap och boxade mot Mustafa när han
låg ner. Rocky sparkade flera gånger mot Mustafa när han låg ner. Khadra uppgav att det var
minst två sparkar. Khadra tror inte att vakten gjorde något mot Mustafa, utan tror att vakten
försökte bryta mellan parterna. Khadra är inte säker på om vakten gjorde något mot Mustafa.
Sedan gick Rocky och hans sällskap från platsen och Khadras sällskap gjorde det man ska
göra, som är att ringa polisen. Efter ett litet tag kom polis och ambulans till platsen.
Hur nära stod du när du gjorde dina iakttagelser?
Två meter.
Var det någon som hade ett tillhygge?
Ja en flaska.
Vem hade flaskan?
Någon i Rockys sällskap.
Såg du någon bli slagen med flaskan?
Nej. Jag hörde att den gick sönder, men såg inte om någon blev träffad av flaskan.
Såg du några skador på han som låg ner?
Han blödde mycket. Jag såg inte var han var skadad.
Hur bedömer du känslorna hos Rockys sällskap? Var de rädda? Du beskrev innan att de var
arga.
De var irriterade på Mustafa och hans kompis.
Hur bedömer du statusen på Mustafa och hans kompis?
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Mustafa verkade vara påverkad av alkohol eller något annat. Han upprepade samma saker
många gånger. Kompisen var helt vanlig.
Slog Mustafa någon?
Nej.
Kommer du ihåg något annat som sades på platsen?
Nej.
Känner du tjejen som sade att Mustafa och hans kompis hade tafsat på henne?
Nej.
Den andra tjejen då?
Nej. Hon var inte på platsen.
Filmade du händelsen?
Ja.
Finns det något mer filmmaterial än det som ligger ute?
Nej.
Har du filmerna på din mobiltelefon?
Ja.
Vad har du filmat?
Inifrån Max och när Rocky hoppade på Mustafa.
Har dina vänner Mumtaz och Farhia filmat något?
Jag vet inte om de filmat händelsen.
Hur vet du att vakten var vakt?
Han vaktade Rocky och betedde sig som en vakt. Sen brukar kändisar ha vakter.
Vart träffade Rockys sparkar på Mustafa?
I hans mage.
Uppläst och godkänt från anteckningar.
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.
+|UGSHUVRQ.KDGUD0RKDPHG
)|UK|UVOHGDUH-DFRE7KRPDV

'DWXP

+ +|UGSHUVRQ
)/ )|UK|UVOHGDUH


)/.DQGXXSSJHGLWWSHUVRQQXPPHU"
+
)/-D2FKGLWWIXOOVWlQGLJDQDPQ"
+.KDGUD RK|UEDUW 0RKDPHG
)/7DFN2FKGHWlU-DFRE7KRPDVVRPlUI|UK|UVOHGDUHRFKKnOOHUGHWKlUI|UK|UHW
$QOHGQLQJWLOODWWYLlUKlUlUI|UDWWYLKDUInWWXSSJLIWHURPDWWGXNXQQDWEHYLWWQDHQKlQGHOVH
VRPYDUIUnQMXQLLnUXWDQI|U0D[Sn.XQJVJDWDQRFKlYHQSn$SHOEHUJVJDWDQLQlUKHWHQ
2FKGnVNDGHWKDYDULWHWWVODJVPnOlUGHWQnJRWGXNlQQHULJHQ"
+-D
)/.DQGXEHUlWWDRPGHQKlQGHOVHQ"
+-DJYDUL0D[PHGPLQDWYnYlQQHURFKVHQVnVnJMDJHQNlQGUDSSDUHIUnQ86$RFKGnVn
VDMDJ´.RPYLJnUXWRFKWDUELOG´2FKYLJLFNXWPHQGHWYDUOLWHWMDIVVnPLQHQDNRPSLVVD
DWWYLLQWHVNXOOHJnGLWI|UKDQVNXOOHEOLDUJHOOHUKDQVNXOOHEOLPHUDUJI|UKDQYDUDUJYLG
GHQWLGHQGn2FKVHQVnVWDQQDGHYLRFKGRPJLFNRFKVHQ«GRPJLFNVnYLLQWHNXQGHVHRFK
VHQI|UDWWGRPJLFNLQLHOOHUMDJYHWLQWHKXUMDJVNDI|UNODUDI|UGHWlUHQYlJGHWlUHQUDN
YlJRFKVHQlUGHWlUNRUVQLQJ RK|UEDUW 6nGRPJLFNWLOOGHQVLGDQVnYLNXQGHLQWH
VHGRPOlQJUH2FKVHQYLVWDQQDGHI|UYLVWDQQDGHRFKVHQVnNRPKDQVYDNWRFKGnVnJLFN
YLHIWHUI|UKDQE|UMDGHSUDWDPHGRVVSnHQJHOVNDRFKPLQNRPSLVlUEUDSnHQJHOVNDVnKDQ
IUnJDGHRPKDQHOOHULQWHIUnJDGHPHQKDQSUDWDGHPHGKHQQHRFKVnSUDWDGHKRQWLOOEDNDRFK
GnI|UVWRGKDQDWWKRQNXQGHHQJHOVNDVnYLJLFNGLW2FKVHQVnSUDWDGHYLPHGGRPKlUWYn
JUDEEDUQDVRPEUnNDGHPHGGRPHOOHUWMDIVDGHRFKVHQXQGHUWMDIVHWYLILFNUHGDSnYDGGRP
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WMDIVDGHRPRFKGHWYDUDWWGHQKlUYDNWHQHOOHUGRPWYnNLOODUQDKDGHVDJWWLOORVVDWWYDNWHQ
KDGHWDJLWV|QGHUGHUDVK|UOXUDURFKPRELORFKDWWGRPYDUWYXQJQDDWWVWDQQDI|UDWWGRP
VNXOOHULQJDHIWHUSROLVHQ2FKGnVlJHUGRPKlUGHQKlUNlQGDUDSSDUHQRFKKDQVYDNWRFK
YlQQHUDWWGRPLQWHKDGHJMRUWQnJRWIHORFKDWWGHWYDUNLOOHQVRPKDGHKRSSDWSnGRPLVWlOOHW
2FKVHQXQGHUWMDIVHWVnNRPPHUHQWMHMIUDPWLOOPLJKRQVlJHUDWWHQNLOOHKDGHWDIVDWSn
KHQQHHOOHUHQDYNLOODUQDKDGHWDIVDWSnKHQQHRFKGnPHQDUMDJLQWHKDQNlQGDUDSSDUHQ
DOOWVnGHWYDULQWHKDQVRPWDIVDGHSnKHQQHXWDQGHWYDUGRPDQGUDHQDYGRPWYnJUDEEDUQD
2FKVHQVnYDGKHWHUGHWRFKVHQVnJnUKRQRFKEHUlWWDUWLOOUDSSDUHQHIWHUDWWKRQKDGH
EHUlWWDWWLOOPLJRFKVHQVnVlJHUUDSSDUHQGRPKDGHI|OMWHIWHUGRPKHODWLGHQRFKDWWGRPLQWH
YDUIDQVRFKGRPKDQKDGHLQWHWDJLWGRPKDGHLQWHWDJLWV|QGHUKDQVK|UOXUDURFKPRELOXWDQ
DWWGHWYDUGRPVRPKDGHNDVWDWSnYDNWHQLVWlOOHW2FKLQQDQYLEODQGDGHLQRVVVnEHUlWWDGH
YDNWHQVnYLVDGHKDQVLQKDQGRFKKDQKDGHVWUHFNHOOHUGHWEORGSnHOOHUMDJYHWLQWHRFK
KDQ«VDDWWGHWYDUHQDYNLOODUQDVRPKDGHJMRUWVn2FKVHQVnEOLUKDQNlQGDUDSSDUHQDUJ
I|UDWWGRPKlUNLOODUQDE|UMDGHI|OMDHIWHUGRPRFKGnVnE|UMDGHGRPKRSSDSnKRQRPKHOW
HQNHOWRFKVOnKDQ6nPLQDWYnDQGUDNRPSLVDUVSULQJHUnWHQDKnOOHWRFKMDJVNULNHUDWWGRP
VNDVOXWDPHQGRPJ|ULQWHGHWRFK«MDGHWYDUHQWMHMVRPYDUPHGGRPRFKILOPDGHKHOD
KlQGHOVHQWURUMDJGHQKlUNlQGDUDSSDUHQ2FKVHQHIWHUQlUGRPVODJLWKRQRPVnVSULQJHU
GRPHOOHUGRPVSULQJHULQWHGRPJnUGlULIUnQ2FKKDQVNRPSLVMDJMDJYHWLQWHYDUWKDQWRJ
YlJHQHIWHUDWWGRPKDGHVODJLWKDQVNRPSLV6nYLJ|UVnYLJ|UGHWPDQVNDJ|UDQlUPDQVHU
QnJRQVNDGDGYLULQJHUDPEXODQVHQRFKHOOHUYLULQJHUSROLVHQVRPKlPWDUDPEXODQVHQRFK
GRPEnGDDNW|UHUQDNRPPHU2FKVHQJLFNYLGlULIUnQ
)/0PMDJI|UVWnU«'XVDDWWGXYDUPHGWYnYlQQHUGHQKlUNYlOOHQYLONDGn"
+0XQWD]
)/9DGVDGX"
+0XQWD]
)/0XQWD]".DQGXVWDYDGHW"
+0XQWD]
)/-D.DQGXKHQQHVIXOOVWlQGLJDQDPQ"
+0XQWD]-XVXIWURUMDJ
)/-RVHI"
+0P
)/-XVVXI"
+0P-X«
)/6VXI"
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+1HMGHWlUEDUDHWWV
)/2NHM)LOPDGHKRQQnJRQWLQJ"
+-DJYHWLQWH
)/+DUGXWHOHIRQQXPPHUWLOOKHQQH"
+-DGHWlUPLQWHOHIRQQXPPHUPLQWHOHIRQ
)/2FKGHQDQGUDYlQQHQGXYDUPHGGn"
+)DUMD
)/«2FKlUGHWKHQQHVRPYLKDUYDULWLNRQWDNWPHGLQQDQYHWGXGHW"
+0P
)/)LOPDGHKRQKlQGHOVHQ"
+-DJYHWLQWHGHWKHOOHU
)/)LOPDGHGXKlQGHOVHQ"
+-DJILOPDGHHQOLWHQGHODYGHW
)/9LONHQGHO"
+'HQGnGHQGHOHQGnUDSSDUHQE|UMDUKRSSDSnNLOOHQ
)/«9DUGHWGXVRPODXWGHQILOPHQVRPILQQVSnQlWHW"
+-D
)/2FKGHQVRPKDUGXILOPDWQnJRWPHUlQMXVWGHQVHNYHQVHQ"
+-DJILOPDGHGHQGHOHQMD
)/%DUDGHQGHOHQ"
+0PRFKVHQQlUYLQlUYLYDULQQHL0D[
)/«2FKGHWVRPOLJJHUXWHSnQlWHWlUGHWGHQIXOOVWlQGLJDILOPHQVRPGXILOPDGHHOOHUKDU
GXNOLSSWHOOHUODJWXWEDUDGHODU"
+'HWlUPnQJDNOLSSVRPlUGlU
)/9DGVDGX"
+'HWlUPnQJDNOLSSSnQlWHW
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)/-DJWlQNHUVRPGXKDUODJWXW
+-DJKDUODJWXWYLVVDDYGRPMD
)/0HQGHWILQQVNOLSSVRPLQWHlUPHGGnlUGHWVnMDJVNDI|UVWnGHW"
+9D"
)/bUGHWNOLSSVRPLQWHlUPHG"
+'HWILQQVPnQJDNOLSSSnQlWHWRPGHQKlQGHOVHQ
)/0HQQXSUDWDUYLRPGRPVRPGXKDUODJWXW)LQQVGHWNOLSSVRPGXKDUILOPDW«
+-DSnQlWHW
)/«VRPGXLQWHKDUODJWXW"
+-DQHMGHWWURUMDJLQWH-DJKDUEDUDILOPDWWYnRFKHQDYDUQlUMDJYDUL0D[RFKGHQDQGUD
YDUQlUNlQGNlQGLVHQE|UMDGHVOnNLOOHQ
)/0P'XEHUlWWDDWWGXVDWWLQQHSn0D[RFKDWWGXILOPDGHGlU
+0P
)/6HQDWWGXQLOlPQDGH0D[2FKKXUQlUDYDUQLLI|UKnOODQGHWLOOGHQNlQGDUDSSDUHQRFK
NROODGHSnYDGVRPKlQGH"
+0HQDUGXQlUMDJYDULQQHL0D[HOOHUHIWHUMDJKDGH"
)/-DEnGHRFK
+1lUMDJYDULQQHL0D[VnJYLKRQRPJHQRPI|QVWUHW 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/2FKVHQVnEHUlWWDUGXI|UPLJDWWQLJLFNXWI|UDWWWDELOGSnUDSSDUHQ
+-D
)/2FKKXUVWRGGXGnLI|UKnOODQGHWLOOUDSSDUHQ"1lUQLYDUXWDQI|U
++XUVWRUKDQlU"
)/1HMDOOWVnYDUWRPKDQVWnUWLOOH[HPSHOKlUYDUWVWRGGXKXUOnQJWLIUnQYLONHQYLQNHO"
+1lUMDJNRPXW"
)/-D
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+'nYDUYLMlWWHQlUD(OOHULQWHLQWHOLNDQlUDVRPQlUKlQGHOVHQVNHGGHPHQ«RPKDQYDU
KlUPHGVLQDNRPSLVDURFKYDNWRFKI|QVWUHWYDUKlUVRPYLVnJKRQRPJHQRP1lUYLJLFNXW
VnVWRGYLKlURFKGHWYDUQlUPDQJnUSnJDWDQVnGlU2FKGnVWRGGlURFKVnVWRGGRPYLG
VLGDQRP0D[RFKVHQ«
)/2NHM2FKKXUOnQJWLIUnQVWRGGX"
+-DJYHWLQWHNDQVNHWYnPHWHU$OOWVnGHWYDUMlWWHQlUD
)/«2PYLGnVNDEDUD«GXVlJHUMXDWWQLLQWHULNWLJWYnJDGHJnVnQlUDUDSSDUHQI|UDWW
KDQYHUNDGHYDUDDUJ0HGYLONDK|UGHKDQWLOOYLONHWVlOOVNDSYDUPHGGHQNlQGDUDSSDUHQ"
+XUPnQJDYDUGRP"
+,JUXSSHQ"
)/-DDOOWVnVRPYHUNDGHYDUDKDQVYlQQHUUDSSDUHQVYlQQHU
+-DJWURUGHWYDUKDQKDQVYDNWRFKWUHNRPSLVDU7YnNLOODURFKHQWMHMGnDOOWVnKDQV
NRPSLVDU
)/2NHM
+2FKYDNWHQYDUHQNLOOH
)/2FKKXUYHWGXDWWKDQKDGHHQYDNWPHGVLJ"
+)|UDWWMDJDQWRJDWWGHWYDUKDQVYDNWI|UKDQYLOOHKDQVElVWDKHODWLGHQKDQYLOOHVN\GGD
KRQRPVnP\FNHW
)/6nI|UDWWKDQEHWHGGHVLJVRPRPDWWKDQYDNWDUKRQRP"
+-D
)/2NHMlUGHWUlWWXSSIDWWDW"
+2FKGRPIOHVWDNlQGLVDUKDUMXYDNWPHGVLJVn
)/2FKVHQVlJHUGXDWWGHWlUWMDIVYLONDWMDIVDUGnUDSSDUHQ"
+'nlUGHWUDSSDUHQRFKKDQVYDNWVRPWMDIVDUPHGGRPDQGUDWYnNLOODUQD
)/2FKGRPKlUWYnNLOODUQDYLONDYDUGRP"
+-DJNlQQHULQWHGRPMDJKDUDOGULJVHWWGRP 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/'XEHUlWWDUKlUDWWQLSUDWDGHPHGYDNWHQ2FKKDQEHUlWWDGHYDUGHWSnHQJHOVNDI|UGLQ
NRPSLVYDGGRPKlUJUDEEDUQDKDGHJMRUW"
+-D
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)/-D2FKI|UVWRGGXYDGKDQVDSnHQJHOVND"
+0P
)/'HWJMRUGHGX"
+0P
)/2FKYDGVDKDQGnDWWGRPKlUJUDEEDUQDKDGHJMRUW"
++DQVD RK|UEDUW VlJDnWNLOODUQDDWWJnI|UGRPKDGHI|OMWKRQRPKHODWLGHQRFK
MDGHWYDUEDUDGHW-DRFKDWWGRPLQWHYLOOHKDQnJRWEUnNHOOHUQnJRQWLQJ
)/«2FKVHQSUDWDGHGXPHGGRPKlUWYnJUDEEDUQD"(OOHUYDUGHWRFNVnGLQNRPSLV"
+9DGVDGX"
)/'RPKlUWYnJUDEEDUQDGRPVRPYDNWHQYLOOHInERUWLIUnQGRPSUDWDGHGXPHGGRP
HOOHUYDUGHWRFNVnGLQYlQ"
+-DKDGHWYDUEnGHMDJRFKPLQNRPSLVI|UMDJIUnJDGHGRPRFNVnRPGRPKDGHWDIVDWSn
WMHMHQVRPKDGHNRPPLWIUDPWLOOPLJRFKKHQQHVNRPSLVRFKGnQHNDGHGRP2FKPLQ
NRPSLVKDGHRFNVnSUDWDWPHGGRPRPDWWVOXWDI|OMDHIWHUGHQNlQGDUDSSDUHQGnRFKGRP
YlJUDGHI|UDWWGRPVDDWWGRPVNXOOHULQJDSROLVHQI|UDWWKDQKDGHWDJLWV|QGHUK|UOXUDURFK
PRELO
)/2FKGHQKlUVRPVDDWWK|UOXUDURFKPRELOYDUWUDVLJVnJGXDWWKDQVWHOHIRQRFKK|UOXUDU
YDUWUDVLJD"
+-DJVnJIDNWLVNWLQJHQWLQJMDJVnJEDUDDWWKDQK|OOVLQPRELORFKGHWYDUDOOW2FKGHW
YHUNDGHVRPDWWGHQIXQJHUDGH
)/0HQLQJDK|UOXUDU"
+1HM
)/6HQVnVDGXDWWYDNWHQYLVDGHXSSVLQKDQGRFKDWWGHWYDUHWWVWUHFN.DQGXEHVNULYDGHW
KlUVWUHFNHWKDQKDGHSnKDQGHQ"
+-DJNDQLQWHI|UNODUDI|UDWWGHWYDUPLQNRPSLVVRPVDDWWKDQKDGHVWUHFNRFKEO|GGH)|U
GHWYDUKRQKDQJLFNIUDPWLOOI|UVWDYRVVDOOD
)/2NHMVnGXKDULQWHVHWW"
+-DJKDULQWHVHWWGHQ
)/2FKGXEHUlWWDUGlUDWWUDSSDUHQEOHYDUJRFKDWWGRPKRSSDGHSnKRQRP2FKGnYDUGHW
HQDYGRPKlUJUDEEDUQDYLONHQDYJUDEEDUQDKRSSDGHGRPSn"
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+$OOWVnMDJNlQQHULQWHGRPKlUNLOODUQDVnMDJYHWLQWHKXUMDJVNDI|UNODUD
)/1HMPHQRPYLWDUYDUGHWGHQVRPVWRGPHGWHOHIRQHQXSSHRFKVD«
+0P
)/9DUGHWKDQ"
+-D
)/2NHM
+2FKMDJNRPPHULKnJDWWKDQKDGHHOOHUKDQVKDQVQDPQ-DJYHWLQWHKDQVNRPSLVVDGHW
KHODWLGHQVnGHWIDVWQDGHGRPI|UVWDGDJDUQDQXlUGHWERUWD.DQVNHQnJRWSn$HOOHUSn0
MDJNRPPHULQWHLKnJ RK|UEDUW 
)/2NHM«2FKVnJGXDOOWVRPKlQGHRPYLWDUSUHFLVLQQDQGRPKRSSDGHSnKRQRP9DG
KlQGHGn"$OOWVnQXH[DNWYDGJMRUGHGHQKlUNLOOHQRFKYDGJMRUGHUDSSDUHQRFKKDQV
VlOOVNDS"
+,QQDQKDQHOOHUYDGPHQDUGX"
)/3UHFLVYDGKlQGHLQQDQGRPKRSSDGHSnGHQKlUNLOOHQ"
+'RPYDUQDGHKDQMlWWHP\FNHWGHWNRPPHUMDJLKnJ
)/9DGVDGX"
+'RPYDUQDGHKRQRP
)/3nYLONHWVlWWYDUDQGHGRP"
+-DJYHWLQWHSnHWWYlQOLJWVlWW'RPVDKHODWLGHQ´.DQGXVOXWDI|OMDHIWHURVVYLYLOOLQWH
KDEUnN´
)/«-D2FKYHPYDUGHWVRPVDGHWKlU"9DUGHWDOODLGHQNlQGDUDSSDUHQVVlOOVNDSHOOHU
YDUGHWEDUDHQLVlOOVNDSHW"
+'RPIOHVWDVDGHW
)/2NHMRFKVHQRPYLJnULQSnQlUGHWKlUQlUGRPGXVlJHUDWWGRPKRSSDUSnKRQRP
9LONDlUGHWVRPKRSSDUSnKDQVVRPK|OOLWHOHIRQHQ"
+'HWYDUKDQNlQGDUDSSDUHQRFKKDQVNRPSLVDU2FKMDJYHWLQWHYDNWHQI|UV|NWHKMlOSDWLOO
RFKO|VDEUnNHWHOOHURPKDQEDUDKRSSDGHLQGHWNRPPHUMDJIDNWLVNWLQWHLKnJ
)/2NHM6nUDSSDUHQRFKVHQVDGXYlQQHU9LONDDYYlQQHUQD"
+'HWYDUWYnVW\FNHQRFKWMHMHQVWRGRFKILOPDGHYLGVLGDQVnKRQKRSSDGHLQWHLQ
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)/2NHM2FKI|UVWnUMDJUlWWGnVRPDWWGHWYDUGHQNlQGDUDSSDUHQRFKVHQGRPWYnNLOODUQD
LQWHWMHMHQVRPKRSSDGHSnGHQKlUNLOOHQ"2FKVHQlUGXOLWHRVlNHUGnRPYDNWHQYDUPHG
PHQGXYHWLQWHRPKDQYDUPHGRFKKRSSDGHSnHOOHURPKDQI|UV|NWHWDLVlUbUGHWUlWW
XSSIDWWDW"
+-D 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/2FKYHPYDUGHWVRPI|UVWKRSSDGHSnGHQKlUNLOOHQ"
+'HQNlQGDUDSSDUHQ
)/2FKYDGJMRUGHKDQGnH[DNW"
++DQGURJKDQRFKSXWWDGHKRQRPVnGHQKlUNLOOHQUDPODGHSnJROYHW
)/'HWYDUSnPDUNHQLQWHJROYHW"
+-D
)/(OOHUYDUGRPLQQHLQRPKXVHOOHUXWRPKXV"
+'RPYDUMXXWRPKXVVnNODUW
)/-DSS2FKYDGKlQGHVHQGnHIWHUDWWGHQKlUNLOOHQlUSnPDUNHQ"
+'RPDQGUDE|UMDUKRSSDLQRFKE|UMDUER[DKRQRP
)/2NHM2FKVHQ
+6SDUNDURFNVn
)/2NHM.DQGXNRPPDLKnJYLONDVRPVSDUNDU"
+)UnQILOPHQVnNDQYLVHDWW«
)/-DYDGGXNRPPHULKnJ
+ 2K|UEDUW 
)/9DGNRPPHUGXLKnJ"
+9DGMDJNRPPHULKnJ"9DGYDUIUnJDQ"
)/9LONDVRPVSDUNDGH"
+'HQNlQGDUDSSDUHQVnJMDJ RK|UEDUW VSDUNDGRPDQGUDYHWMDJLQWH
)/9HWGXKXUPnQJDJnQJHUKDQVSDUNDGH"
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++DQVSDUNDGHPnQJDJnQJHUPLQVWWYnJnQJHU
"-DPHVVKK
)/«2FKGRPDQGUDNLOODUQDGnVRPYDULUDSSDUHQVVlOOVNDSVnJGXGRPVSDUND"
+1HM
)/6nJGXGRPJ|UDQnJRWDQQDW"
+-DJVDMXDWWGRPER[DGH
)/-D+DGHGRPQnJUDWLOOK\JJHQ"
+5\JJHQ"
)/1HM7LOOK\JJHQDOOWVnRPKDQKDGHQnJRWI|UHPnOVRPKDQDQYlQGHI|UDWWVOnKDQVRP
OnJ"
+0HQDUGXNRPSLVDUQDHOOHUPHQDUGXDOOD"
)/-DJPHQDUUDSSDUHQVWYnYlQQHU
+-DJYHWDWWGHWYDUHQIODVNDVRPGRPK|OO
)/2NHM9HPYDUGHWVRPK|OOLIODVNDQ"
+'HWNRPPHUMDJIDNWLVNWLQWHLKnJPHQMDJYHWDWWGHWLQWHYDUNLOOHQV RK|UEDUW 
)/$OOWVnKDQVRPOnJQHU"
+0PGHWYDULQWHKDQ
)/2NHM2FKYDGKlQGHPHGGHQKlUIODVNDQ"
+'HQJLFNV|QGHU RK|UEDUW SnNLOOHQHOOHUSn«
)/0HQYHPK|OOLGHQGn"
+9HPVRPK|OOLYHWMDJLQWHIDNWLVNW
)/1HM9HWGXRPGHWYDU«KDQVRPOnJQHUKDQVYlQVRPK|OOLIODVNDQ"
+1HMGHWYDULQWHGRP
)/,QWH"9DUGHWGHQNlQGDUDSSDUHQ"
+0P-DJYHWLQWHRPGHWYDUKDQVMlOYHOOHURPGHWYDUKDQVNRPSLVDUPHQGHWYDUGHQ
JUXSSHQVRPKDGHIODVNDQ
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)/2NHM6nJGXKDQVRPOnJQHUEOLWUlIIDGPHGGHQKlUIODVNDQ"
+-DJYHWLQWHRPKDQEOHYWUlIIDGPHQKDQVDDWWKDQEOHYGHW
)/6nJGXRPKDQYLONDVNDGRUKDQKDGH"
++DQEO|GGHMlWWHP\FNHWPHQMDJNROODGHLQWHSnKDQVVNDGRU
)/«2NHMRFKIUnQKlQGHGHWQnJRWPHUGnQlUKDQOnJQHUGHQKlUNLOOHQRFKGRPYDUUXQW
KRQRP"'XVDDWWGHQNlQGDUDSSDUHQGnWRJWDJLKRQRPGURJRFKSXWWDGHVnDWWKDQ
UDPODGHQHUSnPDUNHQVHQNRPGRPDQGUDWYnNLOODUQDLUDSSDUHQVVlOOVNDSRFKYDNWHQRFKGX
XSSIDWWDGHGHWVRPRPDWWGRPWYnNLOODUQDLUDSSDUHQVVlOOVNDSER[DGHPRWKDQVRPOnJQHU
2FKUDSSDUHQKDQVSDUNDGHPLQVWWYnJnQJHUlUGHWUlWWXSSIDWWDWVn"2FKVHQPLQQVGXDWWGHW
YDUQnJRQLUDSSDUHQVVlOOVNDSVRPK|OOLHQIODVNDGXYHWDWWGHWLQWHYDUKDQVRPOnJQHU
KDGHGHQRFKLQWHKDQVNRPSLVVRPKDGHGHQ0HQGXYHWLQWHYHPLUDSSDUHQVVlOOVNDS
)ODVNDQJLFNV|QGHUPHQGXVnJLQWHRPGHWYDUQnJRQVRPEOHYWUlIIDGPHGIODVNDQHOOHUKXU
GHQJLFNV|QGHUbUGHWUlWWXSSIDWWDW"
+0P
)/2FKVHQYHWGXLQWHH[DNWKXUVNDGDGKDQVRPOnJQHUYDUPHQGXYHWDWWKDQEO|GGH
P\FNHW
+0P
)/+lQGHGHWQnJRWPHUGlUQlUKDQOnJQHUPDUNHQGHQKlUNLOOHQ"bQGHWGXKDUEHUlWWDWQX
+,QWHYDGMDJNRPPHUSnMXVWQX
)/2FKKXUOlQJHSnJLFNGHWKlUQlUGRPYDUUDSSDUHQRFKKDQVVlOOVNDSYDUSnKDQVRPOnJ
QHUQlUXSSK|UGHGHW"
++XUOlQJH"
)/-DRPGXVNXOOHXSSVNDWWDKXUOlQJHGRPYDU|YHUKRQRP"
+$OOWVnGHWYDULQWHVnOlQJHPHQGHWYDUWLOOUlFNOLJWI|UKDQ«MDJYHWIDNWLVNWLQWHKXUMDJ
VNDI|UNODUD
)/2PYLVlJHURPMDJVWlOOHUIUnJDQVnKlUGnbUGHWHIWHUGRPKDUER[DWVSDUNDWRFKVHQ
GlUKlUPHGIODVNDQlUGHW|YHUVHQHOOHUIRUWVlWWHUGHWPHUDOOWVnDWWGHWlUXWGUDJHW"
+-DKDGXPHQDUVnPP
)/'HWlUPHUVODJRFKVSDUNDU|YHUOlQJUHWLGHOOHUDWWGRPKlUlUXWVSULGGD|YHUHQOlQJUH
WLGGRPKlUVDNHUQDGXKDUEHUlWWDW"
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+-DJNRPPHULKnJDWWGHWYDUHQIODVNDER[DURFKQnJUDVSDUNDURFKVHQWURUMDJLQWHGHWYDU
QnJRQWLQJPHU'RPJLFNHIWHU
)/'RPJLFNHIWHUGHW"
+0P
)/$OODLUDSSDUHQVVlOOVNDS"
+-D 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/2FKQlUGXVnJ«QlUUDSSDUHQKRSSDGHSnGHQKlUNLOOHQRFKKDQVVlOOVNDSYDU|YHUKXU
QlUDVWRGGXGn"+XUOnQJWLIUnQ"
+ 2K|UEDUW QlUD
)/9DGVDGX"2PGXWDULPHWHU
+-DJYDUQlUDGRPPHQLQWHVnQlUD«VnNDQVNH«MDJYHWLQWHKXUMDJVND
)/)|U«
+«GHWYDUW\SXQJHIlUOLNDOnQJWVRPQlUYLNRPPLWIUnQ0D[RFK RK|UEDUW 
)/6nFLUNDWYnPHWHUDOOWVn«"2FKGHWYDUGXVRPK|OOLNDPHUDQVRPILOPDGH"
+([DNWGHWYDUGnMDJILOPDGH
)/7lQNHUYLVNDJnLQOLWHPHUSnKXUGLQEHG|PQLQJDYNlQVORWLOOVWnQGHWSnGRP
LQEODQGDGH2PYLWDUUDSSDUHQRFKKDQVVlOOVNDS+XUYHUNDGHGRP"9HUNDGHGRPYDUDUlGGD
HOOHUKXUYDUGRP"9DUGRPEDUDDUJDVRPGXEHVNUHYHOOHUYDUGRPKXUYDUGRPOLNVRP"
+'RPYDULUULWHUDGH
)/,UULWHUDGH«9DUGHWDOOLKRSDLUDSSDUHQVVlOOVNDSVRPYDULUULWHUDGH"2FKGRPKlUGHQ
KlUVRPGRPKlUWYnNLOODUQDVRPJLFNHIWHUGRPGnPHGWHOHIRQHUQDKXUYDUGRP"
+%nGDWYn"
)/-DHOOHUWDKDQVRPK|OOLWHOHIRQHQ
+$OOWVnMDJWURUKDQVRPK|OOLWHOHIRQHQMDJWURUSnULNWLJWKDQYDUSnYHUNDG
)/2NHM3nYHUNDGDYYDG"
++DQNDQVNHKDGHGUXFNLWHOOHUWDJLWQnJRWMDJYHWLQWH)|UKDQXSSUHSDGHJDQVNDP\FNHW
DOOWVnKDQXSSUHSDGHKHODWLGHQW\SRFKVnEHWHGGHKDQVLJJDQVNDNRQVWLJW0HQGHQDQGUDYDU
KHOWYDQOLJRFK«
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)/'XVDXSSUHSDGHXSSUHSDKDQVDPPDVDNHURPRFKRPLJHQHOOHU"
+-DKDQVD´'RPWRJV|QGHUPLQDK|UOXUDUGRPWRJV|QGHUPLQDK|UOXUDU´KHODWLGHQ
)/2NHMbUGHWQnJRWDQQDWLKDQVWLOOVWnQGVRPJMRUGHDWWGXWURGGHDWWKDQYDUSnYHUNDGDY
QnJRW"
+«,QWHYDGMDJNRPPHULKnJ+DQVNRPSLVYDUKHOWYDQOLJ
)/0P 7\VWQDGVHNXQGHU 0HQKDGHGXYDUGXSnYHUNDGDYQnJRW"
+1HM 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/2FKKDQVRPEOHYSnKRSSDGVnJGXKDQJ|UDQnJRQWLQJ"$OOWVnVOnQnJRQ
+1HM
)/,QJHWVnGDQW" 7\VWQDGVHNXQGHU 2FKNDQGXNRPPDLKnJYDGGRPVDWLOOYDUDQGUD
I|UXWRPGHWGXKDUVDJWGlUDWWKDQNLOOHQXSSUHSDGHVDNDWWKDQYLOOHKDDWWGRPKDGHKDIW
V|QGHUKDQVK|UOXUDU9DGVDGRPWLOOYDUDQGUDI|UVWRGGXGHW"
+7LOOYDUDQGUD"
)/-DRPGXWDUNlQGDUDSSDUHQVVlOOVNDSRPGXNRPPHULKnJYDGKDQVDWLOOGRPRFKYDG
GRPKlUNLOODUQD RK|UEDUW QnJRWPHUlQGHWGXVDJW+DUGRPVDJWQnJRWDQQDW"
+1HM 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/.RPPHUGXSnQnJUDIUnJRUGXYLOOVWlOOD"
"1HM
)/'RPKlUWYnGXVDDWWGHWYDUWYnWMHMHUVRPNRPIUDP RK|UEDUW 
+1HMGHWYDUHQWMHMGRPSUDWDGHRPKHQQHVMlOYRFKKHQQHVNRPSLV
)/-D2FKYHWGXYHPGHWYDU"
+1HMMDJNlQQHULQWHKHOOHUKHQQH 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/2FKGHQKlUWMHMHQVRPKRQSUDWDGHRPGnYDUKRQSnSODWVHQ"
+1HM 7\VWQDGVHNXQGHU 
)/)LFNGHQNlQGDUDSSDUHQHOOHUQnJUDVODJULNWDGHPRWVLJHOOHUQnJRQDQQDQLKDQVVlOOVNDS
I|UXWRPYDNWHQVRPYLUHGDQ RK|UEDUW 
+1HM

Transkribering av förhör, 2019-07-19 10:11 diarienr: 5000-K806954-19

350
)/1HM«6nGlUMDJNRPPHUOlVDXSSGHWYLKDUSUDWDWRPVnlUGHWQnJRWGXNRPPHUSnVn
VlJWLOOlYHQRPMDJI|UVWnWWIHOVlJWLOOGnRFNVn
+0P
)/2NHM6nMDJEHUlWWDUYLONHWGDWXPMDJYLOOSUDWDRPRFKGXVlJHUDWWGXNlQQHULJHQGHWKlU
RFKGXEHUlWWDUDWWGXYDUSn0D[PHGWYnYlQQHU0XWD]-XVXIGXYHWLQWHRPGHQSHUVRQHQ
ILOPDGHRFK)DULMDRFKGXYHWKHOOHULQWHRPKDUILOPDWQnJRW2FKQlUQLVLWWHULQQHSn0D[Vn
VHUQLHQNlQGUDSSDUHIUnQ86$9DGKHWHUGHQNlQGDUDSSDUHQ"
+$6$35RFN\
)/2FKGXlUKHOWVlNHUSnDWWGHWYDUKDQVRPYDUSnSODWVHQ"
+0PVlNHU
)/6nQlUQLI|UVWnUDWWGHWlU$6$35RFN\VRPlUXWDQI|U0D[YLOOQLJnXWI|UDWWWDHQELOG
PHQGnPlUNHUQLDWWGHWlUWMDIV+DQYDUDUJRFKGRPKDQYDUPHGYDURFNVnDUJDRFKGHWYDU
DQGUDSHUVRQHUVRPYDUDUJDGlURFNVnRP RK|UEDUW 6nQLVWDQQDGHOLWHOlQJUHLIUnQ
RFKYLOOHLQWHJnKHOWIUDP6HQJLFNGRPOLWHOlQJUHLIUnQUXQWNYDUWHUHWRPMDJI|UVWnUUlWW
VRPGXEHVNUHYGHWRFKGnYDUGHWGnQLLQWHVnJQnJRQWLQJ0HQVHQJLFNQLHIWHURPMDJ
I|UVWnUGHWVnDWWQLVnJYDGVRPKlQGHHOOHUNRPGRPWLOOEDND"
+-DJWMDWDGHSnDWWYLVNXOOHJnJnWLOOGRPPHQPLQNRPSLVYlJUDGHVnYLVWDQQDGHW\S9L
NDQVNHWRJQnJUDVWHJRFKGnVWDQQDGHYLRFKVHQVHUYLYDNWHQNRPPDHPRWRVVRFKGnJLFN
YLHPRWKDQ
)/2NHM«-DGnVnNRPYDNWHQHPRWHUVnGnJnUQLHIWHULJHQI|UKDQLQEMXGHUWLOODWWSUDWD
PHGHUOLNVRP2FKGHWKDQYLOOHYDUDWWQLVNXOOHSUDWDPHGGRPKlUJUDEEDUQDRFKVlJDnW
GRPDWWVOXWDI|OMDHIWHUHUHOOHUHIWHUGRP
+(IWHUGRP
)/-D6nQLSUDWDUPHGGRPRFKGlUILFNQLUHGDSnDWWGnYDUGHWHQDYGRPKlUNLOODUQDVRP
VDDWWGRPKDGHKDIWV|QGHUKDQVK|UOXUDURFKKDQVWHOHIRQRFKDWWGRPVNXOOHULQJDSROLVHQ
9DNWHQVDGnSnHQJHOVNDWLOOGLQNRPSLVDWWGRPLQWHKDGHJMRUWQnJRWIHORFKlYHQ$6$3
NRPIUDPRFKSUDWDGHPHGGLQNRPSLVVDVDPPDVDNLSULQFLS9DGVRPKlQGHRFKYDGGRP
YLOOHDWWGRPYLOOHDWWGRPKlUJUDEEDUQDVNXOOHJnRFKDWWGRPLQWHKDGHJMRUWQnJRWIHO6HQ
NRPGHWHQDQQDQIUDPHOOHUHQDQQDQWMHMIUDPVRPGXLQWHNlQQHURFKKRQVlJHUDWWGRPKlU
SnNLOODUQDVRPI|OMHUHIWHUUDSSDUHQRFKKDQVVlOOVNDSKDUWDIVDWSnKHQQHRFKSnKHQQHV
NRPSLV2FKKRQEHUlWWDUlYHQGHWKlUI|UUDSSDUHQHOOHU"
+0P
)/2FKQLSUDWDUPHGGRPKlUNLOODUQDRPGHWKlURFKGRPVlJHUDWWGHWKlUKDUGRPLQWH
JMRUWWDIVDWSnGRP
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+-DJSUDWDGHPHGHQDYGRP
)/'XSUDWDGHPHGHQDYGRPRNHM6HQEHUlWWDGHGXDWWYDNWHQKDGHYLVDWI|UGLQNRPSLV
VLQKDQGRFKGlUKDGHGLQNRPSLVVHQEHUlWWDWI|UGLJDWWKDQKDGHHWWVWUHFNRFKEO|GGH0HQ
GXKDULQWHVHWWYDNWHQVVNDGDVMlOY'XKDUVDJWGXNlQQHULQWHGRPKlUNLOODUQD«2FK
DQJnHQGHGHQKlUWHOHIRQHQVRPGHQKlUNLOOHQK|OOLVnYHUNDUGHQIXQJHUDUDYGHWGXVnJRFK
GHQVnJLQWHXWDWWYDUDV|QGHUHOOHUWUDVLJ2FKVHQEHUlWWDUGXDWWUDSSDUHQEOHYDUJRFKGnVn
WRJKDQWDJLGHQKlUNLOOHQVRPKDGHKnOOLWLPRELOHQKDQGURJLKRQRP«+DQGURJRFK
SXWWDGHSnGHQKlUNLOOHQVnKDQUDPODGHQHUSnPDUNHQRFKGnNRPPHUGRPDQGUDLUDSSDUHQV
VlOOVNDSGHWYDUGRPWYnNLOODUQDLQWHWMHMHQRFKlYHQYDNWHQIUDP'RPWYnDQGUDNLOODUQDL
UDSSDUHQVVlOOVNDSGRPER[DUHPRWNLOOHQQlUKDQOnJQHURFKUDSSDUHQVSDUNDGHIOHUDJnQJHU
PRWKDQVRPOnJQHUGHWXSSVNDWWDWGXYHWDWWGHWPLQQVYDUWYnJnQJHUVRPKDQVSDUNDGH
"(QIUnJDGlUNDQGXNRPPHUGXLKnJYDUWKDQWUlIIDUPHGVLQDVSDUNDU"
+'HWYDUPDJHQ
"0DJHQ"
+0P(OOHUKDQVSDUNDGHKRQRPLPDJHQ
"+DQVSDUNDULPDJHQWUlIIDUKDQPDJHQ"
+-DGHWJ|UKDQ
"-D
)/-D6nYLWLOOlJJHUGnDWWKDQVSDUNDURFKWUlIIDUKDQVRPOLJJHUQHULPDJHQIOHUDJnQJHU
+0P
)/'XVHULQJHQDQQDQVRPVSDUNDUPRWKDQVRPOLJJHUQHUXWDQEDUDUDSSDUHQRFKVHQYHWGX
DWWQnJRQLUDSSDUHQVVlOOVNDSK|OOLIODVNDQK|OOLHQIODVND'XYHWDWWGHWLQWHYDUKDQVRP
OnJQHURFKLQWHKDQVNRPSLVVRPK|OOLGHQRFKGHWYDULQWHWMHMHQKHOOHULUDSSDUHQVVlOOVNDS
'XYHWDWWGHQJLFNV|QGHUIODVNDQPHQGXYHWLQWHRPGHWYDUQnJRQVRPEOHYVODJHQPHG
IODVNDQRFKGXYHWLQWHHOOHUGXVnJLQWHRPGHWYDUQnJRQVRPEOHYWUlIIDGPHGIODVNDQ
+0P
)/'HWGXNDQEHUlWWDRPKDQVRPOnJQHUYDUDWWGXYHWDWWKDQEO|GGHP\FNHWPHQGXYHW
LQWHVnP\FNHWPHURPKDQVVNDGRU2FKGXNDQLQWHXSSVNDWWDH[DNWKXUOnQJWLGGRPYDU
|YHUKRQRPUDSSDUHQRFKKDQVVlOOVNDSQlUGRPK|OOSnRFKVSDUNDKRQRP'HWVRPKlQGH
HIWHUDWWGHWGXKDUEHUlWWDWVnYDUGHWDWWUDSSDUHQRFKKDQVVlOOVNDSJLFNIUnQSODWVHQ'X
JMRUGHGLQDLDNWWDJHOVHUFLUNDWYnPHWHULIUnQRFKGHWYDUGXVRPILOPDGHKlQGHOVHQ2FKGHW
lURFNVnGHQILOPHQVRPOLJJHUXWH'XEHUlWWDUDWWGHWlYHQYDUHQDQQDQWMHMVRPILOPDGHRFK
GHWYDUWMHMHQLUDSSDUHQVVlOOVNDS2FKQlUUDSSDUHQRFKKDQVVlOOVNDSKDGHJnWWGlULIUnQVn
JMRUGHQLGHWPDQJ|UQlUQnJRQlUVNDGDGULQJHUSROLVHQVnGnNRPSROLVHQWLOOSODWVHQRFK
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lYHQDPEXODQVHQ-DJIUnJDGHRPNlQVORUQDLUDSSDUHQRFKKDQVVlOOVNDSRFKGXEHVNUHYGHW
VRPDWWGRPYDULUULWHUDGHXW|YHUGHWDQGUDGXKDUEHUlWWDWRPGHUDVNlQVORURFKGHWYDUDOODL
UDSSDUHQVVlOOVNDS2FKDQJnHQGHKDQVRPEOHYVODJHQVlJHUGXDWWKDQYDUSnYHUNDGKDQ
YHUNDGHSnYHUNDG+DQKDGHGUXFNLWHOOHUWDJLWQnJRWDQQDWRFKGXGHWEDVHUDWGXEODQGDQQDW
SnDWWKDQXSSUHSDGHVDPPDVDNRPRFKRPLJHQRFKGXNDQLQWHNRPPDLKnJRPGHWYDU
QnJRW\WWHUOLJDUHVRPGXUHDJHUDGH2FKKDQVNRPSLVYHUNDGHKHOWYDQOLJLQWHSnYHUNDGDY
QnJRW+DQVRPKDGHPRELOHQGXKDULQWHVHWWKDQVOnQnJRQ2FKXW|YHUGHWGXKDUEHUlWWDW
YDGGRPKDUVDJWWLOOYDUQDGUDVnlUGHWLQJHWDQQDWGXPLQQV'XNlQQHULQWHGHQWMHMHQVRPVD
DWWKRQKDGHEOLYLWWDIVDGSnRFKGHQDQGUDWMHMHQVRPVNXOOHEOLYLWWDIVDGNlQQHUGXLQWHKHOOHU
RFKKRQYDULQWHSnSODWV«+DUMDJI|UVWnWWGHWUlWW"
+0P
)/6n'LQWHOHIRQYLNRPPHUMXEHK|YDVHSnILOPHUQDVRPILQQVSnGHQ2FKGHWKDGHYDULW
HQNODUHI|URVVRPYLNDQInGLQNRGVnYLHQNHOWNDQInGHWKlUNODUWVnDWWGXNDQInWLOOEDND
GLQWHOHIRQVnVQDEEWVRPP|MOLJW2FKGHWlUGHQnWJlUGHQYLYLOOJ|UDYLYLOOMXInILOPHUQD
GHWlUGHW+DUGXNYDUILOPHUQDSnWHOHIRQHQ"
+-DGHWKDUMDJ0HQHQIUnJDKXUOlQJHNRPPHUQLKDPLQPRELO"
)/'HWVnIRUWYLlUNODUDPHGYnUDnWJlUGHUDWWInXWILOPHUQDGnVNDGXInWLOOEDNDGHQVn
VQDEEWVRPP|MOLJW2FKMDJNDQLQWHVYDUDSnH[DNWKXUOlQJHPHQMDJKRSSDVDWWGHWlUNODUW
MDSnLQRPWYnYHFNRU
+7YnYHFNRU"
)/'HWlUYlOGLJWEUnWWRPDWWInDOOWLQJNODUWVnPHGGHWKlU0HQMDJNDQLQWHVYDUDSnH[DNW
PHQGlUWRJMDJLOLWHMDJWURUWYnYHFNRURFKVHQERUGHYLYDUDNODUDPHGGHQ
+7YnYHFNRU"'HWlUEDUDWYnNOLSSMDJKDU
)/-D

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8WVNULYHW61
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Signerat av

Förhör
Tolkid: 3066

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Yarzad, Hamid
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Annan

Ja

Körkort: 520328-1851

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tolkade filmsekvenser från "Instagramfilmen".
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Karl David Lärkert

2019-07-15

14:05

14:20

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kungsholmsgatan, förhörsrum 2

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

KL
Berättelse

[Förhörsledaren spelade upp sekvensen 02:30-02:42, 10 gånger]
02:34-02:36: ohörbart
02:36-02:38: "ta inte något mer".
02:39-02:41: "det finns inget" (förhörsledarens anteckning: detta är tolken 90 % säker på. Han
tolkade det under de sista uppspelningarna. Han var väldigt osäker på detta).
[Förhörsledaren spelade upp sekvensen 02:42-02:47, 10 gånger]
02:42-02:47: Tolken hör ingenting att tolka.
Avslutningsvis spelades allt upp i en hastighet på 0.9, detta spelades upp en gång dock utan att tolken
kunde utröna något nytt.
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Signerat av

Förhör
1

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Williams, Timothy Leon

19660127-

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

Amerikanskt pass. Nr.
521984687

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Malin Safioti

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstankeförhör gällande GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan, 2019-06-30 kl. 21:45-22:00
samt MISSHANDEL på Kungsgatan 44, 2019-06-30 t.o.m kl. 21.45.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Robert Geyer

2019-07-02

23:53

01:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Norrmalms polisstation

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Lindberg, Fotini
Berättelse

Förhörsledaren (FL) delger Williams misstanke om GROV MISSHANDEL på
Apelbergsgatan 25 i Stockholm genom att i samråd och samförstånd med tre stycken andra ha
slagit målsägande, slagit honom med två glasflaskor samt sparkat målsäganden. Stora delar
av misshandeln har skett när målsägande ligger på marken. Det bedöms som grovt då det vid
gärningen visat särskild hänsynslöshet. Brottet ägde rum 2019-06-30 mellan kl.
21:45-22:00.
FL informerar Williams om sina rättigheter enligt FUK12.
FLs frågor kommer skrivas med kursiv stil.
FL tar paus i förhöret kl. 00:02 för åklagarkontakt.
FL fortsätter förhöret kl. 00:20.
FL delger Williams misstanke om MISSHANDEL genom att ha tagit tag om målsägandes
hals och lyft upp honom från marken samt puttat målsägande bakåt. Detta ha inneburit smärta
för målsägande. Brottet uppdagades på Kungsgatan 44, 2019-06-30 t.o.m kl. 21.45.
Har du förstått misstankarna?

Förhör med Williams, Timothy Leon; 2019-07-02 23:53 diarienr: 5000-K806954-19
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Ja, jag förstår.
Vad har du för inställning till de båda brott som du delgetts?
Förnekar.
FL tar paus i förhöret kl. 00:22 för åklagarkontakt.
FL fortsätter förhöret kl. 00:52.
FL informerar Williams om att offentlig försvarare kommer bli förordad till Williams då han
inte kan uppge ett namn på försvarare vid tidpunkten.
FL uppger att Williams är anhållen efter beslut av åklagare och att ett nytt förhör kommer
hållas med försvarare.
Förhör avslutas.

356
Signerat av

Förhör
2

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Williams, Timothy Leon

19660127-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Wiveca Stegeborn (Semantix)

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Underrättad om misstanke för MISSHANDEL, 2019-06-30 t.o.m. kl. 21:45 på Kungsgatan 44, genom
att ha tagit tag om målsägandens hals och lyft upp honom från marken samt puttat målsäganden bakåt.
Detta har inneburit smärta för målsägande.
Underrättad om misstanke för GROV MISSHANDEL, 2019-06-30 kl. 21:45 till 22:00 på
Apelbergsgatan 25 i Stockholm, genom att tillsammans i samråd samt samförstånd med tre andra
personer slagit målsäganden, slagit målsäganden med två glasflaskor samt sparkat målsäganden. Detta
har inneburit skada, smärta och blodvite för målsäganden. Stora delar av misshandeln har skett när
målsägande ligger på marken. Det bedöms som grovt då de vid gärningen har visat särskild
hänsynslöshet.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Försvararen Frida Wallin var inte
på plats. i hennes ställe var
försvararen Max Eriksson.

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jacob Thomas

2019-07-03

14:17

15:52

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

P5317
Berättelse

FL:s frågor och förtydliganden i kursiv stil.
Närvarande vid förhöret var biträdande förhörsledare Karl David Lärkert.
Williams informerades om sina rättigheter enligt FUK§12.
Williams FÖRNEKAR samtliga brott.
Williams uppmanades att berätta fritt om händelsen.
Williams berättade att han hade varit tillsammans med sin chef Asap Rocky som egentligen
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heter Rakim, en assistent till Rakim som heter Abigail Hercules och två arbetare som
Williams inte kan namnet på. De hade gått runt på stan och kollat på sevärdheter och när de
befann sig utanför en affär bredvid McDonalds så stod det några elsparkcyklar som de
försökte hyra. Sparkcyklarna fungerade inte. När de höll på med sparkcyklarna så kom det
fram två killar frågade något på svenska eller något annat främmande språk som Williams
inte förstod. Williams pekade åt höger och ville att de två killarna skulle gå ditåt.
Killarna gick därifrån och kom senare tillbaka till Williams sällskap. Williams pekade då åt
andra hållet och ville att de skulle gå ditåt. De gick ditåt och kom sedan tillbaka och en av
dem gick då nära Williams så att de stod ansikte mot ansikte. Sedan frågade en av dem något
på svenska och därefter så gick en in på McDonalds (benämns Man2 i detta förhör). Williams
sade sedan åt han (benämns Man1 i detta förhör) som stod kvar att han skulle gå åt ett annat
håll för att bli av med honom. Man1 lyssnade inte. Därefter så gick Williams framför Man1
för att leda bort honom från sin chef. Sedan vände Williams tillbaka till sitt sällskap. Man1
kom tillbaka och Williams sade åt honom att gå därifrån samt frågade varför han inte
lämnade dem ifred.
Williams fruktade nu för sitt liv och puttade iväg Man1 genom att knuffa honom i höjd med
armhålorna, bort från honom.
Williams visade hur han tog tag i Man1 på sig själv.
Williams tog aldrig tag i Man1:s hals.
Därefter så blev Man1 arg svingade mot Williams genom att försöka slå honom med knuten
näve i ansiktet. Man1 använde sin högra knytnäve. Därefter så kastade Man1 sina hörlurar
mot Williams, som tog emot dem med sin vänstra hand för att skydda sig. Williams skadade
sin vänstra hand och fick ett skärsår på två fingrar eftersom att hörlurarna hade vassa detaljer.
Williams fick ont på grund av detta.
FL fotograferade Williams skada och händer.
Williams berättade att han aldrig slog tillbaka mot Man1. Man1 gick sedan emot Williams
som uppfattade det som att Man1 ville orsaka en kroppsskada hos Williams. Williams
sällskap sade sedan att de skulle gå därifrån och de började lämna platsen.
Williams uppgav att Man1 var påverkad av någon drog och hade stora pupiller och Man2 var
även påverkad av någon drog. Man2 hade skurit sig i ansiktet och blödde.
När de började lämna platsen så följde Man1 samt Man2 efter dem. Williams sade åt dem att
gå iväg. Williams tog sitt sällskap därifrån och Man1 följde efter. Williams sade åt honom
10-15 gånger att sluta följa efter dem. Williams sällskap gick runt ett hörn in i en gränd på
baksidan av affärerna. Man1 följde fortfarande efter dem och Williams sade åt honom på nytt
att lämna dem ifred. Williams sade till sitt sällskap att gå en bit bort så att han kunde hålla
Man1 och Man2 två borta. Sedan vände han sig om för ansluta till sitt sällskap och de följde
återigen efter. Williams var rädd för Man1 eftersom att han var drogpåverkad, hade något i
sin hand och Williams visste inte vad han var kapabel till att göra. Williams fruktade för sitt
liv samt.
Sedan kom det några tjejer och hjälpte Williams sällskap genom att fråga Man1 och Man2
varför de följde efter dem. Man svarade tjejerna på sitt språk. Tjejerna sade till Williams att
han ville ha ett namn. Tjejerna sade till Williams med sällskap att de bara skulle säga ett
namn, vilket som helst. Williams svarade att de inte kommer ge Man1 något namn. Williams
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med sällskap gick därfirån och Man1 samt Man2 följde efter. Sedan kom en annan man fram
till Williams sällskap och sade att Man1 och Man2 hade tagit på deras rumpor. Rakim sade åt
tjejen att de inte ville ha några problem och inte involveras i detta.
Därefter så svingade Man1 mot Williams på nytt och gjorde på samma sätt som förra gången.
Man1 försökte slå Williams med sin högra hand i ansiktet på Williams. Sedan kom Man2 mot
Williams på sidan av Man1. Man2 hade något i sin hand som inte Williams såg vad det var.
Man2 hade knutit sin näve. Man2 hade en flaska i en av sina händer. De försökte attackera
Williams och då tappade Williams humöret.
Sedan blev det slagsmål och då försökte jag bara bryta det mellan de som slogs.
Vad innebar det att du tappade humöret?
Jag försvarade mig och visste inte vad dem hade på sig. Jag fruktade för mitt liv.
Hur försvarade du dig?
Backade och undvek att bli slagen. Jag fick ett slag i bröstet men det gjorde inte ont och
påverkade mig inte.
Vad gjorde alla som var där vid slagsmålet?
Mitt sällskap såg att det var två mot mig och kom för att försvara mig och sig själva. Tjejerna
sade till alla att sluta. Tjejerna hade turbaner som var bruna.
Vad gjorde din chef Rakim?
Försökte få iväg Man1 och Man2.
Slog eller sparkade din chef Rakim någon?
Det såg jag inte. När Man1 var på marken så försökte jag bryta mellan parterna.
Vad gjorde assistenten Abigail och de två arbetarna?
Abigail filmade hela händelsen för att kunna visa sanningen.
Slog eller sparkade Abigail någon?
Hon var inte involverad.
Slog eller sparkade de två arbetarna någon?
Jag vet inte. Jag vara bara orolig för att Rakim skulle råka illa ut.
Varför ringde du inte polisen?
Man1 sade att han skulle ringa polisen. Jag tänkte inte på att ringa eftersom att jag hade fokus
på situationen där och då. Jag var i ett främmande land och kunde inte numret till polisen.
Williams fortsatte att berätta fritt om händelsen.
Williams berättade att Man1 och Man2 hade bråkat med folk vid McDonalds och detta
baserade Williams på hur Man 1 betedde sig mot dem och att det såg ut som att Man2 störde
och muckade med folk inne på McDonalds. Samt att tjejerna sade att de hade blivit antastade
av Man1 och Man2.
Williams uppgav att de två männen gick på tunga droger och att Williams under hela mötet
med männen hade agerat behärskat trots att han hade fått säga till dem 20-30 gånger, att de
ville bli lämnade ifred.
Williams berättade att han aldrig hade haft någon flaska, utan den enda som hade haft en
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flaska var Man2. Williams kom enbart till Sverige för att jobba och försörja sin familj samt
åka på Rakims turné.
Williams uppgav att han är en stor kille som hade kunnat skada Man1 om han ville eftersom
att det var en liten kille. Williams uppgav även att han inte startar bråk utan är den som lugnar
ner situationer.
Williams berättade att han är ostraffad i USA och har arbetat som livvakt i 15 år och aldrig
haft några problem.
Williams gör anspråk på samtliga beslag som tagits från honom.
Försvararen tillfrågas om han har någon fråga till Williams. Det hade inte försvararen.
Uppläst och godkänt från anteckningar.
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Signerat av

Förhör
1

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Mayers, Rakim Athelaston

19881003-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Alan Rees

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan 25 i Stockholm genom att i samråd och i samförstånd med 3
andra personer ha slagit målsäganden, slagit honom med 2 glasflaskor samt sparkat på målsäganden.
Stora delar av misshandeln har skett när målsäganden ligger på marken. Det bedöms som grovt då ni vid
gärningen visat särskild hänsynslöshet.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Henrik Olsson Lilja och biträde
Simon Kjellstrand

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Kajsa Wahlberg

2019-07-02

23:52

01:46

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6
Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Rakim underrättas om misstanken enligt ovan.
Rakim informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§. Han har sin försvarare Henrik Olsson
Lilja närvarande samt hans biträdande jurist Simon Kjellstrand (skrivs som ADV i förhör).
Närvarande vid förhör är också John Sivertsson (skrivs som JS i förhör)
Förhörsledare skrivs som FL i förhör.
Rakim FÖRNEKAR brott.
När Rakim delgivits misstanke tillfrågas han om han erkänner eller förnekar brott.
Han svarar att han erkänner ett fysiskt handgemäng men att han inte erkänner brott.
FL: Varför?
På grund av omständigheter.
FL: Vilka omständigheter?
För att jag försökte lugna ner. Det var trakasserier och förföljande och en attack innan
handgemänget började.
FL: Hur såg attacken ut?
Det började med att han frågade oss om vägen. Vi försökte förklara att vi inte visste då vi inte
är från Sverige. Han gick då. Han började ta kontakt med främlingar och kvinnor. Sedan kom
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han tillbaka till min säkerhetsvakt och bad om vägen igen. Min vakt bad honom då att gå. Då
vakten blev knuffad försökte han knuffa bort honom. Han slog ett knytnävsslag som träffade
vakten, sen slog han en gång med sina hörlurar vilket vakten också fick ett märke utav när
han parerade. Sen försökte han också slå ännu ett slag som missade.
FL: Så detta är anledningen till att det blev fysiskt handgemäng?
Nej. De följde efter oss fyra kvarter. Då blev han fysisk mot min vakt varvid vi alla blev
inblandade i ett slagsmål.
FL: Hur såg det ut när han påbörjade det andra bråket?
Vi bad honom lämna oss ifred och gå i annan riktning. Han insisterade på att få tillbaka sina
hörlurar. Han menade att vi haft sönder dom. Vi bad honom lämna oss ifred. Han började då
utdela slag mot säkerhetsvakten. Hans vän gjorde också det.
FL: Träffade dom?
Han utdelade slag i min riktning och mot min vakt. Jag är bra på att slåss så jag kan inte säga
att alla träffade.
FL: Det är fyra personer som slår och sparkar en person. Hur försvarar du det våldet?
Jag kan rättfärdiga det. Vi var tre mot två. Min vakt försökte lugna, gå emellan och få bort oss
från killarna.
FL: Det finns en film från händelsen. Från mitt perspektiv ser det iallafall ut som att
det är fyra personer inblandade.
Det var fyra personer inblandade. Men inte fyra som slog.
FL: Vad gjorde du under misshandeln?
Vilken misshandel?
FL: Under handgemänget?
Det finns två stycken. Vilket syftar du på?
FL: Det när han hamnar på marken.
Jag fick ner honom på marken. Jag slog och sparkade.
FL: Träffade slagen?
Jag kommer inte ihåg.
FL: Hur slog du? Knytnäve eller öppen hand?
Knytnävsslag.
FL: Minns du hur många?
Nej.
FL: Minns du var du slog?
Jag minns inte. Där dom träffade. I ett slagsmål räknar man inte hur många. Man försvarar sig.
FL: Minns du var du sparkade?
Som jag sa innan. Jag minns inte. Jag slog och sparkade.
FL: Vad hände efter den händelsen?
Vi gick.
FL: Vart gick ni?
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Vi gick till hotellet.
FL: Vilket hotell?
Grand hotel.
FL: När har du planerat att lämna Sverige?
Imorgon bitti.
JS: Vilka var du med?
Två främlingar (dom som följde efter), min vakt och två turnévänner.
FL: Vad heter dom?
Tim, David Jr och Bladi.
ADV: Du berättar om första skedet när Tim blir attackerad. Har du någon uppfattning
om målsägandena var påverkade?
Absolut. De hade utvidgade pupiller. De uppförde sig på ett argsint och irrationellt sätt. De
trakasserade folk och kvinnor sexuellt.
ADV: Hur betedde dom sig irrationellt?
Vi bönade och bad att vi inte var härifrån och bad dom att gå, men dom fortsatte följa efter
oss.
ADV: Efter första kontakten, hur långt följer dom efter er.
Fyra amerikanska kvarter.
ADV: Hur lång tid?
20-25 minuter.
ADV: Var det någon speciell person dom inriktade sig på?
Först mot alla. Sen säkerthetsvakten.
ADV: Hur många gånger sa vakten åt dom att gå?
Mer än tio gånger enligt min uppfattning.
ADV: Din säkerhetsvakt. Jag uppskattar hans vikt till ungefär 130 kg. Varför tror du
dom var efter honom?
Det var nog för att dom var höga.
ADV: Vad jag förstod så har du berättat att han blev slagen med två slag och ett
försök. Efter dessa slag. Vad hände då?
Säkerhetsvakten sa åt dom att gå.
ADV: Vad gjorde ni då?
Inget.
ADV: Gick ni iväg eller stannade ni?
Vi gick. Dom följde efter.
ADV: Om vi går till del två. Vad är det som gör att du uppmärksammar att dom
agerar igen?
Dom blev våldsamma. Vi kände oss hotade.
ADV: Var det riktat mot någon specifik person?
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Tim. Säkerhetsvakten.
ADV: Hur långt ifrån är ni när han blir attackerad andra gången?
Precis bredvid honom.
ADV: Då attackerar dom honom. Vad är syftet med att du blandar dig i?
För att försvara Tim. Och oss. Tim slog inte tillbaka.
ADV: Hur uppfattade du situationen?
Vi fruktade att det skulle eskalera. Vi var tvungna att använda våld.
ADV: I filmen så drar du ner någon på marken. Vad var syftet med det?
Då var slagsmålet redan igång.
ADV: Vad var syftet med åtgärden?
Han angrep Tim. Varvid vi blev fysiskt inblandade.
ADV: Så jag förstår det som att du försökte få bort honom från Tim?
Vi ville ha bort honom från alla oss.
ADV: När du drar iväg honom. Hade han dålig balans då?
Kommer inte ihåg. Vi stod på gatan.
ADV: Frågade dom dig om narkotika?
Inte mig personligen. Vet inte om någon annan fick frågan.
ADV: Skede nummer två igen. Uppfattade du att två stycken omringade Tim?
Ja.
ADV: Då ingrep du?
Ja.
ADV: Du såg dom interagera med andra. Beskriv vad ni såg.
Vi såg att dom pratade fram och tillbaka med lokala stockholmsbor.
ADV: Råkade dom ut för något på grund av detta?
De slog tjejer på rumpan. Kvinnorna kom till oss och sa sig blivit utsatta för sexuella
trakasserier.
ADV: Kunde du se om dom hade skador?
Ja. en hade blodig näsa. Båda hade ärr och blånader. Det såg ut som att dom hade varit i
slagsmål.
ADV: Slog du någon med flaska?
Nej.
ADV: Sa du personligen till dom att lämna? Eller var det bara Tim?
Alla från mitt sällskap bad dom att gå.
FL: Varför lämnade ni inte om ni var så rädda för dom?
Dom följde efter oss när vi försökte lämna. Vi försökte lämna. Dom följde efter oss fyra
kvarter. Vi försökte beställa en Über och ladda ner scooterappar för att komma därifrån.
ADV: Har du sett någon annan använda en glasflaska? Vem isåfall?
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Jag hörde glaskross. Jag slogs. Jag tror att hans vän kastade flaskor.
ADV: Har någon i ditt sällskap använt en glasflaska?
Nej.
FL: Så ingen i ditt sällskap har hållit i en flaska?
Ingen från min sida.
PAUS TAS I FÖRHÖR.
ADV: Killarna som stod nära Tim. Stod dom närmare Tim än dig?
Närmare Tim.
Så Tim var i ett utsatt läge?
Ja.
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Signerat av

Förhör
2

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Mayers, Rakim Athelaston

19881003-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Språkservice/ Roland Johansson

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan 25 i Stockholm genom att i samråd och i samförstånd med 3
andra personer ha slagit målsäganden, slagit honom med 2 glasflaskor samt sparkat på målsäganden.
Stora delar av misshandeln har skett när målsäganden ligger på marken. Det bedöms som grovt då ni vid
gärningen visat särskild hänsynslöshet.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Advokat Henrik Olsson Lilja

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-04

09:20

11:30

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

KK
Berättelse

Förhörsledarens anteckningar skrivs i kursiv text.
Rakim underrättas enligt FUK12§.
Rakim godtar INTE ett eventuellt ERSÄTTNINGSANSPRÅK.
Rakim: Målsägande såg ganska skadad ut, jag är väldigt ledsen. Jag vill diskutera
ersättningsanspråket med försvararen, men bestrider det i stunden.
I ditt tidigare förhör nämner du att målsägande påbörjade bråket vid Apelbergsgatan genom
att han började utdela slag mot säkerhetsvakten. Stämmer det att du sagt det?
Ja.
Enligt målsägande skall han inte alls ha utdelat några slag mot säkerhetsvakten vid detta
skede, hur kommer det sig?
Killarna gick på droger. Man ser på videon att det var väldigt aggressiva.
Så man kan se på videon att dem är aggressiva?
Ja det var dem som började.
Du nämner även i ditt tidigare förhör att målsägande skall ha utdelat slag i riktning mot dig.
Stämmer det att du sagt det?
Han riktade sina slag mot säkerhetsvakten och vi gick emellan och det var då det började
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ordentligt.
Förstår jag dig rätt att målsägande inte riktade direkta slag gentemot dig?
Slagen var direkt mot säkerhetsvakten. Som jag minns det så gjorde målsägande det så fort vi
lade oss i.
Enligt målsägande har han inte riktat några slag varken mot dig eller säkerhetsvakten. Hur
kommer det sig att målsägande säger så?
Vi säger att vi alla slogs och det var det som hände. Allt hände så snabbt, inget var beräknat.
Det är svårt för mig att förstå hur många slag jag fick och hur många slag jag slog. Det var ett
slagsmål.
Du nämner i ditt tidigare förhör att de två killarna följer efter er i ungefär 20-25 minuter.
Stämmer det att du sagt det?
Ja de kändes som att det följde efter oss. Jag kollade inte på klockan så det är en
uppskattning.
Upplevde du vid något tillfälle, under dessa 20-25 minuter, att du var rädd?
Ja, jag gjorde det under hela tiden, vi var rädd för dem. Vi visste inte vad dem var kapabla
till. Vi kände oss hotade.
Hur tog ni er tillbaka till hotellet efter att allt var över?
Vi gick tillbaka till hotellet. Vi fick tag på en bil några kvarter bort.
Gick ni tillbaka till hotellet eller åkte ni bil?
Både och.
Så ni gick först en bit för att hitta en bil och sedan tog ni er med en bil till hotellet?
Ja. Vi gick omkring fortfarande för vi ville se staden vid vattnet.
Du beskriver att ni kände er väldigt rädda under tidpunkten då målsägande och hans kompis
följde efter er. Hur kommer det sig att ni inte vid något tillfälle försökte lämna platsen genom
att exempelvis leta reda på en bil?
Vi försökte hitta en bil. Vi försökte få tag på en Uber men tydligen fungerar inte Uber här i
Stockholm. Sedan försökte vi ladda ner appen till scootrarna och under tiden vi gjorde det så
konfronterade killarna oss. Sedan försökte vi gå från platsen för att undvika killarna men dem
följde efter oss. Vi försökte låta säkerhetsvakten hantera det men det var då dem blev fysiska
med säkerhetsvakten.
Ni befinner er mitt i Stockholms city, enligt min uppfattning hade ni kunnat hitta en mängd
olika färdsätt för att kunna ta er bort från platsen, om ni upplevde sådan rädsla för killarna?
Vi försökte ta scootrarna. Vi försökte använda Uber. Vi gick dessutom därifrån. Vi är inte
härifrån, vi försökte göra vårt bästa och gå men dem följde efter oss.
Vi har som du kanske vet film från delar av händelsen. På filmen ser det ut som att du håller
mot målsägandes axel medan du utdelar slag mot målsägande, är det något som känns
bekant? Kan du minnas detta?
Nej. Jag höll mot målsägandes skuldra för att tala om för honom att han hade sönder sina
egna hörlurar då han bråkade med säkerhetsvakten. Jag sade att vi inte ville hamna i
fängelset och att vi inte ville bråka. Jag nuddade hans axel och sedan sade vi att vi inte ville
hamna i fängelset och att vi inte är härifrån.
Rakim förevisas bild nummer 1 (se bilagor).
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Okej, jag trodde du menade händelsen innan då jag höll mot målsägandes axel vid tillfället
han fortfarande stod upp. Jag beräknade inte allting som skedde vid detta skede, mitt minne
av det du beskriver är ganska vagt. Jag agerade i ren rädsla och självförsvar.
Är det i detta skede (bild 1) då målsägande ligger ner, som du menar att du agerar i
självförsvar?
Han fortsatte att försökte komma upp och börja om igen. Dessutom låg han inte ner, han satt
ner. Han skulle kunna komma upp och fortsätta hämnas.
Målsägande säger att han försökte fly då han låg ner på marken, men att han inte kunde
komma upp för att han hölls nere. Hur kommer det sig?
Jag minns inte att jag höll ner honom. Som jag ser det så ser det ut som att det är ett slag mot
hans axel, inte att jag håller nere honom.
Misstänkt förevisas film från sekvensen som bild 1 visar.
Nu när du fått se filmen, skulle du kunna säga att du höll mot målsägandes axel medan han
låg ner på marken?
Jag tror att det bara var ett slag mot hans axel. Jag kan inte säga utifrån den videon att jag höll
mot killens axel.
Du nämner i ditt tidigare förhör att en av killarna hade en blodig näsa samt att killarna hade
ärr och blånader, stämmer det att du sagt det?
Det stämmer.
Kollar man på filmerna från händelsen ser det inte ut som att varken målsägandes kompis
har en blodig näsa eller att någon av dem har några blånader. Hur kommer det sig?
Vi har material som kan visa att det jag säger stämmer. På videon som jag har på min
Instagram kan man zooma in och se det.
Misstänkt förevisas film från videon som misstänkt lagt upp på Instagram. Enligt min
uppfattning kan man se målsägande och hans kompis ganska tydligt här, men ändå tycker jag
mig inte se att målsägandes kompis har en blodig näsa eller andra blånader?
Det finns en till video från min Instagram där man kan zooma in, kollar man på den så ser
man att killen har en blodig näsa.
Du berättar i ditt tidigare förhör att du inte sett några skador på målsägande? Stämmer det?
Han såg smutsig ut, nästan som att han hade varit med i ett slagsmål innan. Det såg ut som
märken. Han såg inte skadad ut.
Så om jag förstår dig rätt, så bevittnade du inte några skador på målsägande, det vill säga
att du inte såg ifall målsägande exempelvis blödde från någon kroppsdel eller liknande?
Nej. Hans kompis hade en blodig näsa bara.
Misstänkt förevisas bilder från målsägandes journalanteckningar från St Görans sjukhus.
Hur förklarar du dessa skador?
Det ser ut som att han verkligen gjorde illa sin arm. Vi var väldigt hårda mot honom. Vi
menade inte att vara så hårdhänta. Det var ett slagsmål och vi tänkte inte på att detta skulle bli
resultatet. Vi vet att det inte är rätt att ta lagen i egna händer men det var ett slagsmål och vi
försvarade oss.
De skador som syns på bilderna från journalanteckningarna är enligt min uppfattning
synliga. Hur kommer det sig att du uppger att du inte sett några skador/något blod alls på
målsägande?
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Det kunde ju ha varit skador från tidigare tillfällen. Han såg ut att vara från någon
slagskämpe. Jag vet inte vart han kommer ifrån. Det såg ut som att han höll på med någon
kampsport eller något. Skadorna kunde ha varit från tidigare. Han hade ärr och så. Han kunde
ha märken som inte blödde vid det tillfället. Jag lade inte märke till så mycket under
händelsen. Jag var inte så observant på det. Jag tittade mest i hans ansikte.
Minns du vad målsägande hade på sig den aktuella dagen?
Inte riktigt. Jag tror han hade på sig en vit skjorta eller t-shirt och antingen blå eller svarta
byxor.
Om målsägande hade en t-shirt, borde man inte ha sett eller lagt märke till dessa skador som
du ser på bilderna från journalanteckningarna?
Är det kortärmat så är det inte säkert att man ser det. Skadorna kunde ju ha uppkommit när
han slogs med säkerhetsvakten. (förhörsledarens anteckning: i samband med uppläsningen
av förhöret uppgav Rakim att anledningen till att han kanske inte lade märke till
målsägandes skador var för att målsägande hade en tshirt. Om målsägande hade en tshirt
kunde man heller inte se ifall tröjan blev blodig och att det kanske var därför Rakim inte lade
märke till att målsägande blödde, enligt Rakim).
Advokat: Var det möjligt för dig att se dessa skador från den positionen som du stod i?
Det var nog svårt att se om han hade handen vinklat åt annat håll.
Enligt läkarjournalerna skall målsägande fått revbensfraktur, multipla sårskador på
underarmana samt fått skador som eventuellt uppkommit från ett stickande föremål/skärande.
Hur förklarar du det?
Jag vet inte, det kanske var något som låg på marken, jag vet inte. Jag vet att jag inte använde
något vapen, bara mina händer och fötter.
Stämmer det att du sagt att ingen i ditt sällskap haft någon glasflaska i handen?
Jag minns inte att någon av oss haft det. Allt gick väldigt fort. Ingen av oss har använt någon
glasflaska för att slå honom.
Så om jag förstår dig rätt så minns du egentligen inte ifall någon av er hade en glasflaska i
handen under händelseförloppet?
Inte vad jag kan minnas. Men jag vet med säkerhet att ingen av oss använde en glasflaska.
Jag använde inte heller någon glasflaska mot målsägande.
Du säger i ditt tidigare förhör att du hör ljudet av krossat glas, stämmer det?
Ja det stämmer. Jag hörde det på videon. Jag minns inte att jag hörde glaset under tiden
slagsmålet pågick.
I vilket skede var det du hörde glaskrosset?
I videon, i samband med att jag slår honom så hör jag ljudet av krossat glas. (förhörsledarens
anteckning: i samband med uppläsningen av förhöret vill Rakim ändra till att det var i
samband med att Rakim slänger målsägande ner på marken som han också hör ljudet av
glaskross).
Du hörde alltså ljudet från videon inte, du hörde det inte under själva slagsmålet?
Korrekt. Jag minns inte mycket annat än att vi ville gå därifrån och att vi inte ville hamna i
fängelse. Jag vet att jag i synnerhet inte använt någon glasflaska. Om du frågar mig så tror jag
att det är målsägandes vän som hade en glasflaska. Man ser inte att målsägande blir slagen
med någon flaska på filmen.
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Minns du vad dina vänner gjorde gentemot målsägande då målsägande låg ner på marken,
under i slagsmålet?
Jag minns inte att jag höll nere honom, jag minns bara att jag utdelade slag mot honom när
han var nere på marken. Jag minns att jag kastade ner honom. Min avsikt var riktad mot
honom. Jag vet inte vad de andra gjorde förrän jag såg på videon. När jag kollade på videon
så ser man att jag tog ner honom på marken och att de andra också slog honom. Jag fick
berättat för mig att min vän slogs med hans vän utanför kameravinkel.
Misstänkt förevisas bild nummer 2 från händelsen (se bilaga). Vill du beskriva för mig vad
som händer här?
Jag och hans kompis slåss. Detta är precis innan min säkerhetsvakt kommer. Min
säkerhetsvakt ingrep under hela händelseförloppet.
Menar du att detta är innan eller är det efter slagsmålet mellan dig och målsägande, då
målsägande låg ner på marken?
Jag tror att detta är efteråt.
Menar du att målsägande tog sig upp från marken, och att det därefter utspelade sig ett nytt
slagsmål igen?
Ja det stämmer.
Beskriv vad det är som sker när du menar att ett nytt slagsmål uppstår.
Jag tror det är jag och hans vän som slåss först. Jag och målsägande bråkade också med
varandra eftersom att målsägande tog sig upp igen. Bråket skedde runt hörnet.
Så om jag förstår dig rätt, först är det ett slagsmål mellan dig och målsägandes kompis?
Ja jag tror det.
Och sedan så var det ett nytt slagsmål mellan dig och målsägande efter att målsägande tog
sig upp från marken?
Ja, slagsmålet fortsatte.
Vart befann sig alla andra när du först hade ett slagsmål med målsägandes kompis och
sedan med målsägande?
Dem slogs antingen med någon av killarna. Mitt fokus låg på den personen jag slogs med.
Vem initierade slagsmålet med målsägandes kompis?
När slagsmålet började så blandade målsägandes kompis sig in och han slogs på målsägandes
sida. Han var med och slogs hela tiden.
Vad var det som gjorde att ni började bråka runt hörnet?
Det var en fortsättning på det som redan hade påbörjats. Hans vän slog dem som slog
målsägande och målsägande slog dem som slog hans vän. Det var så vi slogs mot varandra.
Tycker du att detta våld som målsägande fått utstå är proportionerligt mot det som du påstår
att målsägande gjorde mot dig/er innan?
Jag skulle säga att båda parter var våldsamma. Jag kan inte bedöma graden av våldet. Jag vet
att vi använda för mycket våld, vilket jag är ledsen för. När vi väl slogs så användes våldet
från båda hållen.
Har försvararen några frågor?
Advokaten: Personenen som vi ser på bild nummer 2, är det målsägandes kompis?
Jag kan inte se vem det är på den bilden.
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Förhöret avslutades kl. 10:50. Varpå det lästes upp.
Förhöret är uppläst men ej godkänt förrän misstänkt och försvarare fått ta del av det
renskrivna förhöret.

Bild 1 (stillbilder från video TMZ), 2019-07-04 09:20 diarienr: 5000-K806954-19
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Bild 2 (stillbilder från video TMZ), 2019-07-04 09:20 diarienr: 5000-K806954-19
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Språk

Språkservice/ID 7771 & Magnus Lundh

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterandeförhör gällande GROV MISSHANDEL alt. MISSHANDEL 2019-06-30
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Slobodan Jovovic

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-17

15:32

21:30

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Een, Mona

KK

Berättelse

Med på förhöret är även förhörsledare Pa Een.
Eventuella tillägg vid uppläsning av förhöret skrivs i fet text.
Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv text och Rakim Mayers svar skrivs normalt.
Rakim informeras om sina rättigheter enligt FUK12§.
Kan du beskriva hur du beter dig när du blir rädd?
När jag är rädd? Vad menar du?
Om du har något speciellt beteende eller om du agerar på något specifikt sätt?
Jag antar att det beror på vad omständigheterna är.
Har du befunnit dig i en situation där du blivit livrädd/rädd för ditt liv, tidigare?
[Advokaten Slobodan invänder till förhörsledarens fråga] Detta är inte relevant för
händelsen. Ni kan inte ställa sådana frågor. Ni får förklara varför ni frågar det.
Frågan är om du, Rakim, har något specifikt beteende då du känner dig rädd eller om du
tidigare upplevt rädsla för ditt liv?
Jag vill inte svara på den frågan. Kan vi fortsätta?
Du säger i förhör att du är rädd hela vägen från Max till gränden, stämmer detta?
Ja.
[Rakim förevisas filmklippet som laddats upp på Rakims Instagram. Filmsekvensen som
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visas är från 01:23 sekunder in i videon fram till 01:35 minuter in i filmen]
På filmen ser vi att du står och pratar in mot kameran, kände du rädsla för ditt liv här?
Jag är mycket rädd i den situationen. Jag vet inte vilka dessa killar är. Jag är inte härifrån. Jag
bad dem att lämna oss ifred.
[Rakim förevisas filmklippet som laddats upp på Rakims Instagram. Filmsekvensen som
visas är från 00:40 sekunder in i videon fram till 01:05 minuter in i filmen]
På filmen ser vi att du håller din hand gentemot killens axel och står de två killarna fysiskt
nära. Kände du dig rädd vid detta skede?
Mycket rädd.
Menar du att du valde att hålla din hand gentemot killens axel, stå fysiskt nära målsägande
och hans vän, trots att du kände dig mycket rädd?
När man förhandlar med någon om ett bombhot, kan inte han eller hon visa att denne är rädd.
Den måste visa ett pokeransikte. Vilket är tillämpbart i denna situation som ni refererar till i
filmen. Jag bön fällde dem att lämna oss ifred. Att vi inte vill bråka eller hamna i fängelse.
Vilka ingick i ditt sällskap under tiden du befann dig i Stockholm?
Säkerhetsvakten Tim, David, Bladimir och Abigail.
Hamnade ni i bråk/dispyt med någon annan, utöver denna händelse, under denna vistelse i
Stockholm?
Nej.
Var det någon i ditt sällskap som hamnade i någon sådan situation i Stockholm, utöver
denna händelse?
Nej.
Skulle du vetat om det i så fall?
Jag är rätt säker på att jag skulle känna till det.
Har du några smeknamn?
Ja. Rocky, Asap Rocky, pretty mother fucker, jag kan inte komma på några fler.
Har David något smeknamn?
Ja, Thato.
Har Bladimir några smeknamn?
Bladi.
Har Tim några smeknamn?
Big Tim.
Du har berättat att du är från New York, vart i New York är du ifrån?
Övre delen av Manhattan. Från Harlem.
Är det någon i ditt sällskapt som kallas för Harlem?
Nej.
Inte du heller?
Nej.
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Du har tidigare beskrivit en återkommande känsla av rädsla, under hela händelseförloppet,
enda från att ni befann er utanför Max och vidare in på Apelbergsgatan. Hur kommer det sig
att ni inte tog er bort från platsen tidigare?
Vilken plats menar du?
Varför tog ni er inte bort från platsen ni befann er på, då ni kände er rädda? Varför tog ni
exempelvis ingen taxi?
Vi försökte lämna platsen hela tiden men dem bara följde efter oss. Så hotade som vi kände
oss och så mycket som vi hade bönfällt dem att gå, så fortsatte dem att följa efter.
Varför gick ni in mot en gata där det var mindre folk, när ni till en början befann er på en
plats med mer folk?
Vi är inte från Stockholm, vi visste inte vart vi gick. Vi försökte bara komma därifrån.
Du har i ditt tidigare förhör sagt att de två killarna verkade påverkade av droger. Beskriv
varför du trodde det?
Jag trodde det på grund av deras beteende. Vem som helst som skulle attackera min
säkerhetsvakt flertal gånger verkar inte vara en rimlig eller resonabel person enligt min åsikt.
Speciellt när han tar sönder sina egna hörlurar och sedan frågar oss om dem.
Har du kommit i kontakt med drogpåverkade personer tidigare?
Jag är rätt säker ja.
Hur kommer det sig att du var så rädd för att målsägande eventuellt skulle varit
drogpåverkad, om du varit i kontakt med drogpåverkade personer tidigare?
När jag exempelvis var i Àuckland i Nya Zeeland, då blev jag attackerad av en person i en
hiss som hade rökt Crystal Meth. Det var tre personer som var påverkade av Crystal Meth
som hade attackerat min säkerhetsvakt och huggit polis, allt detta finns dokumenterat.
Menar du att denna händelse påverkat även din rädsla gentemot målsägande som du
upplevde var drogpåverkad?
Jag är paranoid av alla främlingar. Jag är en kändis. Jag har haft olyckliga händelser i mitt
förflutna.
Vi har film på händelsen då du kastar iväg målsägande ner på marken. Kan du beskriva i
detalj vad som hände precis innan detta.
Som jag är som person, så är jag bara paranoid. Jag känner inte dessa personer och jag vet
inte vad de hade för förmåga att göra. Killarna hade på sätt och vis omringat Tim och satt
igång för att attackera. Vid det ögonblicket så var jag rädd för Tim och för oss alla, även mig
själv. Det var då jag kastade honom.
Du säger dem, menar du båda killarna?
Nej. Jag menar personerna jag var med.
Jag menar då sade dem när du pratade om att killarna hade omringat Tim och satt igång för
attackera. Menar du då att både målsägande och hans kompis, som finns med på filmen,
attackerade Tim vid detta skede?
De gick mot Tim och började attackera honom och jag gick emellan.
Kan du beskriva vad, exakt, målsägande och hans kompis gjorde. Var och en för sig.
Dem var i en offensiv hållning, inte på ett vänligt eller älskvärt sätt. Och då omringade de
Tim ännu en gång.
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Gjorde dem något mer strax innan du kastade målsägande?
Det är svårt för mig att komma ihåg vad just den killen gjorde i det ögonblicket. Med killen
menade att jag, att jag inte kom ihåg vad målsägandes kompis gjorde just i det
ögonblicket. Men strax innan så närmade dem sig och då ingrep jag. Från det jag kommer
ihåg. Det var då Tim och dem knuffades och armbågade varandra. Advokaten: var det
armbågar? Rakim: Nej det var knuffar och svingande.
Vem knuffade och armbågade?
Killen som jag kastade. Hans vän såg jag i en ställning som om att han ville bråka strax.
Sade dem någonting, killarna som närmade sig Tim?
Vi kände oss hotade hela tiden.
Men sade killarna något, där och då, strax innan du kastade bort målsägande?
Jag minns inte om det du frågar mig om. Jag minns bara att dem höll på att attackera och att
dem pratade sinsemellan. Jag såg dem omringa Tim och det var precis då som killarna skulle
gå till attack.
Såg du dem gå till attack?
Som jag berättade så var det svingar, knuffar och armbågar. Det var inga armbågar.
Så det var målsägande och hans kompis som svingade, knuffade och armbågades?
Ja.
Träffade slagen Tim någonstans?
Jag kommer inte ihåg hur pass slagen kopplade eftersom jag redan var i befarandet att ingripa
då.
Vad jobbar Tim med?
Han jobbar som min säkerhetsvakt.
Då antar jag att hans uppgift är att skydda dig?
Korrekt.
Exempelvis från en sådan här situation?
Korrekt.
Hur kommer det sig att det är du som ingriper när det är han som ska skydda dig?
Eftersom att jag i det ögonblicket var mycket rädd och att de redan hade varit aggressiva
tidigare. Tim har ingen historik med att vara våldsam eller aggressiv. Det var hans jobba att
skydda mig och han försökte förebygga att detta skulle hända. Eftersom dessa killar aldrig
lämnade oss ifred trots att vi hade bönfallit dem. Även efter att Tim hade blivit attackerad
första gången med hörlurarna så gav Tim något tillbaka utan han gick bara därifrån.
Håller du med om att Tim fysiskt sätt verkar mycket större än målsägande och hans vän?
Ja absolut. Det var därför vi inte förstod varför dem följde efter oss. Det är det som gör det så
skrämmande.
Såg du ifall målsäganden hade något tillhygge/vapen på sig?
Nej, bara hörlurarna som han använde som vapen.
Bör Tim kunna hantera en person med målsägandens storlek, i sin profession och med tanke
på hans egen storlek?
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Redan vid första konfrontationen då killen slog Tim med hörlurarna kunde inte Tim
kontrollera dem. Detta väckte mer rädsla bland oss alla.
Tycker du att det är proportionerligt att du ingrep genom att slänga ner målsäganden på det
sättet du gjorde?
Jag tänkte inte alls på hur snabbt eller hårt jag slängde honom. Jag visste bara att jag ville
kvarhålla honom tills myndigheterna anlände.
Gjorde ni det då?
Jag försökte så mycket som möjligt.
Förstår jag dig rätt att er ambition var att kvarhålla målsägande så länge som möjligt tills
polisen eller myndigheten skulle komma, men att ni inte lyckades?
Inte hur länge som helst. Men när konfrontationen mellan Tim och dem blev omöjlig så ville
jag hålla honom nere och få dem bort från Tim.
Tycker du att det var nödvändigt att sparka och slå målsägande när han låg ner på marken?
Du måste känna till en sak. Jag kommer inte härifrån, jag är en kändis. Jag är i ett främmande
land, jag blir trakasserad och förföljd av dessa främlingar. För nio månader sedan så var jag
på en nattklubb och en helt främmande person skar mig i ansiktet med en kniv. Jag vet inte
vad jag ska tro om dessa killar eller hur jag ska rationalisera med dem för att lämna oss ifred.
Jag vet inte om de kommer hugga mig, om de kommer skära mig eller om de har några vapen
eller något annat. Allt jag vet är att dem attackerade Tim och då såg jag honom och kastade
ner honom mot marken. Jag sparkade hans arm för att hålla honom nere och kvarhålla honom
och jag minns inte om jag sedan följde upp med att slå honom eller om jag bara föll ner
honom. När jag såg att dem andra killarna anlände för att hjälpa till visste jag att min plikt var
klar. Jag reste mig, vände mig om och det var då hans kompis var på väg och attackerade. Vi
knuffades, armbågades och drog varandra. Vid detta skede kom Tim och drog mig åt ett annat
håll. Under denna tidpunkt såg jag inte vad som hände med alla andra, det vill säga jag såg
inte vad som hände med dem andra strax innan Tim drog undan mig.
Menar du att målsägandes kompis kom emot er när målsägande låg nere på marken?
Ja, han sprang emot oss alla. Han kom för att hjälpa sin kompis. Han kom för att bråka med
oss.
Men då gjorde ni inte något med honom, då gick ni?
Nej han och jag började dra, knuffas och armbågas.
Är det detta skede som utspelar sig vid pelarna på TMZ-filmen?
Ja det stämmer.
Var det någon i ditt sällskap som hade en glasfalska?
Det kan varit någon som höll i en flaska.
Vem var det?
Jag kan inte komma ihåg från filmen.
Höll du i något glas vid något tillfälle?
Nej.
Vi har bilder på att det fanns glaskross vid området där du stod och kastade målsägande.
Hur kommer det sig att det låg krossat glas på marken just där?
Så fort vi kom till det kvarteret så låg de flaskor och glas överallt. Det var glas överallt.
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Menar du att det fanns glas eller glaskross överallt?
Både och. Det fanns både flaskor och glaskross.
Menar du i samma gränd som målsägande blev kastad?
Korrekt.
[Rakin förevisas ånyo filmsekvensen från Instagram, 1:23 minuter in i filmen fram till 1:35]
Vad är det du har i din ärm?
Jag minns inte. Är det glas?
Vi vet inte vad det är för något, vi undrar vad det är för något?
Det var länge sedan och jag minns inte det. Jag kan berätta med säkerhet att jag inte slog
någon alls med glas.
Du kan inte uttala dig varken om du, det faktum hade en glasflaska i din tröjärm eller inte?
Förstår jag dig rätt då?
Jag var tydlig och sa att jag inte minns det. Där vi kommer ifrån så krossar man glas för att
skrämma andra. Från videon så hör man att glas krossas, men under tiden var jag redan
upptagen med den andra killen. Jag var redan med killen då glaskrosset krossades.
Du berättar att du inte minns ifall du hade något i din ärm, men minns du om du dolde
något?
Jag gömmer inte någonting.
Du minns alltså inte vad du höll i/hade i din tröjärm?
Jag kan ha hållit i vad som helst vid det tillfället. Plast, någon tidning eller papper.
[Förhöret pausades kl. 16:51 för att byta förhörsrum. Återupptogs kl. 16:59]
Målsäganden hävdar att någon slog honom med glasflaska innan han slängdes iväg? Hur
kommer det sig?
Jag såg inte det.
Såg du inte det eller hände det inte?
Det hände inte.
Minns du om du fortfarande hade kvar föremålet i din tröjärm, vid tidpunkten strax innan du
kastade målsägande ner på marken?
När jag tittar på filmen ser jag inte det. Jag minns bara att jag tog tag i honom, att jag använde
min fot för att hålla ner hans arm och att jag ville stabilisera honom så att han skulle ligga
kvar nere. Jag kan garantera att jag inte använde något vapen mot honom.
Glaskrosset som jag beskrev fanns i området där du kastade iväg målsägande, vart kommer
det ifrån?
Jag skulle inte veta det, det skulle kunna ha varit där sedan innan. Folk kan ha kastat det när
vi sprang.
Vad menar du med att ni sprang?
Det blev som en springande gest när jag kastade honom. Eller, jag vill korrigera det jag precis
sa. Det kan ha varit som så att glas kan ha sparkats medan vi var i fysisk rörelse.
Glaskrosset som jag beskrivit liknar det utseendet som föremålet di har i din tröjärm. Hur
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kommer det sig?
Som jag sa så minns jag inte något av det. Om jag hade använt glas hade det varit för att vi
skulle försvara oss. Men jag minns inte något av detta.
Drack du ur någon glasflaska i samband med händelsen?
Det hade jag kanske, detta var veckor sedan. Jag visste inte att jag skulle behöva spela in allt
som hände i mitt huvud. Jag försöker tänka på vad som hände, men det är svårt. Det började
som en vanlig dag för mig.
Rättsläkare har sagt följande gällande målsägarens skärsår: Skärskadorna företer ett
utseende talande för att de uppkommit till följd av skarpt våld med eggvasst föremål såsom
trasigt glas eller liknande. Skadebeskrivning i patientjournal är mycket knapphändig men
utseendet av skadorna på fotografierna talar för att de uppkommit genom glas och inte
genom kniv eller knivliknande föremål.
Hur kommer det sig att målsägande fått sådana skador?
Han kastades hårt, han slogs mot asfalt, stenar som var vassa och därför kunde ha slagit sig.
Jag är hundra procent säker på att jag inte har använt glas mot honom. Han slog marken rätt
så hårt, jag vet inte varför dem sade att det var skador från glas, för vi använde inget glas.
Använde ni något annat än glas?
Jag stod på hans arm med min sko, det kan ha varit grus på betongen.
Du berättar att du inte vet hur målsägande fått skärskador som uppkommit från glas. Menar
du att skadorna kan ha uppstått från att du har trampat på hans arm?
Ja det är en möjlighet, för jag vet inte hur dessa skador uppstått. Vart var skadorna på
målsägande?
Jag kan inte tala om exakt vart målsägandes skador var belägna, då jag inte har
journalanteckningarna framför mig. Glaskrosset som jag förklarade tidigare var beläget vid
området du kastade målsägande, var ju inte beläget där målsägande landade?
Okej?
Det fanns alltså inte glaskross där målsägande landade. Du säger att du inte vet hur
skadorna uppkom?
Korrekt. Jag vill inte anta saker, jag vill vara säker och uppge saker så korrekt som möjligt.
[Paus i förhöret kl. 17:22. Återupptogs kl. 17:28]
Du sade tidigare att ni inte hade hamnat i något annat bråk under tiden ni befunnit er i
Stockholm. Jag vill visa dig en sms konversation mellan Abigail och Gabi från 2019-06-30
kl. 23:07.
[Rakim förevisas sms konversationen, se bilaga]
Okej, jag vet inte vem Gabi är.
Kan du förklara hur tankarna går nu när du fått läsa konversationen?
Hon är en tjej och det är troligt att hela händelsen var skrämmande för henne. Ni lät
säkerhetsvakten gå, det vill säga att han måste anses vara oskyldig då. Men ni ser ju,
samtidigt skriver hon att både säkerhetsvakten och vi spöade killarna, ni kan ju tydligt se att
Tim inte slog någon.
Vad är det du refererar till när du säger att man tydligt kan se att Tim inte slår någon?
I alla filmsekvenser ni visat oss ser ni att Tim endast försöker dela upp bråket.
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Menar du att anledningen till att Abigail skriver som hon gör, är för att hon är tjej och
upplevde situationen som skrämmande?
Nej. Det var det hon uppgav.
Vad menar Abigail när hon i samma konversation skriver Harlem came out he grabbed a
empty bottle on the street and smashed it on the person?
Jag vet inte vem Harlem är.
Vet du om det är någon annan som kallas för Harlem?
Nej.
Varför skriver hon och refererar till någon Harlem?
Jag vet inte, ni får fråga henne. Hon säger massa saker som jag inte vet varför hon säger.
Händelsen som Abigail skriver om, kan du förklara vad hon beskriver?
Hon beskriver någon galen händelse.
Vad menar du med galen händelse?
Det låter som en hitte-på-historia. Eller kan jag ändra från en hitte-på-händelse till att jag
menar att hon överdriver?
Jag sa aldrig att det var en påhittad historia, utan jag menade att hon var överdriven
(förhörsledarens anteckning: vid uppläsningen av förhöret uppgav tolken att han inte
kunde göra skillnad på ordet maid up och fabricated som Rakim använde sig av och ville
ändra ifrån).
Menar du att Abigail överdriver, men att det är samma hädelse som vi pratat om idag, som
hon refererar till?
Jag kan inte bekräfta det, utöver det är jag inte ansvarig för det som Abigail säger.
Laddade du upp film från händelsen på din Instagram?
Normalt sätt laddar min grupp/team upp mina saker på Instagram. När Tim ledde oss upp från
den fysiska konfrontationen som vi var i, provade han att hitta vägen hem, vi visste inte var vi
var. Det enda jag känner till var att vi hitta tillbaka till hotellet som var tryggt. När jag
samlade mina tankar började jag tänka eller fundera på detta: vill jag att detta ska hamna i
media? Ville jag att detta skulle få sabba mina shower, var det värt att anmäla denna killen
eller skulle det vara bättre att visa den andra kinden? Jag tänkte på detta och jag ville inte att
detta skulle hamna i media eller att detta skulle hamna på TMZ. Jag är professionell och jag
ville inte att folk skulle se mig i ljuset av att bråka. Jag var väldigt upprörd när jag såg detta
på TMZ dagen efter. De sa att jag satt mig in i ett bråk och det var just det jag inte ville ha
eller att folk skulle anse om mig. Det var syftet med att ladda upp min video.
Var det teamet som laddade upp filmen?
Ja.
Vem i ditt team kan det ha varit som laddat upp filmen?
Jag vet inte vem som laddade upp den, antingen Lou, assistenten eller Camille.
Visar filmen du laddat upp hela händelsen eller bara delar av den?
Den visar allt som Abby har spelat in.
Var det någonting som utelämnades?
Nej, inte som jag känner till det.
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Skulle du ha vetat om det, ifall något utelämnandes?
Jag tror inte det, inte vad jag vet.
Sekvensen från händelsen som visas på TMZ finns inte med på filmen som laddats upp på
Instagram? Kan det vara som så att även ni har film på sekvensen som TMZ visar?
Vi jobbar inte med TMZ. Vi gillar inte dem. De sprider skvaller. Allt som Abby har spelat in
är sekvenser från filmen, det visar hur det hela utspelat sig.
Hur kommer det sig att Abby skriver till Tee 2019-07-02 kl. 14:47 att: Its cleaned up a bit
när hon hänvisar till en film som bland annat du laddat upp på Internet, vad menar hon med
det?
Jag vet inte. Jag känner inte till något om det. Jag vet inte ens om det har med mig att göra
eller den här situationen att göra.
I smskonversationen refererar Abigail till filmen som laddats upp på internet i samband med
att hon skriver om den aktuella händelsen. Vad är det hon menar med att hon cleaned up a
bit, är det något som är borttaget/utelämnad?
Inget vad jag vet, jag vet inte vad hon refererar till eller menar. Jag vill säga att jag inte vet
vad hon pratar om, jag vet inte vad hon referarar till.
I samma konversation skall Tee ha frågat Abigail om detta är ett strategiskt steg? Vad menar
han?
Jag vet inte. Ni måste ställa frågan till Abby.
Hur kommer det sig att Abigail sedan skriver att det är mainly Rocky som har tagit det
beslutet om att ladda upp filmerna på internet? Vad syftar hon på?
Jag vet inte vad hon refererar till. Om det möjligen kan vara filmen eller inte.
Stämmer det som Abigail skriver, att filmerna laddades upp på din order?
Mitt team laddar upp, men dem visade mig filmen kortfattat och jag sa ja.
Du har tidigare uppgett att du inte har någon mobiltelefon. Har du det?
Ja.
Vart är den?
Jag vet inte eftersom jag är i fängelse. Jag lämnade den på hotellet, jag tar den inte med på
scenen.
Hade du med dig telefonen den aktuella kvällen, när ni mötte målsägaren?
Vid en tidpunkt är jag säker på att jag hade den med mig eftersom min assistent bär den med
sig. Jag tror inte att det var min telefon som användes vid filmandet. Det var Abigail
som filmade händelsen men jag vet inte med vilken mobiltelefon hon filmade med.
När du säger att din assistent bär med sig mobiltelefonen, vem menar du då?
Abigail.
Abby skriver även 2019-07-02 kl. 23:04 till John, under sitt förhör med polis,I hope Rocky
deleted all the videos on his phone, and only kept the one. Vad menar hon?
Jag vet inte. Ni måste fråga henne, jag hade inte ens min telefon.
När var senast du var på hotellrummet?
Menar du då den kvällen ni kom in till polisstation?
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Ja, den kvällen.
Vi lämnade scenen och drog raka vägen till polisstationen.
Hade du då din telefon på ditt hotellrum?
Ja.
Det utfördes en husrannsakan i hotellrummet och där hittade man inte din mobiltelefon.
Jag var i fängelse, så jag vet inte.
Minns du vart den låg på hotellrummet?
Troligen på byrån, sängen, kanske på laddning eller på nattbord.
[Förhöret avslutades kl. 18:19. En paus togs innan förhöret påbörjades att läsas upp kl.
19:17]
Advokaten Slobodan: Rakim har något han vill tillägga innan vi läser upp förhöret.
Finns det något som du inte fått berätta eller vill tillägga innan jag läser upp förhöret?
Jag vill säga att jag inte tycker att det är rättvist att jag sitter här. Jag förtjänar inte att sitta här.
Jag är en yrkesmässig musiker och underhållare. Jag kom för att besöka Stockholm och för
att genomföra en konsert. Detta är 5-6 gången som jag besöker Stockholm. Det jag älskar
mest med Stockholm är arkitekturen, naturen och också jordbruket. Så fort jag kom så
bestämde jag och mitt team att ta en promenad för att titta på stockholms vackra omgivningar.
På vägen hem så passerade vi några elektiska skotrar. Vi stannade och aktiverade en app för
skotrarna. Jag satte mig sedan på en bänk, framför en restaurang som jag tror hette Max. Det
var då min säkerhetsvakt stod framför mig, då kom det två män som kom fram till
säkerhetsvakten. Jag är inte säker på vad de pratade om eftersom jag var upptagen med ett
samtal med min assistent.
När jag lyfte blicken verkade det som att den okända mannen gjorde fientliga eller ovänliga
rörelser mot vakten. Hans vän gick in på Max. En kort stund efter gick han fram till
säkerhetsvakten. Jag vet inte vad dem sade men säkerhetsvakten sade åt dem att flytta på sig.
Han började bli mer och mer aggressiv mot min säkerhetsvakt.
Min säkerhetsvakt flyttade honom ur vägen och då måttade han två knytnävesslag mot
säkerhetsvakten.
Rakim, när jag ställde frågan om du har något att tillägga syftade jag på om det var något
ytterligare, som du inte berättat i dina tidigare förhör med polisen, som du skulle vilja lägga
till i detta förhör. Händelsen har du berättat om i de tidigare förhören. Är det något som du
glömt berätta eller något nytt som framkommit i efterhand?
Jag var väldigt trött och utmattad och hade inte möjligheten att gå in på detaljer vid dem
förhören. Jag insåg inte hur detaljerad jag var tvungen att vara. Jag är utländsk och mycket
omedveten om de svenska lagarna och det är därför jag nu vill repetera allt då jag haft tid att
åkalla minnen från händelsen. Vissa delar borde jag sedan tidigare varit detaljerad på.
Menar du att det finns vissa detaljer som du inte fått berättat tidigare som du nu vill berätta
om?
Nej jag var inte tillräckligt specifik och detaljerad i mina inledande förhör.
Om du känner att du vill delge något som du inte fått göra ännu, så är du fri att göra det.
Okej. Min säkerhetsvakt är inte den typen som är våldsam. Min vakt gav inte tillbaka när han
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blev misshandlad. Kort ögonblick efter att min säkerhetsvakt blev misshandlad så kom
angriparens vän ut från butiken. Han frågade oss om vi alla var ansvariga och hade bråkat
med vännen och vi sade nej.
I detta skede var jag skiträdd. Jag visste inte vilka de okända personerna hade för beväpning
och vad de skulle ta sig till. Vi vädjade till dem att vi inte ville ha några problem. Vi gick runt
hörnet och vi sade att vi inte ville ha några problem och att vi inte ville hamna i fängelse. Jag
försökte förklara för honom att han hade slagit min säkerhetsvakt och att det är därför han
inte hade sina hörlurar men han struntade i det helt och hållet. Vid detta skede vet jag inte vad
jag skulle tänka, jag tyckte att det var ruskigt att personerna angrep den största killen i vårt
sällskap. Vi började vädja till honom att inte följa efter oss men dem brydde sig inte om det.
När dem här killarna följde efter oss så var det några afrikanska flickor som kom fram till
killarna och min grupp. Dem översatte åt oss och medlade åt oss. Vi bad tjejerna att ringa till
polisen. Vi är inte från Sverige så vi visste inte hur man ringer 911 eller vilket nummer man
ringer till polisen. Det enda vi visste var att vi inte ville att dem skulle följa efter oss. Tjejerna
sade till dem att de inte ska fortsätta följa efter oss. Deras uppträdande var hotfullt mot min
säkerhetsvakt. När vi kom till gränden så omringade dem min säkerhetsvakt och började
angripa en andra gång. Då gick jag emellan och drog ner killen på marken. Jag sparkade på
hans arm. Jag slog ner honom med knytnäve eller så knuffade jag ner honom med mina
händer. Jag minns inte riktigt. Efter detta så såg jag att mina vänner kom närmare för att
hjälpa till.
Vid de ögonblicket förstod jag att mina förpliktelser och mitt arbete var slut med den här
killen. När jag vände mig om för att leta efter hans gode vän så var han redan på väg
springades mot oss. Vid detta skede så började jag och hans vän att knuffa på varandra. Min
säkerhetsvakt kom sedan och tog tag i mig och vände mig bort i en annan riktning för att ta
mig därifrån.
I sådana här situationer så har jag blivit skuren av okända personer i mitt ansikte. Då var detta
bara nio månader sedan. Mitt hem har rånats under hot med skjutvapen. Jag är en känd person
som fruktar för mitt liv, det är därför jag alltid har säkerhetsvakter med mig. Jag ville bara ta
mig till ett säkert ställe så jag ville ta mig till mitt hotell.
Menar du att du minns hela händelsen bättre nu än vad du gjorde då du hördes av polis efter
händelsen?
Det är saker som har hänt. Sen har jag tittat på inspelningarna som gör att saker är klarare för
mig nu än vad det var inledningsvis.
Så saker har blivit tydligare för dig efter att du fått se filminspelningarna från händelsen?
Efter att ha tittat på inspelningarna och suttit i en cell. Då kände jag att jag inte var så specifik
eller detaljerad i mitt första förhör. Jag förstod mig inte på svensk lag och hur specifik jag
behövde vara, nu vet jag det.
Har försvararen något att tillägga?
Nej.
[Förhöret börjar läsas upp kl. 19:44 och är uppläst och godkänt kl. 21:30]
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Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

via amerikanskt pass,
598567106, kontrollerat av
Pa Lindberg

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Engelska
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstankeförhör gällande GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan, 2019-06-30 kl. 21:45-22:00
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja
Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Robert Geyer

2019-07-03

01:04

03:07

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Norrmalms polisstation

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Lindberg, Fotini
Berättelse

(Tolk: Malin Safioti).

Förhörsledaren (FL) delger Rispers Jr misstanke om GROV MISSHANDEL på
Apelbergsgatan 25 i Stockholm genom att i samråd och samförstånd med tre stycken andra ha
slagit målsägande, slagit honom med två glasflaskor samt sparkat målsäganden. Stora delar
av misshandeln har skett när målsägande ligger på marken. Det bedöms som grovt då det vid
gärningen visat särskild hänsynslöshet. Brottet ägde rum 2019-06-30 mellan kl.
21:45-22:00.
FL informerar Rispers Jr om sina rättigheter enligt FUK12.
FLs frågor kommer skrivas med kursiv stil.
Vad är din inställning till brottet?
Jag har inget svar.
FL tar paus i förhöret kl. 01:08 för åklagarkontakt.
FL fortsätter förhöret kl. 03:03
(Tolk: Alan Rees).
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FL uppger för Rispers Jr att han är anhållen efter beslut av åklagare och att ett nytt förhör
kommer hållas med försvarare närvarande.
Förhör avslutas.
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Signerat av

Förhör
2

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Språkservice/ Gertrud Rees

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rispers Jr misstänks för GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan 25 i Stockholm genom att i samråd
och samförstånd med tre stycken andra ha slagit målsägande, samt slagit honom med två glasflaskor och
sparkat målsäganden. Stora delar av misshandeln har skett när målsägande ligger på marken. Det
bedöms som grovt då det vid gärningen visat särskild hänsynslöshet. Brottet ägde rum 2019-06-30
mellan kl. 21:45-22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ersin Aziman

Ja

Ja

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-03

15:40

18:30

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet, plan 7

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

KK
Berättelse

Advokaten vill informera misstänkt om anhållande beslutet. Berättar att det finns film
och vittnen till händelsen.
Vill du berätta vad som hände den aktuella kvällen?
Vi stod framför McDonalds och väntade på en Uber. Det tog sådan tid så vi bestämde
oss för att hoppa på en elektrisk scooter för att ta oss tillbaka till hotellet. Det kom fram
två killar som frågade om vägen. Vi kunde inte hjälpa dem med vägbeskrivningen så vi
sa att vi inte var härifrån och att vi inte kunde hjälpa dem.
Dem var väldigt envisa och följde efter oss. Min säkerhetsvakt tog dem åt sidan och
sade till dem att de skulle lämna oss ifred och inte ställa till med något för oss. De blev
dock väldigt arga och en av dem svingade sina hörlurar mot min säkerhetsvakt. Sedan
svingade han hörlurarna igen och i samband med att han gjorde det andra gången så
skadades säkerhetsvaktens hand. Vid detta skede började vi gå därifrån för att dem var
väldigt arga och vi fick känslan av att dem var väldigt fulla eller höga på någon drog.
Jag var väldigt rädd, jag förstod inte vad som hände. De följde efter oss och fortsatte
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med att göra utfall. Medan vi gick omkring så var dem fortfarande efter oss, Rocky
sade då att vi inte ville ha några problem.
Jag hade redan sagt det till dem, redan då vi stod utanför McDonalds sade jag till dem
nästan 10 gånger att lämna oss ifred. Vid tillfället då dem fortsatte följa efter oss så sade
Rocky åt dem ungefär 10 gånger att sluta. Ena killen såg då tillfället att slå vår
säkerhetsvakt varpå även personen som Rocky pratade med började slå mot
säkerhetsvakten. I samband med det här så hörde jag att det kastades glasflaskor men
jag kunde inte se flaskorna. Detta gjorde att jag blev rädd.
Killarna var fortsatt väldigt rasande och gjorde utfall mot oss. Jag var rädd för livet. Jag
skakade och var panikslagen, detta var på grund av att jag befann mig i ett främmande
land och visste inte vad jag skulle göra. Jag ville hjälpa till säkerhetsvakten. Den ena
killen låg på marken och den andra gjorde ständiga utfall mot säkerhetsvakten. Även
han som låg ner på marken fortsatte att attackera och göra utfall mot oss. Han försökte
slå vem som helst som befann sig i närheten eller som var i ett sårbar läge, han försökte
greppa tag i ben eller armar. Jag var jätterädd och panikslagen och tänkte att dem hade
kniv på sig. Min säkerhetsvakt blödde. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Vi
försökte försvara oss mot killarna och sedan så sprang vi till en taxi för att komma i
säkerhet.
Om vi går tillbaka till händelsen i början. Du beskrev att killen svingade med sina
hörlurar mot säkerhetsvakten. Varför gjorde han det?
Han var väldigt hög, det var som att han var i sin egen värld. Vi sa att vi inte ville ha
problem men han fortsatte.
När du beskriver att killen var väldigt hög och i sin egen värld, vad fick dig att tro det?
Hans ögon stod ut och han gav sig inte. Han fortsatte med sina utfall. Han hade höjt
sina knytnävar för att visa att han skulle göra något.
Kan du beskriva vad du menar med att han gjorde utfall?
Att han kom emot oss. Oavsett vart vi gick så var han bakom oss.
Du beskriver att han hade sina knytnävar uppe samtidigt som han gick emot er?
Nej han hade inte knytnävarna uppe, han hade knytnävarna nere men dem var knutna.
Hade han båda knytnävarna knutna?
Ja.
Säger han något när han kommer emot er med knutna nävar?
Han sade saker men vi kunde inte förstå honom. Vi bad honom lämna oss ifred och
sade att vi inte visste.
Vad var det ni inte visste?
Området. Vi kunde inte svara honom eller visa vägen.
Personen som du beskriver nu, kan du beskriva hur han såg ut.
Han var ganska smal, jag tror han hade någon tatuering på halsen. Han kanske hade
någon knäppt skjorta och jeans. Hans vän var ganska muskulös, redan innan allt började
hade hans vän en blodignäsa. Det var som att kompisen redan var inblandad i något.
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Är det personen med tatueringen som också svingade med hörlurarna mot
säkerhetsvakten?
Ja.
Vad gjorde kompisen med den blodiga näsan under tiden?
Han väntade på tillfälle att kunna attackera oss. Vi började gå därifrån och dem följde
efter. Det var som att dem väntade på ett tillfälle för att kunna skada oss.
Vad var det som fick dig att känna att dem väntade på att få attackera er?
De fortsatte att följa efter oss. Han hade knuten näve. De brydde sig inte om när vi sade
att de skulle sluta och lämna oss ifred.
Vad gjorde din säkerhetsvakt när han fick hörlurarna svingade mot sig?
Han sade åt dem att lämna oss ifred. Han brydde sig inte om att dem slog honom. Han
sade bara lämna oss ifred och sedan att dem skulle gå åt andra hållet.
Vart stod du när detta hände?
Jag var alldeles utanför McDonalds. Säkerhetsvakten gick iväg med dem längre bort,
förbi två affärer ungefär och vi stod fortfarande utanför McDonalds och skulle iväg
med scootrarna.
Såg du vid något tillfälle ifall säkerhetsvakten rörde någon av dessa killar vid detta
tillfälle?
Jag såg bara att han parerade mot dem.
När säkerhetsvakten stod där borta med killarna, kunde du höra vad dem sade till
varandra?
Vi ropade bara att de skulle lämna oss ifred.
Kunde du höra vad säkerhetsvakten och killarna sade till varandra?
Säkerhetsvakten sade att de skulle lämna oss ifred och få fatt på några som kunde
hjälpa dem istället.
Var det efter detta som ni började gå därifrån?
Ja.
Varpå dem följde efter?
Ja.
Sade dem något till er när de följde efter er?
Nej. De var ute efter oss.
Vad menar du med att dem var ute efter er?
De gick precis bakom oss. Trakasserade oss och stalkade oss. Jag var rädd och trodde
jag skulle bli skadad.
Vad var det som gjorde att du i detta skede kände dig så rädd?
För att dem stalkade oss. Vi kände inte dem. Jag ville ta mig till säkerhet. De var
narkotikapåverkade och brydde sig inte om vad någon sade. De hade för avsikt att
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skada oss.
Sade dem vid något tillfälle att dem skulle eller ville skada er?
Dem sade till min säkerhetsvakt att de skulle klå upp honom.
Hörde du att dem sade detta till säkerhetsvakten?
Ja. Jag var bakom säkerhetsvakten och hörde det.
Vart stod ni när killarna sade detta till säkerhetsvakten?
Vi hade flyttat oss från McDonalds en bit när dem sade det till säkerhetsvakten.
Vem av killarna var det som sade det?
Den med tatueringen.
Vet du om din säkerhetsvakt kände sig rädd när han fick höra det?
Ja vi alla var rädda.
Vad var det som förorsakar bråket som skedde vid tillfället på Apelbergsgatan?
När Rocky sade till dem att sluta så såg dem tillfället att slå säkerhetsvakten och då
gjorde dem det.
På vilket sätt säger Rocky åt dem att sluta?
Rocky sade på ett artigt sätt att de ska sluta genom att sätta sin hand på ena killens axel
och bad dem lämna oss ifred.
Är det i detta läge som killarna ser tillfälle att slå säkerhetsvakten?
Ja, de såg att vi var rädda och då tog de tillfället att göra det.
På vilket sätt slog dem till säkerhetsvakten?
De var aggressiva.
Beskriv vad du menar med att killarna var aggressiva?
Dem slog med knytnävesslag.
Förstår jag dig rätt när du säger refererar till dem, att dem båda slog med knutna
nävar?
Ja. De båda killarna slog på säkerhetsvakten. Sedan hörde jag att glas splittrades.
Vart kom ljudet från glassplitter ifrån?
De var alldeles intill säkerhetsvakten.
Var det någon som krossade något glas?
Ja jag trodde att ungdomarna försökte använda de som någon kniv. Jag visste inte vad
de hade på sig.
När du säger ungdomar, menar du de två killarna som du pratat om tidigare?
Ja.
Förstod jag dig rätt när du sade att du varken såg några glassplitter eller någon
flaska?
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Ja. Jag hörde endast ljudet. När jag gick fram till säkerhetsvakten för att hjälpa till så
såg jag glassplitter på marken. Jag trodde att killarna hade kniv.
Antog du att killarna hade kniv eller såg du att dem hade en kniv?
Jag såg ingen kniv. Jag trodde dem hade vapen eller kniv eftersom de fortsatte
attackera. Jag var rädd och visste inte vad jag skulle göra. Jag ville inte att dem skulle
döda vår säkerhetsvakt.
Vad gjorde ni och säkerhetsvakten under tillfället då killarna slog med knutna nävar
mot säkerhetsvakten?
Säkerhetsvakten försökte hålla killarna tillbaka och hindra dem. Jag gick över dit för att
hjälpa till och göra det också.
Vad var det du gjorde när du gick fram för att hjälpa till?
Jag utdelade två till tre knytnävesslag.
Vem var det du utdelade knytnävesslagen mot?
Till killen som vi hade på marken.
När du beskriver att du utdelade knytnävesslagen, låg killen på marken eller stod han
upp?
Han låg ner, eller han var på väg ner mot marken.
Utdelade du slagen mot killen i samband med att han föll ner mot marken?
Ja.
Hade säkerhetsvakten utdelat några slag mot någon av dessa två killar innan du
utdelade slagen mot killen som föll ner mot marken?
Nej. Jag vet inte vad killarna höll i sin hand, men vakten höll upp sin hand för att
avvärja och få dem sluta.
Var det ditt slag som fick killen att falla ner mot marken?
Nej.
Vad var det som gjorde att killen hamnade på marken?
Han blev kastad mot marken. Alla var i rörelse och i samband med detta så trillade han
omkull, det var som en boskapshjord som rusade. Alla rörde sig häftigt och i samband
med det så trillade han omkull.
Menar du att killen ramlade, ramlade som en följd av att alla rörde sig omkring? Var
det en olyckshändelse?
Nej vi försvarade oss. Vi var tvungna få ner honom på marken innan han skulle skada
oss.
Hur gjorde ni för att få ner honom på marken?
Vi fick tvinga ner honom på marken. Trots att han låg ner så fortsatte han med
knytnävesslag och utfall.
Vill du beskriva för mig på vilket sätt ni tvingade ner killen på marken?
Vi hjälpte varandra. Alla var i rörelse. Det var med gemensam ansträngning som vi
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försvarade oss och fick ner honom.
Du beskriver för mig att ni gemensamt fick ner honom på marken, men det beskriver
inte hur ni fick ner honom?
Vi kastade honom ner på marken.
Kastade ni honom på marken gemensamt eller var det någon som kastade ner honom
på marken?
Ja, någon kastade ner honom.
Vem var det som kastade ner honom?
Det var säkerhetsvakten och Rocky som båda gjorde det. Det var Rocky som kastade
omkull honom men killen höll fortfarande fast sig på säkerhetsvakten och
säkerhetsvakten försökte få bort hans händer medan killen då åkte ner i marken.
Vad gör du när killen låg nere på marken?
Jag siktade med två till tre slag mot honom. Jag tror inte att slagen träffade men jag
gjorde dem utfallen med knutna nävar.
Slog du med båda knytnävarna eller med ena?
Jag använde båda.
Vart siktade du?
Mot hans kropp.
Vart på kroppen?
Jag vet inte.
På vilket sätt utdelade du knytnävesslagen mot killen som låg ner på marken?
Jag tror det var vänster, höger, vänster.
Stod du upp när du utdelade slagen?
Ja.
Var det någon mer som slog mot killen på marken förutom de slag som du slog mot
honom?
Ja vi alla försökte försvara oss.
Kan du beskriva på vilket sätt ni försökte försvara er?
Allt hände så fort. Jag kan bara säga vad jag gjorde.
Såg du vad de andra gjorde?
Nej. Alla bara försvarade sig.
Hur lång tid låg killen nere på marken?
Två till tre minuter.
Slog ni honom under alla dessa minuter?
Ja det var då jag utdelade knytnäveslagen.
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Du beskriver att ni försvarade er när han låg på marken, gjorde ni det under hela
processen som killen låg på marken?
Det var när jag hörde glas som jag sprang över till säkerhetsvakten. Jag var rädd för oss
alla.
Förstår jag dig rätt när du säger att killen låg ner på marken i två till tre minuter, och
under tiden killen låg ner på marken så försvarade ni er, genom att utdela slag mot
killen?
Som jag sade så utdelade jag knytnävesslagen mot honom men jag vet inte om dem
träffade. (förhörsledarens anteckning: i samband med uppläsningen av förhöret ville
misstänkt tillägga följande: jag vill förtydliga att detta bara är en ungefärlig tid, det kan ha
rört sig om kortare tid, kanske 1 till 1 ½ minut. Detta var bara en ungefärlig tid, det
kan ha gått snabbare).
Två till tre minuter är enligt min uppfattning ganska lång tid, kan du beskriva vad det
är som sker under dessa minuter?
Vi försvarade oss. Han var ju alldeles förfärligt aggressiv på droger och han slutade
inte.
Vart var killens vän, han som hade en blodig näsa, under denna tidpunkt?
Han anföll oss.
Vem anföll han?
Jag kunde inte se det.
Hur kommer det sig att du inte kunde se det?
Jag var fokuserad på att få bort killen som låg ner från säkerhetsvakten.
Förstår jag dig rätt när du säger att killen som låg ner på marken, samtidigt var på
säkerhetsvakten?
Ja, han var så ihärdig och gick på starka droger.
Så killen attackerade säkerhetsvakten medan han låg på marken?
Ja han försökte få tag på säkerhetsvakten och var fortfarande aktiv och försökte anfalla.
Fick du något slag av killen som låg ner på marken?
Nej, jag stod inte still. Jag duckade och rörde mig.
Så han försökte slå dig?
Ja.
På vilket sätt försökte han slå dig?
Svingade.
Svingade med vadå?
Svingade med händerna.
Var det både killarna som gjorde det?
Ja, dem båda gjorde utfall.
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Hur kommer det sig att ni inte lämnade platsen när ni fick ner killen på marken?
När vi fick ner honom på marken så attackerade hans kompis oss fortfarande. Jag var
rädd och agerade på ren instinkt. När vi var fria från dem båda två så kunde vi springa
till en taxi.
Vad var det ni gjorde som fick er att bli fria?
Dem gav upp en aning och då såg vi chansen att springa.
Hur många personer var ni i ditt sällskap?
Vi var fem personer. En tjej och fyra killar. Det var jag, Rocky, säkerhetsvakten och en
annan person från vårt Crew.
Hur många personer var de andra totalt?
Dem var två personer. Men dem gick på starka droger.
Killen med tatueringar, såg du några skador på honom?
Nej.
Du såg inga skador alls på killen som låg på marken?
Nej.
Såg du några skador på den andra killen?
Det enda jag såg var en blodig näsa som han hade fått redan innan vi träffade honom.
Men vår säkerhetsvakt blev skuren i handen.
Du nämnde tidigare i förhöret att säkerhetsvakten blödde, vart blödde han ifrån?
Från handen.
Killen som berättade hade blodig näsa, blödde han från näsan?
De såg ut som att blodet hade torkat. Näsan var röd.
Så man såg alltså tydligt att han var röd om näsan?
Ja.
Var det vid något tillfälle som du höll i en glasflaska under händelsen?
Nej inte alls.
Så du har inte vid något tillfälle från att ni stötte på killarna till att ni gick därifrån
haft en glasflaska i handen?
Nej, ingen glasflaska.
Var det någon i ditt sällskap som höll i någon glasfalska under händelsen?
Nej inte alls.
Vet du detta med säkerhet eller är det ett antagande?
Jag vet med säkerhet att ingen i vårt sällskap höll i en glasflaska.
Har försvararen några frågor?Ja.
Försvararen: Gick händelseförloppet enligt din uppfattning fort?
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Ja väldigt fort.
Försvararen: När du pratar om minutrar, är det en uppskattning?
Ja, det kanske gick fortare än så, jag vet inte.
Förhöret avslutades kl. 17:20. Vi tog en paus fram till 17:35 varpå förhöret lästes upp
vid 17:35.
Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör
3

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Susanne Wihlborg (Språkservice)

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rispers Jr misstänks för GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan 25 i Stockholm genom att i samråd
och samförstånd med tre stycken andra ha slagit målsägande, samt slagit honom med två glasflaskor och
sparkat målsäganden. Stora delar av misshandeln har skett när målsägande ligger på marken. Det
bedöms som grovt då det vid gärningen visat särskild hänsynslöshet. Brottet ägde rum 2019-06-30
mellan kl. 21:45-22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Försvararen Ersin Aziman var
närvarande.

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jacob Thomas

2019-07-04

14:01

15:10

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

P5317
Berättelse

FL:s frågor, förtydliganden och handlingar i kursiv stil.
Närvarande vid förhöret var biträdande förhörsledare Karl David Lärkert.
Rispers informerades om sin rätt at vara tyst och att han inte behövde svara på FL:s frågor.
Rispers visades en video från TMZ i helskärm (benämns TMZ i förhöret) utan ljud. Rispers
uppmanades att berätta vad som hade hänt precis innan videon visade ett slagsmål.
Rispers berättade att det som hände innan detta, var att de blev förföljda av två killar. Deras
säkerhetsvakt blev påhoppad av de två som förföljde dem och de hjälpte säkerhetsvakten.
Allting hände så fort och det rörde sig om 30-60 sekunder. De försvarade sig och förvissade
sig om att komma undan och sprang till en taxi. De lämnade platsen och det var allt.
Båda killarna attackerade och Rispers hörde glas krossas. Rispers fick panik, han skakade av
rädsla och fruktade för sitt liv samt för säkerhetsvaktens liv. De gick fram för att hjälpa
säkerhetsvakten att få bort de två som attackerade säkerhetsvakten.
FL visade TMZ med ljud. Sedan visade FL TMZ och stannade vid 00:25.
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Vad visar filmen här?
Det är vi som tar bort dem från säkerhetsvakten.
Vem är det som tar tag i den personen på filmen?
Vi försökte hjälpa säkerhetsvakten som blev påhoppad av två pundare.
Vem är det? FL pekar på en man som befinner sig till höger i bild.
Rocky.
Vad gör Rocky?
Hjälper säkerhetsvakten.
Vad gör han just där och då?
Vi försökte försvara oss.
FL visade TMZ med ljud och stannade vid 00:28.
Vilka är på bild?
Säkerhetsvakten och jag. Förutom dem som förföljde oss och trakasserade oss är de som
greps på bild.
Kan du peka ut dig själv?
Där.
Rispers pekade på mannen som befann sig till höger i bild.
Vart är säkerhetsvakten?
Han i svart.
FL visade TMZ och stannade vid 00:29.
Vem är det?
Han är med i crew. Han heter Bladimir. Han är gripen.
FL visade TMZ och stannade vid 00:37.
Vad gör du med dina händer där?
Jag försvarar mig.
Har du något i handen där?
Nej inget.
FL visade TMZ och stannade vid 00:38.
Vad gör du med din högra hand där?
Försöker försvara mig.
På vilket sätt försvarade du dig där och då?
Jag gjorde det som krävdes för att försvara säkerhetsvakten. Få bort dem från honom.
FL visade TMZ och stannade vid 00:39.
Vad gör du där?(FL:s notering. Vid uppläsning så var inte svaret nedtecknat av FL. Frågan
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ställdes på nytt och TMZ från 00:39 visades på nytt)
Jag försvarade mig. Det är uppenbart.
Förstår jag det rätt att du försvarade dig genom att slå han som ligger ner?
Ja, jag försvarade mig.
FL visade TMZ och stannade vid 00:40.
Det är samma sak filmklippet innan, men från en annan vinkel.
FL visade foto "Skada bild 1".
De blödde redan innan vi träffade på dem.
Vart blödde dem?
En hade blodig näsa. Blodet var torkat och han måste ha skadat sig tidigare den dagen. Redan
innan vi träffade på dem. Båda hade blåmärken och rivsår på armbågarna.
Han som låg på marken. Hade han täckta underarmar eller långärmad tröja?
Jag kommer inte ihåg. Det som videon visar är det som hände och vad som stämmer.
FL informerar om att målsägaren hade kortärmad tröja och visar inte videon på nytt.
Hade han skadan innan eller fick han den i slagsmålet?
Jag vet inte.
Fick han den här specifika skadan vid slagsmålet?
Jag vet inte. När jag såg att vi kunde komma undan så var det som var viktigt just då.
FL visade foto "Skada bild 2".
FL pekade på två skärsår på armen.
Det här ser ut som skärsår. Hade någon något vasst?
Nej.
FL visade foto "Skada bild 3".
De enda som hade något på sig var de här killarna som förföljde oss. De kan ha skadat sig
själva. De hade vapen och betedde sig aggressivt.
Vad hade de för vapen?
Jag hörde glas krossas. De hade vassa föremål.
Uppläst och godkänt från anteckningar.

Foto MÄ skada, 2019-07-04 14:01 diarienr: 5000-K806954-19

402

Foto MÄ skada, 2019-07-04 14:01 diarienr: 5000-K806954-19

403

Foto MÄ skada, 2019-07-04 14:01 diarienr: 5000-K806954-19

404

405
Signerat av

Förhör
4

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

S. Wihlborg/Språkservice Tolk 4204

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ersin Aziman

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mona Een

2019-07-17

13:10

22:22

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet, plan 8

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Med på förhöret är förhörsledare M.Een och förhörsledare K.Khamissi, advokat Aziman,
misstänkt D.Rispers. Med på tolk är S. Wihlborg.
David och hans försvarare informeras om att David redan har blivit underrättade om
misstanken, och att denna inte kommer att läsas upp idag, vilket också försvararen
instämmer till.
David informeras om att vi idag kommer att hålla ett kompletterande förhör med honom.
David informerades om att han har rätt till att ha försvarare närvarande under förhöret,
vilket han har, samt att han har rätt till tolk vilket han också har.
Han informerades också om att han har rätt att inte yttra sig om misstanken, om att han inte
heller behöver svara på våra frågor eller bidra till utredningen till sin egna skuld.
Tolken och David förstår varandra väl.
Förhörsledarnas frågor står skrivet med FET och kursiv stil, Davids svar är med vanlig
text.
Kan du beskriva hur du beter dig när du blir rädd?
Jag fick panik, och jag blev väldigt rädd, jag var chockad.
Jag försvarade mig, jag använde våld.
När han var nere på marken, och vi förstod att de inte kunde attackera oss längre, så
sprang vi.
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Har du befunnit dig i en situation där du blivit livrädd/rädd för ditt liv, tidigare?
Detta är en av de första gångerna som jag någonsin har befunnit mig i en situation som
denna, där jag fruktade för mitt liv som nu.
Vilka ingick i ditt sällskap under tiden du befann dig i Stockholm?
Ni har redan namnen redan eller hur?
Du får gärna berätta.
Säkerhetsvakten Timothy, Rakim, Bladimir och Abigail.
Hamnade ni i något bråk/dispyt med någon annan/andra, utöver denna aktuella
händelse, under tiden ni har befunnit er i Stockholm?
Nej, jag är inte här för att omfatta problem. Jag är här för att sprida kärlek.
Var det någon annan i ditt sällskap som hamnade i någon sådan situation i Stockholm,
utöver denna händelse?
Nej, inte förutom denna situation som beskriver. Ingen annan hamnade i bråk. Vi är inte
här för problem, vi sprider kärlek
Skulle du vetat om det i så fall, om någon i ditt sällskap hamnade i bråk?
Jag hade inte vetat det.
Vi uppfattar dessa två svaren som lite motsägelsefulla, hur menar du?
Jag ville inte ha vetat om om de hade hamnat i bråk med nån annan. Jag vet bara vilka
händelse jag hamnade i.
Har du några smeknamn?
Mitt rapnamn.
Vilket är det?
Thoto
Har Bladimir något smeknamn?
Han kanske har egna, jag kallar honom bara Bladi.
Har Rakim några smeknamn?
Rocky
.
Har han några andra smeknamn?
Ni får fråga honom. Han har många smeknamn.
Du säger att han har många smeknamn, kan du komma på något annat?
Flacko
Nåt annan är Flacko?
Nej, ni får fråga honom om det.
Har Timothy några smeknamn?
Vi kallar honom bodyguard eller security, eftersom han är vakt.
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Vart är du ifrån, i New York?
Harlem
Dem andra killarna, vart är dem ifrån?
Jag antar att vi alla kommer från Harlem.
Är det någon i sällskapet som kallas för Harlem?
Nej, det är ett litet område i NY city, Harlem är en del av Manhattan.
Du har beskrivit att du kände rädsla för ditt liv, från skedet utanför max fram till att
Rakim kastade målsägande ner på marken. Stämmer det?
Ja
Hur kommer det sig att du försatte dig själv, i vad du trodde var livsfara, under hela
händelseförloppet? Varför avvek du/ni inte från platsen?
Vi blev förföljda, det var första gången jag var i en sådan här situation, jag gjorde allt jag
kunde, det enda jag inte gjorde var att gå ner på knä och be, jag gjorde allt i min makt.
Om du beskriver att ni blev förföljda, att ni försökte fly, Hur kommer det sig att ni gick
ifrån folkmassorna och in i en gränd där det inte är folk alls, om ni var så rädda som ni
beskriver?
Tolken vill ha paus: 13:29-13.31
(Vi repeterar frågan.)
Om du beskriver att ni blev förföljda, att ni försökte fly, Hur
kommer det sig att ni gick ifrån folkmassorna och in i en gränd där det inte är folk alls,
om ni var så rädda som ni beskriver?
Jag var inte medveten på min omgivning. Killarna sa att detta är deras område, de lämnar
inte detta ställe, vi gick i motsatt riktning, de följde ändå efter oss.
De fortsatte att följa efter oss som om de ville skada oss. De gjorde de också sen till slut,
de attackerade oss till slut.
(Vi ställer samma fråga igen) Ni går in i en gränd där de inte är folk. Varför går ni in
till en plats där det inte är människor? Varför går ni inte dit där det finns personer
omkring er?
Vi var rädda för våra liv, vi försökte att gå i motsatt riktning, för att ta oss bort därifrån.
Du har i ditt tidigare förhör sagt att de två killarna verkade påverkade av droger.
Beskriv varför du trodde det?
Jag vet inte om ni har sett videon. Det syns, och det är uppenbart på filmen att de hade
tagit droger, vet inte om det var ectasy eller vad det var för drog.
Ecstasy? Hur blir man om man tar det?
Jag tar inga droger, de hade tagit någon form av droger.
Förklara mer varför du misstänker att de hade tagit droger.
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Pupiller, ögon – om någon har sett någon som tagit droger, då vet man hur det ser ut.
Har du kommit i kontakt med drogpåverkade personer tidigare?
Jag har tittat på tvprogram, och jag har sett drogpåverkade personer ute på gatan. Ingen
som jag känner eller så. Jag vet att dessa killar hade tagit droger.
Och detta vet du för att du sett det på tv och på gatan?
Ja
Om jag förstår dig rätt, så har du inte befunnit dig i situationer där droger har
förekommit?
Nej, jag har inte varit i en sån situation.
Vi har film på händelsen då Rakim kastar iväg målsäganden. Kan du beskriva i detalj
vad som hände precis innan detta.
Killarna attackerade min säkerhetsvakt. De hoppade på honom.
Gjorde de någonting mer än det?
Allt gick väldigt fort. Vi försökte bara försvara oss och komma bort från dem så fort vi
bara kunde.
Vad menar du med att de attackerar?
Med knytnävsslag, de betedde sig väldigt aggressivt, med våld.
Dom? Både målsägaren och hans kompis, slog de båda med knytnävsslag mot Tim?
Ja.
Riktade de några knytnävsslag/våld mot dig?
De hade definitivt tänkt slå på alla i vårt sällskap.
Var det några slag som riktades mot dig?
Allt skedde så fort, men jag antar det.
De hoppade på honom? Vad menar du?
De var två som attackera honom, han var i underläge. Han hade redan blivit skuren, jag
gick dit för att hjälpa honom att försvara sig. Jag fruktade för mitt liv och hans liv.
-------Kompletterande fråga från polisen, vid uppläsning:
När du säger att dessa killarna hoppade på honom, menar du då bokstavligen hoppa
på?
Nej jag menar det du beskrev tidigare, Tim var i underläge och de attackerade honom
med kraft och våld.
Slut fråga.
--------Advokaten säger att han hörde sin klient David säga att han hörde att glas krossades,
men att tolken inte sa det i sin översättning.
Så du är rädd för Tims liv och ditt liv?
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Ja, både mitt och Tims liv.
Var det något av slagen som träffade någon?
Allt sker så fort, så jag kan inte säga exakt vad som hände.
-------TILLÄGG:
David förklarar för förhörsledaren att han tycker att han svarade på den ovanstående
frågan tidigare. (När han ställdes frågan: Var det någon av slagen som träffade någon?
) men att förhörsledaren ställer
samma fråga flera gånger. Han menar på att han redan har sagt att Tim blev träffad av
slagen. Det var det han menade tidigare när han sa att killarna attackerade Tim med
knytnävsslag
.
Kompletterande fråga från förhörsledare:
Blev Tim träffad av slagen?
Ja
Träffade båda killarna när de slog honom?
Allt skedde så snabbt. Han blev påhoppad. Jag vet att jag såg det var två på en.
SLUT tillägg.
-----------Knytnävsslag, våld?
Vad menar du med våld?
Jag hörde hur glas krossades, och jag antog att de hade vapen. Det var då jag fruktade för
mitt liv. Det var då jag försvarade honom.
Vapen som i glas eller annat vapen?
Glas eller vad min säkerhetsvakt hade redan skurits med. Så jag antar att de hade nån
form av vapen.
Du beskriver att du antar att de hade vapen från början, när Tim fick skadan på armen.
Om du antog vapen redan då, ville det inte varit rimligt att ta dig därifrån redan då?
Vi provade att gå i motsatt riktning
Sprang du?
När de inte attackerade oss längre, då sprang vi.
Varför sprang du inte innan, innan det blev handgemäng?
De följde oss. De ville inte låta oss vara i fred.
Vart exakt befann ni er när Tim blev skuren?
Vi var utanför Max. Han blev skadad utanför max.
Vad jobbar Tim med?
Han försvarar oss.
Kan du beskriva Tims arbetsuppgift?
Skydda oss från skada
.
Hur mycket väger Tim på ett ungefär?
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Jag vet inte exakt. Han är en stor man.
Han är inte lika snabb som någon som är smalare.
Hur mycket uppskattar du att målsäganden väger?
Jag vet inte.
Är han mindre eller större än Tim?
Han är i mycket bättre kondition än Tim.
Såg du ifall målsäganden hade något tillhygge/vapen på sig?
Allting skedde så fort. Jag skulle inte kunna säga det.
Hans vän, såg du om han hade vapen?
Allt skedde så fort. Så kan inte säga det.
Vart skulle målsägande kunnat haft vapen/föremål?
Jag skulle anta att han bar det på sig.
Om målsäganden hade träffat med sitt slag, vad hade detta fått för konsekvenser för
Tim?
Han försvarade sig själv precis som jag försvarare mig själv.
Har ni befunnit er i situationer där personer kommit fram till er tidigare?
Nej
Du har aldrig varit med om, utomhus, att nån har kommit fram till er?
Bara folk som vill ta foto, inte någon som har velat skada oss.
Bör Tim kunna hantera en person med målsägandens storlek, i sin profession och med
tanke på hans egen storlek?
Jag var tvungen att kliva in för att hjälpa honom, för att försvara honom
.
Är inte syftet med att ha en säkerhetsvakt att du/ni inte ska behöva ingripa?
Jag hörde ju redan innan att glas krossades. Jag fruktade för mitt liv, och jag är ganska
säker på att Tim också fruktade för sitt liv.
Tycker du att det är proportionerligt att Rocky ingriper genom att slänga ner
målsäganden på det sättet han gör? Är det nödvändigt med tanke på vad målsäganden
gör mot Tim?
Ja det var nödvändigt, att vi skulle kunna ta oss därifrån med hälsan i behåll
.
Är det proportionerligt att ni fortsätter slå målsäganden, då han ligger ner på marken?
Allt skedde så fort. Han fortsatte att attackera oss. När han låg nere på marken, då kunde
vi fly därifrån.
Tim är securityguard. Borde inte Tim kunnat avgöra omedelbart i fall målsägande
hade haft vapen/tillhygge på sig, med tanke på hans jobb?
Detta får du fråga Tim. Jag kan inte svara på.
Du säger i ditt förhör 2019-07-03 att du med säkerhet vet att ingen i ditt sällskap höll
i en glasflaska. Stämmer det?
Allting hände så fort. Jag såg inte vad någon hade i sina händer. Jag hade ingenting i mina
händer.
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Du säger i tidigare förhör att du MED SÄKERHET vet att ingen i ditt sällskap hade
någon glasflaska i sin hand.
Allting hände så fort så kan jag inte säga om någon hade nåt eller inte.
Förhörsledaren visar Instagramfilmen på Rakim (1:23-1:35 min in i filmen) som
håller i vad vi misstänker kan vara en flaska.
Kan du beskriva vad vi ser på filmen?
Jag vet inte vad det är.
Vilket då?
Allting händer fort. Jag vet vad jag har och inte har i mina händer. Jag kan inte tala för
någon annan.
När du säger att du inte vet, vad exakt syftar du på då?
Jag ser på filmen att Rakim har nåt i handen/ärmen, men jag vet inte vad det är.
Det finns film på skedet då målsägande ligger på marken. David visas filmen
Bildex, 38 sek in i filmen)
Vad gör du? Förklara slaget.
Jag gör ett knynävsslag.

. (TMZ,

Kan du beskriva för mig hur du slår när du slår ett knytnävsslag?
Jag bara slår, jag vet inte hur jag ska beskriva det.
Det ser ut för oss som om du för ihop dina två händer och att du har något i din
händer när du slår. Stämmer det?
Jag hade ingenting i mina händer under hela händelseförloppet.
Såg du om glas blev krossat?
Jag hörde att glas splittrades. De kom i riktning från de två killarna, och gick i riktning
mot min säkerhetsvakt. Allt hände väldigt fort. Jag kunde inte se, jag vet inte vad någon
annan hade i sina händer. Jag vet bara vad jag hade i mina händer.
Förhörsledarena förklarar att det finns bild på glaskross på samma plats som Rakim
kastar i väg målsäganden. Krosset liknar det som Rakim har i sin arm.
Kan den eventuella flaskan som Rakim har i sin ärm vara den samma flaska som
ligger krossat på marken?
Allt hände så fort, jag vet inte vad som var i någons händer.
Målsäganden hävdar att någon slog honom med en glasflaska innan han slängdes
iväg? Hur kommer det sig?
Jag kan inte säga något om nåt glas. Allting hände så väldigt väldigt fort.
Du kan inte säga att det målsäganden hävdar stämmer eller inte stämmer?
Ja
_______
Kompletterande fråga från förhörsledare: Jag vill ställa ovanstående fråga igen för att
undvika att förhörsledare och David har missuppfattat varandra:
Du kan inte säga att det målsäganden säger stämmer eller inte stämmer?
Från var jag såg, blev han inte rörd av något glas.
Slut kompletterande fråga.
-------
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Glaset ligger på samma plats som målsäganden sen kastas ifrån. Kan det vara så att
Rocky använt sig av flaskan, eller är allt detta bara tillfälligheter?
Saker hände så fort. Jag hörde bara att det smällde glas.
Innan det att målsäganden hamnade på marken hörde jag att det var glas som krossades på
marken.
Rättsläkare har sagt följande gällande målsägarens skärsår: Skärskadorna företer ett
utseende talande för att de uppkommit till följd av skarpt våld med eggvasst föremål
såsom trasigt glas eller liknande. Skadebeskrivning i patientjournal är mycket
knapphändig men utseendet av skadorna på fotografierna talar för att de uppkommit
genom glas och inte genom kniv eller knivliknande föremål.
Kommentar?
Nej, jag har inte någon kommentar när det gäller hela glassituationen.
Hur kommer det sig att målsäganden har fått skador som talar för att de uppkommit av
glas?
Han ramlade ner på glas, det fanns glas där han låg.
Glaset var högre upp, det fanns inget glas där han ramlade.
Jag antar att han landade på glas.
Trots att det inte fanns glas där han föll?
Jag antar att det var glas där han föll.
Du sade tidigare att ni inte dig veterligen hade hamnat i en fight med andra under tiden
i Stockholm. Men att du inte hade vetat om detta i så fall.
Förhörsledare visar SMS mellan Abigail (Abby) och Gabi från 2019-06-30 kl. 23:07.
(David förevisas sms konversation, se bilaga)
Förklara. Vad tänker du när du läser det?
Jag har ingen kommentar detta. Det är en konversation mellan Abby och någon annan
Men vad tror du hon menar hon när hon skriver detta?
Jag antar att hon säger att vi försvarade oss.
Denna händelse hon beskriver, är detta den samma händelse vi har pratat om idag?
Jag kan inte kommentera detta då detta är en konversation mellan Abby och Gabi. Du får
fråga henne.
Vem är Harlem som hon refererar till i smset?
Hon refererar till staden/området tror jag. Hon pratar inte om någon.
Hon beskriver att Harlem slår med en flaska. Menar du då att staden/området slår med
en flaska?
Ni får fråga Abigail.
Du säger att du tror att Abby menade att ni försvarade er själva. Försvarade ni er med
en flaska?
Jag pratade om det första hon skriver i de smsen. I början pratar hon om att vi ska
försvara oss själva. Det var det jag menade.
Laddade du upp film från händelsen på din Instagram?
Ja
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Gjorde du det självmant eller var det någon som talade om för dig att du skulle göra
detta?
Jag gjorde det självmant.
Visar filmen du laddat upp hela händelsen?
Det visar sekvensen när vi försvarar oss själva.
Alltså inte andra sekvenser från händelsen?
Det stämmer. Jag antar. Jag vet inte exakt. Du får kanske repetera frågan.
(Repeterar frågan.) Visar det inga andra
sekvenser från händelsen?
Att vi blir trakasserade, förföljda, att vi försvarar oss själva. De andra delarna har hittats
på tmz. Vi visade sekvensen där vi hade förföljts, där vi attackerades.
Hade ni film på andra sekvenser också?
Nej.
Enligt vår uppfattning verkar filmen vara klippt på olika ställen?
Alla filmer antar jag är klippta. Vår film antar jag är en sekvens.
Hur kommer det sig att den filmen inte visar det som sker innan kastet av
målsäganden eller när
målsäganden ligger på marken. Varför finns inte den delen?
De andra filmerna visade bara att det var vi som problemet. Vi visade genom vår film att
vi skyddade oss.
Om vi ville visa att ni försvarade er, varför har ni inte då film på hela
händelseförloppet?
Det är den enda delen vi hade.
Hur kommer det sig att Abby skriver till Tee 2019-07-02 kl. 14:47 att: "Its cleaned up
a
bit" när hon hänvisar till en film som bland annat du har laddat upp på Internet, vad
menar hon med det?
Jag kan inte svara för henne. Ni får fråga henne.
Kan du tänka dig till vad hon refererar till?
Nej, ni får fråga Abby.
Hur kommer det sig att Abby får frågan från Tee om detta är ett strategiskt steg?
Jag vet inte. Jag kan inte svara åt någon annan. Ni får fråga henne.
Abigail sedan skriver att det är "mainly Rocky" som har tagit det beslutet om att ladda
upp
filmerna på internet? Stämmer det att Rocky/Rakim som tar det beslutet att ni ska lägga
upp detta på internet?
Nej, jag har mitt egna lösenord och jag tar mina egna beslut. Jag behöver inte ha någon
annan som gör det.
Abby skriver sms även 2019-07-02 kl. 23:04 till John, under sitt förhör med polis," I
hope
Rocky deleted all the videos on his phone, and only kept the one." Vad menar hon?
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Jag kan inte prata för vad Abigail säger.
Förstår du vad hon pratar om?
Nej, ni måste fråga henne själv. Jag vet inte.
David och hans försvarare får frågan om de har något de vill tillägga i förhöret, vilket
de båda säger att de inte har. Då advokaten inte kan stanna längre, bokar vi in en tid
samma kväll då förhöret kommer att läsas upp.
Förhöret avslutas klockan 15:13.
Uppläsning av förhöret påbörjas klockan 20:48 samma kväll (2019-07-17). Närvarande
då var misstänkt David Rispers, förhörsledare M.Een, försvarsadvokat E.Aziman.
Med på
telefon var tolk 4204 (Språkservice.)
Det står "Tillägg" och "slut tillägg " där misstänkt hade tillägg han ville göra under
uppläsning. Förhörsledare hade också några kompletterande frågor under
uppläsning; dessa är markerade med
"Kompletterande frågor från förhörsledare." "slut kompletterande fråga från
förhörsledare"
När förhöret är uppläst har David ett ytterligare tillägg han vill göra: Han vill kommentera
Abigails sms till Gabi när hon skriver om "Harlem".
David säger då att: Gällande vad Abigail menar vet jag inte vad hon menar, jag vet inte
om hon hänvisar till person eller plats, jag vet inte. Ni får lov att fråga Abigail.
Förhörsledare frågar då David om han menar smset där hon skriver om "Harlem"?
Då svarar David "ja".
22:22 Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör
5

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Språkservice/ Malin Safioti

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rispers Jr misstänks för MISSHANDEL på Apelbergsgatan i Stockholm genom att tillsammans och i
samförstånd med en annan slagit målsägande Hosseini genom slag och sparkar mot Hosseinis kropp så
att smärta uppstått. Brottet ägde rum 2019-06-30 mellan kl. 21:45-22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Rebecca Ask

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-22

11:00

12:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

KK
Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv text och David Rispers svar skrivs normalt.
Eventuella tillägg vid uppläsning av förhöret skrivs i fet text.
Tolken och David förstår varandra väl.
David Rispers delges misstanken enligt ovan.
David Rispers informeras om sina rättigheter enligt FUK12§.
David Rispers FÖRNEKAR brottet.
David Rispers kan inte yttra sig om hans inställning gällande ett eventuellt
ERSÄTTNINGSANSPRÅK.
[Förhörsledaren förtydligar vem målsägande Hosseini är och att misstanken riktar sig mot
Hosseini. Förhörsledaren informerar även David om att Hosseini är den person som i
tidigare förhör refererats som "målsägande Jafaris kompis".]
När var första gången du pratade med Hosseini?
Jag kan inte säga exakt när men det var nog när jag bad honom lämna oss ifred och jag bad
honom att gå iväg utanför Max.
Var det vid något tillfälle som du eller Hosseini var fysiska mellan varandra utanför Max?
Nej. Ingenting blev fysiskt förrän de hoppade på säkerhetsvakten. Jag hörde glassplitter som
krossades och det var då jag fruktade för mitt liv. Jag förvarade mig själv och säkerhetvakten.
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Menar du att Hosseini hoppade på säkerhetsvakten utanför Max också?
Det du frågade mig om var ifall något fysiskt mellan mig och Hosseini uppstod utanför Max
och då svarade jag nej.
Jag kan förtydliga min fråga. Du berättade nyss att de hoppade på säkerhetsvakten. Menar
du att detta skedde i gränden eller utanför Max?
I gränden.
Vad gjorde Hosseini när han hoppade på säkerhetsvakten i gränden?
Han och hans partner attackerade honom med kraft. Som jag sa i tidigare förhör så var de
också höga och de var väldigt på, jag var säker på att de skulle ge sig på mig och skada mig.
Kan du förklara hur du agerade gentemot Hosseini?
Jag sa till honom flera gånger, kanske 20 gånger, att han skulle lämna mig i fred, att de skulle
gå åt ett annat håll. Jag sa att vi inte förstod vad han sade och att vi inte kunde hjälpa honom,
vi sade att han skulle prata med någon annan som kunde hans språk. Han hade inga goda
intentioner. Jag minns några tjejer som pratade med dem och översatte för honom och
bad dem att lämna oss ifred, att dem skulle gå åt ett annat håll, men dem struntande i
det. Några tjejer sade även att dem hade sexuellt ofredat henne.
Var det vid något tillfälle som Hosseini var fysiskt mot dig?
Han gick definitivt mot mig, han lutade i alla fall sig mot mig. Allt gick så fort så jag var
tvungen att försvara mig.
När du säger att du var tvungen att försvara dig mot Hosseini, var du tvungen att vara fysiskt
mot Hosseini då?
Ja vi var tvungna o vara fysiska. Dem lämnade oss inte ifred, de var absolut aggressiva.
Hosseini uppger att han mottagit slag och sparkar, kan det stämma?
Allt hände så snabbt, för en sekund kändes det som att jag fick en "blackout". Jag vet att jag
slog några slag men som jag sade har jag en minnesförlust, jag fick en "blackout". Min
säkerhetsvakt hade blivit skuren så jag antog att killarna hade vapen.
Var det något som Hosseini gjorde, förutom att han attackerade säkerhetsvakten som du
berättade tidigare, innan du blev fysisk mot Hosseini?
De var definitivt aggressiva som jag förklarade tidigare. De hade onda intentioner. Han ville
slå mig och jag var tvungen att försvara mig.
Kan du beskriva vart i gränden det hände, då du var tvungen att försvara dig mot Hosseini?
Jag kommer inte ihåg. Allt hände så fort, jag kan inte säga exakt plats som vi var på.
Kan du beskriva i detalj hur du försvarade dig gentemot Hosseini? Hur många slag?
Sparkar?
Allt hände så fort, jag fick en kortare blackout på några sekunder, jag vet att jag måttade
några slag i alla fall.
Var det efter att målsägande Jafari kastades på marken eller innan, som du försvarde dig
mot Hosseini?
Allt hände så fort, så jag kan inte redogöra för vilken ordning allting hände tidsmässigt. Min
uppfattning är att allt hände väldigt fort.
Och så att jag förstår dig rätt, precis innan du gör detta så upplever du att Hosseini skall
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attackera dig?
Ja de var definitivt aggressiva som jag förklarat.
Vart befann sig den andra målsägande Jafari under tiden Hosseini var aggressiv/skulle
attackera dig?
Han var precis bakom eller i närheten, jag har en uppfattning om att dem var tillsammans hela
tiden. Jag kan inte säga att jag har en full och korrekt uppfattning om vart, vem eller när alla
var hela tiden. När du säger namn så blir jag förvirrad. Jag känner inte dessa killar. Jag
kan blanda ihop namnen och vad dem gjort för någonting.
Vet du om Hosseini fick några skador efter händelsen?
Det enda blod jag såg var från säkerhetsvakten, jag såg inga skador eller blod från någon
annan. Hosseini hade redan en blodig näsa sedan tidigare och var ärrad. Det såg ut som
att dem redan hade trakasserat/terroriserat några andra, innan dem gav sig på oss.
Minns du om Hosseini sade något precis innan du upplevde att du behövde försvara dig själv
gentemot honom?
Nej allt hände så fort. Jag kan inte säga exakt vad. Jag minns bara att vi försökte säga "snälla
låt oss vara ifred" och "gå åt ett annat håll" men han gjorde inte det. Det enda jag vet att dem
sade var att de skulle ge sig på min säkerhetsvakt och att han skulle bli riktigt sönderslagen.
När jag pratar nu så pratar jag om dem båda. Vi sade till dem båda att de skulle lämna
oss. Hans vän försökte greppa tag om den andra för att dem skulle lämna oss ifred men
dem ville inte göra det.
Vem menade du greppade tag om den andra?Du kan väl fråga dem, om du förhör dem
så borde de säga vem som gjorde vad.
Vi har frågat dem och nu frågar jag dig. Anledningen till att jag frågar är för att få en
uppfattning om vad som hänt. Minns du vem som greppade tag om vem?
Som jag sa så gick allt snabbt och det fångades på film.
På vilket språk sade dem detta?
De sade fuck och så pekade dem på min säkerhetsvakt, så jag antog att de skulle hoppa på
honom Försvarare Rebecca Ask: ett förtydligande som David sade var att han antog att
killarna skulle "fuck him upp" när de dem sade "fuck" och pekade på säkerhetsvakten.
Första möjligheten de hade för att hoppa på säkerhetsvakten så gjorde dem det. Det var då jag
hörde glaset och det var då jag fruktade för mitt liv och jag var tvungen att försvara mig.
Eftersom min säkerhetsvakt hade blivit skuren så antog jag att de här killarna hade vassa
vapen.
Minns du om det var någon mer som var fysisk med Hosseini?
Jag kan bara säga min del och allt hände så fort och jag fick som sagt en blackout på någon
sekund. Jag kan inte tala för någon annan än mig själv.
Kan du säga när i händelseförloppet du fick en blackout som du berättat om?
Det kan jag inte säga exakt men när jag vaknade till igen så sprang vi och försökte ta skydd så
långt bort från dem som möjligt. Vi ville sätta oss i säkerhet.
Har försvararen några frågor?
Nej.
Har du David något som du vill tillägga eller berätta om som du inte fått berätta om
tidigare?
Allt hände så snabbt och jag fick en blackout en snabb sekund. Jag har sagt allt jag har att
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säga så jag vet inte vad jag mer ska säga.
[Förhöret avslutas kl. 11:28. Förhöret är uppläst och godkänt kl. 12:00].
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Signerat av

Förhör
6

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Språkservice/ Patrik Teste

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterandeförhör på David Rispers begäran
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Sub. Rebecca Ask

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-22

19:05

19:16

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

KK
Berättelse

[Undertecknad blev kontaktad av försvararen Ersin Aziman då misstänkt David ville
förtydliga omständigheterna från föregående förhör (förhör 5). Förhöret hålls därmed på
David Rispers begäran.]
Berätta David vad du vill förtydliga.
Tidigare under förhöret så var jag verkligen förvirrad. När du nämnde namn och så vidare så
blev jag förvirrad om vem det var du talade om. Nu när jag vet vem vi pratade om så vill jag
säga att jag tar tillbaka alla som helst anklagelser som riktats mot mig. Jag har inte rört vid
eller försökt slå någon som helst person förutom den som vi har sett på videon. Killen som vi
pratar om nu ljuger. Om det finns någon som helst möjlighet för mig att genstämma honom
för att bevisa att han ljuger kommer jag vidta dem åtgärderna.
För förtydligandets skull, när du refererar till personen som vi sett på videon, vem menar du
då?
Det är svårt att förklara, jag känner ju inte dem.
Var det killen som hade hörlurarna eller killen utan hörlurarna?
Killen som hade hörluren. Hans kompis som vi pratat om nu, han ljuger och säger att jag gjort
något som jag inte gjort.
Har försvararen några frågor?
Nej.
Vill du tillägga något?
Det är alltså killen med hörlurarna som jag svingade mot, inte mot killens kompis för det är
han som ljuger.
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Uppläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör
1

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

via amerikanst pass,
499808671, kontrollerat av
Pa Lindberg

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Engelska
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstankeförhör gällande GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan, 2019-06-30 kl. 21:45-22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja
Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

John Sivertsson

2019-07-03

01:46

03:11

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Norrmalms polisstation

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

(Tolk: Magnus Lund).
Förhörsledaren (FL) delger Corniel misstanke om GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan
25 i Stockholm genom att i samråd och samförstånd med tre stycken andra ha slagit
målsägande, slagit honom med två glasflaskor samt sparkat målsäganden. Stora delar av
misshandeln har skett när målsägande ligger på marken. Det bedöms som grovt då det vid
gärningen visat särskild hänsynslöshet. Brottet ägde rum 2019-06-30 mellan kl.
21:45-22:00.
FL informerar Corniel om sina rättigheter enligt FUK12.
FLs frågor kommer skrivas med kursiv stil.
Vad är din inställning till brottet, erkänner eller förnekar?
Varken eller.
FL tar paus i förhöret för åklagarkontakt kl. 01:58.
FL fortsätter förhöret kl. 03:08.
(Tolk: Alan Rees).
FL uppger för Corniel att han är anhållen efter beslut av åklagare och att ett nytt förhör
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kommer hållas med försvarare närvarande.
Förhör avslutas.
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Signerat av

Förhör
2

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

P. Oskarsson / J. Sorensen

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bladimir Corniel är misstänkt för GROV MISSHANDEL på Apelbergsgatan 25 i Stockholm genom att
i samråd och samförstånd med tre stycken andra ha slagit målsägande, slagit honom med två glasflaskor
samt sparkat målsäganden.
Stora delar av misshandeln har skett när målsägande ligger på marken. Det bedöms som grovt då det vid
gärningen visat särskild hänsynslöshet. Brottet ägde rum 2019-06-30 mellan kl. 21:45-22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Elin Ternert

Ja

Ja

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Christian Appelgren

2019-07-03

16:38

19:24

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Arresten Kronoberg, förhörsrum 1

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

CA
Berättelse

* Tolk på engelska finns med över telefon
* Förhörsledaren informerar samtliga närvarande om att åklagaren fattat beslut om
yppandeförbud
* Förhörsledaren informerar Corniel om rätten att ha försvarare närvarande under förhöret
* Elin Ternert är närvarande
* Förhörsledaren informerar Corniel om rätten att vara tyst under förhöret och i övrigt inte
behöver medverka till utredningen av sin egen skuld
* Förhörsledaren informerar Corniel om rätten att inte uttala sig om misstankarna
* Förhörsledaren delger Corniel misstanke enligt ovan
* Corniel uppger att han förstår misstanken
* Förhörsledaren frågar Corniel hur han ställer sig till misstanken
* Corniel FÖRNEKAR brott
* Förhörsledaren ber Corniel berätta fritt om vad det var som hände
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Corniel: Jag och mina vänner ville ta en promenad och se Sverige. Vi hamnade på hörnan
framför en restaurang. Vi försökte få tag på en uber eller taxi tillbaka till hotellet. Vi väntade
och då kom den här killen fram och frågade vår säkerhetsvakt om vägvisning. Han gick fram
till säkerhetsvakten och stod nära honom och pekade mot honom. Då förstod jag att han var
påverkad av droger eller alkohol eller någonting. Vi sa till honom att han skulle gå, att han
skulle gå bort från oss. "Vi går åt det här hållet och ni går åt det andra hållet". Vi hittar inte
därifrån, så vi fortsätter bara att gå. Då blev de aggressiva.
Förhörsledaren: De eller han?
Corniel: Ja de, de var två. Hans vän kom. Vi blev väldigt rädda eftersom vi inte vet hur
kriminella eller drogberoende personer ser ut här i Sverige. Han blev aggressiv och tuff, vi
ville inte ha problem så vi fortsatte gå. Säkerhetsvakten försökte skapa ett utrymme mellan
oss och de här killarna, ett område runt oss som skulle vara säkert. Han visste inte vad de här
killarna hade på sig. En av killarna, när vakten försökte få bort honom, hade hörlurar runt
halsen. Han tog av sig dem och slog till vakten i ansiktet med hörlurarna. Efter det så svingar
han hörlurarna många gånger. Vakten höll upp sin hand och då blev han skuren i handen.
* TILLÄGG (Vid uppläsning av förhöret)
Corniel: När ena kåpan på hörlurarna ramlat av och lossnat, då blev det kvar en vass kant av
plasten. Då blev vi rädda eftersom killarna använde det här som vapen, så visste vi inte vad
mer de kan ha på sig.
* SLUT TILLÄGG
Corniel: Vid den här tidpunkten, då blev vi rädda för våra liv. Vi visste inte vad de kan göra.
De attackerade den största killen i vårt sällskap utan någon rädsla. Så vi visste inte vad de var
kapabla till eller att de kan vara galna. Då sa vi att "Vi vill inte ha problem eller hamna häkte.
Snälla bara gå mot motsatt håll". De följde efter oss och följde efter oss runt hörnan in på en
annan gata. Vi sa "Snälla sluta följa efter oss". Då när vi rundade hörnan försökte
säkerhetsvakten få bort dem från oss och att de skulle gå tillbaka där de kom ifrån. Han tog
med dem bort från oss. Sen när säkerhetsvakten kom tillbaka mot vårt håll följde de efter
honom igen. Då var vi väldigt rädda. Vi visste inte vad killarna tänkte göra med oss eller om
de hade något på sig. Vi var i en gränd. Vi försökte förbereda oss så gott vi kunde för mot vad
de kunde göra. Vid den här tidpunkten kom andra människor och lade sig i. De sa "Låt
killarna vara ifred".
* TILLÄGG (Vid uppläsning av förhöret)
Förhörsledaren: Vilka menar de, vilka är det som ska lämna vilka killar ifred?
Corniel: De andra personerna sa till killarna som var på droger att de skulle lämna oss ifred.
* SLUT TILLÄGG
Corniel: Det var uppenbart att de var drogpåverkade. Då kom en tjej och sa "Känner ni de här
killarna, besvärar de er?". Vi svarar att "Vi känner inte de här killarna, men de följer efter och
besvärar oss". Tjejerna sa att killarna har trakasserat alla tjejer i kvarteret och "De har slagit
till mig och min vän på rumpan." Då såg killarna tjejen och blev ännu argare eftersom de
visste vad de gjort mot henne. Då försökte båda attackera säkerhetsvakten igen. Min vän
lyckades ta killen bort från säkerhetsvakten och lyckades ta ner honom på marken. Vi
försökte hålla killen på marken eftersom hans kompis sprang iväg och vi visste inte om killen
hade vapen eller om han som sprang iväg och skulle hämta vapen. Den andra killen kom
bakifrån och försökte få bort oss från sin vän.
* TILLÄGG (Vid uppläsning av förhöret)
Corniel: Han försökte slå oss.
* SLUT TILLÄGG
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Corniel: Men vi hoppade in i en taxi och åkte därifrån.
Förhörsledaren: Vill du säga något mer eller var det allt?
Corniel: Det var det som hände.
Förhörsledaren: Hur var det som ni höll honom på marken?
Corniel: Min vän drog i honom, då ramlade han ner på marken. Vi ville hålla kvar honom på
marken. Vi (Förhörsledarens anteckning: Misstänkt använder orden "roughed him up") lite så
att han skulle vara kvar på marken, så han inte kunde förfölja oss.
Förhörsledaren: När du säger "roughed him up", vad menar du då?
Corniel: Jag sparkade honom. Jag var väldigt rädd för mitt liv, jag visste inte vad han var
kapabel av. Han hade trackasserat kvinnor sexuellt och slagit min vän med lurarna så att han
blödde. Han och hans vän attackerade min vän igen, det var då jag sparkade honom.
Förhörsledaren: När du säger min vän, vem är det?
Corniel: Säkerhetsvakten, Tim. När jag såg att de attackerade största killen hos oss tänkte jag
att killarna måste vara påverkade av droger. De kan inte vara normala, de måste vara galna.
Förhörsledaren: Du säger att du sparkar honom för att hålla honom på marken, gör du något
mer än det?
Corniel: Nej.
Förhörsledaren: Hur många gånger sparkade du honom?
Corniel: Två gånger.
Förhörsledaren: Var träffade du honom?
Corniel: På hans axel.
Förhörsledaren: Med båda två sparkarna?
Corniel: Ja.
Förhörsledaren: Kan du berätta vad dina vänner gjorde vid det här ögonblicket?
Corniel: Jag vet inte vad de andra gjorde. Jag ville bara vara säker på att den andra killen inte
skulle komma bakifrån och attackera oss. Vi försökte hålla honom på marken så att vi kunde
sticka därifrån.
Förhörsledaren: Du vet inte vad vännerna gör, men var är de i förhållande till dig när du
sparkar killen?
Corniel: De var runt omkring mig. Vi försökte alla försvara oss och hålla den här killen på
marken.
Förhörsledaren: Och när du säger alla, vilka är alla?
Corniel: Tim, Rakim och David.
Förhörsledaren: Var det något tillhygge eller föremål som kan användas som vapen inblandat
av någon personerna? Förutom hörlurarna.
(Förhörsledarens anteckning: Tolken har stora svårigheter att översätta och finna rätt ord. Då
jag anser att det är av vikt för båda parter att ord och deras innebörd översätts korrekt väljer
jag att avbryta med nuvarande tolk P. Oskarsson, 14370 Språkservice)
* PAUS kl 17:18 för att byta tolk
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* Förhöret fortsätter kl 18:12
* Tolk J. Sorensen Språkservice finns med över telefon
* Förhörsledaren informerar tolken om att åklagaren fattat beslut om yppandeförbud
Förhörsledaren: Var det något tillhygge eller föremål som kan användas som vapen inblandat
av någon personerna? Förutom hörlurarna.
Corniel: Nej, det fanns glasflaskor som de försökte få tag i men vi hade sönder dem mot
marken så att de inte kunde använda dem. När vi gick in i gränden fanns det flaskor på
marken. Vi tog upp dem och kastade dem mot marken så att de inte kunde användas mot oss.
Jag vill nämna hörlurarna, så ni inte ska tro att det är såna här små man stoppar i öronen utan
stora. Den delen över huvudet var hård plast och det var det som skar min vän.
Förhörsledaren: Var någonstans blev han skuren sa du?
Corniel: I handen.
Förhörsledaren: Minns du vilken hand det var?
Corniel: Nej.
Förhörsledaren: Vilka var det som tog upp och kastade flaskorna i marken?
Corniel: De försökte först ta dem. Jag tog en och kastade den på marken så den gick sönder.
Förhörsledaren: Hur många andra flaskor var det?
Corniel: En.
Förhörsledaren: Så totalt två stycken?
Corniel: Ja.
Förhörsledaren: Vad för typ av glasflaskor var det?
Corniel: Ölflaskor.
Förhörsledaren: Vem hade den andra flaskan och vad gjorde den personen med den?
Corniel: Jag vet inte. Jag försökte försvara och se till att jag och mina vänner var säkra. Jag
vill också beskriva skillnaden i storlek mellan de här killarna och säkerhetsvakten som de
attackerade. Vakten väger kanske 350-400 pounds och de som attackerade måste vara mellan
120-150 pounds. Därför trodde jag inte att de var i sina sinnens fulla bruk. Att de inte bryr
sig om hur mycket större han var och därför trodde jag att de var beväpnade.
Förhörsledaren: Började någon blöda under bråket?
Corniel: Vår vakt.
Förhörsledaren: Ingen annan?
Corniel: Nej.
Förhörsledaren: Såg du om någon annan blev skadad på något sätt, och då menar jag dina
kompisar och de här andra killarna.
Corniel: Mina vänner var det bra med. Efteråt ville vi bara komma därifrån, vi kollade inte
oss själva eller varandra.
Förhörsledaren: Och killen som hamnade på marken, vad hände med honom?
Corniel: Hans vän kom. Vi stack därifrån, jag vet inte vad som hände efter det.
Förhörsledaren: Så du kan inte säga något om vad som hände med honom efter att ni såg till
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att han hamnade på marken och att du sparkade honom?
Corniel: Jag vet inte vad som hände, vi gick därifrån.
Förhörsledaren: Tycker du att det var proportionerligt att sparka två gånger mot en mycket
mindre kille som ligger ner på marken?
Corniel: Jag såg inte honom som en mycket mindre kille. Jag såg honom som en kille som
var drogad och trakasserade kvinnor och terroriserade oss och hade skurit min kompis i
handen. Jag såg inte honom som en mindre kille utan han var ett hot till våra liv kändes det
som.
Förhörsledaren: På vilket sätt hotar han er till livet när han ligger ner och ni är flera runt om
honom och och du sparkar honom menar du?
Corniel: Han var hela tiden ett hot eftersom vi inte visste vilka vapen hade hade på sig. Han
var drogpåverkad och han trakasserade kvinnor och hade skurit min vän och visste inte mera
vad han kunde göra och visste inte vilka vapen hans vän har på sig.
Förhörsledaren: Innan ni kom till utanför restaurangen där, hade ni druckit någon alkohol?
Corniel: Nej.
Förhörsledaren: Vad hade du på dig för kläder den här kvällen?
Corniel: Jag hade en vit skjorta och gröna byxor.
Förhörsledaren: De här flaskorna som du säger ni fick tag på och kastade sönder, som de
försökte ta. Kan du förklara hur de andra killarna försökte ta flaskorna innan ni gjorde det?
Corniel: De följde efter oss runt gränden. Jag såg hur de tittade på flaskorna med en ond blick
i ögonen.
Förhörsledaren: Försökte de ta flaskorna då, fysiskt?
Corniel: Ja givetvis. De försökte ta sig närmare flaskorna och jag fick tag i dem, flaskorna.
Förhörsledaren: Vad gjorde ni efteråt, när ni lämnat platsen?
Corniel: Vi gick till hotellet.
Förhörsledaren: Vad gjorde ni på hotellet?
Corniel: Jag minns inte.
Förhörsledaren: Bytte du kläder?
Corniel: Nej.
Förhörsledaren: Polisen har iPhone i beslag som påträffades på dig när du greps, gör du
anspråk på den?
Corniel: Ja, det är min.
Förhörsledaren: Kan du säga något som styrker att det är din?
Corniel: Jag har lösenordet till den.
Förhörsledaren: Polisen har ett par gröna byxor i beslag, gör du anspråk på dem?
Corniel: Jag kom inte hit med gröna byxor.
Förhörsledaren: Du sa att du hade ett par gröna byxor på dig under kvällen, polisen har tagit
ett par gröna byxor i beslag från hotellet. Kan det vara dina och gör du anspråk på dem?
Corniel: Jag har inte sett dem, så jag vet inte om det är mina.
Förhörsledaren: Kan du beskriva dem närmare?
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Corniel: Gröna byxor med gul rand längst ner på båda byxbenen.
* Förhörsledaren frågar försvararen om hon har några frågor
Försvararen: Nej, inga frågor.
* Förhöret är uppläst och godkänt efter anteckningar
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Signerat av

Förhör
3

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 51 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Tanja-Birgit Söderström

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande GROV MISSHANDEL vid Apelbergsgatan i Stockholm, 2019-06-30 kl. 21:45-22:00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Adv Elin Ternert

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Michael Appelgren

2019-07-04

10:26

11:30

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Häktet Kronoberg

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Bladimir informerades enligt FUK 12§.
Närvarande vid förhöret var även adv Elin Ternert.
FL (Förhörsledaren): Gå tillbaka till den här händelsen. Det uppstår en situation där
målsägande hamnar på backen. Kan du berätta vad som händer där?
Bladimir: Han (målsägande) och hans vän försökte attackera vakten. Då var det min vän som
drog i honom så han föll i backen.
FL: Vem var din vän som drog honom?
Bladimir: Rakiem.
FL: Du säger att han försöker attackera vakten. Vad är det exakt han gör där?
Bladimir: Han och hans vän försökte liksom hoppa på honom.
FL: Kan du beskriva vad det är för attack?
Bladimir: Jag har inte mycket detaljer. Allt går väldigt fort. Jag vet bara att jag var rädd för
mitt liv.
FL: Han hamnar på backen. Vad händer sedan?
Bladimir: Vi försöker hålla honom på marken för att hindra honom från att dra fram några
vapen och skada oss eller att hans vän skulle dra fram några vapen som han sprang för att
hämta.
FL: Hur vet du att han skulle hämta vapen?
Bladimir: De hade visat sig aggressiva och drogade. Innan hade de attackerat honom (vakten)
med hörlurar. Så jag visste inte vad de var kapabla till för annat. Personen de attackerade med
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hörlur var ordningsvakt.
FL: Vem var ordningsvakten, vaktade han er eller allmänt?
Bladimir: Han är Rakiems privata säkerhetsman. Men han gör sitt bästa för att skydda oss
alla.
FL: Du berättade att du sparkade personen när han låg där. Kan du berätta mer därifrån?
Bladimir: Vi försökte komma iväg därifrån så fort som möjligt. För att den andra killen kom
runt för att attackera oss bakifrån. Vi visste inte vad han kunde komma tillbaka med och vad
han fått tag på för vapen.
FL: Berätta var du sparkar osv?
Bladimir: Jag sparkade honom på hans axel.
FL: Hur många gånger?
Bladimir: Två gånger.
FL: Vad gör dina kompisar där?
Bladimir: Jag vet inte vad de gjorde jag höll på och gjorde mitt bästa för att hålla oss i
säkerhet.
FL: Det är några flaskor där som krossas. Som du beskrev i tidigare förhör. Berätta mer om
det.
Bladimir: Jag berättade tidigare att de försökte använda de mot oss så jag slog de mot marken
för att de inte skulle användas.
FL: Hur många flaskor var det?
Bladimir: Två.
FL: Hur såg de ut?
Bladimir: Det var två ölflaskor.
FL: Kan du beskriva flaskorna mer detaljerat?
Bladimir: Det var bara två ölflaskor.
FL: De försökte använda flaskorna mot er.
Bladimir: Ja, de försökte ta tag i dem för att använda de mot oss så jag slog sönder dem mot
marken. De visade tecken på hänsynslösa, att de var drogade, aggressiva och attackerade
kvinnor.
FL: Vart tog flaskorna vägen sedan?
Bladimir: På marken.
FL: Kommer du på något mer som händer i det här tumultet?
Bladimir: Det var troligtvis det läskigaste tillfället i mitt liv. Det är så traumatiskt så jag kan
knappt komma ihåg vad som hände. Jag kommer bara ihåg att jag var väldigt rädd för mitt liv.
FL: Målsägande besökte sjukhus efter händelsen och fick sina skador dokumenterade.
Förhörsledaren läser upp från journalanteckningarna där det står "Fraktur på revbenet,
multipla sårskador på underarmar, övergrepp med skärande eller stickande föremål". Vad
säger du om det?
Bladimir: Ingen högg eller skar honom.
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FL: Vad såg du?
Bladimir: Jag såg ingenting om att han skulle blivit det. Jag såg när de kom fram till oss att
hans kompis redan blödde från näsan. De hade redan skador. Det var därför vi var oroliga. Vi
tänkte, vad höll de här killarna på med. Vi kunde inte veta vad de höll på med eller varför de
kom emot oss.
FL: Du nämnde en flaska i tidigare förhör var det en eller två flaskor?
Bladimir: Jag har alltid sagt att det var två flaskor. Och att det var jag som tog sönder en av
dem.
FL: Du noterar inga sår eller skärskador på målsägande?
Bladimir: Inte alls. Vi var inte där för att attackera honom vi var där och försvarade oss
själva.
FL: Du sa att de försökte ge sig på vakten. Hur kommer det sig att du sparkar målsägande
när han sedan hamnar på marken?
Bladimir: För jag visste inte vad det var för sorts vapen han kunde ha på sig. Han hade redan
visat att han var kapabel att han kunde använda olika saker som vapen.
FL: Du nämnde att han attackerade vakten med hörlurar. Kan du beskriva det?
Bladimir: Säkerhetsvakten försökte skapa ett säkert utrymme mellan oss och han. Han tog då
sina hörlurar och svingade mot vakten, vid ett utav tillfällena träffade han vakten i ansiktet.
Sen höll vakten upp sina händer i sitt försvar och då skars vaktens hand av hörlurarna.
FL: Vart tog hörlurarna vägen?
Bladimir: Jag vet inte. Det var därför vi var rädda vi visste inte var han hade hörlurarna eller
om han hade några andra vapen.
FL: Vart tar du vägen sen efter sparkarna?
Bladimir: Jag sa det. Vi lämnade och var tvungna att lämna.
Filmen benämnd TMZ video förevisades. Bladimir ombads kommentera filmen.
Bladimir: I början av filmen ser man hur vi försöker gå iväg från dem. Rakiem lägger sin
hand på mannen och ber honom gå därifrån.
FL: Hör du den konversationen?
Bladimir: Ja.
Tid på film 00:29.
Bladimir: Här hamnar han på marken. Det var när han var på marken som vi försökte hålla
honom nere.
FL: Är det du med de gröna byxorna?
Bladimir: Ja.
FL: Vilka står till höger om dig sett?
Bladimir: Först är det vakten, längst ut till höger är David tror jag. Jag kan inte se så bra av
bilden.
Tid på film 00:43.
FL: Vad händer vid pelaren i bakgrunden?
Bladimir: Jag vet inte. Bilden är inte så bra.
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Film benämnd Instagram ASAP Rocky post 1 förevisas. Bladimir ombeds kommentera
filmen.
Tid på film 00:05.
Bladimir: Man ska höra på filmen vad som sägs om det är volym.
Ingen volym hörs på filmen.
Bladimir: De säger att det är deras område. Då går vi åt andra hållet. Vi försöker säga, låt oss
vara ifred. Kolla hans aggressiva kroppshållning. Han beter sig aggressivt. Vi vet inte vad han
har på sig. Vi är större än honom men han backar inte utan fortsätter hela tiden mot oss.
Tid på film 00:16.
Bladimir: Hans vän är aggressiv. Han går emot oss och in i vårt personliga område. Vi säger
att vi inte vill ha något problem och inte vill skada dem.
Film benämnd Instagram ASAP Rocky post 2 förevisas. Bladimir ombeds kommentera
filmen.
Tid på film 00:09.
Bladimir: Min vän David säger åt de att gå åt det andra håller så går vi åt andra hållet.
Tid på film 00:23.
Bladimir: Det är det här tillfället när han attackerar vakten.
Tid på film 00:28.
Bladimir: Här slår han vakten med hörlurarna.
Tid på film 00:47.
Bladimir: Vi säger fortfarande, snälla låt oss vara ifred. Det här säger vi även efter att vakten
blivit attackerad flertal gånger.
Tid på film 00:54.
Bladimir: Här ser man att jag tittar ner för att se vad han har för vapen på sig.
Tid på film 01:06.
Bladimir: Här ser man att hans näsa redan är skadad och blöder innan de kom till oss.
Tid på film 01:16.
Bladimir: Det var här jag tog flaskorna så att de inte skulle använda de mot oss.
FL: Och det var två flaskor?
Bladimir: Ja, jag slog sönder den ena av flaskorna.
Tid på film 01:28.
Bladimir: Här säger Rakiem till kameran att de här killarna fortsätter följa efter oss. Det här är
redan efter 2-3 kvarter innan vi mötte de här killarna.
Tid på film 01:38.
Bladimir: Här försöker säkerhetsvakten gå med de bort från oss.
Tid på film 01:45.
Bladimir: Du ser när vakten går tillbaka så fortsätter de två gå mot oss.
Tid på film 02:17.
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Bladimir: Den här killen är klart och tydligt drogpåverkad. Tjejerna säger till honom att de
här killarna vill inte ha något problem, snälla låt de vara.
Tid på film 02:37.
Bladimir: Båda följer fortfarande efter dem.
Tid på film 02:40.
Bladimir: Hans vän har ena handen knuten och han har något i handen. I det här läget är vi
väldigt rädda. Vi är inte i vårt land och vi är i en gränd. Vi vet inte vad de här killarna skulle
hitta på.
Tid på film 02:51.
Bladimir: Tjejerna frågade, stör de er? Sen berättade tjejerna att de här två killarna trakasserar
alla i området. De ska ha hållit på och smällt tjejerna på rumpan.
Tid på film 02:55.
Bladimir: Där ser man att de är på väg mot oss igen. Hans vän till höger har något i handen.
När de här killarna ser att tjejerna berättade för oss vad de här två gjort tidigare mot dem så
blev de mycket arga.
Bladimir: På ingen av filmerna har man sett oss gå emot dem. Vi har hela tiden försökt
undvika bråk och gå undan från det.
Film benämnd Max (Max övervakningsfilm från entrén) förevisas. Bladimir ombeds
kommentera filmen.
Tid på film 08:28.
Bladimir: Vakten försöker säga, snälla gå åt andra hållet.
Tid på film 08:58.
Bladimir: Vakten säger igen, snälla gå åt andra hållet.
Tid på film 09:20.
Bladimir: Vakten försöker knuffa honom bort från oss.
Tid på film 10:40.
Bladimir: Här ser man att de följer efter oss runt kvarteret. De planerar något. De pratar med
varandra och försöker göra något mot oss.
Bladimir förevisas fotograferade skador på målsägande som ingår i målsägandes
journalanteckningar med bland annat fotografier på eventuella stick och skärskador.
FL: Vad säger du om skadorna? Har du sett dessa skador?
Bladimir: Som jag sa hade de skador innan de kom mot oss.
FL: Har du sett dessa skador på målsägande?
Bladimir: Jag har inte sett de här skadorna för jag har inte sett bilderna innan.
FL: Har du sett skadorna på målsägande?
Bladimir: De hade skador innan, jag vet inte om det var de här specifikt.
Advokat Ternert: Vem har tagit fotona på skadorna?
FL: Det ska vara fotograferat av sjukhuspersonal på plats vid tillfälle för undersökning.
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Advokat Elin Ternert tillfrågas och har ej några fler frågor för tillfället.
Förhöret uppläst efter hand och godkänt.
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4
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Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Språkservice/ Tolk id: 3253, TÖI

Engelska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterandeförhör gällande GROV MISSHANDEL alt. MISSHANDEL 2019-06-30
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Elin Ternert

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-17

09:46

12:25

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Kronobergshäktet

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Een, Mona

KK

Berättelse

Med på förhöret är även förhörsledare Pa Een.
Eventuella tillägg vid uppläsning av förhöret skrivs i fet text.
Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv text och Bladimir Corniels svar skrivs normalt.
Corniel informeras om sina rättigheter enligt FUK12§.
Kan du beskriva hur du beter dig när du blir rädd?
Det beror på vad jag är rädd för. Jag kan vara rädd för insekter eller råttor.
Har du något speciellt beteende som du gör när du blir rädd?
Nej. Jag försöker alltid behålla lugnet.
Har du befunnit dig i en situation där du blivit livrädd/rädd för ditt liv tidigare?
Ja.
Kan du berätta om det?
Jag har redan pratat om det.
Tolkar jag dig rätt att det är händelsen som vi pratar om nu, som du menar då?
Ja det var väl det du frågade mig om?
Jag menade generellt sätt, om du någonsin känt rädsla för ditt liv?
När jag var 14 år blev jag rånad och hotad med vapen på ett tåg.
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Minns du vad du gjorde och hur du betedde dig då?
Jag blev jätterädd och jag gav dem det dem ville ha. Jag gav dem min sprillans nya Iphone.
Sade du något eller gjorde du något med ditt ansikte/kroppsspråk vid det tillfället?
Det var väldigt länge sen, jag minns bara att jag hade ett vapen riktat mot mitt ansikte och jag
gillar inte att tänka tillbaka på den händelsen.
Du beskrev att du försöker behålla lugnet när du blir rädd, hur gör du då?
Jag praktiserar yoga. Jag försöker kontrollera min andning.
Du har i ditt tidigare förhör sagt att ni blev väldigt rädda både vid skedet innan hörlurara
slängdes, men också efter att hörlurana slängdes utanför Max. Du har även beskrivit att du
blev rädd för att kåporna på hörlurarna skulle kunna användas som ett vapen mot er och att
ni blev rädd för era liv. Stämmer detta?
Ja. Jag sa aldrig att hörlurarna riktades mot mig utan mot säkerhetsvakten.
[Corniel förevisas filmsekvens från "Instagramfilmen". Filmsekvensen som visas är från
00:36 sekunder in i videon fram till 00:38 sekunder in i filmen]
Tycker du själv att du ser livrädd ut vid detta skede?
Jag ser ut som mig, det är såhär jag brukar se ut. Jag har ett stelt ansikte men under tiden så
rörde sig mina tankar vilt och jag funderade på vad jag skulle göra. Jag reagerar ofta med ett
leende på ansiktet. Man kan se mig le här, men jag hatar ju att vara här. Jag sa inte det. Jag
sade innan dess att man kan se mig le men det betyder inte att jag inte hade tusen
tankar i mitt huvud och att jag inte var rädd.
Målsägande som precis kastat hörlurarna mot Tim, håller du med om att han står ganska
nära dig rent fysiskt?
Ja han närmade oss och var riktigt nära.
När du då vänder dig om, och står med ryggen emot någon som du är rädd för och skrattar.
Är det ett vanligt sätt för dig att reagera när du är livrädd?
Som jag sa så är mitt sätt att reagera är ju det här. Saken var ju mellan honom och Tim så det
var därför som jag vände mig om. Vi försökte ta oss därifrån och ta oss bort från killen och
det var därför vi vände oss om och det var så det hände. Nej jag sade inte så. Jag sade att
Tim stod mellan oss och killen och det var därför jag vände mig om.
Skulle du ha kunnat skratta och reagera på ett liknande sätt vid situationen du berättade om
tidigare, när du blev rånad med pistol?
Jag minns inte vad som hände jag var mycket ung. Jag kan ha skrattat när det hände. Jag
försöker beskriva att mitt skratt behöver inte beskriva hur jag mår inombords.
Vilka ingick i ditt sällskap under tiden du befann dig i Stockholm?
Över 100 personer eftersom vi är på turnering.
Om du beskriver vilka som var med under den aktuella händelsen?
Tim, Rocky, David och Abby.
Hamnade ni i något bråk/dispyt med någon, utöver denna händelse, under vistelsen i
Stockholm?
Vi har varit över hela världen, vi har aldrig haft problem med någon situation med polisen
eller allmänheten.
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Har du några smeknamn?
Jag har aldrig gett mig själv något smeknamn, mitt namn är bladimir och jag kallas för Bladi.
Har David något smeknamn?
Ja kallar honom David.
Har Rakim några smeknamn?
Rakim har ett artistnamn som är "rocky". Jag vet inte ni får fråga honom.
Har Timothy några smeknamn?
Jag kallar honom för Tim.
Vart är du ifrån, vart i New York?
Jag föddes i uptown Manhattan och min familj bor i Bronx.
Dem andra killarna, vart är dem ifrån?
Jag vet inte.
Du berättar att ni är ute på turnering och varit över hela världen men du vet inte vart de
andra är uppvuxna?
Jag vet inte vart, New York är stort. Jag vet vad dem representerar, Rocky pratar mycket om
Harlem.
Är det någon i sällskapet som kallas för Harlem?
Nej inte vad jag känner till.
Vet du om någon av killarna är från Harlem?
Jag sa att Rocky pratar mycket om Harlem men han bor i Los Angeles.
[Förhöret pausas kl. 10:13 då Corniel vill dricka vatten. Förhöret återupptas kl. 10:16].
Du har beskrivit återkommande i ditt tidigare förhör att du kände rädsla för ditt liv, från
skedet utanför M ax men också då under tidpunkten Rakim kastade målsägande ner på
marken. Hur kommer det sig att du fortsatte sätta dig själv, i vad du upplevde som livsfara,
gång på gång under hela händelseförloppet? Varför avvek du/ni inte från platsen?
Vi gick ju bokstavligt ifrån de här killarna över mer än 25-30 minuter. De bokstavligt talat
stalkade oss. Jag vill bara förtydliga att min rädsla även var pågående under tidpunkten
målsägande låg på marken.
Hur kommer det sig att ni gick bort från folkmassorna och in i en gränd, om ni var så rädda?
Vi är inte härifrån, vi visste inte vart vi gick om det fanns folk där eller inte.
Min uppfattning är att det är märkligt att man rör sig mot en gränd där det inte finns
människor, eftersom det fanns så mycket folk där ni redan befann er?
Okej.
Varför tog ni inte en taxi?
Vi försökte ta en Uber. Jag har inte appen i min telefon. Det var Uber vi väntade på från
början men vi har inte Uber på telefonen och det funkade inte.
Såg ni inga andra taxibilar?
Nej.
Varför ringde ni inte polisen?
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Min mobiltelefon funkar inte i sverige.
Du har i ditt tidigare förhör sagt att de två killarna verkade påverkade av droger. Beskriv
varför du trodde det?
På det sättet som dem rörde sig, hur deras ögon såg ut.
Har du kommit i kontakt med drogpåverkade personer tidigare?
I New York är det många som håller på med droger och jag har sett dem.
Varför kände du dig så rädd just denna gång, när du sett drogpåverkade personer tidigare?
För jag är i ett främmande land.
Är det olika då?
Jag är i ett främmande land, min mobil funkade inte och jag vet inte vad deras intensioner var
gentemot oss.
Vi har film på händelsen då Rakim kastar iväg målsäganden. Kan du beskriva i detalj vad
som hände precis innan detta?
Jag har redan berättat allt och sagt exakt vad som hände varje minut.
Du beskriver i ditt tidigare förhör att målsägaren attackerar/försöker slå Tim, vad menar du
då?
Jag har redan sagt min del gällande det.
Var det en eller två som försökte slå?
Det var två.
Vem försökte dem att slå?
Jag har redan svarat på det.
Hur uppfattade du slagen, var det knytnävesslag eller på annat sätt?
Jag har redan svarat dessa frågor.
Personerna som du beskriver försökte slå eller slog. Vart på kroppen siktade dessa personer?
Jag har redan sagt mitt gällande detta.
Var det hårda slag?
Jag har redan sagt mitt gällande detta.
Vad jobbar Tim med?
Han är säkerhetsvakt.
Gjorde målsägande något annat än att försöka slå?
Jag har redan sagt mitt gällande detta.
Försökte dem slå en eller flera gånger?
Jag har redan förklarat vad som hände den dagen.
Kan du beskriva Tims arbetsuppgift?
Jag har inte anställt honom så jag har inte gett honom uppgifter.
Kan det vara en möjlig uppgift att han skulle skydda exempelvis Rocky, bland annat?
Det är din åsikt.
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Hur mycket väger Tim på ett ungefär?
Jag har redan svarat på det.
Hur mycket uppskattar du att målsäganden väger?
Jag har redan svarat på det också.
Såg du ifall målsäganden hade något tillhygge/vapen på sig?
Jag har redan svarat på det.
Om målsäganden hade träffat med sitt slag, vad hade detta fått för konsekvenser för Tim?
De slog honom och det skadade honom.
Jag syftade på när ni befann er i gränden?
Vi försökte bara försvara oss och skydda oss.
Men om målsägande hade träffat T im, vad tror du hade hänt med Tim då?
Jag vet inte. Jag lever i verkliga världen, jag vet inte om eller hur något skulle ske.
Har ni befunnit er i situationer där personer kommit fram till er tidigare, när Tim varit med?
Människor är alltid omkring oss. Det är alltid fans som är runt oss. Men de var inga fans. Tim
är ju alltid runt oss och när folk vill komma nära.
Bör Tim kunna hantera en person med målsägandens storlek, i sin profession och med tanke
på hans egen storlek?
Jag vet inte. Jag vet inte vad du vill att jag ska svara. Alla situationer är annorlunda.
Är inte syftet med att ha en säkerhetsvakt att du/ni inte ska behöva ingripa?
Jag vill inte svara på det.
Tycker du att det är proportionerligt att Rocky ingriper genom att slänga ner målsäganden
på det sättet han gör?
Jag ansåg att vi försvarade oss.
Kunde man gjort det på något annat sätt?
Jag vet inte.
Är det proportionerligt att ni fortsätter slå och sparka målsäganden, då han ligger ner på
marken?
Vad menar du med proportionerligt?
Du beskriver att du var rädd. Var det nödvändigt eller rimligt i den situationen att använda
våldet som du/ni gjorde, vid detta skede?
Det är baserat på en åsikt.
Borde inte Tim kunnat avgöra omedelbart i fall målsäganden hade haft eventuella tillhyggen
på sig?
Jag vet inte.
Använde sig någon i ditt sällskap sig av tillhygge mot målsäganden?
Nej ingen.
[Förhöret pausas kl. 10:45 då tolken vill ta en paus. Förhöret återupptas kl. 10:52].
[Corniel förevisas bild på glaskrosset, se bilaga]
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Känner du igen detta?
Nej.
Var det någon av er som höll i något glas?
Jag har redan svarat på det.
[Corniel förevisas stillbild från "Instagramfilmen". Stillbilden visar att Corniel ser ut att
hålla i två flaskor och är 01:14 minuter in i filmen].
Vad var det du höll i?
Jag har svarat på det redan.
Var det någon annan som höll i en flaska än du?
Jag har redan svarat på det.
Vill du inte berätta gällande om någon annan höll i en flaska, än du, förstår jag dig rätt då?
Jag vill inte svara på det igen.
Var det någon av er som krossade något glas någon gång
Jag har redan svarat på det.
Var det du som gjorde det?
Ja har svarat på det.
Var det någon annan som krossade något glas?
Jag har redan svarat på det.
[Corniel förevisas stillbild från "Instagramfilmen". Stillbilden visar att Rakim ser ut att ha
något innanför tröjärmen och är 01:24 minuter in i filmen].
Vad är detta?
Jag har ingen aning.
Har du sett föremålet som Rakim håller i?
Nej.
Liknar glaskrosset föremålet Rakim har i tröjärmen?
Jag har ingen åsikt om det.
Målsäganden hävdar att någon slog honom med en glasflaska innan han slängdes iväg?
Detta ska ha skett vid området där glaskrosset finns beläget. Hur kommer det sig?
Ni borde fråga honom.
Nu frågar vi dig?
Ni frågar mig inga frågor om mig. Jag har ingen åsikt.
Kan det vara så att Rakim använt sig av föremålet som ser ut att vara en flaska, eller är
detta bara tillfälligheter?
Jag har ingen åsikt.
Rättsläkare har sagt följande gällande målsägarens skärsår: Skärskadorna företer ett
utseende talande för att de uppkommit till följd av skarpt våld med eggvasst föremål såsom
trasigt glas eller liknande. Skadebeskrivning i patientjournal är mycket knapphändig men
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utseendet av skadorna på fotografierna talar för att de uppkommit genom glas och inte
genom kniv eller knivliknande föremål. Har du någon kommentar om det?
Nej.
Du sade tidigare att ni inte hade hamnat i något annat bråk under tiden ni befunnit er i
Stockholm. Stämmer det?
Jag sa det.
[Corniel förevisas smskonversation mellan Abigail och Gabi från 2019-06-30, se bilaga].
Kan du förklara hur du tänker när du läser detta?
Nej. Det är inte min konversation, så jag kan inte förklara.
Vem är Harlem?
Jag har ingen aning.
Får du uppfattningen om att Abigail förklarar en situation som skett i Stockholm?
Jag har ingen förklaring.
Laddade du upp film från händelsen på din Instagram?
Ja.
G jorde du det självmant eller var det någon som talade om detta för dig?
Jag ville att folk skulle se vad som hände. Det var annorlunda mot så som det beskrevs.
Så jag tolkar det som att det var din egna vilja att ladda upp den och ingen som bad dig göra
det?
Ja det gjorde jag.
Visar filmen du laddat upp hela händelsen?
Det är den enda videon vi har.
Hur fick ni tag på den?
Abby spelade in den.
Enligt vår uppfattning verkar filmen vara klippt på olika ställen? Vet du om det är så?
Jag vet inte.
Har du sett någon version som är annorlunda mot detta, där det finns annan information?
Jag har sett den här och från TMZ.
Skulle du säga att den filmen som du laddade upp på Instagram och den du såg på TMZ,
speglar hela händelseförloppet?
Det var ett långt händelseförlopp. Den visar vad den visar.
Varför ser man ingen film från precis innan Rakim slänger ner målsägande på marken?
Jag vet inte. Jag filmade inte.
Du säger ju att målsägande slog mot Tim, precis innan kastet. Borde det inte rimlingen vara
så att ni skulle vilja ha det på film?
Ja det skulle varit bra.
Hur kommer det sig att Abigail skriver till Tee 2019-07-02 kl. 14:47 att: Its cleaned up a
bit" när hon hänvisar till en film som bland annat du har laddat upp på Internet, vad menar
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hon med det?
Jag vet inte.
Vet du vad Abigail raderat eller tagit bort?
Jag vet inte, hon missade när killen slog Tim.
Hur kommer det sig att Abigail, i samma konversation med Tee, får frågan om detta är ett "
strategiskt steg"? Vad menar dem med det?
Jag vet inte.
Hur kommer det sig att Abigail sedan skriver att det är "mainly Rocky" som har tagit det
beslutet om att ladda upp filmerna på internet? Vad var syftet med att Rocky tog beslutet att
ni skulle lägga upp filmerna på internet när filmen verkade vara "cleaned up"?
Det är din åsikt att den är klippt. Jag vet inte.
Abby skriver även 2019-07-02 kl. 23:04 till John, under sitt förhör med polis, "I hope
Rocky deleted all the videos on his phone, and only kept the one". Vad menar hon?
Jag vet inte.
Vad är din inställning till brotttsmisstanken?
Jag FÖRNEKAR brottet.
Har du något du vill tillägga innan vi avslutar förhöret?
Nej.
Har försvararen några frågor?
Nej.
[Förhöret avslutades kl. 11:23. En kort paus togs innan förhöret började läsas upp kl. 11:26.
Uppläst och godkänt kl. 12:25].
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Glaskross från flaska som skall ha använts vid händelsen.
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6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

*DEE\

+DKDKDKDKDKD
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,ZDVOLNHRN,GRQಬWOLNHZDWFKLQJSHRSOHJHWWKH6+L7EHDWRXWRIWKHP
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


*DEE\
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

+LVQHZWKLQJLVLI,IXFNXS,KDYHWRGRSXVKXSV
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


*DEE\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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,ಬPOLNHKRQHVWO\MXVWVODSPH
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


*DEE\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

0\DUPVDUHVPDOO
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


*DEE\
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

*DEE\

+$+$
6WDWXV5HDG

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

6LGHQRWHOLVWHQWRRQJRGLWMXVWFDPHRXW
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


*DEE\
6WDWXV 6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 

$EE\

,ಬYHEHHHHQZDLWLQJIRUWKLVRQHWRGURS
3DUWLFLSDQW

'HOLYHUHG

5HDG

3OD\HG


*DEE\
6WDWXV6HQW

 87&
6RXUFH([WUDFWLRQ
/RJLFDO 
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Signerat av

Förhör
5

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Hörd person

Personnummer

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Den hörde är

ID Styrkt

Misstänkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Shirley Geary
Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Corniel är misstänkt för MISSHANDEL, genom att i samråd och samförstånd med en annan person, ha
misshandlat målsäganden Hosseini, med flertalet knytnävsslag och sparkar, så att smärta uppstod. Detta
på Apelbergsgatan, 2019-06-30 mellan klockan 21.45-22.00.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Emma Ragnarsson

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mona Een

2019-07-22

11:35

12:24

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6
Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Corniel underrättas om misstanken enligt ovan. Han uppger att han förstår vad misstanken
innebär. Det tydliggörs att målsägare Hosseini är vän till den målsägaren vi i tidigare förhör
har delgett Corniel misstanke om, vilket Corniel förstår.
Corniel underrättas om rätten till försvarare och tolk, vilket han har. Han underrättas också
om sin rättighet att inte behöva yttra sig om misstanken, eller i övrigt bidra till utredningen
av sin egna skuld. Han behöver inte säga något under förhöret om han så inte önskar.
Corniel tillfrågas om han vill kommentera den misstanken som lästes upp mot honom?
Corniel säger att ingen rörde vid honom.
Förhörsledare (FL) frågar Corniel (C) om det var 2 killar i det sällskapet som de kom i
kontakt med, eller om de var flera än 2?
Corniel svarar att det var dessa två personer.
Corniel önskar att vi benämner Hosseini (som det gäller i detta förhör) för "person 2" så att
det inte blir några missförstånd, samt att målsäganden som vi i tidigare förhör har pratat om
(Jafari, FLs anteckning) benämns som "person 1".
FL: Va gjorde "person 2" genom hela händelseförloppet?
C: Jag har redan sagt vad de båda gjorde.
FL: Om vi koncentrerar oss på det som sker inne i gränden, där "person 1", som vi har sett på

Förhör med Corniel, Bladimir Emilio; 2019-07-22 11:35 diarienr: 5000-K806954-19
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film, kastas iväg. Vad gör "person 2" i detta skede?
C: Han sprang bort.
FL: När sprang han bort?
C: Han sprang bort efter det att han försökte slå vår säkerhetsvakt.
FL: Vem försökte slå säkerhetsvakten, person 1 eller 2?
C: Både "person 1" och "person 2" försökte slå säkerhetsvakten.
FL: Vart sprang "person 2", vet du det?
C: Nej
FL: Sprang han bort så att han inte sen kunde se Er, eller sprang han bort till någonstans där
han fortfarande kunde se er?
C: Jag är inte säker på det. Jag försökte hålla i den andra personen.
FL: "Person 2", kom han tillbaka efter det att han sprang iväg?
C: Ja, han försökte slå säkerhetsvakten i ryggen, det har jag redan sagt.
FL: Det att han försökte slå säkerhetsvakten i ryggen, var det innan eller efter det att "Person
1" kastades iväg på marken?
C: Efter.
FL: Vad hände mer efter detta?
C: Jag har redan sagt det.
(Sedan säger Corniel något som FL uppfattade som "Jag kan försäkra er om att ingen rörde
honom". " Tolken översatte inte detta, och Corniel fortsatte direkt med att säga: Jag känner att
dom/ni försöker hålla oss längre här inne, varför kommer detta nu när vi redan har suttit här
en månad?
FL förklarar för Corniel att vi har försökt, men inte lyckats, få tag i "person 2" ända sen
händelsen, men att vi nu har fått tag i honom och haft möjlighet att hålla förhör med honom.
Detta är anledningen till att detta sker nu, och inte tidigare.
FL ställer frågan om Corniel kan säga vad han nyss sade, igen? Något med att han kan
säkerhetsställa...som tolken inte översatte.
Corniel säger att ingen rörde honom (person 2)
FL: När du säger att "person 2" försökte slå säkerhetsvakten, vart befinner dem sig då?
C: Jag vill inte prata om det.
(Tillägg: Vid uppläsning säger Corniel att han sa att han inte vill prata om detta eftersom
hans advokat inte är här. Slut tillägg )
FL: PÅ filmerna kan man se att det händer någonting vid en pelare inne i gränden, men det är
svårt att se exakt vad som händer. Vad sker där?
C: Jag vill inte prata om detta eftersom min advokat inte är här.
FL förklarar för Corniel att han har Emma här, som substituerar för hans offentliga försvarare
Elin, och att Emma är hans advokat idag. FL förklarar för Corniel att det kommer ställas fler
frågor till honom, men att han inte behöver svara på dem om han inte vill, enligt hans
rättigheter.
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FL: Vid den här pelaren, befinner sig "person 2" där?
C: (Corniel är tyst.)
FL: Jag tolkar din tystnad som att du inte vill svara.
FL: "Person 2" uppger att han har fått ont i ryggen och att han har fått skrapsår, hur kommer
det sig?
C: (Corniel är tyst).
FL: Jag tolkar din tystnad som att du inte vill svara.
FL: När "person 2" försökte slå säkerhetsvakten i ryggen, hände det något med "person 2" då
i samband med detta?
C: (Corniel är tyst)
FL: Jag tolkar din tystnad som att du inte vill svara.
Förhörsledare ställer också en fråga till Emma allt är som det ska vara gällande advokat, om
FL kan fortsätta förhöret enligt plan, eller om det utifrån att Elin inte är här bör avbrytas.
Emma säger att allt är som det ska, och att FL kan fortsätta förhöret. Hon är här istället för
Elin och det är inga konstigheter.
FL: Du säger att ingen rör "person 2". Tolkar jag dig som att ingen i ditt sällskap rör "person
2", är det så du menar?
C: (Corniel är tyst.)
FL: Jag tolkar din tystnad som att du inte vill svara.
FL: Förnekar du eller erkänner du brott?
C: Förnekar.
Vare sig Corniel eller Emma har några frågor.
Corniel säger att jag har uppfattat det han har sagt korrekt.
Uppläst och godkänt.

Förhör med Corniel, Bladimir Emilio; 2019-07-22 11:35 diarienr: 5000-K806954-19
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Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, BFIGV 53 LPO Norrmalm

2019-5000-BG70551

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

Apelbergsgatan 35 , Stockholm

2019-06-30 22:20

Beslutat av

Verkställt av

Tejler, Cornelia

Dahlman, Maija

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Kan ej anges

Föremålspunkter

2019-5000-BG70551-1
Flaska ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Anträffat på gatan på aktuell adress

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg :
Anteckningar:

Grön
Del av flaskhals

459

Beslagsprotokoll
KLÄDER

Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

2019-5000-BG71371

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Mayers, Rakim Athelaston, 19881003
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

Grand Hotel
2019-07-03 00:22
GRAND HOTEL STOCKHOLM , GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra Blasieholmshamnen 8
, Stockholm
Beslutat av

Verkställt av

Claeson, Peter

Lind, Peter
Silvander, Roger

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Mayers, Rakim Athelaston

Föremålspunkter

2019-5000-BG71371-1
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Tröjan anträffades i den misstänktes svit Hävd
(rum 701), på stolen bredvid sängen.
Anspråkstagare

1 st.
Modell :

hoodie

Färg :

Vit

460

Beslagsprotokoll
MT WILLIAMS

Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

2019-5000-BG71387

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Williams, Timothy Leon, 19660127
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

Grand Hotel
2019-07-03 00:31
GRAND HOTEL STOCKHOLM , GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra Blasieholmshamnen 8
, Stockholm
Beslutat av

Verkställt av

Claeson, Peter

Lind, Peter
Silvander, Roger

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Williams, Timothy Leon

Föremålspunkter

2019-5000-BG71387-1
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Anträffades i mt Williams rum nr 635

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Typ : Höger
2019-5000-BG71387-2
Skor ( 1 st)

Färg :

Svart

Platsbeskrivning

Status

Anträffades i mt Willams rum nr 635

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Vänster
2019-5000-BG71387-3
Strumpor ( 1 st)
Typ :

Färg :

Svart

Platsbeskrivning

Status

Anträffades i mt Willams rum nr 635

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Färg :

Svart

2019-5000-BG71387-4
Shorts ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

anträffades i den misstänktes hotellrum
nr 635

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Typ :
Anteckningar:

shorts med benfickor
svart bälte sitter i shortsen

Färg :

khaki

461

Beslagsprotokoll
MT WILLIAMS

Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

2019-5000-BG71387

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Föremålspunkter

2019-5000-BG71387-5
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Anträffades i den misstänktes hotellrum Hävd
nr 635
Anspråkstagare

1 st.
Typ : t-shirt med tryck
2019-5000-BG71387-6
Mobiltelefon ( 1 st)

Färg :

marinblå

Platsbeskrivning

Status

den misstänkte bar telefonen med sig

Makulerad
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart
Apple
Anteckningar: kod till telefonen 1999
Platsbeskrivning
2019-5000-BG71387-7
Den misstänkte bar telefonen med sig
Mobiltelefon ( 1 st)
Fabrikat :

Status

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat :
Färg :
Anteckningar:

Apple
Svart
KOD TILL TELEFONEN: 1999

Modell :

iphone
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Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

2019-5000-BG71391

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

POLISEN NORRMALM, receptionen , POLISEN 2019-07-03 01:08
NORRMALM, Kungsholmsgatan 43 , Stockholm
Beslutat av

Verkställt av

Claeson, Peter

Persson, Nina

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Hercules, Abigail Marie

Föremålspunkter

2019-5000-BG71391-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Hercules överlämnade sin mobil i
förhörsrum i receptionen Norrmalm

Hävd
Anspråkstagare

Fabrikat :
Färg :
Anteckningar:

1 st.
Telia Mobitel

Operatör :
iPhone
Svart
Svart fodral. Ägaren Hercules, Abigail uppger att det är kod 1396 till telefonen

463

Beslagsprotokoll
MISSTÄNKT CORNIEL

Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

2019-5000-BG71408

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Corniel, Bladimir Emilio, 19941203
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

ELITE EDEN PARK HOTEL , ELITE EDEN
PARK HOTEL, Sturegatan 22 , Stockholm

2019-07-03 00:54

Beslutat av

Verkställt av

Claeson, Peter

Lind, Peter
Silvander, Roger

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Corniel, Bladimir Emilio

Föremålspunkter

2019-5000-BG71408-1
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Anträffades i den misstänktes resväska i Hävd
rum 122
Anspråkstagare

1 st.
Färg :

Grön

464

Beslagsprotokoll
Misstänkt Rispers Jr

Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

2019-5000-BG71410

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Rispers Jr, David Tyrone, 19950906
Rispers Jr, David Tyrone, 19950906
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

ELITE EDEN PARK HOTEL , ELITE EDEN
PARK HOTEL, Sturegatan 22 , Stockholm

2019-07-03 00:51

Beslutat av

Verkställt av

Claeson, Peter

Lind, Peter
Silvander, Roger
Stoican, Alina

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Rispers Jr, David Tyrone
Rispers Jr, David Tyrone

Föremålspunkter

2019-5000-BG71410-1
T-shirt ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Anträffades i den misstänktes resväska i Hävd
rum nr 122
Anspråkstagare

1 st.
SUPREME
2019-5000-BG71410-2
Mobiltelefon ( 1 st)
Fabrikat :

Färg :

Grå

Platsbeskrivning

Status

Den misstänkte bar telefonen med sig

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat :
Färg :

Apple
Gul

Modell :

iphone
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Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

2019-5000-BG71416

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Corniel, Bladimir Emilio, 19941203
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

POLISEN NORRMALM , POLISEN NORRMALM, Kungsholmsgatan 43 , Stockholm

2019-07-03 04:58

Beslutat av

Verkställt av

Claesson, Peter

Geyer, Robert
Lindberg, Fotini

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Corniel, Bladimir Emilio

Föremålspunkter

2019-5000-BG71416-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Påträffades på Corniel i samband med
avvisitering på häktet Kronoberg.

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat :
Anteckningar:

Apple
Uppdatering 2019-07-04: Kod 2503

466

Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

2019-5000-BG74028

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

KUNGSHALLEN , KUNGSHALLEN, Kungsga- 2019-07-10 10:50
tan 44 , Stockholm
Beslutat av

Verkställt av

Karlsson, Fredrik

Khamissi, Katrin Nilofar
Rosén, Karl

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott
• Kan antagas vara genom brott någon avhänt

0357 - Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller
äldre, obekant med offret)
0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Kan ej anges

Föremålspunkter

2019-5000-BG74028-1
Hörlurar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Hörlurarna återfinns liggandes på
den andra markisen sett underifrån
vid Kungshallens uteservering på
Kungsgatan. Markisen som hörlurarna
ligger på sitter ca 3-4 meter upp.

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ :

Hörlurar

Färg :

Svart

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (10)

467
Datum

Diarienummer

2019-07-03

u0057162

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Beslag Williams

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

468

Beslagtagna skor Williams

Sida 2 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

469

Beslagtagna skor Williams

Sida 3 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

470

Beslagtagen strumpa Williams

Sida 4 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

471

Beslagtagna shorts Williams

Sida 5 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

472

Blodbesudling Williams shorts

Sida 6 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

473

Beslagtagna shorts Williams

Sida 7 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

474

Blodbesudling Williams shorts

Sida 8 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

475

Beslagtagen t-shirt Williams

Sida 9 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Williams, 2019-07-03 05:21 diarienr: 5000-K806954-19

476

Beslagtagen t-shirt Williams

Sida 10 (10)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Bladimir, 2019-07-03 05:23 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (3)

477
Datum

Diarienummer

2019-07-03

u0057162

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Beslag Bladimir

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Bladimir, 2019-07-03 05:23 diarienr: 5000-K806954-19

478

Beslagtagna byxor Bladimir

Sida 2 (3)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Bladimir, 2019-07-03 05:23 diarienr: 5000-K806954-19

479

Misstänkt blodbesudling beslagtagna byxor Bladimir

Sida 3 (3)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder David, 2019-07-03 05:27 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (7)

480
Datum

Diarienummer

2019-07-03

u0057162

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Kläder beslag David

Fotografi(er) Beslagtagna kläder David, 2019-07-03 05:27 diarienr: 5000-K806954-19

481

T-shirt beslag David

Sida 2 (7)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder David, 2019-07-03 05:27 diarienr: 5000-K806954-19

482

Misstänkt blodbesudling påt-shirt beslag David

Sida 3 (7)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder David, 2019-07-03 05:27 diarienr: 5000-K806954-19

483

Misstänkt blodbesudling påt-shirt beslag David

Sida 4 (7)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder David, 2019-07-03 05:27 diarienr: 5000-K806954-19

484

Misstänkt blodbesudling påt-shirt beslag David

Sida 5 (7)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder David, 2019-07-03 05:27 diarienr: 5000-K806954-19

485

Misstänkt blodbesudling påt-shirt beslag David

Sida 6 (7)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder David, 2019-07-03 05:27 diarienr: 5000-K806954-19

486

Misstänkt blodbesudling påt-shirt beslag David

Sida 7 (7)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Rakim Mayers, 2019-07-23 10:16 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (3)

487
Datum

Diarienummer

2019-07-23

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Beslagtagna kläder Rakim Mayers

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Rakim Mayers, 2019-07-23 10:16 diarienr: 5000-K806954-19

488

Mayers luvtröja, framsida
BG71371 punkt 1

Sida 2 (3)

Fotografi(er) Beslagtagna kläder Rakim Mayers, 2019-07-23 10:16 diarienr: 5000-K806954-19

489

Mayers luvtröja, baksida
BG71371 punkt 1

Sida 3 (3)

Fotografi(er) Flaskhals, 2019-07-23 10:13 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (3)

490
Datum

Diarienummer

2019-07-23

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Bilder på flaskhalsen.

Fotografi(er) Flaskhals, 2019-07-23 10:13 diarienr: 5000-K806954-19

491

Sida 2 (3)

Fotografi(er) Flaskhals, 2019-07-23 10:13 diarienr: 5000-K806954-19

492

Sida 3 (3)

493
Signerat av

Fotografi(er)
Målsägande Jafaris förmodade hörlurar
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Orginalhandlingens förvaringsplats

Signerat datum

5000-K806954-19
Datum

Tid

2019-07-10

13:43

Involverad personal

Funktion

Karl Rosén

Uppgiftslämnare

Berättelse

Bilder på målsägande Jafaris hörlurar samt bilder från Google maps som visar var hörlurarna
återfinns

Fotografi(er) Målsägande Jafaris förmodade hörlurar, 2019-07-10 13:43 diarienr: 5000-K806954-19

Sida 1 (5)

494
Datum

Diarienummer

2019-07-10

5000-K806954-19

Bildbilaga
ANTECKNINGAR
Bilder på målsäganden Jafaris förmodade hörlurar samt var de återfinns

Fotografi(er) Målsägande Jafaris förmodade hörlurar, 2019-07-10 13:43 diarienr: 5000-K806954-19

495

Målsägandens förmodade hörlurar

Sida 2 (5)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris förmodade hörlurar, 2019-07-10 13:43 diarienr: 5000-K806954-19

496

Närbild på metaldel på hörlur. Metaldelen sitter där kåpan märkt med "R" ska sitta fast

Sida 3 (5)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris förmodade hörlurar, 2019-07-10 13:43 diarienr: 5000-K806954-19

497

Markering var hörlurarna återfinns.
Bild: Google Maps

Sida 4 (5)

Fotografi(er) Målsägande Jafaris förmodade hörlurar, 2019-07-10 13:43 diarienr: 5000-K806954-19

498

Annan vinkel, markering var hörlurarna återfinns.
Bild: Google Maps

Sida 5 (5)

PM om inhämtningen av hörlurarna, 2019-07-10 13:43 diarienr: 5000-K806954-19

499
Signerad av

PM
Inhämtning av målsägandens hörlurar
Enhet

Signerad datum

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Rosén, Karl

2019-07-10

13:44

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl Rosén
Uppgiften avser

Uppgift

Datum som ovan beger sig utredarna Rosén och Khamissi till Kunghallen på Kungsgatan i
Stockholm för att leta efter målsäganden Jafaris hörlurar som Williams ska ha kastat iväg. På
plats utanför Kungshallen på Kungsgatan så ser vi ett par svarta hörlurar, likt dem som Jafari
har på sig på filmerna från händelsen, ligga ovanpå en markis ca 3-4 meter ovanför marken.
Hörlurarna ligger som så att en liten del av kåpan samt en del av huvudspännet sticker ut över
kanten på långsidan av markisen vilket gör att man ser den när man står på trottoaren under
markisen.
Undertecknad och Khamissi blir utsläppta på terrassen ovanför markisen av en anställd på
företaget Cabonline som har tillgång till terrassen. På terrassen så kommer man rakt över
markisen och ser hörlurarna. Hörlurarna är smutsiga efter att ha legat ute. Markisen sitter ca 1
meter under terrassen och hörlurarna ligger ca 2 meter ut på markisen. Med hjälp av två
kvastskaft så lyckas man säkra hörlurarna och ta dem i beslag.
Inga fotografier togs på platsen då det glömdes bort av utredarna då man hade fokus på hur
man skulle lyckas komma åt hörlurarna. I ett externt dokument så finns det en bild som visar
på hur hörlurarna låg sett från Kungsgatan.

500

Protokoll över
frihetsberövande

Signerat av

Kajsa Wahlberg
Signerat datum

2019-07-03

LÖPNR 1374
Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Mayers, Rakim Athelaston, 19881003
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande efter 23:6 förhör
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 00:53

Claeson, Peter

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

POLISEN NORRMALM , POLISEN NORRMALM, Kungsholmsgatan 43 , Stockholm

Wahlberg, Kajsa

2019-07-03 00:54

Envarsgripande Gripen av

Införd av

Införd datum och tid

van der Meulen, Michel
Morell, Andreas

2019-07-03 01:59

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Stockholm Kronoberg (Norrmalm)
Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-05

Stockholms tingsrätt

Brott

0357 - Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Flyktfara
Restriktioner

Särskilda anvisningar

Inga restriktioner
Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Medgärningsmän

Sannolika skäl

David Tyrone Rispers Jr och Bladimir Corniel

Sista dag för häktningsförhandling

Sista dag för häktningsframställan

501

Protokoll över
frihetsberövande
LÖPNR 1374
Enhet

Signerat datum

2019-07-03
Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Anhållande efter 23:6 förhör

2019-07-03 00:53

Claeson, Peter

Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Häktning

2019-07-05

Stockholms tingsrätt

Åtgärder

Signerat av

Kajsa Wahlberg

502
Signerat av

Protokoll över
frihetsberövande

Fotini Lindberg
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Anhållande hävt
Person som tvångsmedlet avser

Williams, Timothy Leon, 19660127
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Amerikanskt pass. Nr.
521984687

Pa Lindberg

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande efter 23:6 förhör
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 00:38

Claesson, Peter

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

POLISEN NORRMALM , POLISEN NORRMALM, Kungsholmsgatan 43 , Stockholm

Geyer, Robert
Lindberg, Fotini

2019-07-03 01:01

Envarsgripande Gripen av

Införd av

Införd datum och tid

van der Meulen, Michel
Morell, Andreas

2019-07-03 01:05

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 21:00

Karlsson, Fredrik

Datum och tid för verkställighet

Verkställare

2019-07-03 21:44

Holmgren, Oskar
Rosén, Karl

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Anhållande efter 23:6 förhör

2019-07-03 00:38

Claesson, Peter

Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Häva

2019-07-03 21:00

Karlsson, Fredrik

Åtgärder

503
Signerat av

Protokoll över
frihetsberövande

Fotini Lindberg
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Rispers Jr, David Tyrone, 19950906
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

via amerikanskt pass, 598567106 Pa F. Lindberg
Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande efter 23:6 förhör
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 02:29

Claesson, Peter

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

POLISEN NORRMALM , POLISEN NORRMALM, Kungsholmsgatan 43 , Stockholm

Geyer, Robert
Lindberg, Fotini

2019-07-03 03:07

Envarsgripande Gripen av

Införd av

Införd datum och tid

Stoican, Alina

2019-07-03 03:11

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Stockholm Kronoberg (Norrmalm)
Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-05

Stockholms tingsrätt

Brott

0357 - Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Flyktfara
Restriktioner

Särskilda anvisningar

Inga restriktioner
Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Medgärningsmän

Sannolika skäl

Rakim Mayers och Bladimir Corniel

Sista dag för häktningsförhandling

Sista dag för häktningsframställan

504

Protokoll över
frihetsberövande
Enhet

Signerat datum

2019-07-03
Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Anhållande efter 23:6 förhör

2019-07-03 02:29

Claesson, Peter

Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Häktning

2019-07-05

Stockholms tingsrätt

Åtgärder

Signerat av

Fotini Lindberg

505
Signerat av

Protokoll över
frihetsberövande

Fotini Lindberg
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Corniel, Bladimir Emilio, 19941203
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

via amerikanst pass, 499808671

kontrollerat av Pa Lindberg

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande efter 23:6 förhör
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 02:43

Claesson, Peter

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

POLISEN NORRMALM , POLISEN NORRMALM, Kungsholmsgatan 43 , Stockholm

Geyer, Robert
Lindberg, Fotini

2019-07-03 03:11

Envarsgripande Gripen av

Införd av

Införd datum och tid

Holmberg, Christian
Jonsson, Johan

2019-07-03 03:15

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Stockholm Kronoberg (Norrmalm)
Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-05

Stockholms tingsrätt

Brott

0357 - Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

• Flyktfara
Restriktioner

Särskilda anvisningar

Inga restriktioner
Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Medgärningsmän

Sannolika skäl

Rakim Mayers och David Tyrone Rispers Jr,

Sista dag för häktningsförhandling

Sista dag för häktningsframställan

506

Protokoll över
frihetsberövande
Enhet

Signerat datum

2019-07-03
Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Anhållande efter 23:6 förhör

2019-07-03 02:43

Claesson, Peter

Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Häktning

2019-07-05

Stockholms tingsrätt

Åtgärder

Signerat av

Fotini Lindberg

507

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Helena Frankman
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Mayers, Rakim Athelaston
Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

GRAND HOTEL STOCKHOLM ,
GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra
Blasieholmshamnen 8 , Stockholm

Datum och tid för verkställighet

2019-07-03 00:21

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja

Nej

Beslutat av

Verkställt av

Claeson, Peter

Lind, Peter
Silvander, Roger

Ändamål med åtgärden

Brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be- 0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
slag
eller äldre, obekant med offret)
Omfattning/direktiv

I Mt hotellrum för att eftersöka kläder som bars vid gärningstillfället. Dessa ska tas i beslag för teknisk
undersökning
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej
Åtgärder

508

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Helena Frankman
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Peter Claeson.

Peter Hered

2019-07-02 21:14

Signerat

Helena Frankman

2019-07-03 01:42

Verkställd av Peter Lind och Roger Silvander den 2019-0703 00:21.

Helena Frankman

2019-07-03 01:42

Signerad

Helena Frankman

2019-07-03 01:42

509

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Helena Frankman
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Williams, Timothy Leon
Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

GRAND HOTEL STOCKHOLM ,
GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra
Blasieholmshamnen 8 , Stockholm

Datum och tid för verkställighet

2019-07-03 00:30

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja

Nej

Beslutat av

Verkställt av

Claeson, Peter

Lind, Peter
Silvander, Roger

Ändamål med åtgärden

Brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be- 0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
slag
eller äldre, obekant med offret)
Omfattning/direktiv

I Mt hotellrum för att eftersöka kläder som bars vid gärningstillfället. Dessa ska tas i beslag för teknisk
undersökning
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

RUM 635
Beslag

Nej
Åtgärder

510

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Helena Frankman
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Peter Claeson.

Peter Hered

2019-07-02 21:15

Signerat

Helena Frankman

2019-07-03 01:47

Verkställd av Peter Lind och Roger Silvander den 2019-0703 00:30.

Helena Frankman

2019-07-03 01:47

Signerad

Helena Frankman

2019-07-03 01:47

511

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Fotini Lindberg
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Mayers, Rakim Athelaston
Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

GRAND HOTEL STOCKHOLM ,
GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra
Blasieholmshamnen 8 , Stockholm

Datum och tid för verkställighet

2019-07-03 04:40

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Nej

Beslutat av

Verkställt av

Claesson, Peter

Geyer, Robert
Lindberg, Fotini

Ändamål med åtgärden

Brott

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för 0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
utredning om brott
eller äldre, obekant med offret)
Omfattning/direktiv

Eftersöka telefon som ska tas i beslag för utredande omständigheter om brott.
Endast sviten Grand hotell, rum 701.
Övriga närvarande vid åtgärden

en person ifrån personalen på Grand Hotell.
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej
Åtgärder

512
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Fotini Lindberg
Signerat datum

2019-07-03

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Peter Claesson.

Fotini Lindberg

2019-07-03 05:23

Signerat

Fotini Lindberg

2019-07-03 05:23

Verkställd av Robert Geyer och Fotini Lindberg den 201907-03 04:40.

Fotini Lindberg

2019-07-03 05:23

Signerad

Fotini Lindberg

2019-07-03 05:23

513
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-19

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Lgh 1301, i Khadras rum eller gemensamma
utrymmen med andra. , Hjortvägen 1 ,
Upplands Väsby

Datum och tid för verkställighet

2019-07-19 10:05

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Ja

Beslutat av

Verkställt av

Suneson, Daniel

Thomas, Jacob
Manninen, Marika
Kabagambe, James

Ändamål med åtgärden

Brott

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för 0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
utredning om brott
eller äldre, obekant med offret)
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
• Eftersökande av person
Omfattning/direktiv

Leta person och mobiltelefon
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-5000-BG77951
Åtgärder

514
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-19

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Daniel Suneson.

Mona Een

2019-07-19 16:17

Signerat

Mona Een

2019-07-19 16:18

Verkställd av Jacob Thomas, James Kabagambe och Marika
Manninen den 2019-07-19 10:05.

Mona Een

2019-07-19 16:18

Signerad

Mona Een

2019-07-19 16:18

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-5000-BG77951.

Karl Rosén

2019-07-22 08:28

515

Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

2019-5000-BG77951

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

Lgh 1301, i Khadras rum eller gemensamma utrymmen med andra. , Hjortvägen 1 , Upplands
Väsby

2019-07-19 10:05

Beslutat av

Verkställt av

Suneson, Daniel

Thomas, Jacob
Manninen, Marika
Kabagambe, James

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Mohamed, Khadra Zaki

Föremålspunkter

2019-5000-BG77951-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Khadra hade telefonen på sig

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat :
Färg :

Apple
Guld

Modell :

iPhone X

516

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Katrin Nilofar Khamissi
Signerat datum

2019-07-21

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Datum och tid för verkställighet

Lgh 1202 , Fotbollsgatan 47 , Norrköping

2019-07-21 09:20

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Nej

Beslutat av

Verkställt av

Suneson, Daniel

Kabagambe, James
Latific, Vedran
Khamissi, Katrin Nilofar

Ändamål med åtgärden

Brott

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för 0357 - Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller
utredning om brott
äldre, obekant med offret)
• Eftersökande av person
Omfattning/direktiv

Leta person och mobiltelefon.
Övriga närvarande vid åtgärden

Asman Yusuf Ibraahin
Khadra Said Sharif
Mohamud Osman Yusuf
+ 6 till personer i familjen
Övriga uppgifter om verkställighet

Mumtaz var ej närvarande på aktuell adress.
Beslag

Nej
Åtgärder

517

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Katrin Nilofar Khamissi
Signerat datum

2019-07-21

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Daniel Suneson.

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-20 15:05

Signerat

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-21 15:49

Verkställd av Katrin Nilofar Khamissi, James Kabagambe
och Vedran Latific den 2019-07-21 09:20.

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-21 15:49

Signerad

Katrin Nilofar Khamissi

2019-07-21 15:49

518
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-19

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

GRAND HOTEL STOCKHOLM Rum 635
, GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra
Blasieholmshamnen 8 , Stockholm

Datum och tid för verkställighet

2019-07-12 07:52

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Nej

Beslutat av

Verkställt av

Karlsson, Fredrik

Cernjul, Lars
Appelgren, Michael
Fläckerud, Thomas
Een, Mona
Latific, Vedran
Khamissi, Katrin Nilofar
Rosén, Karl

Ändamål med åtgärden

Brott

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för 0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
utredning om brott
eller äldre, obekant med offret)
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
Omfattning/direktiv

Leta efter mobiltelefoner.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej
Åtgärder

519
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-19

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Fredrik Karlsson.

Mona Een

2019-07-11 21:17

Signerat

Mona Een

2019-07-19 09:54

Verkställd av Mona Een, Katrin Nilofar Khamissi, Karl
Rosén, Michael Appelgren, Thomas Fläckerud, Vedran Latific och Lars Cernjul den 2019-07-12 07:52.

Mona Een

2019-07-19 09:54

Signerad

Mona Een

2019-07-19 09:54

520
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-22

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Hosseini, Dawod
Lgh 1502 C/O Tim Mnayarji , Storvretsvägen
29 , Tumba

Datum och tid för verkställighet

2019-07-16 09:25

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Nej

Beslutat av

Verkställt av

Karlsson, Fredrik

Thomas, Jacob
Kabagambe, James
Khamissi, Katrin Nilofar

Ändamål med åtgärden

Brott

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för 0357 - Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller
utredning om brott
äldre, obekant med offret)
0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
• Eftersökande av person
eller äldre, obekant med offret)
Omfattning/direktiv

Eftersöka person, utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott. Husrannsakan
skall genomföras på målsägandens bostadsadress.
Övriga närvarande vid åtgärden

Anwari Begum
Haroon Rashid
+ 1 till okänd
Övriga uppgifter om verkställighet

Dawod Hosseini var ej på adressen. Enligt uppgifter från boende hade Hosseini senast varit på adressen
våren 2018.
Beslag

Nej
Åtgärder

521
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-22

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Fredrik Karlsson.

Mona Een

2019-07-10 13:35

Signerat

Mona Een

2019-07-22 22:05

Verkställd av Katrin Nilofar Khamissi, James Kabagambe
och Jacob Thomas den 2019-07-16 09:25.

Mona Een

2019-07-22 22:05

Signerad

Mona Een

2019-07-22 22:05

522
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-12

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Ehmann, John
Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

GRAND HOTEL STOCKHOLM Rum 141
, GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra
Blasieholmshamnen 8 , Stockholm

Datum och tid för verkställighet

2019-07-12 07:56

Husrannsakan sker hos misstänkt

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja

Ja

Beslutat av

Verkställt av

Karlsson, Fredrik

Cernjul, Lars
Appelgren, Michael
Fläckerud, Thomas
Een, Mona
Latific, Vedran
Khamissi, Katrin Nilofar
Rosén, Karl

Ändamål med åtgärden

Brott

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för 0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
utredning om brott
eller äldre, obekant med offret)
• Eftersökande av föremål som är underkastad be- 1710 - Skyddande av brottsling
slag
Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar
Syftet är att eftersöka ytterligare mobiltelefoner som är av stort intresse för utredningen.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-5000-BG74762
Åtgärder

523
Signerat av

Protokoll över
husrannsakan

Mona Een
Signerat datum

2019-07-12

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Underrättelser m.m.
Händelse

Utfört av

Datum

Beslut fattat av Fredrik Karlsson.

Mona Een

2019-07-11 21:20

Signerat

Mona Een

2019-07-12 11:36

Verkställd av Katrin Nilofar Khamissi, Mona Een, Karl
Rosén, Thomas Fläckerud, Michael Appelgren, Vedran Latific och Lars Cernjul den 2019-07-12 07:56.

Mona Een

2019-07-12 11:36

Signerad

Mona Een

2019-07-12 11:36

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-5000-BG74762.

Mona Een

2019-07-12 11:41

524

Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

2019-5000-BG74762

Diarienummer

5000-K806954-19

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Misstänkt person

Ehmann, John, 19830414
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

GRAND HOTEL STOCKHOLM Rum 141 ,
GRAND HOTEL STOCKHOLM, Södra Blasieholmshamnen 8 , Stockholm

2019-07-12 07:56

Beslutat av

Verkställt av

Karlsson, Fredrik

Cernjul, Lars
Appelgren, Michael
Fläckerud, Thomas
Een, Mona
Latific, Vedran
Khamissi, Katrin Nilofar
Rosén, Karl

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år
eller äldre, obekant med offret)
1710 - Skyddande av brottsling

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Ehmann, John

Föremålspunkter

2019-5000-BG74762-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Status

Påträffades av pa Een, på det vänstra
nattygsbordet.

Hävd
Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat :
Anteckningar:

Apple
kod 0206

Färg :

Platsbeskrivning

2019-5000-BG74762-2
usb sticka ( 1 st)

Svart
Status

Påträffades i en svart ryggsäck som stod Hävd
på skrivbordet till vänster i rummet. (om
man har dörren i ryggen)
Anspråkstagare

1 st.
Färg :

Vit

525

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Mayers, Rakim Athelaston, 19881003
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Känd av polis

Lars Cernjul

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

Mayers, Rakim Athelaston
POLISEN NORRMALM ,
POLISEN NORRMALM,
Kungsholmsgatan 43 ,
Stockholm

Cernjul, Lars

2019-07-03 12:31

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

Beslutade direktiv

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

• Saliv

Verkställighet av direktiv

• Saliv

Verkställt

Motivering

Ja

Införd datum och tid

Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2019-07-03 12:30

2019-07-03 12:33

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Katrin Khamissi
Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Kroppsbesiktning

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Åtgärder

Beslag

Nej

526

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Historik
Datum

Registrerat av

2019-07-03 Lars Cernjul
15:02
2019-07-03 Lars Cernjul
15:07
2019-07-03 Lars Cernjul
15:07

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Fredrik Karlsson

2019-07-03 Beslut om kroppsbesiktning

Händelse

Beslut signerat
Verkställd

Förändring

Beslut fattat av Fredrik Karlsson och
avser 19881003 Rakim Athelaston
Mayers.
Signerat
Verkställd av Lars Cernjul den 201907-03 12:31.

527

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Rispers Jr, David Tyrone, 19950906
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

Rispers Jr, David Tyrone
POLISEN NORRMALM ,
POLISEN NORRMALM,
Kungsholmsgatan 43 ,
Stockholm

Cernjul, Lars

2019-07-03 12:52

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

Beslutade direktiv

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

• Saliv

Verkställighet av direktiv

• Saliv

Verkställt

Motivering

Ja

Införd datum och tid

Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2019-07-03 12:51

2019-07-03 12:54

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Kroppsbesiktning

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Åtgärder

Beslag

Nej

528

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Historik
Datum

Registrerat av

2019-07-03 Lars Cernjul
15:20
2019-07-03 Lars Cernjul
15:22
2019-07-03 Lars Cernjul
15:22

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Fredrik Karlsson

2019-07-03 Beslut om kroppsbesiktning

Händelse

Beslut signerat
Verkställd

Förändring

Beslut fattat av Fredrik Karlsson och
avser 19950906 David Tyrone Rispers
Jr.
Signerat
Verkställd av Lars Cernjul den 201907-03 12:52.

529

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Williams, Timothy Leon, 19660127
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

Williams, Timothy Leon
POLISEN NORRMALM ,
POLISEN NORRMALM,
Kungsholmsgatan 43 ,
Stockholm

Cernjul, Lars

2019-07-03 13:01

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

Beslutade direktiv

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

• Saliv

Verkställighet av direktiv

• Saliv

Verkställt

Motivering

Ja

Införd datum och tid

Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2019-07-03 13:00

2019-07-03 15:34

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Kroppsbesiktning

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Åtgärder

Beslag

Nej

530

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Historik
Datum

Registrerat av

2019-07-03 Lars Cernjul
15:34
2019-07-03 Lars Cernjul
15:35
2019-07-03 Lars Cernjul
15:35

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Fredrik Karlsson

2019-07-03 Beslut om kroppsbesiktning

Händelse

Beslut signerat
Verkställd

Förändring

Beslut fattat av Fredrik Karlsson och
avser 19660127 Timothy Leon Williams.
Signerat
Verkställd av Lars Cernjul den 201907-03 13:01.

531

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Corniel, Bladimir Emilio, 19941203
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

Corniel, Bladimir Emilio
POLISEN NORRMALM ,
POLISEN NORRMALM,
Kungsholmsgatan 43 ,
Stockholm

Cernjul, Lars

2019-07-03 13:30

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

Beslutade direktiv

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

• Saliv

Verkställighet av direktiv

• Saliv

Verkställt

Motivering

Ja

Införd datum och tid

Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2019-07-03 11:34

2019-07-03 13:33

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Kroppsbesiktning

2019-07-03 11:34

Karlsson, Fredrik

Åtgärder

Beslag

Nej

532

Protokoll över
kroppsbesiktning

Lars Cernjul

TOPSNING

2019-07-03

Signerat av
Signerat datum

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 11 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Historik
Datum

Registrerat av

2019-07-03 Lars Cernjul
15:42
2019-07-03 Lars Cernjul
15:44
2019-07-03 Lars Cernjul
15:44

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Fredrik Karlsson

2019-07-03 Beslut om kroppsbesiktning

Händelse

Beslut signerat
Verkställd

Förändring

Beslut fattat av Fredrik Karlsson och
avser 19941203 Bladimir Emilio Corniel.
Signerat
Verkställd av Lars Cernjul den 201907-03 13:30.

533
Signerat av

Protokoll över
kroppsbesiktning

Mona Een
Signerat datum

2019-07-09

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Jafari, Mustafa
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

skatteverkets ID

Katrin Khamissi

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-06 23:45

Karlsson, Fredrik

Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

POLISEN NORRMALM ,
POLISEN NORRMALM,
Kungsholmsgatan 43 ,
Stockholm

Khamissi, Katrin Nilofar

2019-07-08 18:00

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

Beslutade direktiv

• Genom DNA-analys av provet underlätta iden- • Saliv
tifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa och det finns synnerlig anledning
att anta att det är av betydelse för utredningen av
brottet
Verkställighet av direktiv

• Saliv

Verkställt

Motivering

Ja

Införd datum och tid

Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2019-07-08 18:10
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Kroppsbesiktning

2019-07-06 23:45

Karlsson, Fredrik

Åtgärder

Beslag

Nej

534
Signerat av

Protokoll över
kroppsbesiktning

Mona Een
Signerat datum

2019-07-09

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Historik
Datum

Registrerat av

2019-07-08 Mona Een
11:43
2019-07-09 Mona Een
14:55
2019-07-09 Mona Een
14:55

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Fredrik Karlsson

2019-07-08 Beslut om kroppsbesiktning
Beslut signerat

Händelse

Verkställd

Förändring

Beslut fattat av Fredrik Karlsson och
avser 200002142636 Mustafa Jafari.
Signerat
Verkställd av Katrin Nilofar Khamissi
den 2019-07-08 18:00.

535
Signerat av

Protokoll över
Kroppsvisitation

Mona Een
Signerat datum

2019-07-19

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Ehmann, John
ID-kontroll
Kontrollsätt

Kontrollerat av

Amerikanskt pass

pa Een

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

Beslutsfattare

2019-07-11 08:20

Karlsson , Fredrik (Kammaråklagare, Stockholm )

Plats för verkställan

Verkställt av

Datum och tid för verkställighet

ÖVK GRAND HOTEL
Een, Mona
AFFECTIONS Rum 141 , Appelgren, Michael (pa, Stockholm )
ÖVK GRAND HOTEL AFFECTIONS, Södra Blasieholmshamnen 8 , Stockholm

2019-07-12 07:56

Brott

0377 - Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret)
Ändamål med åtgärden

Omfattning/direktiv

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för Leta mobiltelefon
utredning om brott
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

K.Khamissi
V.Latific
T.Fläckerud

Beslut
Typ

Datum och tid

Beslutsfattare

Kroppsvisitation

2019-07-11 08:20

Karlsson , Fredrik (Kammaråklagare, Stockholm )

Åtgärder

Beslag

Nej

536
Signerat av

Protokoll över
Kroppsvisitation

Mona Een
Signerat datum

2019-07-19

Enhet

Diarienummer

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Historik
Datum

Registrerat av

2019-07-19 Mona Een
09:38
2019-07-19 Mona Een
09:45
2019-07-19 Mona Een
09:45

Beslutsfattare

Beslutsdatum

Fredrik Karlsson

2019-07-11 Beslut om kroppsvisitation
Beslut signerat

Händelse

Verkställd

Förändring

Beslut fattat av Fredrik Karlsson och
avser 19830414 John Ehmann.
Signerat
Verkställd av Mona Een och Michael
Appelgren den 2019-07-12 07:56.

537

Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Skäligen misstänkt person

Personnr

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller
äldre, obekant med offret)

2019-06-30 21:45 - 2019-06-30 22:00

0357

Brottsplatsadress

Områdeskod

Apelbergsgatan 35

21A0500801010270

Brottsmisstankenr

Diarienr

POD50-BM2019-720185330-3K

5000-K806954-19

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår

0377

Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre,
obekant med offret)

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

- Underrättelse om misstanke

- Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2019-07-03

Hanström, Anneli

538

Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2019-07-24
Namn

Personnummer

Corniel, Bladimir Emilio

19941203-

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland

Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Kön

Man

USA
Adress

Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

- Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum

- -

539

Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Skäligen misstänkt person

Personnr

Mayers, Rakim Athelaston

19881003-

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller
äldre, obekant med offret)

2019-06-30 21:45 - 2019-06-30 22:00

0357

Brottsplatsadress

Områdeskod

Apelbergsgatan 35

21A0500801010270

Brottsmisstankenr

Diarienr

POD50-BM2019-720077830-3T

5000-K806954-19

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår

0377

Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre,
obekant med offret)

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

- Underrättelse om misstanke

- Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2019-07-02

Söderberg-Olsson, Maria

540

Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2019-07-24
Namn

Personnummer

Mayers, Rakim Athelaston

19881003-

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland

Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Kön

Man

3105929946: Mobiltelefon
Adress

336 N Flores St. W. Hollywood 90046 California
USA

Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

- Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum

- -

541

Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

5000-K806954-19

Skäligen misstänkt person

Personnr

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

Misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller
äldre, obekant med offret)

2019-06-30 21:45 - 2019-06-30 22:00

0357

Brottsplatsadress

Områdeskod

Apelbergsgatan 35

21A0500801010270

Brottsmisstankenr

Diarienr

POD50-BM2019-720184980-30

5000-K806954-19

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår

0377

Grov misshandel (Utomhus, mot man 18 år eller äldre,
obekant med offret)

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

- Underrättelse om misstanke

- Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2019-07-03

Hanström, Anneli

542

Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2019-07-24
Namn

Personnummer

Rispers Jr, David Tyrone

19950906-

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland

Medborgarskap

Hemvistland

Telefonnr

Kön

Man

USA
Adress

Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

- Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum

- -

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a
Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K806954-19

Een, Mona

Gärning

Misshandel
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19941203-

Corniel

Bladimir Emilio

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2019-07-24

2019-07-23

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Vanlig
Notering

Kronobergshäktet. Försvarare får ett exemplar av FUP 2019-07-23. Ett ex av tilläggsprotokollet
lämnades till Bladimir uppe på Kronobergshäktet 2019-07-24.
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Elin Ternert
Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2019-07-24

2019-07-23

Underrättelsesätt

Vanlig. SUB Emma Ragnarsson
Notering

Kronobergshäktet. Försvarare får ett exemplar av FUP. Tilläggsfup hämtades i reception Norrmalm
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a
Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K806954-19

Een, Mona

Gärning

Misshandel
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19950906-

Rispers Jr

David Tyrone

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2019-07-24

2019-07-23

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Vanlig
Notering

Kronobergshäktet plan 7. Försvarare och David får varsitt exemplar av FUP 2019-07-23.
Tilläggsprotokollet lämnades även ut till David och försvararen 2019-07-24.
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Ersin Aziman
Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2019-07-24

2019-07-23

Underrättelsesätt

Vanlig, SUB. Rebecca Ask
Notering

Kronobergshäktet plan 7. Försvarare får ett exemplar av FUP. Tilläggsfup hämtades på Norrmalm
polisstation 2019-07-23
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a
Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K806954-19

Een, Mona

Gärning

Misshandel
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19881003-

Mayers

Rakim Athelaston

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2019-07-24

2019-07-23

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Vanlig
Notering

Kronobergshäktet plan 8. Försvarare får ett exemplar av FUP 2019-07-23. Ett ex av tilläggsprotokoll
lämnades till Rakim uppe på Kronobergshäktet 2019-07-24.
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran
Försvarare
Namn

Slobodan Jovicic
Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2019-07-24

2019-07-23

Underrättelsesätt

Vanlig
Notering

Kronobergshäktet, plan 8. Substition för Slobodan: Marcus Stalebrant får ett exemplar av FUP.
Tilläggsfup hämtades på Norrmalm polisstation samt lämnades till Rakim uppe på Kronobergshäktet.
Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

