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genom att med våld ha tilltvingat dig penetrerande samlag med målsägaren . 
Brottet har ägt rum någon gång mellan den 20 april och den 22 april vid Långgruvan i 
Norbergs kommun. Har du förstått vad misstankarna gäller? 

FHL: Ja eller nej?

MT: Ja, jag förstår Sverige.

FHL: Du förstår?

MT: Ja.

FHL: Ja. 

MT: Jo jag har förstått Sverige, jag har förstått Sveriges lagar och det har jag, redan förstått 
sedan tidigare. 

FHL: Bra. Och då undrar jag om ni vill ha en liten paus…

FÖRS: Ja.

FHL: ...med hjälp av tolken? Eller om ni önskar prata på svenska utan att tolken lyssnar.

MT: Jo men det stämmer att jag kan en del svenska men däremot om jag kunde svenska så 
pass bra så skulle jag inte ha behövt anlita en tolk så. Jag kan inte kommunicera så bra i alla 
fall.

FÖRS: Nej. Och vi kan, vi kan ju prova prata och sedan kan ju tolken vara med och sedan om 
vi behöver dig tolken så kan du tolka, du behöver inte tolka allt.

MT: Nej jag kan inte prata. Tolken måste tolka. 

FÖRS: Ja men okej, då tar vi tolken. 

FHL: Ja. Och då kommer, då stänger jag av inspelningen nu, tar med mig bandspelaren 
härifrån. Inget spelas in. Du och din advokat pratar i enrum. Då tar vi en paus i förhöret 
klockan 18:40.

FÖRS: Jag har en fråga bara till dig

FHL: Ja

FÖRS: Det behöver vi ju inte ta i förhöret

FHL: Då tar vi en paus i förhöret klockan 18:40.

(PAUS I FÖRHÖRET klockan 18:40.)

(FÖRHÖRET ÅTERUPPTAS klockan 18:55.)

FHL: Förhöret återupptas då klockan 18:55. Inspelningen fortsätter. Så Taher, nu har du fått 
höra vad du är misstänkt för och du fick även höra det igår kväll. Vad är din inställning till 
det här och vad tänker du när du hör vad du är misstänkt för?
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MT: Vad jag tänker, ja jag tänker att det är hemskt om någon skulle vilja göra något sådant.

FHL: Mm. Har du gjort det här som du är misstänkt för?

MT: Nej.

FHL: Nej. Så då förstår jag det som att du förnekar brotten?

MT: Jag förstår inte.

FHL: Du har inte gjort det som jag påstod att du hade gjort?

MT: Nej jag har inte gjort det.

FHL: Okej. Jag tänkte att jag kommer att ställa lite frågor om dig och lite vart du bor och så. 
Så vi börjar med vart bor du någonstans?

MT: Halmstad. 

FHL: I Halmstad. Har du en egen lägenhet där eller något boende?

MT: Det är ett flyktingboende jag bor.

FHL: Bor du ensam?

MT: Nej jag har mina tre barn med mig och sedan så är det sju-åtta hundra andra personer 
som bor på det där flyktingboendet.

FHL: Men har ni en egen lägenhet eller ett eget rum du och dina barn?

MT: Ja vi har fått ett litet rum och alla fyra bor i det rummet.

FHL: Okej. Och hur länge har du bott där utanför Halmstad då?

MT: Alltså den elfte som kommer då blir det fyra månader. 

FHL: Så det var runt årsskiftet då, i början av året, du flyttade dit?

MT: Ja.

FHL: Mm. Och vart bodde du tidigare någonstans?

MT: Norberg.

FHL: Och vart i Norberg?

MT: Kärrgruvan, Bolagshagen.

FHL: Kärrgruvan, Bolagshagen.

FHL: Okej. Och jag förstod det rätt att du kommer från Afghanistan?

MT: Ja, jag kommer från Afghanistan.

FHL: Och när kom du till Sverige?
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MT: 2015 kom jag hit.

FHL: 2015. Mm.

MT: 20/10 2015 kom jag till Sverige.

FHL: Och jag förstod det innan vi började förhöret att du kom hit med din familj då.

MT: Ja jag var med familjen men nu bor jag bara tillsammans med mina tre barn.

FHL: Okej. Och din fru bor inte med er eller har ni separerat eller?

MT: Hon separerade från mig för fyra år sedan men jag vet inte var hon befinner sig nu 
någonstans.

FHL: Okej. Då förstår jag. Jag tänkte att du skulle få berätta för mig vad du har gjort sedan i 
onsdags den 20:e, vart du har befunnit dig. Idag är det måndag.

MT: Onsdag den 20:e råkade jag vara i Halmstad.

FHL: Var du på ditt boende där eller gjorde du någonting mer, vad gör du på dagarna?

MT: Alltså jag jag ger mig iväg klockan åtta, nej nio och femtiofem, eller ursäkta åtta och 
femtiofem börjar själva lektionen eller jag är där. Och sedan nio och trettiofem börjar 
lektionen och sedan är jag där till tolv. Det är där, det är ABF som anordnar studierna. 

FHL: Okej. Vad studerar du för något?

MT: Alfabete och på ABF vi pratar en del och pratar om matlagning och ja allt sådant.

FHL: Okej. Ja det var på onsdagen. Hur såg det ut på torsdagen den 21:a, var du i Halmstad 
då också?

MT: Alltså i onsdags så fick jag feber, alltså feber som, som gjorde att jag skakade. Och 
sedan så kom jag hem och var hemma från middag, alltså lunchtiden för att därefter bege mig 
till Göteborg.

FHL: Var det här på torsdagen eller onsdagen?

MT: Det var i torsdags alltså. Klockan elva kom jag till Göteborg och därefter till Stockholm 
för att jag hade ett arbetsmöte med någon, alltså där. 

FHL: Så du hade ett arbetsmöte i Stockholm på torsdagen?

MT: Ja tyvärr så skulle mötet äga rum klockan fem men personen dök inte upp. Det hjälpte 
inte att jag ringde många gånger och så, fick inget svar, och jag missade till och med tåget 
tillbaka och tillbringade natten i Stockholm för att åka tillbaka till Göteborg dagen efter.

(Tolken ber misstänkt att prata i kortare meningar så att ingenting går förlorat)

FHL: Men om jag förstår rätt så på torsdag klockan elva åkte du till Göteborg.

MT: Ja.
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FHL: Hur tog du dig från Halmstad till Göteborg?

MT: Med tåg. 

FHL: Med tåg. Och sedan, förstod jag rätt då, att du åker tåg från Göteborg till Stockholm?

MT: Ja med tåg åkte jag från Göteborg till Stockholm.

FHL: Och du skulle ha, bara så jag har förstått rätt, ett möte i Stockholm klockan fem på 
eftermiddagen?

MT: Ja ett arbetsmöte det handlade om en pizzeria vars telefonnummer hade jag fått av en 
vän och personen hade sagt att ja, när du är här kan vi träffas.

FHL: Okej. Den här tågresan, hur betalade du för den?

MT: Alltså tyvärr så hade jag inte så mycket pengar på mig för att kunna bekosta en tågbiljett 
så jag åker bara med så att säga som fripassagerare.

FHL: Ja okej. 

MT: På tillbakaresan så skulle personen skjutsa mig med sin egen bil var det tänkt.

FHL: Okej. Vi kommer tillbaks till återresan sedan. Men torsdag klockan fem kom du till 
Stockholm och det blev inget möte.

MT: Nej tyvärr så lyckades jag inte med det.

FHL: Nej. Förstod jag rätt att du blev kvar i Stockholm över natten?

MT: Ja på tågstationen där.

FHL: På tågstationen i Stockholm?

MT: Ja på tågstationen i Stockholm.

FHL: Var du ensam?

MT: Jag var ensam och sedan påträffade jag en landsman och tillsammans så gick vi till 
system, eller vad heter det där stället där man brukar alkohol och eller vad heter det?

FHL: Systembolag där man kan köpa alkohol eller till en bar där man kan…

MT: Bar.

FHL: En bar. Bar.

MT: En bar menar jag. 

FHL: Okej. Så du drack alkohol under kvällen med en landsman i Stockholm?

MT: Nej jag är inte en person som dricker, jag följde med den där personen bara. Men han 
drack inte heller någonting.
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FHL: Ja okej. Och då är du i Stockholm under natten. När, vad händer sedan då? Då är vi 
inne på fredag. Vad gör du på fredagen den 22:a?

MT: När jag tog tåget mot Göteborg klockan fem och tjugo och jag var på väg till Göteborg.

FHL: När kommer man då fram till Göteborg om man åker 05.20 från Stockholm?

MT: Det beror på. En del tåg tar tre och en halvtimme och den andra fyra till fyra och en halv 
timme. Men när jag kom fram då tog jag med detsamma tåget mot Halmstad och kom till 
Halmstad tio och tio.

FHL: Du tog tåget till Halmstad klockan 10.10?

MT: Nej jag anlände till Halmstad från Göteborg tio och tio.

FHL: Okej. 

MT: Och därefter så gick jag till lektionen. 

FHL: Så du var på lektion i Halmstad på fredagen?

MT: Ja, i fredags var jag på lektionen då ja. 

FHL: Mm. Vad hände sedan då? För sedan, du greps ju igår kväll. Söndag kom polisen till 
dig, runt 19-tiden. Vad gjorde du under helgen?

MT: Vad räknas som helgen, är det lördag eller?

FHL: Ja från fredag eftermiddag då, efter att lektionerna var slut och fram tills polisen kom 
igår kväll.

MT: Inget särskilt. Jag var med andra personer så att säga. Jag hade fått besök av någon och 
vi var tillsammans med varandra och pratade och då kom polisen.

FHL: Okej. Var du hemma då på ditt boende under helgen eller har du varit iväg på 
ytterligare resor?

MT: Nej jag var hemma hos mig själv. Jag har inte rest någonstans. Jag har inte heller 
någonstans att resa.

FHL: Mm. Den här resan till Stockholm som du gjorde, finns det någon person som kan 
bekräfta att du var i Stockholm?

MT: Alltså tyvärr finns det inte och den personen som bjöd in mig dit har stängt av sin 
telefon och blockerat mig i sin telefon. Jag undrar över det själv också. 

FHL: Okej. Ja, vi bara frågar för att vi ska kunna kontrollera att det du säger stämmer. Hände 
det någonting särskilt från fredag eftermiddag till dess att polisen kom?

MT: Det är inget särskilt men igår, var det söndag igår eller?

FHL: Igår var det söndag.
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FHL: Du sade något nu om att du är förvirrad och funderar på vad som har hänt henne. Jag 
förstod inte riktigt. 

MT: Alltså jag har mina tre barn som jag lämnat bakom mig och sedan igår kväll när polisen 
kom och sa, som uppförde sig mot mig på ett sätt som om det vore en mördare, som om de 
var ute efter en mördare.

FHL: Okej. Så det du menar var, tolkade jag rätt, att du hade i det här glömt bort att du var på 
sjukhuset? Var det så, det var det du tankspridd?

MT: Ja alltså du frågade inte om vad jag gjorde i fredags kväll, vart jag varit och så. Så att jag 
skulle ha berättat om läkarbesök och så.

FHL: Okej. Men då stämmer det att du åkte till sjukhus med ambulans på fredagskvällen?

MT: Ja. Ni får gärna kontakta sjukhuset och bekräfta att jag var där. 

FHL: Japp.  hur känner du henne?

MT:  när hon kom från Grekland till Norberg så bodde hon granne med mig.

FHL: Okej. Vilken adress i Norberg bodde du på?  och vilket nummer?

MT: Min bostad eller  bostad menar du?

FHL: Din bostad

MT: .

FHL: . Mm.

MT: Lägenhet .

FHL: Lägenhet . Mm. Okej. Bodde  nära er eller dig?

MT: Ja huset mitt emot mig på den där sidan.

FHL: Och hur har eran kontakt sett ut? Är ni kompisar eller har ni haft mycket kontakt?

MT: Alltså vi var inte som pojkvän flickvän så att säga men nära vänner. Typ, om hon 
tillbringade en dag hos sig själv så tillbringade hon sex dagar eller fem dagar dag som natt 
hos mig alltså under en vecka. Hon var som min egen dotter.

FHL: Som din dotter?

MT: Absolut som min dotter. Alltså om ni vänder er till dem som bor där och frågar vad det 
var för slags relation mellan  och Taher så skulle de säkert bekräfta det.

FHL: Mm. Hade ni en kärleksrelation?

MT: Nej vi hade ingen kärleksrelation. Jag ställde uppför henne för det mesta, jag hjälpte 
henne. 

FHL: Okej. Har ni haft en sexuell relation?
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MT: Nej.

FHL: Aldrig?

MT: Nej. 

FHL: Nej. Och kände du henne innan hon kom till Sverige eller lärde ni känna varandra där i 
Norberg?

MT: Nej, alltså det var här i Norberg vi lärde känna varandra. Jag brukade samla burkar då 
och när jag gjorde det på en morgon då kom, då gick hon fram till mig…ja. 

FHL: Okej. Men ni, du ser er som vänner?

MT: Alltså det var inte någon slags vänskap där man skulle ha någonting i kikaren eller så, 
utan vi var nära vänner så att säga och jag brukade ställa upp för henne här i Halmstad.

FHL: När hade du senast kontakt med 

MT: Senaste kontakten jag haft med 

MT: Om jag minns rätt så var det ungefär tio tolv dagar sedan då hennes bror skulle komma 
hit och jag skickade adressen till  så att hon skulle skicka det vidare till sin bror.

FHL: Och vart skulle brodern komma? Var det till Norberg eller till Halmstad?

MT: Alltså hennes bror skulle komma till Norberg och det var adressen till Norberg som 
 fick av mig och skickade till sin bror. Även dessförinnan så frågade mig om adressen 

och jag skickade adressen till henne och sedan visade det sig att det var inte hennes bror som 
hon hade sagt som hade kommit, snarare var det hennes pojkvän. Och när jag skickade 
adressen och personen som kom visade sig vara hennes pojkvän och inte hennes bror så, och 
då bad jag henne att sluta med den här. Jag sade till henne att du har antagligen hållit på med 
sådant någon annanstans men här ska du sluta med det, här i Sverige. Och sedan så i samband 
med det när hon inte lyssnade på mig då blockerade jag henne. I samband med att hon skulle 
få adressen för att skicka till sin bror så hittade hon mig på Telegram och den vägen 
kontaktade hon mig och bad om adressen. Och sedan när jag ser (ohörbart) blockerar jag 
henne även på Instagram och tänkte lika bra att jag avslutar all kontakt med henne. 

FHL: Vad, jag förstår inte, vad vart du arg över?

MT: Jag blev arg över för att hon säger hela tiden att det är hennes bror som skulle komma 
och att hon behövde adressen för att det är min bror som ska komma på besök. Men när hon 
får adressen så visade det sig att det är andra killar som kommer och inte hennes bror.

FHL: Okej. Vad är det i att det är andra killar som kommer dit som gör dig upprörd eller arg?

MT: Jag blir inte arg. Jag tänker ifall någonting skulle hända i framtiden så skulle jag inte få 
skulden för den. Det är precis som det jag nu har hamnat i. 

FHL: Mm. Okej. När du och  har haft kontakt då, senast för tio till tolv dagar sedan, hur 
har det varit? Har ni pratat eller skrivit med varandra?

MT: Nej vi pratar med varandra, hon skickade meddelande via Telegram och sedan så 

Förhör med Amini, Mohamad Taher; 2022-04-25 18:28   diarienr: 5000-K449760-22 12



pratade vi med varann, jag undrade vad det handlade om, och så sade hon att det handlade om 
att skicka adressen.

FHL: Okej. Men ni har både pratat och skrivit med varandra?

MT: Jag har både eller vi har både pratat och skrivit till varandra och jag har berättat för 
henne att jag har eller hade blockerat henne, hur kommer sig att hon ändå hittar mig, får tag i 
mig. Hon sa, nej men jag kommer inte släppa taget om dig, så ja. 

FHL: Hon skulle inte släppa taget om dig. Förstod jag rätt?

MT: Jo hon sade att hon, hon sa jag ska inte släppa taget om dig. Och jag menar, jag 
blockerade henne även på Telegram för att jag har ingen tid liksom att ägna åt henne, jag har 
mina lektioner och ta hand om och (ohörbart) och så.

FHL: Okej. När var du senast i Norberg?

MT: Jag har inte varit i Norberg.

FHL: När var du senast där?

MT: Senast jag var där. Jag har inte varit i Norberg. Sedan lämnade jag det där stället, det är 
drygt fyra månader sedan, så har jag nu  kommit till Västerås.

FHL: Så du har inte varit i Norberg sedan du flyttade från . Förstår jag rätt?

MT: Ja, men vad ska jag göra i Norberg, där har jag inte någon så att jag skulle behöva 
besöka eller så.

FHL: Nej jag bara frågar när du var där senast.

MT: Ja ja. Mm.

FHL: För  har ju berättat för oss i förhör, om att du under förra veckan kom hem till 
henne, ni ska ha åkt iväg i bil, ni ska ha blivit osams, du har tagit henne till ett område utanför 
Norberg, våldtagit henne och sedan tvingat eller knuffat ner henne i ett djupt gruvhål. Finns 
det någon sanning i det?

MT: Som du förstått så har jag inte rätt att köra bil och därmed så har jag inte heller tillgång 
till någon bil för att jag skulle hämta henne i bil och så (ohörbart) 

FHL: Okej. Frågan var, finns det någon sanning i det som jag berättade?

MT: Nej. 

FHL: Finns det någon anledning till att hon skulle vilja sätta dit dig för någonting?

MT: Ja det är mycket möjligt att hon har gjort det där med någon annan och sedan så tänker 
hon lägga skulden på mig. 

FHL: Varför?

MT: Jo innan jag skulle blockera henne och meddela eller berätta för henne om det då sa hon, 
 i så fall så ska du få ett bekymmer så att inte ens du själv kunna ana vad det är jag har gjort 
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mot dig.

FHL: Okej. Och när sade hon det?

MT: Det gjorde hon innan jag blockerade henne. 

FHL: Och är det de där tio till tolv dagarna sedan vi pratar om då?

MT: Ja det sade hon men misstaget jag gjorde var att jag inte polisanmälde henne själv då. 
Det borde jag ha gjort. 

FHL: Mm. Du igår när vi var i din lägenhet så tog vi några telefoner med oss i beslag och jag 
tänkte bara visa bilder på dem och att du får svara på vilken, vem telefonerna tillhör.

MT: Okej.

FHL: Och bara för bandspelarens räkning då så är den första telefonen BG45646-1. Vet du 
vems….

MT: Min mobil.

FHL: Din mobil?

MT: Min mobil. Ja. 

FHL: Okej. 

MT: Den andra kan vara min dotters om det råkar vara en Iphone.

FHL: Det här ska vara samma, framsida och baksida.

MT: Jaha. Det är min mobil.

FHL: Din mobil?

MT: Ja.

FHL: Har du någon…

MT: Jag tror att det är den andras baksida.

FHL: Har du någon kod till den här telefonen?

FÖRS: Och det behöver du inte lämna.

FHL: Och du behöver inte lämna ut om du inte vill. 

FÖRS: Det behöver du inte göra.

MT: Jaha okej. 

FHL: Telefonen…

TOLK: Då lyssnar jag på försvararen.
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FHL: Ja, advokaten…eller advokaten, försvararen advokat, punkten 2 är den här telefonen. 
Vems är det? En Samsung.

MT: Det är min yngsta barnets, ja barnet pratar (ohörbart) med den. 

FHL: Yngsta barnets?

MT: Ja det barnet råkar ha två tre mobiltelefoner.

FHL: Okej. 

MT: Och tredje (ohörbart).

FHL: Okej. Och så finns det en sista telefon då som är benämnd med punkten 2:2, en 
Samsung med något lite guldigt på.

MT: Det där är de tre som tillhör mitt yngsta barn. 

FHL: Så den första telefonen är din och de andra två tillhör ditt yngsta barn?

MT: Första tillhör mig och de andra tillhör inte mig.

FHL: Mm. Jag tänkte fråga också, vad har du för bank? Har du någon bank?

MT: Jag har ingen bank.

FHL: Du har ingen bank?

MT: Nej. Men jag bara fått ett kort av Migrationsverket och det kortet är nog bland barnens 
tillhörigheter och minns inte vart det kortet har tagit vägen. 

FHL: Har du några andra betalkort, kreditkort?

MT: Nej inget betalkort men däremot hade jag ett rabattkort tillhörande Willys och ett 
ICA-kort. Det är allt. 

FHL: Okej. Mm. Okej. Micke?

BFHL: Ja, kan vi ta

FHL: Ja. 

BFHL: (Pratar i bakgrunden. Ohörbart).

FÖRSV: Nej jag har inga…

FHL: Maria, inga frågor?

FÖRS: Nej.

FHL: Nej. Inga frågor. Då kommer vi att ta en kort paus i förhöret klockan 19:46. Jag 
kommer att stänga av inspelningen och sedan går vi ut en liten stund och så kommer vi in 
igen. 
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FHL: Bara någon minut.

BFHL: Två tre minuter, en två minuter.

TOLK: (Tolk förklarar något med tiden).

FHL: Ja men vi ringer upp dig om lite drygt fem minuter då. Går det bra? För vi har inte så 
mycket kvar sedan. 

TOLK: (Tolk skrattar till). Ja okej. 

FHL: Vi är ganska snart klara.

TOLK: Ja men visst. 

FHL: Jättebra. Tack.

TOLK: Tack. Hej. 

(PAUS I FÖRHÖRET klockan 19:46.)

(FÖRHÖRET ÅTERUPPTAS klockan 19:56)

FHL: Och efter en paus i förhöret så återupptas det klockan 19:56. Så, du vi har inga fler 
frågor till dig nu men är det någonting som du känner att du vill berätta för oss när vi sitter 
här som du inte har fått möjlighet att berätta om?

MT: Nej jag har ingenting att tillägga. Om har flera frågor då är jag här och... Men ifall jag 
har något att berätta skulle jag kunna rådfråga först försvararen?

FHL: Du kan alltid få möjlighet att kontakta din försvarare om det är någonting.

MT: Okej. 

FHL: Och eftersom vi inte har något mer i förhöret nu så kommer jag att avsluta själva 
förhöret men vi kommer fortsätta att prata om lite praktiska saker.

MT: Mm.

FHL: Okej. 

MT: Okej. 

FHL: Mm. Bra och inga mer frågor från försvaret och inte från biträdande förhörsledare 
heller, så vi avslutar det här förhöret klockan 19:58.

 Förhöret genomlyssnat och korrekturläst av förhörsledare Mårten Andersson.
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mellan klockan 10.00 torsdag den 21/4 fram till och med klockan 17 fredag den 22/4 2022. 

Och sedan är du även misstänkt för våldtäkt, genom att med våld ha tilltvingat dig 
penetrerande samlag med målsägare . Brottet har då också skett någon gång 
mellan klockan 10 torsdag den 21/4 fram till och med klockan 17 fredag den 22/4 2022. Och 
det vid Långgruvan i Norbergs kommun. Du har förstått misstankarna?

MT: Jag förstår. 

FHL: Bra. Jag var ju och träffade och höll förhör med dig den 25 april och då berättade du att 
du hade åkt hem från Stockholm på fredag morgon vid 05.20 ungefär. Stämmer det att det var 
så?

MT: Ja jag kan vara någon gång, 05.19 eller 05.20, då begav jag mig mot Göteborg.

FHL: Mm. Och jag tänkte visa dig lite bilder här. Den här bilden är från Stockholms 
Central…

MT: Okej. 

FHL: …på fredag morgon då den 22/4 klockan 05.11. Är det du på bilden?

MT: Ja.

FHL: Mm. Och sedan är det också då bara en bild strax senare på perrongen i Stockholm. 
Och sedan ser man då att du kommer till Göteborgs central klockan 08.35.

MT: Ja.

FHL: Och det är bara Göteborgs central. Och sedan så kliver du på tåget mot Halmstad. 

MT: Ja.

FHL: Och då är du i Göteborgs central klockan 08.37 på morgonen. För vi kollade det som 
du berättade. Du berättade också att du kom till Stockholm på torsdag eftermiddag den 21/4 
någon gång vid femtiden på eftermiddagen. Var det rätt uppfattat från oss?

MT: När jag tog tåget mot Stockholm, tog tåget mot Stockholm, var klockan elva någonting. 
Alltså men sedan så när jag kom fram då måste det ha varit någon gång efter fyra. Exakt vet 
inte vilken tid det var men det måste ha varit (ohörbart) jag sagt tidigare i alla fall. 

FHL: Nu hörde inte jag riktigt. På eftermiddagen, var det så?

TOLK UPPREPAR: Alltså kom fram någon gång efter klockan fyra på eftermiddagen. Exakt 
vet inte när men någon gång då.

FHL: Ja. För du skulle träffa någon och prata om jobb.

MT: Det stämmer. Jag blev uppringd av någon som berättade att han skulle sluta jobba 
klockan 17 och att vi skulle träffas i Stockholm men tyvärr så lyckades jag inte träffa 
personen. 

FHL: Nej. För vi hittar inte dig på några övervakningskameror att du skulle komma till 
Stockholm vid den tiden där, runt klockan 17.
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MT: Nej alltså exakt vet jag inte om klockan var fyra eller halv fem kanske, men 
förhoppningen var att jag skulle få ett arbete. Jag menar, jag letade desperat efter arbete. Det 
var det som var syftet det här med det hela, men vilken tid det var exakt det har jag ingen 
aning om. 

FHL: Ja. Men vi hittade dig på övervakningskamera på Stockholms central på torsdagen men 
då är klockan 05.49 på morgonen. 

MT: Jag vet inte. Jag var inte där 05.49 på morgonen. Jag klev ombord på tåget någon gång 
efter klockan elva, men jag har ingen aning om att jag skulle ha varit där 05.49 på morgonen. 

FHL: Här är klockan 05…ska vi se…ja 05.49 Stockholms central och 05...få se vad det står 
här…05.54. Så enligt de här då så kom du då till Stockholm och det tåg som du kliver av här 
05.49, det är ett tåg som, ett nattåg som har gått via Halmstad.

MT: Nej, men jag har ingen aning om när eller de här bilderna vara tagna det som du visar 
upp nu. Men det som jag känner till, det är att jag klev ombord på tåget strax efter 11 och 
anlände till Stockholm någon efter klockan fyra.

FHL: Okej. Så du, är det inte dig vi ser på de här bilderna då?

MT: Det är jag som är med på bilden.

FHL: Ja och då är ju klockan 05.49 på morgonen, Stockholms central. 

MT: Det kan vara fredagens, ja.

FHL: Torsdag. Det här är Trafikverkets, jag säger det också, det är Trafikverkets 
övervakningskameror. Torsdag morgon, 21/4 05.49.

MT: Jag har ingen aning om det ärligt talat.

FHL: Okej. I en jacka som man hittade hemma hos dig, som jag bedömer är den jacka som du 
har på dig här, så låg det ett kvitto från Pressbyrån i Halmstad. På ett inköp på 30 kronor och 
det var daterat på onsdagskvällen innan det här nattåget passerade. Har du minne av att du var 
och handlade någonting på Pressbyrån och sedan klev på ett nattåg?

MT: Nej, jag har inte köpt någonting.

FHL: Okej. Varför skulle det då ligga ett sådant kvitto i din jacka?

MT: Det vet jag inte. Det kan vara så att jag har fört någon anteckning på det men jag vet 
inte, men jag minns inte att jag skulle ha köpt något. 

FHL: Okej. Ja. Vi ska dubbelkolla det där med dina transaktioner gjorda på kortet du har av 
Migrationsverket också. Men jag vill ändå hålla mig kvar här vid torsdag morgon för där är 
klockan 04.59. Strax innan klockan sex på morgonen så ser man att du kommer till 
Stockholms central. Så vad gör du då när du kommer till Stockholm klockan sex på 
morgonen på torsdagen?

MT: Jag kom inte alls klockan sex på morgonen till Stockholm utan jag påbörjade resan strax 
efter klockan 11 och var i Stockholm någon gång mellan fyra och fem. 
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FHL: Och då frågar jag bara, fyra och fem, är det på eftermiddagen?

MT: Alltså klev ombord på tåget någon gång efter klockan elva, elva och tjugo, eller något 
sådant, och var i Stockholm efter klockan fyra. 

FHL: Okej. Ja då får jag lov att berätta för dig vad du gör på Stockholms central på morgonen 
den 21 april. Ska vi se… Klockan 05.56, då kliver du på ett nytt tåg. Vart gick det där tåget?

MT: Det vet jag inte vart jag var någonstans då, men det jag minns är att på torsdag så åkte 
jag tåg, Halmstad till Göteborg och Göteborg till Stockholm.

FHL: Ja men här ser man att du kliver på ett tåg 05.56, och det här tåget det är benämnt som 
tåg nummer 12 och det går mot Falun med avgångstid 06.14. 

MT: Det vet jag inte.

FHL: Nej men, Taher, jag ser ju att du kliver på ett tåg som går…ett tåg…

MT: Men jag har inte åkt någonstans. 

FHL: Okej. Men vad gjorde du där på dagen? För att jag ser ju att du kliver på ett tåg mot 
Falun och du säger att du var kvar i Halmstad.

MT: Nej, men jag har åkt från Halmstad till Göteborg för att jag har ju, hade ju ett busskort 
som jag kunde använda för att ta mig från Halmstad till Göteborg med det.

FHL: Mm. Men fortfarande är vi ju på Stockholms central på morgonen. Så berätta för mig 
vad du gör under torsdagen?

MT: Som sagt så påbörjade jag resan klockan elva och sedan så kom jag fram efter fyra 
någon gång och dessförinnan så har jag ingen aning om.

FHL: Nej. Men ifrågasätter du att det är dig vi ser på bilderna?

MT: Det är jag som är med på bilden men det är inte jag som varit där, så jag vet inte hur den 
här bilden har hamnat där.

FHL: Okej. Ja, bara för förhörets räkning repeterar jag att Taher förevisas bilder från 
Trafikverkets övervakningskameror på Stockholms central. Jag vet inte vad du gör där under 
torsdagen. Den sista bild jag har där på morgonen på dig det är att du kliver på ett tåg mot 
Falun. Och sedan, nu ska jag bara kolla så att det blir rätt... Klockan 20.16, på kvällen, på 
torsdagen den 21 april, då kommer du tillbaka till Stockholms central med tåget som har 
avgått från Falun. 

(Tolken försvinner en kort stund).

FHL: Var du kvar tolken?

TOLK: Hallå. Hör ni inte, hallå

FHL: Ja nu hör jag dig.

TOLK: Ja vad bra. Jag upprepar. 
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FHL: Så från, ja vad sade vi nu då, på morgon strax före sex, då kliver du på tåget mot Falun 
och klockan 20.16 kommer du tillbaka till Stockholm med tåg som avgått från Falun.

MT: Alltså jag har ingen aning om det alls. Jag menar, jag måste tänka hur det kan vara 
möjligt när ni säger att jag har åkt till Falun, tillbaka till Stockholm och till Göteborg och så 
vidare.

FHL: Ja. Då vill jag bara förtydliga också att jag inte har sagt att du har varit till Falun men 
jag har sagt att du kliver på ett tåg som går mot Falun. Det är slutstation för tåget. Är det 
någonting du kommer ihåg vad du gjorde den där dagen då eller är det fortfarande så att du 
har för dig att du satt på tåget från Halmstad till Göteborg eller från Göteborg till Stockholm 
den dagen?

MT: Inget. Jag minns inte vad jag har gjort men beklagar däremot att jag inte minns. Om jag 
varit där då så att säga.

FHL: Mm. Vi hade ju, vi tog ju en telefon i beslag av dig som du visade vilken som var din 
förra förhöret. Du valde att inte uppge koden till telefonen. Men våra IT-forensiker har 
kunnat ta sig in och ta del av innehåll i din telefon. Analys och undersökning av innehållet det 
pågår fortfarande. Men en sak som man konstaterar redan nu det är att din samtals- och 
kontakthistorik är raderad fram till någon gång på kvällen den 22/4, på fredag kväll alltså. 
Varför har du raderat innehållet i din telefon?

MT: Jag har inte alls rört min mobil. Mobilen har varit som den har varit tidigare.

FHL: Okej. För den person då som analyserar innehållet bedömer att historik i telefonen har 
raderats. 

MT: Saken är att jag råkade tappa telefonen för en eller två månader sedan och det gjorde att 
det inte sparade, den har inte kvar uppgifter om samtal och så. Och jag funderade också på 
vad eller hur jag skulle göra med det. Och sedan så på sin höjd stod kvar, stod uppgifter om 
kontakter och samtal kvar i fyra fem timmar och därefter så försvann allt. 

FHL: Okej. Ja för man kan ändå se det att telefonen den används under den här…Under den 
här tiden som historiken är raderad så har telefonen ändå använts. Det kan man se via annan 
historik. Kan du ditt telefonnummer som du har till telefonen?

MT: Ja.

FHL: Kan du säga det till mig?

MT: 073-7392820. (MT säger några siffror i taget som repeteras av FHL).

FHL: 073-7392820 (FHL repeterar siffrorna vart eftersom det sägs av MT).

MT: Ja. 

FHL: Mm.

MT: Alltså jag upprepar. 073-7392820.

FHL: Det är samma nummer som du har uppgett till Migrationsverket också?

MT: Ja det är det som är det riktiga numret. 
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FHL: Mm. Mm vad bra. Ja det är det telefonnumret som sitter i den där telefonen som vi har 
tittat på i alla fall. 

MT: Ja.

FHL: Mm. Men jag tänker så här alltså. Jag har ju sagt till dig nu att brottet har ägt rum 
någon gång mellan klockan tio på torsdag den 21:a fram till och med fredag klockan 17 den 
22:a. Och vi kan ju nu se på övervakningsfilm att du reser från Stockholm på fredag morgon 
vid 05-tiden men också att du kommer till Stockholm central på torsdagsmorgonen den 21:a. 
Det är fakta utifrån de här bilderna. För det jag vill veta är ju vad du gör från att du kommer 
till Stockholm vid 06-tiden och sedan fram till att du åker ifrån Stockholm igen dagen efter.

MT: Som sagt så reste jag någon gång efter klockan elva och anlände till Stockholm någon 
gång mellan fyra och fem. Hade jag någon aning om att jag skulle hamna i den här 
situationen så skulle jag ha tagit någon bild på mig där på plats, så att säga för att visa vart jag 
var någonstans

FHL: Ja, så du kan inte berätta vad det är som sker under torsdagsdygnet då?

MT: Torsdagsdygnet, nej hur skulle jag kunna veta vad som har hänt?

FHL: Nej men jag tänker vad du har gjort?

MT: Vadå till exempel?

FHL: Nej men jag kan ju bara se på de här bilderna när du kom till Stockholm och när du 
åkte ifrån Stockholm. Jag vill ju veta vad du gjorde där emellan? Och jag vill säga det också 
att du har rätt att inte svara, du behöver inte berätta, men det är också din möjlighet att berätta 
för oss.

(TOLK ber MT upprepa).

MT: Nej men vi, jag har inte kommit vid den tidpunkten och jag har ingenting att säga om det 
heller men det kan handla om den gångna månaden då jag besökte Stockholm. Men om du 
syftar på kläderna så kan jag säga att jag alltid har haft samma kläder på mig.

FHL: Mm. Men behöver vi fundera på, är det dig vi ser på bilderna? Det har du ju sagt att det 
var.

MT: Ja det är jag. 

FHL: Var du i Norberg den här dagen?

MT: Nej jag har aldrig varit i Norberg.

FHL: Lämnade du någon gång Stockholm?

MT: Vilken tid? När?

FHL: Från att du, när du än säger att du kom till Stockholm och från att du åkte till 
Stockholm och hem igen mot Göteborg och Halmstad. Lämnade du Stockholm någon gång?

MT: Alltså från att jag åkte till Stockholm jag kan bara ha anlänt någon gång mellan fyra och 
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fem, då var jag hela tiden i Stockholm, alltså fram på morgonen.

FHL: Ja. Tack. Och vill du då lämna någon kommentar på varför man ser dig kliva på tåg 
som går mot Falun och Dalarna?

MT: Vid den tiden då var jag inte där, jag menar jag kom inte då så att säga, men det kan vara 
att någon hade mitt namn, det kan stämma, alltså den gångna månaden.

FHL: Ja det här är inte den gångna månaden, det är den dagen. Jag påstår att du tar tåget 
norrut och sedan tar du dig till Norberg den dagen. Och sedan från Norberg tar du dig tillbaka 
sedan och anländer med tåg på kvällen till Stockholms central där du sedan stannar kvar över 
natten innan du åker hem på fredag morgon.

(MT svarar inte direkt)

FHL: Du skakar på huvudet.

MT:  Nej jag är inte här för att besvära. Men jag har varken tagit mig norrut eller söderut eller 
till Norberg, ingenstans. Den natten var ett undantag att jag lämnade mina barn ensamma så 
att säga. Jag har tre minderåriga barn och har aldrig tidigare lämnat dem ensamma på natten. 

FHL: Och varför gjorde du det den här gången?

MT: Ja men tyvärr så hade den där killen sagt att jag skulle få skjuts till Göteborg efter att jag 
har tittat på arbete och så. Men det skedde inte och jag hann inte ta tåget. Jag sprang och så 
hade inte tåget, ta tåget då. Men även om jag hade lyckats med det och tagit tåget så skulle 
jag ändå fastnat i Göteborg.

FHL: Mm. Hade du något?

BFHL: Nej.

FHL: Anders?

FÖRS: Ingenting.

FHL: Inga frågor?

FÖRS: Nej. 

(TOLK översätter till MT FHL:s fråga och BFHL:s och FÖRS:s svar).

FHL: Är det någonting mer du vill tillägga till förhöret idag?

MT: Jag har ingenting, inget särskilt att tillägga men däremot så kan jag säga att jag beklagar 
verkligen det som motparten har gjort. Anklagat mig och anmält mig och så medan jag har 
liksom försökt att hjälpa och ställa upp i åtta nio månader och hembesökt hemmet när hen 
ville också. Jag beklagar vi har har hamnat i en sådan här situation.

(TOLK ber om förtydligande då språket är könsneutralt)

MT: Jag pratar om  så att säga för jag menar att jag ställde upp för henne hon 
besökte min bostad när hon ville och jag var där i åtta nio månader och jag köpte det som hon 
behövde och allt, liksom försökte hjälpa henne på alla möjliga sätt. Hon försökte, vid två tre 
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tillfällen att kasta sig framför bilar så att säga och bli påkörd och så. Det var jag som försökte 
förhindra henne. Jag förhindrade henne att göra så jag menar mest för att inte själv bli 
anklagad och tänk om folk tänkte att det var jag som puttade till henne så att hon blev påkörd, 
ja.

FHL: Förstår jag det rätt att du har förhindrat från att hoppa framför bilar tidigare?

MT: Jag sa, tre gånger så förhindrade jag henne när hon försökte att kasta sig framför bilar 
och ytterligare två tre gånger så försökte hon att hoppa ner från balkongen och då förhindrade 
jag henne att göra så även då.

FHL: När var det här då?

MT: På den tiden när jag var där. Alltså grannarna, hon har pratat så att grannen tyckte att 
hon var något slags psykisk sjuk så att säga. Grannarna tyckte att det märkligt när hon inte 
hälsade på dem (ohörbart) inte hon inte sa hej eller så ingenting. De uppfattade henne som 
någon slags kannibal så att säga. Men jag berättade för dem att hon antagligen haft det jobbigt 
och svårt och så och därmed uppför hon sig på det här sättet.

FHL: Du sade tidigare att hon nu anklagar dig för det här. Är det fortsatt så att du, det är din 
inställning att hon har hittat på det här?

MT: Ja det är min inställning fortfarande och i samband med att hon skaffade sig en pojkvän. 
Egentligen så det är inte min ensak om hon skaffar sig en pojkvän eller ej. Men i samband 
med det så blockerade jag henne och när jag gjorde det då anklagade hon mig.

FHL: Mm. Det som du berättade i förra förhöret?

MT: Nej men däremot så tror jag inte att jag har berättat det här självmordsförsöken, att hon 
tänkte kasta sig framför bilar och hoppa ner från balkongen så. Men jag har ju , alltså under 
något olycksfall så skadade jag huvudet i Iran och jag kan ha glömt att berätta det men 
däremot så vet jag inte om jag har berättat det.

FHL: Nej det hade du inte berättat men nu har du med det, att du tidigare har förhindrat 
självmordsförsök. 

MT: Ja.

FHL: Jag har inga fler frågor för förhörets räkning. Något nytt i förhörsrummet?

BFHL: Nej.

FÖRS: Nej. 

(TOLK översätter).

FHL: Jag kommer därför snart att stänga av inspelningen och avsluta förhöret och så kanske 
vi ska prata lite praktiskt bara.

(TOLK översätter).

FHL: Jag avslutar med att bara fråga dig att din inställning är fortfarande att du förnekar 
brott? Du har inte gjort det som du är misstänkt för?
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MT: Ja, alltså jag har inte gjort något. Jag känner inte till något heller.

FHL: Bra. Då avslutar vi förhöret klockan 14:09.

 Förhöret genomlyssnat och korrekturläst av förhörsledare Mårten Andersson.
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MT: Nej det behövs inte, jag har förstått det.

FHL: Mm. Anders, är samma misstanke som förra gången.

ADV: Jajamen. 

FHL: Och då säger jag bara det att det är försök till mord det gäller och våldtäkt. Så. Du, jag 
skulle vilja göra en liten rättelse från det senaste förhöret. Det var så att jag sade en sak som 
inte stämde och det är att det här nattåget som du kom med till Stockholm, benämnt som tåg 
nr 2. Det passerade inte Halmstad. Det sade jag förra gången att det gjorde. Utan det tåget 
avgick från Malmö och sedan via Helsingborg, Hässleholm och upp till Stockholm. Och jag 
ska ta fram exakt vilken tid det var. Tåget avgick från Malmö 22:37 på kvällen den 20 april 
och kom fram till Stockholm 05:46 på morgonen. Okej?

MT: Ja då.

FHL: Men det är ju då på den bilden som du kliver av det tåget i Stockholm.

MT: Ja. 

FHL: Mm. Men som sagt var det passerade inte Halmstad. Det sade jag förra gången och det 
var fel. Men kommer du ihåg att vi pratade om att du skulle ha handlat på Pressbyrån på 
Halmstad central?

MT: Ja. 

FHL: Ja, du sade att du inte mindes att du hade gjort det. 

MT:  Ja alltså, jag hade det som skulle kallas i Iran, alltså någon slags "ost doodles" eller 
liknande.

FHL: Ja precis. Och det…precis, för vi såg ju kvittot i din jackficka där du hade köpt sådana 
här ostbågar, Cheez Doodles. Och det har vi fått övervakningsfilm ifrån Pressbyrån i 
Halmstad, att du var där och handlade då.

MT: Ja

FHL: Och det syns även på ditt kontoutdrag att det var ditt kort som användes vid köpet. 

 TOLKEN: Tolken vill gärna göra ett tillägg. Tolken glömde i samband med det här med 
ostbågar att berätta allt det som han sa:

MT: Jag var tankspridd och därför så kom jag inte ihåg men det måste ha varit Cheez 
Doodles eller ostbågar jag har köpt. Men  jag hade glömt det för att jag var ju tankspridd.

FHL: Okej. Fattar jag rätt? Du var tankspridd den här dagen.

MT: Ja. 

FHL: Var det något särskilt som gjorde att du var tankspridd just den där dagen?

MT: Alltså jag kände mig hotad och så av polisen, så jag var förvirrad och visste inte hur jag 
skulle berätta, hur jag skulle förklara det. Men jag var också orolig för mina barn. Jag tänkte 
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jag är här och mina barn är där, vad som kan ha hänt dem och så. Men numera så känner jag 
mig lugn och inte orolig för att jag vet att mina barn är omhändertagna av Socialtjänsten.

FHL: Mm. Men bara så jag förstår rätt. Du kände dig tankspridd när du satt i förhöret med 
polisen men inte när du var och handlade på Pressbyrån.

MT: Nej det har inte med köpet att göra. Jag kände mig hotad av någon. Därför så kunde jag 
inte uttrycka mig.

FHL: Okej. Men kände du dig hotad när du satt i första polisförhören? Var det då du kände 
dig hotad?

MT: Nej men hotet handlade om någonting annat. När jag kom till Stockholm så skulle jag 
vidare till Avesta och för att träffa en annan kvinna. Skulle jag kunna berätta om det eller?

FHL: Ja självklart.

MT: Jag alltså, jag hade stämt träff med en kvinna i Avesta och det var hon som köpte 
biljetterna så att säga, så att jag skulle fortsätta resan till Avesta. Nu vet jag inte om jag ska ta 
det i korta meningar eller dra allting på en gång så att tolken hinner tolka allt.

FHL: Berätta i lagom meningar så att det blir tolkat rätt.

MT: Ja alltså (ohörbart) så jag kom till Stockholm och inte berättade , omständigheterna kring 
det, men jag är var orolig för mina barn och därför så hade jag svårt att förklara det. Men nu 
har jag möjlighet att göra det.

FHL: Mm. 

MT: Alltså jag hade stämt träff med en kvinna i Avesta. Vi skulle sitta och prata och träffas 
en och halv till två timmar. För att därefter skulle jag åka igen, ta tåget där mot Stockholm 
klockan tio och jag hade biljett för det. Jag kom fram till Avesta klockan åtta och sedan 
klockan tjugo över åtta eller halv nio då kom kvinnan i sin bil och hämtade mig. Inne i bilen 
så kände jag mig törstig. Jag frågade henne om hon hade vatten med sig och hon sa, jo då det 
har jag. När jag drack halva vattenflaskan då kändes det svart framför ögonen och jag, jag 
kände inte till där också, vart jag var någonstans och vad som hände mig och allt svartnade 
till bara. Hon körde mot Sala i 30-40 minuter och hon valde bara vägar, alltså lokala vägar 
som inte var asfalterade, utan att det var, oasfalterade vägar så att säga.

FHL: Var det mot Sala?

MT: Alltså som sagt så körde hon bara på sådana här grusvägar och kom fram till ett ställe 
och stannade bilen och sade "Nu kan vi göra det". Jag sade "Vadå? Vad menar du att vi kan 
göra det? Jag är här för att vi skulle prata om äktenskap och så men vad menar du med det?". 
Och sedan så gick hon fram till mig, tog av mig mina byxor och började, jag ber om ursäkt, 
men började göra det där med mig och när hon var klar så satte hon sig återigen i bilen och 
fortsatte färden. 

Och sedan fortsatte hon fram till en huvudled. Hon körde fram till en huvudled där 
någonstans nära Willys i Uppsala. Och sedan så fortsatte, och så återvände hon till den här 
grusvägen och återigen så gjorde vi något med varandra. Och sedan så fick hon ett samtal 
som hon besvarade och sedan började hon prata utan sedvanlig påhälsning och så, och sen 
svarade hon och berättade till den som hade ringt att, ja vi har gjort det och vi håller på med 
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och så. Jag menar, jag blev förvånad över hennes beteende därför att kvinnan var en sådan 
här med sjal och allt, ja huvudbonad så att säga. 

TOLKEN: Det vet de om. 

MT: Ja de pratade med varandra och hon fick besvara en del frågor. Hur går det, vart är ni 
någonstans och så. Och sen så svarade hon, ja jag är med honom och vi håller på och 
liknande. Och sedan så frågade hon, vart är du på väg, vad gör du. Och sedan sade hon ""gör 
någonting", så, "gör inget galet" så att säga och kallade henne för galning och så. Gör inget 
galet sa hon. 

Och sedan så när vi kom till Avesta/Krylbo då stannade hon och tog min mobiltelefon och 
raderade i stort sett allt som fanns i mobilen. Men dessförinnan vet jag inte var hon stannade 
och så. I och för sig så minns jag att jag kunde gå, alltså till fots, och röka lite och så, bara 
det. Och sedan så när vi skulle lämna bilen så sade hon "ja, det som vi har gjort, det är jag 
som har sett till att göra det", det var mitt initiativ, så att säga. Du har inte gjort någonting, sa 
hon. Och då sade hon att "nu kommer du ha med polisen att göra och jag känner till din 
adress så jag skulle kunna göra vad som helst, utsätta dina barn för vad som helst, elände och 
så. 

Därefter så skulle jag (ohörbart) och blev liggande på gräsmattan för att så småningom krypa 
mot en bro och där så stannade jag och jag vet inte, upp emot två timmar eller något sådant. 
Och sedan så var det en man som slog mot foten på mig och när jag öppnade ögonen då såg 
jag en äldre svensk man med sin hund och han undrade vad som hade hänt. Och jag berättade 
att jag kände mig lite yr i huvudet. Han undrade om han skulle larma ambulansen. Jag sade 
nej. Och sedan så gick jag mot tågstationen, mot tågstationen där. Ett tåg stod och väntade. 

Och sedan hörde jag något som ropades, alltså i högtalarsystemet, och jag frågade mannen 
om tåget var på väg till Stockholm och svaret var ja och jag klev ombord på tåget. Även på 
tåget så somnade jag på sätet och sedan kom konduktören och frågade om biljett och jag 
kollade mobilen och såg jag att det inte fanns någon biljett där. Hon kollade upp det på sin 
apparat och sa "ja du har biljetter så". 

Sedan trodde jag att det var hon som raderade allting som fanns sparade i mobiltelefonen, 
alltså även biljetterna och allt. Sedan kom jag till Stockholm och som jag berättade, som jag 
hade stämt träff med om arbete och så. Men personen svarade inte. Jag lämnade över numret 
till en annan person och bad honom att ringa istället. När jag inte fick svar då märkte jag att 
den personen började prata på turkiska med mig. Tio minuter senare när jag återigen ringde 
samma nummer då såg jag att telefonen var helt avstängd i det läget. Och sedan så kom jag på 
att den där kvinnan hade sagt att jag inte behövde bry mig om arbete och så. Jag visste inte att 
de där två kvinnorna hade tillsammans med den där mannen (ohörbart) för att sätta dit mig. 
25:55

FHL: Men nu måste jag bara fråga. Den där kvinnan du träffar i Avesta, vem är hon?

MT: Kvinnan sade att hon heter Marjan. Marjan heter jag sade hon, men hemma så kallas jag 
Mehrabonjon. 

FHL: Mm. Hur hade ni fått kontakt med varandra då?

MT: I samband med att jag blockerade  då blev jag kontaktad av någon annan, en 
eller ett par dagar därefter. Jag fick ett samtal, jag svarade och hälsade på varandra och så. Jag 
undrade vem det var och hon sade att hon heter Marjan. Hon undrade om jag behövde någon 
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som vän och jag berättade "Nej, jag behöver ingen vän. Jag känner det bra så som jag är 
själv". Och hon sade "Ja, men om du vill bli vän med mig så är jag den som du kan bli vän 
med". Därefter så fortsatte vi prata med varandra fem, sex nätter i rad och antagligen då så 
pratade vi en, en och en halv timme eller så. Sen så föreslog hon att jag skulle resa till henne 
så att vi kunde sitta och prata direkt med varandra, alltså öga mot öga. 

FHL: Okej. Men om jag förstår rätt så träffade, det var den här Marjan som kom och hämtade 
dig på tågstationen Avesta/Krylbo och efter att du hade druckit i en vattenflaska så vart du yr 
i huvudet. 

MT: Ja, det kändes som när man dricker alkohol och känner sig berusad och groggy och så. 
Jag visste inte vart jag var någonstans. 

FHL: Och sedan så hade hon kört iväg med dig i bilen och så om jag förstår rätt så hade ni 
sex med varandra. 

MT: Ja. 

FHL: Och du sade att ni åkte mot Sala.

ADV: En kort sak där. Det nämndes både Uppsala och Sala. Det är nog bra att vi reder ut så 
att det blir rätt.

FHL: Ja. Var det Uppsala också eller var det bara Sala?

MT: Jag, alltså först så körde hon mot Sala, det var en sådan här, hur ska man säga, 
ökenområde, för att därefter fortsätta mot Uppsala.

FHL: Okej. Kom ni fram till Uppsala också?

MT: Nej vi kom inte fram till Uppsala. När vi kom fram till någon huvudväg eller så, så 
vände hon om och körde återigen till den här oasfalterade eller grusvägen.

FHL. Okej. Som då, om jag förstår rätt, ligger någonstans mellan Avesta och Sala. 

MT: Nej det var inte mellan Avesta och Sala utan det är ända i själva Sala.

FHL: Okej. Mm. Efter att  hade räddats från gruvhålet som hon hittades i så 
fördes hon till sjukhus och där vårdar man henne för hennes skador och man tog även prover 
på henne. Och en av de här proverna har vi skickat på analys och det provet visar på ditt 
DNA. Hur kommer det sig att vi hittar ditt DNA när man undersöker ?

MT: Alltså det vet jag inte men som jag var inne på så hade kvinnan sex med mig och sedan 
så tog hon av sig sina trosor och stoppade i handskfacket. Och jag misstänker att det kan 
handla om det, så jag vet inte riktigt varför hon gjorde det men. Det kan vara något. 

FHL: Men varför skulle den här, ditt DNA finnas när vi provtar  Det här var ju inte 
 du träffade. 

MT: Nej det gjorde jag inte men som sagt så fick hon ett samtal och de pratade med varandra 
och då jag uppfattade inte så mycket men senare när jag tänkte på det, så tänkte jag att det var 
en fälla som de hade planerat mot mig

FHL: Okej. Det här DNA:t som vi hittade, det var din sperma och provet togs i , 
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alltså i hennes vagina, en ganska lång bit upp. Den platsen där man provtog kallas för 
livmodertappen och är långt in i en kvinnas kropp. Där fanns din sperma.

MT: Nej jag skulle (ohörbart) att jag har varken träffat  eller haft någonting med 
henne att göra och vet ingenting överhuvudtaget om henne. Jag lovar det. 

FHL: Mm. Men fortfarande så att, din sperma finns i hennes kropp när hon hittas i det här 
gruvhålet. Hur kommer det sig?

MT: Som sagt så skulle jag kunna svära på att jag inte visste något om , vart hon 
var någonstans och vad hon gjorde och så. Jag har ingen aning om henne och vad hon gjorde 
och så.

FHL: Nej. Har du någon förklaring till varför din sperma finns i hennes kropp?

MT: Nej men som sagt så tog den där kvinnan av sig trosorna och stoppade undan dem. Så 
jag visste ingenting om den men jag misstänker att det handlade om en fälla som de hade 
planerat mot mig.

FHL: Okej. Jag kommer bara att visa utdraget här från NFC om att det är en grad plus fyra på 
sperma och det är på deras, som de skriver då, talar extremt starkt för att sperman kommer 
från dig. Hade du sex med  den där dagen?

MT: Nej men som sagt så hade jag inte träffat  på tre, tre och en halv månader 
och inte heller pratat med henne de senaste 10-12 dagarna, för att jag hade ju blockerat 
henne. 

FHL: Okej. Kommer du ihåg vad du gjorde, var du i Avesta den där dagen Taher, mer än att 
du vart upphämtad på tågstationen?

MT: Alltså jag väntade bara på tågstationen, väntan på att bli hämtad. Ena hållet så var det 
Uppsala och andra hållet var det Sala så att säga. Så jag vet inte riktigt. 

FHL: Nej. Vi gjorde en husrannsakan i ditt rum i Oskarström förra veckan och där hittade vi 
ett kvitto från Preem i Avesta. Det är en bensinstation. Och klockan 11:41 på torsdagen den 
21 april så är det en tankning på 300 kronor och det är bensin och det betalas kontant. Är det 
du som är där och tankar?

MT: Som sagt så var jag yrvaken och jag vet inte vart den där kvinnan förde mig till och vad 
hon utsatte mig för. Det minns jag inte.

FHL: Nu är det så att du har tankat på Preem i Avesta.

KORT PAUS I FÖRHÖRET, TEKNISKT FEL MED TOLKTELEFONEN
 (Tid i ljudfilen: 00:41:19. Något händer med det tekniska som gör att ett läte låter i 
bakgrunden. FHL kontrollerar, eventuellt en annan mobil som ringer någonstans som ger 
störning. FHL avbryter samtalet med tolken och ringer upp tolken igen.  Förhöret kommer 
igång igen. Tid i ljudfil: 00:42:45).

MT: Alltså som sagt så var jag helt yr i huvudet och det svartnade för ögonen, så jag var inte 
riktigt med själv. Jag hade en känsla av när man dricker alkohol och så känner man sig inte 
riktigt vaken och sånt. Jag hade en sådan här känsla så jag vet inte vad hon utsatte mig för.

FHL: Okej. Kan du berätta för mig vad det är du gör på de här bilderna?
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MT: Alltså det vet jag inte om de där bilderna. Eller jo, det var nämligen så här att hennes bil 
luktade som om hon hade tagit med får och sånt, det luktade djur och får och. Och sedan så 
fick jag pengar av henne för att köpa tre stycken rep och jag undrade varför hon inte själv 
gjorde det. Men fortfarande så var jag inte riktigt vaken så att säga. Jag gick och satte mig 
återigen i bilen så jag vet inte riktigt vad hon utsatte mig för.

FHL: Nej. Men vad var det du köpte? Du sade att det luktade illa i bilen, men vad var det du 
skulle köpa?

MT: Hon sade att jag måste köpa rep för att hennes får behöver det för att de har, de repen 
hon har haft tidigare de har gått sönder, och hon behöver det för att hålla fåren inne. 

FHL: Okej. Mm. Du köper rep. Du har inte frågat om vart det här är någonstans. Känner du 
igen vart du är någonstans?

MT: Jag minns inte vart vi var någonstans och var jag skulle handla, köpa. 

FHL: Nej. Du är på Biltema i Avesta i alla fall och det är den 21 april på torsdagen och 
klockan är där 14:38. Du sade att du hade fått pengar av henne för att handla. Var det så eller?

MT: Ja alltså det stämmer och hon…satte eller skickade en bild i min mobiltelefon för att jag 
visste inte vad jag skulle säga eller vad det hette och så. Jag fick bara pengar och den där 
bilden på varan och blev tillsagd att handla.

FHL: Fick du mycket pengar eller?

MT: Nej, 500-lapp jag fick. 

FHL: För när du står i kassan där så plockar du upp en hel bunt med sedlar från dina byxor 
och står och räknar och betalar exakt 300 kronor. 

MT: Ja det sades 300 kronor och jag betalade 300 kronor. Jag fick behålla 200 utav det för att 
det var en, 500, alltså kronorssedel.

FHL: Mm. Du betalar inte med en 500-kronorssedel för du får ingen växel. 

Jag har sett, nu är det bara stillbilder på det här köpet, men det ser inte ut som att du är 
särskilt snurrig eller inte vet vad du gör i butiken, utan du går in och köper rep, tre 
förpackningar, och sedan går du därifrån. 

MT: Ja men det var hon som sade att jag behöver köpa tre stycken rep. Även om jag var 
snurrig och yr och så men ändå kunde jag höra när man pratar med kassörskan. Hon pratade 
och så kunde jag höra. 

FHL: Så här är det, att har berättat i förhör om att du efter att du hade knuffat ner henne 
i det här gruvhålet kom tillbaka till den platsen efter nån eller någon timme och att du då hade 
med dig ett rep som du kastade ner för att du ville att hon skulle ta sig upp igen. När vi sedan 
efter det kontrollerar om det har köpts några rep i närområdet kring Norberg så dyker du upp 
på Biltemas övervakningsfilm när du köper tre gånger 15 meter, alltså 45 meter rep. Jag 
påstår då att det stämmer som  säger, att du åker och köper rep efter att ha knuffat ner 
henne i gruvhålet. 

MT: Nej som sagt så har jag inte haft kontakt med  alls. Jag visste inte vart hon 
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var någonstans. Som sagt så är det dem som har planerat en fälla mot mig i samförstånd med 
varandra. De ville bara sätta dit mig. Alltså under hela mitt liv så har jag inte liksom skadat en 
liten, inte ens en liten fågel och ännu mindre att jag skulle behöva skada en människa eller 
behöva knuffa ner en människa i typ 45 eller 30 meter djupt hål och så, varför ska jag göra 
det?

FHL: Det här gruvhålet var 24 meter djupt. 

Var du i Norberg den dagen?

MT: Nej jag har inte rest till Norberg. 

FHL: Din telefon var det.

MT: Nej jag har inte alls varit i Norberg. Jag har inte lämnat Avesta.

FHL: Nej. Din telefon kopplade upp i på mot en mast i Avesta ungefär samtidigt som den här 
tankningen görs på Preem. Men sedan så kopplar den upp i Norberg efter det. Hur kommer 
det sig?

MT: Jag har inte varit i Norberg men jag vet inte, jag satte mig i bilen eftersom den där 
kvinnan som körde mig mot Sala och mot Uppsala men inte ditåt så att säga. Så har jag har 
ingen aning om varför det behöver vara på det sättet.

FHL: Vi har tagit in de mastuppkopplingar som din telefon och ditt SIM-kort gjorde de här 
dagarna. Så jag informerar här också om vi har använde oss av HTM. Vi har använt oss av 
något som kallas hemliga tvångsmedel. 

ADV: Och de består i HÖK gissar jag.

FHL: Ja.

ADV: Mm. 

FHL: Och det kallas för HÖK när man tar in mastuppkopplingarna som telefonen har gjort. 
Och det säger då att din telefon befann sig i Norberg den här dagen.

MT: Nej jag har inte varit i Norberg. Som sagt så (ohörbart) snurrig inne i bilen och kvinnan 
körde mig runt. Jag tror inte att hon körde mig till Norberg, jag menar det är jag hundra 
procent säker på att jag inte har varit i Norberg.

FHL: För under eftermiddagen där så kopplar din telefon också upp i området där gruvhålet 
ligger, där  sedan hittas. Hur kommer det sig?

MT: Nej jag har inte varit där och jag kan svära på att jag inte har någon aning om  
 och har inte sett henne och vet ingenting om henne. För att om min mobil hittas där, det 

har jag ingen aning om. 

FHL: Din mobil har inte hittats där men vi ser att den kopplar upp mot en telefonmast som 
står i området.

MT: Som sagt så har jag ingen aning om det, inga uppgifter. Jag har inte varit där heller.

FHL: Och sedan senare också är din telefon återvänder till Avesta och Krylbo och sedan 
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följer den i princip tågspåret som går tillbaka till Stockholm från Avesta. Sedan ska jag också 
visa ytterligare två korta bilder. Nej, fick jag inte med dem, ska vi se. Nej, jag fick inte med 
de bilderna men jag ska berätta vad det är som finns på bild. Klockan 22:32 på kvällen på 
torsdagen så görs det ett uttag från en bankomat på Stockholms central. 

MT: Ja ja

FHL: Du har gjort det uttaget eller?

MT: Ja, alltså där påträffade jag någon som verkade vara afghan men, språket var inte särskilt 
afgahnskt, snarare Pakistanskt. Personen undrade om jag hade kontanter på mig och jag 
undrade varför och svarade då att mobiltelefonen var avstängd eller så och personen behövde 
köpa något. Och det var därför jag gjorde uttaget. 

FHL: Skulle du ha pengarna eller skulle någon annan ha pengarna?

MT: Nej men den där personen som jag påträffade berättade att hen behövde pengar och 
skulle köpa något, behövde handla något och därför så behövde (ohörbart) lite pengar.

FHL: Okej. Ja du tog ut 1 700 kronor och när du gör det här så ser man på övervakningsfilm 
att du står med din mobiltelefon i handen.

MT: Ja. 

FHL: Mm. Så därför så påstår jag att du har din telefon och också att den och du är i Norberg 
den där dagen och även att du är vid brottsplatsen i Långgruvan under dagen.

MT: Nej men jag var inte där och jag minns inte något utav det. Men senare så när jag 
påträffar den här personen och fick en flaska vatten som jag drack och så, så blev jag lite, hur 
ska man säga, vaknade till litegrann men fortfarande så kändes det som om jag hade druckit 
alkohol och så.

FHL: Okej. Jag ska ställa två frågor här bara. I husrannsakan så hos dig så hittade vi två 
telefoner till. Det här är en Samsung som låg i en städskrubb. Vems telefon är det?

MT: Alltså jag hade flera telefoner, en av fem och sedan (ohörbart) som min lille son lekte 
med och sen ytterligare en som tillhörde mig själv. Alltså den som ni visade var en Samsung 
Galaxy, som tillhörde min äldsta son och det var det som låg där i skrubben

FHL: Okej. Och så låg det en telefon också i en ryggsäck här i klädkammaren.

MT: Vad är det för en telefon? Är det en Samsung eller?

FHL: Ja.

MT: Alltså när det är G3 så menar jag Samsung och det är det som du har nu. Ingen sådan.

FHL: Okej. Ja men då är det telefoner som tillhör din son eller dig?

MT: Nej men det här är min yngre sons telefon och sedan så de andra som var (ohörbart), det 
slutade att fungera och det tillhörde min äldre son när jag skaffade en ny telefon åt honom.

FHL: Okej. En sista fråga från mig det är den här kvinnan som du träffade i Avesta, Marjan 
hette hon.
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MT: Ja

FHL: Kan jag få tag på henne på något sätt? Kan du, har du några uppgifter om vart hon bor 
eller någonting mer så att vi kan prata med henne så att hon kan bekräfta det du berättar?

MT: Alltså hon sade att hon bodde någonstans mellan Avesta och Sala och sedan så när hon 
(ohörbart) släppa av mig i Avesta, då sade hon men vänta och sen så när vi närmade oss 
bostaden så fanns det två, några mindre barn där. Tror den ena var en flicka och den andra var 
en pojke.

FHL: Den här Marjan, vart var hon från för land?

MT: Afghansk.

FHL: Och ålder?

MT: Hon berättade att hon hade varit i Iran nio år och 20 år här. (Tolken ber om upprepning 
från Taher). Hon sade att hon hade bott i Iran i 20 år och nio år här. Hon verkar ha varit 35 
eller något.

FHL: 35. Okej. Hade du kontakt med henne via telefon den dagen?

MT: Det var hon som kontaktade mig genom "Imo". Det var inte jag som ringde till henne. 
Det har jag aldrig gjort. Det var hon som kontaktade mig. 

FHL: Men Taher, om du åker till Avesta för att träffa henne, då måste ni väl ha haft kontakt 
så ni kunde mötas någonstans.

MT: Alltså när jag påbörjade resan från Halmstad så pratade jag alltså i telefon med henne 
fram till klockan fyra så att säga på morgonen och… (Tolken ber om 
upprepning/förtydligande från Taher). Hon pratade med mig fram till klockan fyra och sade 
att ja du är här ungefär vid åttatiden så vi kommer mötas upp någon gång tjugo över åtta. 

FHL: Hur såg bilen ut?

MT: Det var en grå bil men den var jättesmutsig.

FHL: Okej. Vet du något märke på bilen?

MT: Jag vet inte vad bilen hade för märke.

FHL: Jag har inga fler frågor. Anders?

ADV: Inga frågor.

BFHL: Nej. 

FHL: Och Micke, inga frågor. Är det något mera du vill tillägga?

MT: Nej inget särskilt men jag är verkligen ledsen att hon alltså, kvinnan som har varit åtta 
nio månader hemma hos mig och har ätit hos mig. Vi alltså gick på långa promenader en hel 
timme varje kväll i Norberg och ja vi har ringt och pratat med varandra och så utan att jag 
skulle ge upp någonting men jag undrar varför hon anklagar mig på det här sättet. Jag menar 
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ingen skulle peka ut mig som syndare eller en person som begår något fel överhuvudtaget 
under alla dessa år. Jag har bott i områden (ohörbart) och sex månader. Ingen skulle kunna 
peka ut mig som en dålig person. Sex år, snälla har jag bott på ett och samma ställe. Alltså jag 
bodde, uppförde mig som syskon gentemot alla. Ingen hade någon erinran mot mig eller 
klagade på mig att jag skulle liksom titta snett mot någon eller uppfört mig illa mot någon. 
Ingenting sådant.

FHL: Nej. Men nu är det ju så att du är misstänkt för de här brotten och idag har du fått veta 
att din sperma fanns i henne och…

MT: Vad jag minns så gjorde  när hon var hos mig och kommenterade och sade 
att jag var en väldigt bra pappa när hon såg min tjej…min flicka, alltså min dotter. Hon sade 
att jag tog väl hand om henne och hon hade sin, alltså min dotter hade sin frihet och så. Och 
så förklarade jag att sådant är livet, det är mitt liv och jag tar hand om mina barn och vi har 
bott här i fyra år. Ingen vet ju inte ens om mina barn har en mamma och så för att jag tar hand 
om dem så gott jag kan. 

FHL: Men då förstår jag det ändå som att du fortsatt förnekar brott. Du har inte gjort det här 
som du är misstänkt för?

MT: Alltså, jag tar ansvar för det jag gör, men varför ska jag ta ansvar något som jag inte har 
gjort. Men sedan så får ni gärna vända er till mina grannar och höra med dem hur jag var som 
en person så att säga att jag har alltid (ohörbart) i stort sett.

FHL: Okej. Bra. Det ska vi göra. Då om ingen annan har något mer så avslutar vi förhöret 
klockan 13:22.
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Sedan är du även då misstänkt fortsatt för våldtäkt genom att med våld ha tilltvingat dig 
penetrerande samlag med  Det brottet har skett någon gång under torsdagen den 
21/4.

Sedan vill åklagaren att jag i dag delger dig en alternativ misstanke till försök till mord. Det 
alternativa brottet heter synnerligen grov misshandel och det är då att du den 21 april 2022 
vid Långgruvan i Norberg ha misshandlat  med slag, knuffar och dragit henne i 
kroppen och därefter också ha knuffat ner henne i ett 24 meter djupt gruvhål och här har 
orsakat henne bland annat smärta, frakturer, öppna frakturer och du har visat särskild 
hänsynslöshet då hon har orsakats synnerligt lidande och hon har fått bestående 
kroppsskador. 

Och också då alternativ misstanke till det där, olaga frihetsberövande, genom att då efter att 
ha knuffat ner  i det där gruvhålet ha lämnat kvar henne i det en längre tid fram 
till dess att hon räddades av allmänhet den 22 april 2022 och  har inte haft någon 
möjlighet att lämna gruvhålet utan hjälp. 

Men i första hand är du fortsatt misstänkt för försök till mord och våldtäkt.

FHL: Bra. Då tänkte jag börja ställa lite frågor. Du berättade ju senast i förhör för mig att du 
hade biljetter bokade för resan till Avesta. Vi kollade upp det med SJ och det stämde att du 
hade biljetter bokade för resan från Halmstad till Avesta via Stockholms Central, precis som 
vi har sett att du har rest. Och du hade även biljetter bokade till hemresan men tidigt på 
förmiddagen. Okej?

MT: Ja ja. Jodå. Ja.

FHL: Mm. Vi ska lyssna på en ljudfil nu och den är på ditt eget språk så du behöver inte tolka 
direkt översättningen.

ADV: Finns det en översättning till advokaten?

FHL: Finns en översättning till advokaten som jag har.

ADV: Ja. 

FHL: Absolut. Ja.

ADV: Så jag kan följa.

FHL: Den har jag utskriven. Du ska få den.

 (En stunds tystnad. Hörs ett bläddrande läte i bakgrunden).

ADV: Tack så mycket. 

FHL: Då spelar jag upp den.

 (Ljudfilen på mt:s eget språk spelas upp. Tid i förhöret 00:09:40. Ljudfilen avslutas 
00:10:14).

FHL: Det låter lite brusigt men kan du berätta för mig Taher vad det är vi hör på ljudfilen?

MT: Jo det stämmer alltså. Vännen berättade att jag får skaffa biljetter som vännen kommer 
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att stå för och så gjorde jag ju det, alltså biljetterna skaffades av mig.

FHL: Mm vi vet. Men du sade ju förra gången att det var en Marjan som hade bokat 
biljetterna till dig.

MT: Ja Marjan sa åt mig att jag skulle köpa biljetter och hon skulle betala dem men det spelar 
inte alls någon roll oavsett om det är jag som har sagt det eller om Marjan har gjort det. 

FHL: För mig gör det lite skillnad om det var du eller någon annan som bokade resan.

MT: Ja alltså ja det stämmer alltså, det gör ingen skillnad för mig, kanske det gör skillnad för 
dig, men hur som helst så sade Marjan att hon hade skickat 1 500 kronor för att jag skulle 
skaffa biljetterna. Blir det mera eller kostnaden blir mer eller mindre än så, så skulle hon 
räkna sen eller korrigera efteråt. Så det var det som gällde. 

FHL: Vem, den här ljudfilen, vem skickade du den till då?

MT: Den skickade jag till en av mina vänner som skulle skaffa biljetter.

FHL: Vad heter den vännen?

MT: Ali Karimi.

FHL: Mm. Stämmer. Den här ljudfilen skickades till Ali Karimi den 20 april. 

MT: Månaden vet jag inte alls så det jag kommer ihåg, vilken månad det var, men det jag 
minns är att Marjan sade att jag skulle få pengar och skaffa biljetter och så men när det gäller 

 så lovar jag att jag hade ingen aning om henne så att säga. Det handlar bara om 
falska anklagelser från hennes sida.

FHL: Okej. Vi har ju pratat med Ali Karimi. Vi kan också se att du har försökt att söka 
honom tidigare innan du skickar den där ljudfilen. Vi ser också hur ni har kontakt på telefon i 
samband med att biljetten bokas. Han berättar också då att han har fått en swish-betalning 
där det står "Taher" och det var 1 500 kronor han fick swishat till sig. Och…eh vad skulle jag 
säga…jo, han, men han fick en swish från dig på 1 500 kronor och vi kan se den överföringen 
i historik från hans konto. Men du har ju inte swish, eller hur Taher?

MT: Jag har ingen swish men däremot så överlämnade jag pengarna till en butik som 
swishade vidare pengarna till honom. 

FHL: Ja och vart ligger den butiken då Taher?

MT: Butiken ligger i Halmstad.

FHL: Precis och det stämmer med vad jag kan se för det numret som swishade Ali det går till 
en Farhad Aradan som äger en kiosk i centrala Halmstad. Han har berättat att han känner inte 
dig men han brukar hjälpa människor med att föra över pengar när de inte kan själva. 

MT: Ja

FHL: Så du gör ju ändå ganska stora ansträngningar för att ta dig till Avesta den här dagen.

MT: Dels för att det handlade om ett arbetsrelaterat möte i Stockholm och sedan så hade 
Marjan sagt att jag måste till 100 procent ta mig dit. Men det som jag inte visste om att det 
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handlade om en fälla som man hade mot mig i så fall. 

FHL: Okej. Och vilka är det du säger har ordnat en fälla?

MT: Alltså, jag har för mig att det var Marjan,  som har gjort det i samförstånd 
och samarbete med Marjan bara för att sätta dit mig. 

FHL: Jag har kollat upp det här med Marjan och vi håller fortfarande på att kolla på det. Än 
så länge har vi inte hittat någonting i din telefon som stämmer överens med någon Marjan, 
det finns ingen Marjan i svensk folkbokföring som stämmer överens med de uppgifter du har 
lämnat och inte heller i Migrationsverkets system så finns det någon person som stämmer 
överens på den beskrivning du har lämnat om henne.

 (En kort tystnad)

FHL: Finns hon på riktigt?

MT: Hon presenterade sig som Marjan, nu vet jag inte, kanske finns det kanske är det något 
annat namn, men hur som helst så sade hon att hon hette Marjan. 

FHL: Mm. Var det så att, bara så jag förstod rätt från förra gången, att hon hämtade upp dig 
vid tågstationen i Avesta?

MT: Ja, jo jo. Hon kom till tågstationen och hämtade upp mig där.

FHL: Och sedan har du berättat att ni åkte i riktning mot Sala och en bit mot Uppsala men 
aldrig kom fram till Uppsala. 

MT: Nej.

FHL: Var det, var det inte så?

MT: Nej vi kom inte fram till Uppsala.

FHL: Nej men ni var nere vid Sala?

MT: Sala, alltså mellan Uppsala och Sala, strax innan huvudvägen eller huvudleden som 
leder till Uppsala.

FHL: Mm. Du vet att jag förra gången berättade för dig att vi har kunnat se att din telefon var 
i Norberg. 

MT: Jag har inte varit i Norberg. Hur kommer det sig att min telefon har varit där i Norberg?

FHL: Ja det undrar jag också i sådana fall. Men vet du hur det fungerar med en mobiltelefon 
och hur den kopplar upp mot olika master?

MT: Det vet jag inte. 

FHL: Jag kommer därför göra en liten förenklad förklaring över det. Varje gång som du 
ringer eller använder din mobiltelefon, om den inte är uppkopplad mot WiFi, så kopplar den 
upp, signaler kopplar upp mot en telefonmast och det gäller både om man ringer ett samtal 
eller om man surfar, alltså datatrafik. Och information om vilka uppkopplingar som har 
gjorts, det lagras hos telefonbolagen och där kan man då från Polisens sida begära ut den 
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informationen vid grova brott och Tingsrätten är dem som godkänner om Polisen får göra det 
eller inte. Då får vi ut information om vilka samtal som har ringts, till vilka telefonnummer 
och vart telefonen då har befunnit sig. Och det här som jag ska visa er nu det är bara ett 
utkast. Men för att du ska se hur det kan se ut när vi tittar på de här sakerna. Det här är en 
kartbild över delar av Sverige som är ganska översiktlig. Men då, varje sådan här plupp över 
allt här är någonting som din telefon har kopplat upp mot en mast. Och på så vis kan vi se 
vart din telefon har varit. Och klockan 10:43 torsdag den 21 april, då kopplar din telefon upp 
mot en telefonmast som är i Norberg. Hur kommer det sig?

MT: Som sagt så har jag inte varit i Norberg. Jag har inte åkt dit, jag har inte tagit mig till 
Norberg utan jag har varit mellan Avesta, både till Avesta och mot Sala och Uppsala men sen 
så, alltså däremellan. Men däremot så har jag inte satt min fot i Norberg.

FHL: Du har, din telefon har varit i Norberg flera gånger. Den är i Norberg och sedan är den i 
Avesta då vi har det här kvittot på tankning och den rör sig på ett sätt som göra att vi kan säga 
att den färdas med bil. Och det kan vi se eftersom den växlar mellan olika master i en 
hastighet som ingen människa kan springa eller cykla. Så 10:43 är du i Norberg, 12:01 är du i 
Norberg, 13:16 kopplar du upp mot en mast som ligger ute i skogen norr om brottsplatsen. 
Sedan är den i Norberg igen och sedan är den vid en annan mast under ganska lång tid som 
ligger vid brottsplatsen. Och där kopplat den upp ganska många gånger innan telefonen sedan 
återvänder till Avesta för att sedan röra sig längs med tågspåret samma tid som tåget som du 
tar. Och sedan efter det så kan vi följa hur telefonen rör sig vidare Stockholm, är kvar i 
Stockholm och ner emot Göteborg och hem till Halmstad. Så hur, vad är det som, vad gör du 
den där…Jag tror inte på att du åker mot Sala. Jag tror att du kommer till Avesta där vid 
åttatiden men vad händer sedan?

MT: 8:30 så kom den där kvinnan och plockade upp mig och jag frågade om vatten. Hon sade 
att hon hade en flaska vatten. Jag sade att vi kunde köpa vatten på någon affär. Hon sade att 
hon hade tillgång till vatten och så. Och därefter när jag drack, jag vet inte riktigt vad som 
hände. Det enda som jag minns att hon svängde mot Sala i alla fall.

FHL: Men om du är så borta som du förklarar att du är, hur kan du då vara säker på att du inte 
var i Norberg?

MT: Nej men den svängde inte eller hon svängde inte mot Norberg utan mot vägen som går 
mot Sala och Uppsala och så.

FHL: Ehm, du träffade inte  den här dagen?

MT: Jag hade varken träffat eller sett  i två veckor då.

FHL: Två veckor? Hade du inte träff, hade du träffat henne två veckor innan?

MT: Ja men två veckor innan så hade hon ringt och begärt min adress och sagt att att hennes 
bror skulle komma. Och i samband med det så, alltså jag kollade på Telegram, i samband 
med det så gillande jag inte henne så jag blockerade henne.

FHL: Men bara så att jag är säker, du hade inte träffat henne två veckor innan utan ni hade 
bara kontakt via telefon?

MT: Dessutom så var det hon som ringde upp mig. Jag brukar inte ringa upp henne eller 
någon av dem. 
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FHL: Nej men ni träffades inte, stämmer det?

MT: Nej nej nej. Sedan jag lämnade Norberg så har jag inte träffat henne. 

FHL: Känner du igen det här telefonnumret som jag kommer läsa upp nu, 076-446 96 63?

MT: Nej mitt telefonnummer är 073-73…Ärligt talat så, alltså jag har till och med hunnit 
glömma mitt eget telefonnummer. Jag har glömt persiska, jag vet inte riktigt vad jag pratar 
om och så.

FHL: Okej. Det här telefonnumret var i alla fall angivet som det telefonnumret som biljetten 
skulle skickas till.

MT: Om numret vet jag inte men däremot så skickade man en bild på det till mig. Alltså jag 
fick ta emot en bild.

FHL: Telefonen som det där numret går till, den låg i din klädkammare i Halmstad, i 
Oskarström. 

 (Tolken ber FHL att upprepa).

FHL: Telefonen som det här numret går till, den låg i din klädkammare i ditt rum, och i den 
har vi hittat de här biljetterna fast någon har försökt radera dem men vi har hittat det som 
raderat material i den telefonen. 

MT: Ingen aning. Jag har ingen aning om något över huvud taget. Det enda jag vet är att jag 
befinner mig här och jag mår dåligt, jag gråter natt som dag och jag undrar varför jag har 
drabbats av ett sådant elände bara. Det är något som jag inte har koll på. Jag vet inte. Alltså 
jag har, jag har sagt tidigare att jag är beredd att bli avrättad, ni får gärna avrätta mig, men 
fortfarande så ser jag att jag inte har gjort det här mot  som har för avsikt att sätta 
dit mig. Men hur som helst så är jag beredd att dö även om jag inte har gjort något sådant. 

FHL: Men Taher, nummer ett, i Sverige avrättar vi inte människor. Och nummer två, så är 
inte jag här för att sätta dit dig men för att utreda brott. Och som du har märkt så lyssnar jag 
ju på vad du berättar och kollar upp de sakerna också. Men ju mer vi tittar desto mer frågor 
kommer det ju upp och saker som inte stämmer. 

MT: Alltså det enda som jag har klart för mig är att jag befinner mig här på Häktet i 
Sollentuna och ingenting annat. Förutom det, jag är väldigt ledsen, jag har tappat, både tappat 
hår och fått grått hår. Jag vet inte varför jag är här, när jag blir avrättad och så. Sedan så 
kommer jag också ihåg att jag har tre barn och det är allt vad jag minns. Jag kommer inte ihåg 
någonting annat utöver det. 

FHL: Mm. Jag har full respekt för att det är jobbigt att sitta häktad. 

MT: Alltså det är först nu jag pratar persiska med någon men i övrigt så kommer folk och 
pratar på svenska med mig som jag inte fattar. Antagligen så förstår jag enstaka ord och så 
men däremot så begriper jag inte att, ja men idag så var det en kvinna, en svensk eller jag vet 
inte en svensk eller icke-svensk, men hur som helst, en som pratade på svenska med mig i 
tjugo minuter och jag antagligen uppfattade, något ord bara utifrån vad som sades, och jag är 
väldigt ledsen och jag vet inte riktigt vad som är vad. 

FHL: Men det som rör utredningen, det pratar du bara med mig om eller någon kollega till 
mig och då är Anders också alltid med. Men jag förstår att saker är jobbigt men jag vill ändå 
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ta två saker till. Det här telefonnumret och den telefon som vi hittade hemma hos dig där 
biljetterna fanns, den telefonen har kontakt med och den har kontakt med  

 under din resa från Halmstad och upp norröver i Sverige. Analysen av den här 
telefonen är inte klar än och vi håller på och översätter saker men det jag kan säga är att den 
har kontakt med  och att de här biljetterna finns i den. Vi kan också se på en 
övervakningsbild från Stockholm att du bär med dig två telefoner. Här ser man att du står 
med två telefoner. Jag vet inte, syns det? Här... Man får vrida på, vrid som ni vill för att se att 
du har två telefoner i handen.

ADV: Ser du Taher?

MT: Ingen aning varför jag håller två telefoner i handen. Det vet jag inte.

FHL: Ja. Men var det, är det så att du använt den där telefonen för att ha kontakt med ?

MT: Nej jag har inte haft, jag har inte alls haft kontakt med  Jag vet inte vem hon 
är.

FHL: Nej. Men du förstår att telefon som har kontakt med henne hittas hemma hos dig?

MT: Ingen aning. Jag har bara haft en telefon som jag använder mig av. Jag har aldrig haft 
tillgång till två telefoner och ingen kontakt med någon via två stycken telefoner. 

FHL: Nej men vi är inte, alltså jag förstår om du tycker det är jobbigt, men samtidigt så hittar 
vi telefoner och i den här finns det bilder på dig, det finns kommunikation. Allt tyder på att 
du har använt den också.

MT: Jo men kontakten har skett via den telefonen men då har jag haft kontakt med någon för 
en eller två månader sedan dessförinnan och när jag haft någon gammal telefon, när om den 
hunnit bli gammal, då lämnade jag den hemma och så skaffade jag den här telefonen.

FHL: Mm. Vilken telefon pratade vi om nu? Var det den som jag , din riktiga telefon eller 
den här?

MT: Vad menar du med riktiga telefonen?

FHL: Den telefon som ditt telefonnummer går till och den som du i det första förhöret 
berättade var din egen.

MT: Jo men jag menar den telefon som var hos mig och Polisen omhändertog, den som har 
ett nummer 07 (ohörbart) eller så, det var tidigare alltså när jag var i Norberg och hade 
kontakt med  och att vi umgicks och tog promenader tillsammans och allting i Norberg. 
Vi tog långa promenader, två tre timmars långa promenader, och var med varandra och sen så 
kom vi hem tillsammans och där åt vi mat och så. Därefter så följde jag med henne, hem till 
henne så att säga, och ja vi stod varandra nära och, som syskon alltså, som en syster och bror. 
Inte mer än så.

FHL: Mm. Men den här telefonen som har kontakt med  den följer också den här 
kartbilden som jag visade tidigare. Den och din nuvarande telefon rör sig tillsammans. Och 
därför påstår jag att du hade kontakt med  senare än de tio till tolv dagar som du 
har berättat om.

FHL: Du har sagt att du inte har träffat  sedan du reste, sedan du flyttade från Norberg. 
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Stämmer det?

MT: Jag har inte sagt att vi inte hade kontakt med varandra. Det hade vi visst.

FHL: Träffades ni efter att du flyttade från Norberg?

MT: Nej, men vi hade kontakt med varandra.

FHL: Ja men träffades ni fysiskt?

MT: Nej, men när samtalet sker på telefon, hur kan vi träffas fysiskt?

FHL: Nej. Men då tolkar jag rätt att ni inte har träffats fysiskt?

MT: Nej. Vi träffades inte fysiskt. Sedan flyttade, då flyttade jag. 

FHL: Okej.  berättar ju att ett par veckor, hon var inte säker exakt, men ett par veckor 
innan den här händelsen så var du och besökte henne. Ni var bland annat och handlade 
tillsammans i Avesta har hon berättat. Stämmer det att du var och träffade henne då?

MT: Nej det handlar inte om ett par tre veckor. I så fall så kan det handla om en och en halv 
månad eller så jag menar. Och dessutom så den här gången när jag åkte iväg var det Marjan 
som betalade för resan. Jag menar, jag har inte tillgång till så mycket pengar så att jag 
behöver kosta på mig resor på grund av vem som helst. 

FHL: Nej det undrar jag också. För du lägger pengar. Den 23 mars, alltså en månad innan det 
här du är misstänkt för. Förlåt, den, på kvällen den 22 mars ska det vara. Då reser du från 
Göteborg via Stockholm och Gävle och kommer fram till Avesta tidigt på morgon den 23 
mars. Och sedan reser du hem igen på eftermiddagen 17:35 den 23 mars från Avesta via 
Göteborg. 

MT: Ja jo men det stämmer. Det var någon vän till mig som skulle resa till Tyskland och 
meningen var att träffa den personen och intervjua och utbyta några ord och så. Dessutom så 
var personen skyldig mig fyra fem tusen och jag skulle få pengarna tillbaka också. Det 
handlade inte om att träffa  eller något sådant. 

FHL: Vad heter den kompisen du skulle träffa då då?

MT: Han heter Ali. 

FHL: Ali.

MT: Ja.

FHL: Har han också bott i, vart bodde han då?

MT: Även han bodde i Norberg. 

FHL: Var det i Norberg ni träffades?

MT: Vi hade träffats någon gång och pratat med varandra i telefon alltså. Men sen så sökte 
han sig till Tyskland och jag vet inte vart vidare från Tyskland.

FHL: Okej. Tidigt, i ett tidigt förhör med  så berättade hon att du hade kommit och 
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besökt henne och att ni då hade varit och handlat. Hon berättade lite om den utflykten ni 
gjorde och vad ni handlade och så. Nu hittar vi de här tågbiljetterna som du har haft som 
stämmer överens i tid. Och när vi tar in kontoutdrag så ser vi att  var och handlade just 
det här datumet i den butiken, då du uppenbarligen var där också. 

MT: Jag menar, du säger att vi har varit på utflykt eller fest eller så, så kan jag dementera det 
med detsamma. Alltså det fanns varken någon utflykt eller fest och om det är  
som har berättat om det. Det handlar bara om falska uppgifter och lögner som hon har 
kommit med.

FHL: Okej. 

MT: Det stämmer att jag har följt med henne och handlat och så men däremot så har jag inte 
varit där på grund av henne så att säga utan jag hade ett ärende att sköta och jag sökte mig dit 
på grund av ärendet. Det var inte något tal om att jag skulle följa med henne och handla eller 
egentligen något. Det handlade inte om det.

FHL: Men i två månader Taher har du sagt att du inte har träffat  sedan du 
flyttade från Norberg.

MT: Som sagt så fungerar inte minnet och hjärnan så bra så att jag skulle sitta och berätta allt 
i detalj men däremot så är jag, besöker handlade inte om att träffa  utan jag var 
där på något ärende och så skulle jag liksom, det handlade om att göra upp med pengar, om 
pengar och så (ohörbart). Och jag fick ett samtal av  som berättade var jag var 
någonstans. Och jag berättade om det, var jag var och sedan undrade hon vad jag gjorde och 
så jag berättade att jag var där på ett ärende och sedan så undrade hon om vi kunde ses. Och 
jag gick, hur ska man säga, på gatan där jag plockade upp henne. Så egentligen handlade inte 
eller besöket om att träffa  utan jag hade ärenden. Så om besöket hade handlat om 

 då skulle jag ha sagt klart att jag var där för att träffa  Men det 
handlade inte om det. Alltså det är ungefär om du känner försvararen och är här för att träffa 
honom och du känner jag också, jag ringer till dig och undrar vart du är. Du berättade att du 
är här och sedan undrar jag om du kan följa med mig till butiken för att handla. Det var inte 
mer än en sådan relation. 

FHL: Vilken bil hade du då då, den gången?

MT: Jag hade ingen bil som, det var någon vän som följde med mig. Jag minns inte vad 
personen hette och så det var bara den gången jag, jag träffande den personen, så jag minns 
inte ens vad personen heter.  Alltså jag vet inte vem han var, vad han gjorde och så, alltså 
under de här två månaderna som jag har vistats här har det påverkat minnet totalt alltså. Allt 
har raderats ur minnet.

FHL: Det verkar ju inte så. Du berättar ju om saker som har skett.

FHL: Det är en sista grej som jag ska fråga om och det är följande. Klockan 17:12 den 21 
april, nej förlåt17:17, då ringer du till Ali Karimi. Det är Ali Karimi som har hjälpt dig och 
boka tågbiljetterna. Minns du vad det samtalet handlade om?

MT: Jag känner inte till datumet men däremot så är det alltid Ali Karimi som har hjälpt köpa 
biljetter. Förutom Ali Karimi så har jag inte någon annan som kunde hjälpa mig på det sättet 
och varje gång jag har berättat för honom att jag var i behov av att köpa biljetter och undrade 
om han kunde ställa upp, så sade han absolut. 
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FHL: Mm. Bara för att, det datumet är samma datum som du misstänks för att ha knuffat ner 
 i hålet och våldtagit henne. Och när du ringer det här samtalet då befinner du dig vid 

brottsplatsen, en mast som täcker brottsplatsen. Och Ali Karimi berättade att du hör av dig till 
honom för att du behöver hjälp att komma till Avesta. 

MT: Jag minns inte att jag skulle ha ringt till Ali Karimi då.

FHL: Han kunde inte hjälpa dig för han befann sig på en annan plats. Du ville ha skjuts till 
Avesta för att kunna ta tåget därifrån. Det är vad Ali säger i förhör till oss då. 

MT: Det vet jag inte. Jag minns inte. Antagligen har Ali Karimi sagt så. Men jag minns inte.

FHL: Ja han har sagt så. Du sade till mig tidigare att du ville att vi skulle prata med 
människor omkring dig som kunde berätta om lite hur du är som person. Det kan du väl 
fundera, och tillsammans med din försvarare i sådana fall, om det är någon särskild person 
som ni vill att vi ska prata med. 

ADV: Vi återkommer.

FHL: Så du behöver inte svara nu utan ni, ta med den frågan till din advokat sedan.

ADV: Vi pratar om det själva sedan du och jag nästa gång vi har ett möte. 

MT: Jag förstår inte riktigt vad du menade den här frågan eller uttalande.

FHL: Nej men det är mer, som jag sade tidigare så är inte jag här för att sätta dit dig utan för 
att utreda brott och i slutet av förra förhöret sade du, ni kan prata med flera personer, de kan 
bekräfta det jag säger hur jag är som person. Och därför vill jag att du tillsammans med din 
advokat funderar på om det är någon person du vill att vi faktiskt pratar med i den här 
utredningen. Men du behöver inte svara nu utan ta det med Anders först. Har du några frågor 
Anders?

ADV: Nej det har jag inte. 

FHL: Är det någonting Taher du vill berätta för mig nu?

MT: Alltså minnet är raderat nu, jag kommer inte på någonting och jag vet inte ens om jag 
ställer någon fråga. För efter tre dagar sedan så till och med så jag gått ner på halvlågor så och 
då tittade de på mig (ohörbart) cell och, men därefter så berättade jag att jag inte kommer 
begå självmord för att jag har ju tre barn att tänka på. Men hur som helst så blir inte minnet, 
alltså det är minnet som sviker, jag vet inte vad det är så att säga. 

FHL: Vill du att jag pratar med personalen här på häktet om att du mår dåligt psykiskt?

MT: Alltså (ohörbart) så har jag fått mediciner, en tablett som jag använde tidigare i fyra fem 
dagar och för två tre dagar så fick jag ännu en variant av tabletter.

FHL: Okej. Ja i sådana fall säger du till för då pratar jag med personalen. 

MT: Okej.

FHL: Bra. Men då var det ingenting mer nu utan vi kommer att avsluta förhöret och sedan 
medans vi har kvar dig sedan ska vi fylla i några blanketter här bara. Så förhöret av slutas nu 
klockan 13:52. Och rättelse 12:52.
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FHL: Och då gäller det då misstanke om försök till mord och våldtäkt vid Långgruvan i 
Norberg. 

FHL: Bra, då börjar vi. Det här Långgruvan Taher, vet du vart det ligger någonstans?

MT: Nej jag vet inte vart det är, vart det ligger. Jag vet inte ens vad som har hänt. 

FHL: Nej. Jag tänkte förevisa dig en kartbild bara på vart det här ligger någonstans. Här 
ligger Norberg, här ligger Avesta och då går den en ganska stor väg, 68:an, mellan Avesta 
och Norberg. Och här vid den pilen ligger Långgruvan. 

MT: Jaha. 

FHL: Mm. Man får åka upp på små vägar för att komma dig. 

MT: Okej. 

FHL: Men då vet du vart det ligger någonstans.

MT: Ja jag ser det fram på kartan. 

FHL: Mm. Då tänkte jag visa den här kartan också. Vi har pratat om olika ställen i förhör. 
Här står det målsägarens bostad. Pilen visar alltså  där  bodde och där du 
också har bott. Och här ligger Långgruvan. Här ligger tågstationen Avesta Krylbo. Biltema 
där vi såg dig på filmen. Och här ligger bensinstationen Preem där vi hade hittat ett kvitto. 

MT: Mm. 

FHL: Men då har du fått se vilket område vi är i alla fall. 

MT: Vadå för område då i så fall?

FHL: Alltså området Norberg, Avesta och Långgruvan. Det vi har pratat om. 

MT: Okej. 

FHL: Bra. Har du någon gång varit i Långgruvan?

MT: Det kan hända att jag har passerat den bara så där men nej inte så. 

FHL: Ute på stora vägen då eller ända vid själva gruvan?

MT: Alltså stora vägen och sedan att jag brukade cykla ibland. 

FHL: Okej. Så här ser det ut Långgruvan taget från ett foto från luften. Det här är en gammal 
ruin. Så här ser det ut, eller såg det ut i april när man fotograferade där. 

MT: Okej. 

FHL: Känner du igen att du har varit här någon gång?

MT: Nej jag kommer inte ihåg det här stället nej. 

FHL: Du har inte varit där?
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MT: Nej jag kommer inte ihåg det alls, att jag har varit där. 

FHL: Då ska jag visa också då att, eh ska vi se, här, ser du att det är ett svart runt här?

MT: Ja.

FHL: Det är, var i det gruvhålet som  hittades. 

MT: Mhm.

FHL: Och här är en närbild på det.

MT: Mhm.

FHL: Så då har du fått se hur det ser ut där. 

MT: Ja, jag ser.

FHL: Bra. Ska titta på, den här tröjan, är det en tröja du känner igen?

MT: Det var min frus. Jag hade gett den till henne. 

FHL: Var det din frus?

MT: Jo det var fruns. Jag hade gett alla fruns kläder till henne.

FHL: Okej. Hade du gett den, dem till  eller?

MT: Ja precis. 

FHL: Ja okej. Så det, bara så jag förstår, det var din frus men sedan har du gett den till ?

MT: Ja. Inte bara den, jag har gett andra kläder också till henne. 

FHL: Mm. Men då känner du igen tröjan?

MT: Ja. 

FHL: Den här tröjan hittades efter vägen upp mot Långgruvan, på en grusväg. 

MT: Jaha.

FHL: Den låg lite gömd nedanför det här trädet, in i ett hål. 

MT: Mhm.

FHL: Är det du som har lagt tröjan där?

MT: Nej, jag sade ju det förra gången också. Det var två andra kvinnor som, de hade någon 
plan för att ja sätta dit mig på något sätt. Det har jag redan sagt. 

FHL: Ja det har du berättat. Men då är det inte du som har lagt den här tröjan där?
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MT: Nej. Jag sade ju de där kvinnorna har ju själva, ja att de har haft en plan för att sätta dit 
mig helt enkelt. 

FHL: Ja det är Marjan och du pratar om då?

MT: Ja jag menar dem två. Ja det är de som har, det är deras plan. 

FHL: Okej. Vi undersökte den här tröjan som vi hittade och då var den trasig under ena 
ärmen...

MT: Mhm.

FHL: Och  har berättat i förhör att när hon kämpar emot för att inte bli nedkastad i 
hålet, då sliter du och drar i henne så att hennes kläder börjar gå sönder. 

MT: Ja.

FHL: Mm. Var det så att ni bråkade och hennes kläder började gå sönder?

MT: Jag säger nej, jag har ingen information om detta.

FHL: Nej. Men du, det ser ut som att du ler.

MT:  Nej alltså för att det här är förtal och jag kan inte se mig själv skyldig till det här brottet.

FHL: Ja. Förtal, vart det så?

MT: Ja det är förtal.

FHL: Mm. Okej. Ja.  har också pekat ut att den här tröjan är hennes. Och som sagt, den 
hade skador som att den hade slitits sönder. Känner du igen de här kläderna?

MT: Jo. 

FHL: Ja, det är ju kläder då som vi hittade hemma hos dig.

MT: Ja det är mina kläder.

FHL: Mm. Och när vi tittar på övervakningsfilmer från tågresorna och så, så i alla fall när du 
reser till Avesta Krylbo så verkar det vara de här kläderna du har på dig. 

MT: Ja. 

FHL: Det stämmer att det var så?

MT: Ja.

FHL: Och då ska jag bara säga att det vi ska titta på nu är skjortan och för bandspelarens 
räkning då så har den beslagsnummer BG45646-8. Den skjortan hade också en skada. Här. 

MT: Den hade fastnat på papperskorgen när jag samlade burkar. Jag fastnade i papperskorgen.

FHL: Vart då någonstans?
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MT: I Halmstad. 

TOLKEN: Förlåt, han sade också samma dag skedde detta.

MT: Nej. Det var inte samma dag. Det var två dagar innan den händelsen. 

FHL: Okej. Så den var trasig redan när du åkte då?

MT: Ja. Eftersom pengarna inte räckte, så det var därför jag samlade burkar, det är pengarna 
jag fick från Migrationsverket.

FHL: Mm. Men varför åkte du iväg på en resa med trasiga kläder?

MT: Jag hade jacka på mig så det räcker väl. Har man jacka på sig, så det gör väl inget om 
det är lite trasigt. 

FHL: Du hade ju andra hela kläder hemma också.

MT: Jo alltså jag tyckte om den här mera. 

FHL: Okej. Jag påstår att den här skjortan och  tröja gick sönder i samband med 
brottet. 

MT: Nej. För det första, jag vet ingenting om själva brottet, och den här har ju, den hade gått 
sönder tidigare.

FHL: Okej. Ja och bara för bandspelarens räkning så ska jag nu säga att  tröja hade 
beslagsnummer BG51020, punkten 1.

MT: Mhm.

FHL: Jag tänker vi ska prata lite om din relation till  Det finns uppgifter i 
förundersökningen om att det är så att du var kär i  

MT: Nej alltså vi umgicks ju åtta nio månader, vi gick och promenerade på kvällarna, vi har 
liksom flitig kontakt men, jag hade inte minsta tanken på att jag skulle ha varit kär i henne på 
något sätt. 

FHL: Okej. Det finns uppgifter om att du också ska ha friat till henne, att du ska ha velat gifta 
dig. 

MT: Nej jag sade till henne att du, hon får göra vad hon vill, om hon vill gifta sig eller vad 
hon vill göra. Men så länge hon lämnar mig ifred. Men det var ingenting sådant.

FHL: Men har du någon gång friat till henne, att du vill gifta dig med henne?

MT: Nej det har jag inte gjort eftersom jag, hon är 22 år gammal och jag är 47, så att jag är 
mycket äldre, dubbelt så mycket äldre än henne. 

FHL: Okej. Jag har pratat med en vän till dig som heter Akbar Mohebi. Känner du honom?

MT: Ja.

FHL: Han berättar om att du är, var en verkligen hjälpsam man som hjälpte honom väldigt 
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mycket. 

MT: Ja.

FHL: Och att du, han inte hade någonting ont att säga om dig.

MT: Nej. 

FHL: Men han berättar också om att du för honom berättat om att du var kär i . 

MT: Alltså, nej det var för att visa, det var inte så, att jag skulle vara intresserad. Men det var, 
fanns ju folk, alltså killar som var efter henne och jag sade det är ingen, ingen får, ger sig på 
henne eller göra någonting och det tyckte hon också om.

FHL: Okej. Akbar berättade också att du vid flera tillfällen skulle ha friat till  men att 
 hade sagt nej. 

MT: Nej jag har aldrig friat till henne. Det kan hända att han, Akbar, har missuppfattat det 
eller hört fel. 

FHL: Okej. Ja, för han sade att han såg dig som en god vän och att ni ofta pratade mycket 
med varandra. 

MT: Ja vi umgicks ju mycket. Vi pratade mycket med varandra, cyklade, kom och åt 
tillsammans, så. 

FHL: Mm. Ja. Akbar har sagt det men du säger att han måste ha missförstått då?

MT: Alltså jag förstår inte vad han har fått det här, men jag har inte sagt det till Akbar. Jag 
har varken gjort eller sagt det, att fria till henne.

FHL: Nej. Okej. I din mobiltelefon så finns  telefonnummer sparat som en 
Telegramkontakt…

MT: Mhm. 

FHL: Och det är ju då i din telefon som har beslagsnummer BG45646, punkten 1. Och i den 
satt ditt telefonnummer som slutar på 820. Där är hon döpt till Kära  i telefonboken.

MT: Mhm. 

FHL: .

MT: Jag vet inte vad  är faktiskt. Jag har inte, det har jag ingen aning om. 

FHL: Så här såg det ut i din telefon. Och det där som nu står på persiska har vi skickat för 
översättning. Och då har de då översatt det att det är ett tillgivenhetsuttryck som betyder 
ungefär kära.

MT: Aha. Ni menar alltså det är kära, det är det du menar eller?

FHL: Ja de har översatt det här som att det står kära  

MT: Aha. Ja alltså det är någonting man säger så till kvinnor eller så. Till mannen säger man 
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herr, till kvinnan säger man jan. 

FHL: Okej. Så det är därför det står så i din telefon?

MT: Ja precis. Nej det här är inte någonting med kärlek att göra. Så det är inte, det är inte så 
som ni skulle tolka det.

FHL: Okej. Du kommer ihåg att jag berättade att vi hade hittat en till telefon, i en ryggsäck 
hemma i ditt rum. Och då ska jag bara berätta några saker som finns med i den då. 

MT: Mhm.

FHL: Bland annat så fanns tågbiljetterna till Avesta där. De hade raderats ur telefonen men vi 
kunde se dem ändå. Sen finns det en konversation från den 22 mars. Det var då som du 
skulle, det var då som du hade biljetter också till Avesta Krylbo, när du skulle träffa en 
kompis har du berättat.

MT: Ja.

FHL: Då skriver du på kvällen eller eftermiddagen klockan tio i sex ungefär till  "Hej 
älskling. Läget. Jag ringer dig ikväll". Hon svarar; "Okej". Och sedan senare vid kvart i åtta 
så skriver hon; "Hur långt har du kommit". Då svarar du; "Hej älskling. Jag ringer om ungefär 
20 minuter". Och på morgonen skriver du, dagen efter,; "Hej älskling. God morgon. "Och 

 svarar; "Hej. Hur långt har du kommit". Det första jag vill fråga är varför du skriver 
älskling till henne om det inte var så att du var kär eller hade en relation till henne. 

MT: Det är så, det är bara väldigt snällt och fint sagt. När man, jag var en väldigt god och 
renhjärtad. Så även om vi pratat nu ett tag med varandra. Så skulle jag kalla dig för, älskling. 
Men förlåt, det här kan tolkas på olika sätt. Jag kan kalla dig för kära. 

TOLKEN: Jag vet inte, jag kan inte säga vad det står på persiska, om du kan tala om för 
tolken, prata nu så att…

FHL: Mm vi ska se. Jag kan ju inte tyda vad det står. Och det kommer vi att titta på sedan.

MT: Alltså jag kan inte, jag kan tyda det där på olika sätt. Det är så jag kan säga. Det är, men 
jag har inte de där tankarna som ni tror. 

FHL: Okej. Ja nöjer mig så. Men det verkar ju inte som att det var kompisen du skulle åka 
utan anledningen var att resa och besöka henne då hon frågar hur långt du har kommit. 

MT: Nej det var inte henne jag skulle, men hon visste att jag skulle åka. Men det var inte 
henne jag skulle åka till. Jag sade inte att jag skulle träffa en kvinna till  Jag sa att jag 
skulle träffa en man. 

FHL: Mm. Men det här var inte resan nu, sista resan, det här var resan i mars som du gjorde 
när du hade sagt att du skulle träffa en kompis…

MT: Pratar du inte om den andra resan eller?

FHL: Jag pratar om den resa som du gjorde i mars där du i förra förhöret berättade att du 
skulle träffa en kompis för att han var på väg att flytta till Tyskland. 

MT: Ja.
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FHL: Mm. Det är i samband med den resan som du har den här konversationen med  
när du är på väg. I förra förhöret sade du att du, att hon ringde dig när du råkade vara i 
området. 

MT: Ja. Hon förstod inte riktigt vart jag var så jag sade vart är du och jag sade att jag var i 
Norberg.

FHL: Mm. Men på vägen dit så frågade ju hon hur långt du har kommit. Så det verkar ju som 
att ni hade bestämt att du skulle komma dit. 

MT: Hon visste att jag skulle gå till Norberg för att (ohörbart)vägen är tio minuter, så att hon 
visste ju att jag var på väg dit. 

FHL: Mm. Förra gången sade du att hon bara ringde dig när du redan var där. Men här ser vi 
att ni hade kontakt innan och på vägen när du är på väg dit.

MT: Och på morgonen ringde hon igen. Hon sade när du kommer hit så säg till så att du kan 
åtminstone köpa mig resväska, och det gjorde jag också. 

FHL: Mm. Okej. I den här telefonen så på kvällen den 21 april. Då pratar vi alltså den andra 
resan, då när brottet ska ha ägt rum. Så på kvällen när du har kommit tillbaka till Stockholm, 
så kan man se att du gör ett besök på en internetsida. Och där har du då sökt efter hur, vad 
man tar bort fingeravtryck eller vad som kan ta bort fingeravtryck.

MT: Jag förstår inte. 

FHL: Det här är ett klipp ifrån hemsidan du besöker med den telefonen…

MT: Ja.

FHL: Och det är en artikel om hur man tar bort fingeravtryck.

MT: Nej det där kommer jag inte ihåg. Det förstår jag inte alls. 

FHL: För mig blir det ju lite intressant. För du misstänks ha begått brott där tidigare under 
dagen, lämnat brottsplatsen och kommit till Stockholm och då besöker du en sida som 
handlar om hur man kan ta bort fingeravtryck. 

MT: Alltså jag har ju sagt det. Om jag hade begått brott så hade jag inte varit här, då hade jag 
flytt härifrån. 

FHL: Ta det där igen.

MT: Ja jag har ju sagt det tidigare. Jag har inte begått något brott. Hade jag begått brott så 
hade jag inte stannat kvar här. Då hade jag flytt härifrån.

FHL: Okej. Vart skulle du ha flytt då?

MT: Ja till vilket annat land, att inte hamna hos Polisen.

FHL: Mm. Minns du att du har gjort de här sökningarna eller besökt den här sidan?

MT: Alltså jag kommer inte ihåg att jag skulle ha gjort någonting sådant, att jag skulle ha 
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tagit upp den från min mobil, det gör jag inte.

FHL: I den här telefonen så finns ett skärmklipp från Google. Vi kan inte säga om 
skärmklippet har tagits av den telefonen eller om det har skickats till telefonen, men bilden 
finns sparad. Och då är det då en bild som handlar om "nyheter händelser om kvinna som har 
fallit ner i en brunn".

MT: Mhm. Ja jag ser bilden men jag förstår inte riktigt vad det innebär. Ja att någon skulle ha 
hamnat i en grop ja.

FHL: Mm precis. Är det du som har sökt efter de här nyheterna eller är det någon som har 
berättat för dig om det här?

MT: Jag vet inte faktiskt inte vem har tagit de där bilderna. Den, jag har ingen aning, om det 
skulle ha tagits från min telefon eller vad det kan innebära. Jag har ingen aning om.

FHL: Jag ska förklara då. Bilderna man ser, det är sådana bilder som kommer upp när man 
söker på Google. Och bilden som vi har hittat i din telefon är en screenshot, ett skärmklipp. 

MT: Det kan vara att det var en tjej som hade hamnat i någon grop i Iran. Att om det är det 
jag har tagit bild på. 

FHL: Mm. Ja nu var det ju en tjej som hade hamnat i en grop i Norberg också och det är du ju 
misstänkt för att vara skyldig till att ha sett till att hon gjorde.

MT: Jag har inte gjort det. Jag har ju liksom inte ens skadat en katt i mitt liv så det är inte jag. 
Ni säger jag var i kär i henne. Var jag kär i henne så skulle jag ha ringt mamman och frågat 
efter hennes hand och hade gjort det liksom officiellt.

FHL: Har du någon gång haft någon kontakt med  mamma?

MT: Jo en gång har jag haft kontakt med henne. 

FHL: När var det då?

MT: Nej det var så att  hade bett för att, hon sade att mamman var inte så snäll mot 
henne, att mamman var inte snäll mot henne och så där, så att hon ville att jag skulle prata 
med mamman. Och, men sedan ville mamman ge luren till vakterna och du vet lite grann 
sådana där saker, så det är dig jag vill prata med. Jag ville bara att hon ska bete sig mer 
schysst mot henne.

FHL: När var det här?

MT: Det var ett par månader innan det som hände eller en månad eller så. Och sedan var det 
en och samma, vid samma tillfälle när flickan försvann. Mamman frågade om jag visste vart 
hennes dotter var.

FHL: Just det. Det var då hon ringde dig på eftermiddag där.

MT: Mm. Hon pratade med mig och sedan pratade hon med min dotter.

FHL: När fick du reda på att det hade hänt någonting med ?

MT: Samma dag hörde jag från mamman. 
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FHL: Mm okej. Hur reagerade du då?

MT: Jag blev väldigt förvånad att, först tänkte jag liksom vad har hänt stackars tjejen, och 
sedan tänkte jag varför ringer, jag tänkte varför ringer mamman mig, tänkte jag. 

FHL: Mm. Har du haft någon kontakt med någon annan i  familj?

MT: Nej. Jag har bara haft kontakt med henne och jag har liksom betett mig schysst och god 
mot henne. Det finns ingen ondska i mig över huvud taget. Och mamman har jag ingenting, 
jag känner inte henne.

FHL: Nej. Har du någon gång pratat med  pappa?

MT: Nej bara en man berättade att hennes pappa var där, och att hon är min, att hon har varit 
min granne eller någonting sådant. 

FHL: Okej. Vadå att, jag förstod inte. Vad hade (ohörbart)…

MT: En av mina vänner jobbade i Malmö…

FHL: Mm.

MT: För att flickan sade att pappan jobbade någonstans så, också samma ställe, och jag 
frågade den här personen, jobbar det en man med den där beskrivningen.

FHL: Okej. Så du har aldrig pratat med honom själv?

MT: Nej. Jag vet inte ens hur han låter. Jag har aldrig pratat med mannen. 

FHL: Okej. Vet du hur det såg ut, hade fått uppehållstillstånd?

MT: Jag vet inte. Hon berättade aldrig för mig om hon hade fått det.

FHL: Okej. När jag pratade med Akbar så sade han att du hade ringt en dag, du var väldigt 
glad för att  hade berättat att hon hade fått uppehållstillstånd. 

MT: Hon hade fått något papper och jag sa, ta en bild på det. Jag var inte säker på att det var 
uppehållstillstånd och jag sade till den här Akbar också att jag var inte säker att det var 
uppehållstillstånd. Men jag sade att det kan vara det. 

FHL: Så du vet inte om hon hade uppehållstillstånd eller inte?

MT: Nej det vet jag inte. (TOLKEN: Jaha). Hon hade fått, hon sade det hade kommit brev 
från Migrationsverket. Jag sade till henne att hon ska skicka en bild men det gjorde hon aldrig.

FHL: Okej. Så du är inte säker?

MT: Nej. 

FHL: Mm. Vi har ju, om jag inte räknat fel, så är det tre månader snart som du har suttit, eller 
du har passerat tre månader som du har suttit häktad. Vi är inte riktigt klara med utredningen 
än men vi börjar närma oss. Så vi kommer att träffas någon mer gång så här. 
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ADV: Vill ni berätta veta vad som är kvar på, vad väntar vi på?

FHL: Ja. Jag tar det sedan. 

ADV: Okej.

FHL: Men är det någonting nu de här tre månaderna som du känner att du inte har fått berätta 
för mig i de här förhören?

MT: Jag har ju, de tre månaderna så har jag blivit ganska glömsk, så jag bara går in i cellen 
och att jag pratar för mig själv. Jag tänker liksom ibland jag befinner mig i Iran ibland, jag 
befinner mig i Afghanistan och att jag pratar med mig själv eller så läser jag böcker. 

FHL: Mm. Men om händelsen då är det någonting du vill berätta?

MT: Nej. Nej det vet jag ingenting om så. Jag har ingen aning om det här. Förut fick jag en 
halvtimme ute och promenerade, nu går jag bara en timme. Alltså det är bara, det svartnar 
framför ögonen. Det, jag vet inte själv vad som händer.

FHL: Mm. Anledningen till att jag ställer den här frågan det är ju att det är nu du har chansen 
att berätta även för mig om det är något du vill berätta.

MT: Ja. Jag berättade ärligt så jag har ingenting att prata om, eller jag har inte ljugit om 
någonting så. Jag har berättat allt. 

FHL: Mm. Bra. Jag tänker det där med vad som är kvar tar vi efter att vi har avslutat förhöret.

AVD: Då gör vi så.

FHL: Är det någon fråga från dig Anders?

ADV: Nej. 

FHL: Någonting från dig Taher du vill lägga till nu?

MT: Jag har inga frågor men om du tycker någonting som inte är sagt får du ställa den. 

FHL: Mm. Men då kommer jag att stänga av inspelningen och avsluta förhöret så ska vi prata 
lite praktiskt när vi har tolken kvar. Förhöret avslutas klockan 10:28.
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FHL: Och du har ju då sagt att ni hade sex i bilen. 

MT: Ja.

FHL: Vet du vad klockan var när det skedde?

MT: Jag minns inte exakta datumet.

FHL: Nej. Och inte tiden heller då?

MT: Sedan de tre, fyra månaderna som jag har suttit här inne, så jag har tagit, allting är borta 
från mitt minne. Det känns att allting rensats bort från minnet.

FHL: Okej. Mm. Men kommer du ihåg om det var kort efter att hon hade hämtat dig eller om 
det var lång tid efter?

MT: Hon kom och hämtade mig och sedan när vi var i närheten någonstans i Sala, det var då 
som vi har det där samlaget.

FHL: Mm. Och det var det jag tänkte fråga för tidigare har du bara sagt att ni hade sex. Var 
det ett samlag ni hade?

MT: Vi har haft det här samlaget i bilen. 

FHL: Mm. Vart i bilen?

MT: Baksätet.

FHL: I baksätet?

MT: Ja. 

TOLK: Han säger att jag talar persiska så jag hoppas att du förstår mig. Jag sade det, det är 
lugnt, jag förstår dig. Jag hör på honom att han blandar dari fast med lite persiska ord. Men 
det är lugnt, jag kan både och. 

FHL: Mm. Bra. Så ni är överens om att ni förstår varandra i alla fall?

TOLK: Jag förstår honom till 100 procent än så länge, men jag kan fråga honom en gång till. 

MT: Ja.

TOLK: Ja han förstår mig också. Ja.

FHL: Bra. När ni hade samlaget, var det så att du fick utlösning då?

MT: Ja jag har faktiskt kommit och första gången hon torkade med sina trosor och den andra 
gången, det var kondom som vi har använt. 

FHL: Okej. Men du har ju sagt att du var ganska berusad eller drogad när det här skedde.

MT: Ja helt ärligt. Jag var inte alls mig själv, typ hjärnan fungerade inte. När hon gjorde 
saker, jag kunde se vad hon gör, men jag kunde inte själv agera på något sätt. 

Förhör med Amini, Mohamad Taher; 2022-08-11 09:32   diarienr: 5000-K449760-22 59



FHL: Nej. För det jag tänker är att som man kan det ju vara ganska svårt att ha sex eller att 
komma om man är drogad eller berusad och inte själv vill ha sex. 

MT: Jag bara lade mig på baksätet. Så jag bara låg där borta. Allt gjordes av henne. 

FHL: Okej. Och sedan säger du att hon torkade av sig med sina trosor?

MT: Ja. 

FHL: Och vad gjorde hon med dem sedan?

MT: Jag har sett att hon har lagt sina trosor i det här facket som sitter på framsidan av bilen. 
Framfacket där borta hon lade den och den andra, jag vet inte vart hon har gjort med.

FHL: Okej. Ja men då har jag fått lite mer svar på hur det där med sexet tillsammans med 
henne gick till. Jag tänkte, nu ska vi prata om den här telefonen igen som hittades hemma hos 
dig. 

MT: Okej. 

FHL: Hur var det? Är det, var det så att du hade den här telefonen med sig på resan också?

MT: Nej. Jag hade bara min egen telefon. 

FHL: Okej. Är det din telefon då den du…har du använt den?

MT: Nej den där telefonen var ju hela tiden hemma. Så ibland kanske jag spelade biljard med 
den där mobilen, men annars var den bara hemma.

FHL: Då får du förklara för mig varför tågbiljetterna på resan du gjorde fanns i den telefonen.

MT: Jag vet faktiskt inte om, hur den här har skickat till den andra telefonen, för hon har 
skickat till min telefon.

FHL: Mm. Men i bokningen så var det ju telefonnumret som var angivet. Det gick ju till den 
här telefonen också.

MT: Jag vet faktiskt inte. Ni har sagt förra gången också att de här biljetterna fanns på den 
andra mobiltelefonen. Men jag vet faktiskt inte hur det har hamnat där för att, och hon har 
skickat den till min egen mobiltelefon. 

FHL: Mm. Okej. För det vi ska gå igenom lite om nu, då…Ja du kan tolka det, det vi ska gå 
igenom nu…I det påstår vi nämligen att du hade både den här telefonen och din riktiga 
telefon med dig. För vi ser att den här telefonen rör sig tillsammans med din telefon under 
hela resan. Och vi ser på övervakningsfilmer att du har två telefoner. 

TOLK: Jag hörde inte riktigt, vad han hade för mobiltelefon.

FHL: Vi ser på övervakningsfilm att han har två mobiltelefoner.

MT: Jag kan inte säga någonting när det gäller detta för att den där kvinnan kan bara säga 
saker om mig som jag inte kan hålla med och jag kan inte göra någonting åt saken. Jag har 
aldrig haft två mobiltelefoner med mig. Jag har haft bara en. 
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FHL: Okej. Vi pratade ju förut om vad vi kan se för någonting när vi tömmer telefonmaster.

MT: Ja.

FHL: Vi kan se uppkopplingar som telefonen gör och mot vilka master de gör det. Och det 
har vi då tagit in, både på din, om vi nu säger din telefon, din riktiga telefon och den här 
telefonen. Vi har även tagit in listor på  telefon. Jag ska visa dig…översiktligt 
här. Den här fick du se ett utkast på förut. Här ser man hur din telefon då har kopplat upp från 
klockan 11 den 20 april på dagen fram till klockan 11 den 21 april. Det är brottsdatumet den 
21 april. Och då kan man då se hur båda telefonerna har rört sig från Halmstad och via det 
tågspår som du reste med upp till Stockholm och sedan till då Avesta och Norberg. Så här ser 
det ut när man har plockat in alla uppkopplingar. Jag kommer nu att visa dig några specifika 
sådana. Här ser vi ju dig på övervakningsbilder på Stockholms Central på morgonen den 21 
april. Och när du kliver på tåget som går mot Avesta. Då kan man se uppkopplingar på din 
telefon i Stockholm vid Centralen. Sedan, jag lägger så här så att du ser lite också, så kan vi 
titta tillsammans. Klockan 7.58 sedan kom tåget till Avesta/Krylbo. Din telefon gör inga 
uppkopplingar då. Men sedan klockan 10.28 och 10.29 gör den uppkopplingar i Avesta. Och 
senare då så tycks telefonen röra sig mot Norberg. 10.32 och 10.35 kopplar den upp mot en 
mast som heter Kallmorberg. Det ligger mellan Avesta och Norberg, väldigt nära 
Långgruvan. Klockan 10.43 kopplar telefon upp mot en mast som står i Norberg. Tiden det 
tar för telefonen att röra sig överensstämmer med att du färdades med bil. Så nu vill jag ha en 
förklaring på hur det kommer sig att din telefon kopplar upp i Norberg.

MT: Jag har inte alltså åkt från Avesta ditåt. Jag har inte varit i Norberg.

FHL: Har du någon förklaring hur det kommer sig att din telefon kopplar upp där?

MT: Jag har inte någon förklaring.

FHL: Nej. Klockan 11.41 sedan så fanns det ett kvitto från Preem i Avesta. Det hittade vi 
hemma hos dig. 

MT: Mhm.

FHL: Var det du som tankade då?

MT: Jag har inget att säga om det.

FHL: Har du inget att säga eller vill du inte säga?

MT: Jag har inget att säga. Jag har ingenting.

FHL: Okej. Samtidigt som man tankar, det gör man här på Preem, det är där kvittot är ifrån, 
då kopplar telefonen upp mot en telefonmast som täcker det området. Och jag ska väl 
förtydliga då att av de här uppkopplingarna så är det ibland den ena telefonen och ibland den 
andra och ibland båda. 

MT: Jag har bara en mobiltelefon och det är lite konstigt, jag vet inte hur det har hänt att den 
andra telefonen också är uppkopplad där.

FHL: Ja. Men då spelar det inte någon större roll då, för 12:01 så din telefon, kopplar upp på 
en mast i Norberg som står i riktning mot  där  bor.
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TOLK: Ursäkta. Kan du bara ta det igen, namnet på, mot vart?

FHL: Bolagshagen.

MT: Jag har inte alls varit i Bolagshagen. Jag vet inte ens vart ligger Bolagshagen, så jag har 
inte varit där borta. Jag har inte ens varit där. Jag har inte åkt från Avesta mer. 

FHL: Men varför är din telefon uppkopplad mot en mast där då?

MT: Jag vet faktiskt inte. Jag säger att jag har inte ens varit där borta och ni säger att det har 
kopplats där, så jag vet inte.

FHL: Okej. Men då ser vi i alla fall att din telefon är i närheten av  bostad. Sedan 
har vi uppkoppling klockan 13.16 och det är en mast som heter Knallasbenning. Det ligger 
här uppe, men täcker ett ganska stort område. Och här ligger Långgruvan. Kan du berätta för 
mig vad du gör i området i närheten av brottsplatsen?

MT: Jag har inte varit där. 

FHL: Okej. Har du någon förklaring varför din telefon kopplar upp mot den masten då?

MT: Jag har inget att säga om detta. För att som sagt, jag har inte ens passerat från Avesta 
ditåt.

FHL: Okej. Jag vill bara poängtera en sak Taher, att det här är ingenting som  har hittat 
på eller berättat, utan det här är liksom fakta på vart dina telefoner eller din telefon och den 
andra telefonen som vi har hittat, vart de har kopplat upp någonstans. Förstår du det?

MT: Jag har förstått men min telefon har inte varit där. 

FHL: Nej. Sedan då så har, efter att du har varit i området kring Långgruvan, så är telefonen 
tillbaka i Norberg. Den rör sig sedan mot Avesta igen. Och vi ser när du köper rep på 
Biltema. Sedan rör sig telefonen tillbaka då mot Norberg och rör sig mellan två master mellan 
Avesta och Kallmorberg och här ligger Långgruvan. Sedan, den sista uppkopplingen 
telefonen gör klockan, telefonerna gör, klockan 15.31 är vid Kallmorberg. Och det är då en 
mast som täcker Långgruvan. Sedan blir de, vi brukar prata om att telefonerna blir tysta, det 
betyder att de inte kopplar upp. Men klockan 17.12 kopplar din telefon upp igen. Och då är 
du kvar i samma område. Har du uppehållit dig i området kring Långgruvan på 
eftermiddagen?

MT: Nej. 

FHL: Sedan då så börjar den ju senare att röra sig. Det här har vi pratat om men nu ska du få 
se det också. Den börjar röra sig mot Avesta. Den är närmare Avesta sedan 17.32. Och sedan 
kopplar den upp igen mot den mast som täcker Avesta/Krylbo tågstation fram tills dess att 
ditt tåg som du åkte hem med avgår från Avesta/Krylbo. Då rör den sig ner då via, som tåget 
går, till Stockholm, där vi ser att telefonerna är kvar på Stockholms Central under natten. Och 
även då på morgonen när vi ser att du har två telefoner i handen eller i händerna. Och sedan 
kan vi följa den hela vägen tillbaka till Halmstad. Och enligt den här sedan så kopplar den 
upp i Spenshult klockan 13.16. Så vi kan följa telefonerna under den här resan. Trots det som 
jag har berättat för dig nu påstår du alltså att du inte har varit i Norberg, Långgruvan?

TOLK: Kan du säga namnet ursäkta igen?
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FHL: Norberg, Långgruvan.  

TOLK: Norberg, Långgruvan.

FHL: Mm.

TOLK: Mm.

MT: Nej. Jag har inte alls varit där och jag har inte alls haft kontakt med .

FHL: Mm. Vi har ju som sagt var även tagit ut listor på  telefon och det man kan 
se då är att hon också befinner sig, eller hennes telefon i alla fall, befinner sig i området kring 
Långgruvan samtidigt som du gör det. Och sedan så rör hennes telefon sig, den följer med till 
Avesta/Krylbo. Men sedan, lagom när ditt tåg ska gå, då är den helt tyst efter det. Var det så 
att du tog med dig  telefon och stängde av den eller hade sönder den?

MT: Jag har inte någon aning om jag har haft hennes telefon med mig eller jag slagit sönder 
hennes mobiltelefon. Det har jag ingen aning om. 

FHL: Vet du inte om du har gjort det eller har du inte gjort det?

MT: Jag har inte gjort det. Jag har inte haft någonting ifrån . 

FHL: Okej. Jag tänkte att du ska, du har inte delgivits särskilt mycket om vad  har 
sagt om händelsen, så det tänkte jag berätta lite om, hennes uppgifter om vad som ska ha hänt 
den här dagen. Och är det någonting du vill kommentera så gör du det. Jag kommer ibland 
fråga om du har förstått. 

MT: Ja.

FHL: Men så här säger hon. Den här dagen hämtade du upp henne i Bolagshagen. Det var 
bestämt att du skulle hjälpa henne att fixa med WiFi. Du hade också sagt att Ariso skulle vara 
med, alltså din dotter. Men det var hon inte. Du kom dit i en bil som du hade lånat av en 
Mohamed som bor i Bolagshagen. Har du förstått?

MT: Ja. 

FHL: Ni börjar sedan att åka tillsammans i bilen och du börjar prata om saker som irriterade 
 bland annat att hon skulle gifta sig med dig och att hon skulle bli din flickvän. Och du 

började sedan köra in på små vägar och skogsvägar.  ifrågasatte det men du sade att det 
var närmsta vägen dit ni skulle. I bilen vart du också arg och anklagade henne för att ha varit 
otrogen och svikit henne. När ni sedan kom upp till Långgruvan stannade du bilen och sade åt 

 att hon skulle behaga dig.

TOLK: Vad ska  göra, jag hörde inte riktigt?

FHL: Behaga.

TOLK Behaga?

FHL: Utföra sexuella handlingar.

TOLK: Ja okej.
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FHL:  (FHL fortsätter berätta  uppgifter). Hon upplevde att du började bli ganska 
obehaglig eller "galen" säger hon och hon klev ur bilen för att ta sig därifrån.  har också 
här gjort ett kryss på vart hon säger att ni parkerar bilen någonstans, eller du parkerar. Och du 
känner igen att du har fått se de här bilderna också?

MT: Kan jag få lägga till?

FHL: Repetera det där är du snäll. 

TOLK: Kan jag få lägga till något?

FHL: Ja. först frågan bara. Känner du igen de här bilderna, att du har fått se de här bilderna?

MT: Ja, du visade de här bilderna förra gången också.

FHL: Mm bra. Nu får du lägga till det du ville lägga till. 

MT: Om jag hade tänkt att jag skulle göra någonting med den här tjejen, så jag har gjort det 
under tiden som hon har varit hemma hos mig. I nio, tio månader hon har varit veckor hemma 
hos mig, sovit hos mig, men jag har inte ens rört henne. 

FHL: Nej. (FHL fortsätter berätta  uppgifter).  sprang ifrån bilen och du kom 
ikapp den och drog ner henne på marken genom att dra henne i armen och även i slöjan hon 
bar. Och hon tog sig loss och sprang iväg. Du kom ikapp henne och hon försökte freda sig 
genom att kasta pinnar och annat i ansiktet på dig. Men du var starkare och fick ner henne på 
marken. Du höll fast hennes armar och låste hennes ben och drog av hennes byxor. Och 
därefter då så stoppade du in din penis i hennes vagina och förde den in och ut i någon minut 
tills du fick utlösning. Hon bad dig sluta och hon grät men det var först när du var klar som 
du slutade. Och nu det vi har pratat om vid gruvan. Här har  pekat ut att våldtäkten ska 
ske. Här ligger gruvhålet. 

ADV: En fråga till utredaren. Är det här det här stängslet går?

FHL: Precis. 

ADV: Så det är utanför stängslet?

FHL: Ja. Precis. Här var hålet i staketet. (FHL fortsätter berätta  uppgifter). När du var 
klar så sade du att det fanns en sista sak du skulle göra med . Du drog henne i kläderna 
och i kroppen till det här gruvhålet och där du sade att du var tvungen att döda henne. Och du 
pratade också om att hon hade varit otrogen och svikit dig. Hon kämpade emot och hennes 
kläder började gå sönder. Och till sist kände inte hon att hon orkade kämpa emot mer. Du 
knuffade henne mot den del av gruvhålet som hon då uppfattade var vattenfyllt. Och hon 
tänkte att då kommer jag aldrig att hittas. Så hon kastade sig lite åt sidan mot en del som då 
var snötäckt och föll sedan till botten. Hon överlevde fallet men fick ordentliga skador. När 
hon tittade upp så såg hon att du tittade ner på henne och skrattade och frågade om hon hade 
begått självmord. Därefter gick du iväg en kort stund och sedan kom du tillbaka och började 
kasta tegelstenar ner på henne, tegelstenar av samma utseende som fanns vid den här ruinen. 
Hon lyckades undvika att bli träffad och tog sig undan nere i gruvhålet. Du försvann men 
kom sedan efter någon eller några timmar, som hon uppfattade det, tillbaka. Då hade du med 
dig ett rep som du kastade ner till henne och sade att du skulle rädda henne. Hon kunde inte 
knyta det här runt sig på grund av sin skada och hon ville inte heller upp till dig för hon var 
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övertygad att om hon kom upp så skulle du döda henne på riktigt. Då fortsatte du att kasta 
stenar ner i gruvhålet mot henne.  blev sedan kvar i det här hålet ungefär ett dygn innan 
hon räddades. Och det här är inget hon har berättat men hon räddades med hjälp av en 
helikopter som fick hissa upp henne ifrån det här gruvhålet. Och när hon hittades då var du 
redan tillbaka i Halmstad. Nu har du fått höra sammanfattning av vad  har berättat om 
händelseförloppet. Har du någonting att säga om det här?

MT: Allting som hon har berättat det är planerat. De har köpt, de har på något sett indirekt 
tvingat mig att jag ska köpa repet och de har gjort själv med allting med planera och de vill 
bara sätta mig här. Som sagt, jag har inte gjort det. Hon har inte varit min flickvän, hon har 
inte varit min fru, varför ska jag bara anklaga henne att hon har varit otrogen mot mig. 

FHL: Nej. 

MT: De, ni har sagt att det här hålet var cirka 25 meter. Om det har varit 25 meter och hon 
har hamnat där borta hon har varit död. För hur kan en person 25 meter falla ner och sedan 
ändå lever. Så allting är om sagt planerat. De har suttit och planerat allting. Det var bara en, 
inte en person, de var fler personer, de vill sätt mig hit.

FHL: Okej. Ja det är faktiskt ett under att hon överlevde det där fallet. 

MT: Min morbror ramlade på ett hål som var 15 meter. Han dog direkt. Hur kan hon falla ner 
25 meter men ändå lever . Och jag säger att det är planerat. De har själv gjort det och så de 
vill bara anklaga mig att det var Taher som har puttat henne dit och vill ta livet av henne. 

FHL: Och när du säger att de har planerat det här. Vilka är de som har planerat det?

MT: Jag menar , de båda två. 

FHL: Ja. Den här kvinnan som du hade sex med i bilen?

MT: Ja ja, det är hon. 

FHL: Jag tänkte ändå så här, utifrån det  har berättat och sedan har ju vi utrett det här, 
så finns det ju positioneringar som visar att du var på platsen. Repet hon pratar om, det har vi 
sett att du köpet på…eller vi har sett att du köper ett rep på Biltema. Hennes kläder som gick 
sönder, den tröjan har vi hittat. Dina kläder var trasiga. Och din sperma fanns i  kropp. 
Och sedan ska jag visa en grej till. Det här är, nu tror jag inte du, vi har inte ens tittat på, men 
det är tekniska, kriminalteknikers undersökning av gruvhålet. Man ser då bilder på hålet och 
där stängslet var trasigt. Man ser hur det ser ut från kanten på hålet. Och hur det såg ut från 
botten när man fotograferade upp. På botten så fanns det en hel del snö och skräp. Och 
kriminalteknikerna konstaterar att överst av allt skräp ligger det sådana här tegelstenar som 

 uppger att du har kastat mot henne. Och det här gruvhålet går inte att komma in i på 
något annat sätt än uppifrån. Men då har du fått lite presenterat mer noggrant vad hon har 
sagt. Och jag har även repeterat en del av sådant som vi har tagit upp sedan tidigare. Men jag 
förstår det som att du förnekar att du ligger bakom det här och att det här är två kvinnor som 
har haft en plan för att sätta dit dig. 

MT: Ja det stämmer, även om jag har blockerat henne genom den andra som har gjort den här 
fällan på mig. Det är fälla på mig. 

FHL: Mm. Jag ska ta några grejer. Och sedan är det ju så att även eftersom, även om du 
förnekar att vara skyldig till det här brottet, och jag påpekar också att du inte heller är dömd 
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för det är Tingsrätten som gör sedan, det är de som beslutar om man är skyldig eller inte, det 
är inte Polisen. Men du har ju rätt att ta del av det som finns i utredningen och därför ska vi 
gå igenom lite mer saker av sådant som har kommit fram. Så jag tänkte att jag kommer att 
läsa lite om vad  hade för skador när hon kom till sjukhuset. (FHL läser upp skador på 

). Hon hade en fraktur på höger nyckelben, högra överarmsbenet, båda benen i 
underarmen, revbensfraktur, och sedan hade hon öppna frakturer, alltså att benen stack ut 
genom huden, hon hade också massa hudskador, på haka, hals, bålen, både fram och på 
ryggen, på armarna och båda låren och underbenen. Rättsläkare har tittat och bedömt att 
hennes skada över axeln är förenlig med att hon har fallit från hög höjd. En av skadorna på 
halsen också utseende och placering som kan tala för att de har kommit till genom att någon 
har dragit då i kläder. Hon har ju uppgett för oss att du drog henne i kläderna och i slöjan. Det 
var också så att  var nedkyld, hennes muskulatur hade börjat falla sönder och man 
pratar om något som heter surt blod, det beror på rubbningar i ämnesomsättningen. Skadornas 
ålder brukar man prata om också och då säger man att det talar för att skadorna uppkom det 
närmsta dygnet innan de dokumenterades, de närmsta dygnen står det, och hon undersöktes 
den 23 april. Gällande hennes, svårighetesgraden på hennes skador, så säger man att de inte 
var omedelbart livshotande men om hon inte hade fått sjukvård och de hade blivit 
obehandlade så hade det varit förenat med en avsevärd risk för livshotande komplikationer. 
Och när  kunde lämna sjukhus i mitten av maj så hade hon fortfarande kvarvarande 
funktionsnedsättningar. Är det något du vill kommentera gällande  skador?

MT: Jag har inget att säga om detta men jag bara tackar gud att hon lever, hon är vid liv. Om 
hon hade varit död, så säkerligen ni hade kallat mig att jag var en mördare.

FHL: Okej. Det där var ju många ord om skador. Du ska också faktiskt få se bilder på hur 
hennes skador såg ut lite grann. Någon av bilderna…

MT: Nej jag kan faktiskt inte se bilder för jag har mått dåligt de senaste  tre månaderna. Mitt 
hjärta är skadat utan jag (ohörbart) se bilderna på skador.

FHL: Okej. Du vill inte se bilderna?

MT: Nej. Jag kan inte stå ut med de här bilderna för att när jag går upp till mitt rum, då jag 
kommer att må ännu sämre och se de bilderna hela tiden framför mig.

FHL: Mm. Jag ska inte tvinga dig.

ADV: Jag kan titta på dem. Jag tittar på dem Taher. Du behöver inte se. 

MT: Du kan göra det men jag kan inte göra det. De senaste månaderna som jag har suttit här 
(ohörbart) hjärta.

FHL: Jag förstår och respekterar att du inte vill se bilderna. Jo. Vi pratade också med  
om det här att ni skulle ha skrivit eller du skulle ha skrivit älskling i meddelanden. Kommer 
du ihåg att vi pratade om det?

MT: Jag kommer ihåg det ja. 

FHL: Mm. Och  säger precis som du, att det där är inte, hon tolkar inte heller det som 
älskling.

MT: Nej verkligen. Hon har inte varit min älskling på så sätt. Hon har bott hemma hos mig i 
10 månader, men vi satt vid samma matbord, vi åt tillsammans. Om hon var min älskling så 

Förhör med Amini, Mohamad Taher; 2022-08-11 09:32   diarienr: 5000-K449760-22 66



hade vi gjort någonting redan då men vi har inte gjort det. Grannarna har vetat att den här 
tjejen har varit hemma hos mig hela tiden och vi umgicks med varandra väldigt mycket. Och 
det har inte hänt någonting mellan oss. 

FHL: Nej. Men just det att du vet det, att hon sade precis som du att det där har tolkats eller 
översatts felaktigt. Det var ett sätt som ni skrev på varandra, ett vänligt sätt att skriva. 

MT: Ja. Vi varken var flickvän eller pojkvän, så det har inte varit något mellan oss. 

FHL: Nej. Vi pratade också förra gången om du visste om  hade fått uppehållstillstånd.

MT: Nej jag vet inte.

FHL: Nej. Men du kommer ihåg att vi pratade om det?

TOLK: Vad sade du?

FHL: Du kommer ihåg att vi pratade om det?

MT: Ja jag kommer ihåg det.

FHL: Mm. Och det är så att hon var av uppfattningen att hon hade fått uppehållstillstånd och 
hon ringde dig och berättade det här och var överlycklig. Och du blev också jätteglad när hon 
berättade om att hon hade fått uppehållstillstånd. Och hon berättade också att efter den, att 
hon hade berättat det, så vart du ännu mer mån om att få gifta dig med henne. 

MT: Nej. Jag var glad när hon ringde att någon hade lagt brevet och sade att du har fått 
uppehållstillstånd. Jag blev jätteglad för att, du vet vi har varit väldigt mycket som sagt, vi har 
gått ut på promenader kvällar och nätter. Hon grät och berättade om sin livshistoria och jag 
tyckte så synd om henne. Och när hon sade att hon har fått uppehållstillstånd, jag kände mig 
jätteglad att hon har fått uppehållstillstånd. 

FHL: Förra vecka sade du ju att du inte, att hon inte hade berättat det för dig. 

MT: Vad, jag förstår inte riktigt vad.

FHL: Senast vi hade förhör, då sade du att det inte stämde att  hade ringt till dig och 
berättat att hon hade fått uppehållstillstånd, och nu säger du att det stämmer.

MT: Hon sade inte direkt att hon har fått uppehållstillstånd, hon sade att jag har fått ett papper 
från Migrationsverket, jag tror jag har fått uppehållstillstånd. Men jag var inte helt säker på 
det.

FHL: Okej. Det är så det är. Det var så det var? Du var inte säker?

MT: Nu är jag inte säker heller om hon har fått uppehållstillståndet eller inte för att jag har 
inte sett hennes papper.

FHL: Nej. Du sade i förhör tidigare att det inte är så att du har råd att åka och hälsa på vem 
som helst. 

TOLK: Jag hörde inte riktigt. Vad sade du?

FHL: Du har tidigare sagt att du inte har råd att åka och resa och hälsa på vem som helst. 
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Enligt dina kontoutdrag får du ungefär 6 000 kronor av Migrationsverket varje månad. 
Stämmer det att vad du får?

MT: 860 kronor var bara för buss för att jag ska ta mig till skola fram och tillbaka. Och resten 
av dem pengarna var till mina barn. 2 000 till 3 000 kronor i månaden jag pantar ju burkar. 
Jag gick runt, samlade burkar och pantade.

FHL: Men stämmer det att du får 6 000 kronor av Migrationsverket varje månad?

MT: Jag kommer inte ihåg exakt men jag tror inte det var exakt 6000, det var runt 6 000.

FHL: Mm runt 6 000 kronor. 

MT: Ja. 

FHL: Både i mars och april reser du till Avesta/Norberg för nästan 1 500 kronor och det är ju 
25 procent av din inkomst från Migrationsverket. 

MT: De här pengarna jag har spenderat. Det var den där kvinnan som har betalat för det.

FHL: Okej. Båda resorna?

MT: Nej. Två gånger totalt jag har varit där. En gång jag har varit där för att jag skulle ta 
mina pengar från en kompis som hade lånat så han skulle ge mig pengarna tillbaka så jag tog 
mina pengar och kom tillbaka. Och andra gången det var kvinnan som har betalat åt mig. 

FHL: Mm. Okej. Bra, alldeles strax klar. Jag har en sista grej. Och här vill jag vara tydlig 
med att du inte är misstänkt för brott men det finns uppgifter om att du ska ha sagt en sak. 
Och då har du sagt, i samband med det här som sker vid gruvhålet, att du skulle ha dödat din 
förra fru. 

MT: (MT skrattar). Min före detta fru har en pojkvän sedan tre år tillbaka eller ett par år 
tillbaka och jag har inte gjort någonting. Så de har sitt eget liv. 

FHL: Okej. 

MT: Jag önskar mig att min före detta fru ska komma tillbaka och ta sina barn så att jag kan 
lämna det här landet. För att det enda saken som har hållit mig att stanna kvar i det här landet 
är att min före detta fru kommer och mina barn ska få träffa sin mamma. 18, 19, 20 familjer 
som har åkt och sade till mig att du får följa med oss. Jag sade nej. Jag fortfarande har hopp 
för att min före detta fru har gömt sig någonstans. Om jag skulle bara ta mina barn och flytta 
eller åka från det här landet, då kommer min före detta fru kanske klaga att jag har flytt med 
mina barn. 

FHL: Mm. Men då har du inte sagt det här om att du skulle ha dödat din förra fru?

MT: Jag fattar inte varför (ohörbart) och vem har sagt det. Så ingen aning. 

FHL: Nej. 

MT: Förra gången, vi har varit på domstolen och då min advokat har läst upp jag sade, det 
stämmer inte. Jag önskar bara att jag bestämde. Om jag har gjort någonting. Och när jag läste 
upp det så det har varit på riktigt då varit sant. Men det stämmer inte. Jag har aldrig sagt det. 
Och idag ni läser det en gång till och säger detta. Och det känns verkligen som att de har 
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suttit ordentligt och planerat och för de vill sätta mig, helt mitt liv här.

FHL: Okej. Mm. Är det något annat du vill lägga till Taher idag?

MT: Jag har inget mer att säga. Som sagt, de här två har suttit och planerat och de vill sätta 
mig hit. Och även om jag blir fänglsad, även om jag blir hängd så jag kommer bara säga att 
jag  har inte gjort det. Jag kan inte bry mig om deras anklagelser för att jag har inte gjort det. 
Jag vill läsa en dikt så jag hoppas det går att tolka. 

FHL: Ska du läsa en dikt nu?

MT: Ja, jag vill läsa en dikt och jag hoppas att tolken kan översätta den bra. 

TOLK: Så det är lite svårt att översätta en dikt, men vi får se.

FHL: Ja. Bara så du vet, allt som du säger spelas in och skrivs ner.

ADV: Så här Taher, vi tar det vid ett senare tillfälle. Inte nu. Okej?

MT: Det är två rader. Den här dikten är i två rader och det handlar om just den här 
situationen. 

ADV: Du avgör Taher, vill du ta det nu så gör du det men mitt råd är att vi inte tar det nu.

MT: Okej, jag accepterar det som advokaten säger. Jag läser inte upp dikten.

FHL: Mm. Anders, har du några frågor till förhöret?

ADV: Ingenting.

FHL: Inga frågor. Bra. Då kommer vi att avsluta förhöret. Tolken du kan bara hänga kvar 
men jag ska avsluta inspelningen och det gör jag klockan 10:40.
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Långgruvan i Norbergs kommun någon gång mellan klockan 10.00 torsdag den 21 april fram 
till och med klockan 17.00 fredag den 22 april 2022. Du är också misstänkt för våldtäkt 
genom att med våld ha tilltvingat dig penetrerande samlag med . Och brottet ägde 
rum under torsdagen den 21 april 2022 vid Långgruvan i Norbergs kommun. Du förstår vad 
du är misstänkt för?

MT: Ja.

FHL: Bra. Du har ju berättat för mig ett par gånger nu om att det är två kvinnor, och 
Marjan. Marjan är du inte säker på att hon kvinnan hette, men vi kallar henne för det för det 
är det du trodde hon hette i alla fall. Du har sagt att de ska ha haft en gemensam plan för att 
du ska hamna här, för att de skulle sätta dit dig. Har jag förstått dig rätt då?

MT: Ja.

FHL: Jag måste bara fråga, varför skulle de här kvinnorna vilja sätta dit dig?

MT: Alltså det är något som jag inte begrep men nu när jag har varit här och läst böcker och 
så, så har jag liksom börjat fundera på att kvinnor kan ta sig till sådana knep för att få pengar 
av Staten så att säga och nu vet jag inte om det här kan stämma i det här fallet eller ej, men 
något sådant har jag funderat på.

FHL: Okej. Har du haft något otalt, alltså varit osams med någon av de här kvinnorna?

MT: Tack och lov så kände jag inte Marjan sedan tidigare utan jag har haft kontakt med 
henne, med Marjan i en vecka ungefär. Men hur som helst så har jag inte haft något otalt eller 
något, alltså fiendeskap med någon av dem tack och lov. 

FHL: Nej. Okej. Så att det du funderar på nu är att de ska ha gjort den här planen för att få ut 
pengar från Staten?

MT: Ja det är min tanke alltså. Jag kommer inte på något annat som skulle tyda på alltså att 
de skulle sätta dit mig eller så. 

FHL: Nej. Har du någon tanke på varför de skulle ha valt just dig i sådana fall?

MT: Det vet jag inte. Jag har ingen aning om varför de har valt just mig. 

FHL: Okej. Mm. Sedan är det en grej som jag inte riktigt har förstått. Och det blir lite sådana 
frågor från mig idag eftersom jag har läst allt som du och jag har pratat om tidigare för att jag 
ska ha förstått vad du menar. Men du har ju berättat att du haft sex med Marjan i en bil. 

MT: Ja. 

FHL: Och så har du berättat att hon då har torkat av sig på sina trosor efteråt. Men jag förstår 
då ändå inte hur det kommer sig att din sperma har påvisats i  kropp. För sperman 
anträffades ju vid livmodertappen som är långt, längst in i en kvinnas slida. 

MT: Alltså om någon planerar något sådant så har möjlighet och föra in den med spruta så. 

FHL: Med spruta?

MT: Ja någon som planerar så skulle även kunna föra in det genom någon injektion eller 
spruta. 
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FHL: Okej. Okej. Mm. Men hur skulle  ha, du träffade ju aldrig henne den här 
dagen.

MT: Nej jag träffade inte henne då.

FHL: Nej. Du var ju med Marjan hela dagen har du sagt.

MT: Det var jag som var med Marjan men jag vet inte var hon höll hus någonstans. 

FHL: Men du var ju tillsammans med Marjan hela dagen.

MT: Ja det var jag. Jag var med Marjan.

FHL: Träffade du  någon gång?

MT: Nej.

FHL: Okej. Så hur skulle då din sperma ha kunnat komma till  från Marjan om inte du 
har träffat henne?

MT: Ja men de två har planerat det så kan de ha tänkt sig att dels var det trosorna. Och dels 
andra gången använde hon kondom. Så hon kan ha tagit det ur kondomen och fört in det.

FHL: Mm. Okej. Och när skulle det ha skett då då?

MT: Nej, det är något som jag  inte vet alltså, jag vet inte när de kan ha gjort det.

FHL: Mm. Och med Marjan, var det så att, du har ju sagt att hon var med utanför när du var 
vid Biltema, stämmer det?

MT: Ja.

FHL: Och vi såg att du var där runt 14.40 på eftermiddagen och handlade. 

MT: Ja. 

FHL: Mm. Var du med henne sedan då till dess att tåget gick tillbaka?

MT: Men i samband med att hon släppte av mig vid tågstationen och stack själv, då vet jag 
inte vart hon tog vägen för att jag var inte riktigt vid medvetande i två tre timmar där under 
den här bron så att säga. 

FHL: Mm. Aa. Yes. Tack. I det här gruvhålet så anträffades det en hårtuss. Det skickades på 
DNA-analys och det svaret har vi nu fått då och det var  hår som hade anträffats nere i 
det här gruvhålet. Sedan, ska jag bara bläddra lite bland mina papper…Vi fick även svar från 
flera sådana här tops som man tog prover på  med och då så framgår det då att man på 
flera av topsen som har tagits vid den här rapekit-undersökningen, så kunde man påvisa 
spermier med mikroskop men det var inte i tillräcklig mängd att man kunde hitta något DNA. 
Utan den enda tops som man hade tillräcklig mängd med sperma för att kunna få fram DNA, 
det var den som togs inne i hennes kropp. Okej?

MT: Ja jag förstår.
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FHL: Mm.  har ju berättat, det har jag sagt till dig, att ni ska ha åkt i en bil. Hon säger 
sig känna igen den här bilen att den tillhörde då en Mohammad i Bolagshagen. Och 
beskrivningen stämmer in på en Mohammad Haidari. Var det i Mohammads bil du åkte den 
dagen?

MT: Jag har ingen aning om bilen som kvinnan hade tillhörde Mohammad eller någon annan. 
Jag hade ingen kontakt med, med dem. 

FHL: Okej. Känner du Mohammad Haidari?

MT: Inte så väl. Vid ett tillfälle när hon körde mina grejer till Halmstad, det var just det 
tillfället jag, det var så vi hade kontakt med henne, med honom.

FHL: Ja precis. Bara du sade hon, Mohammad är en han, det var han som körde?

MT: Ja ja. 

FHL: Mm. Hade ni kontakt och så efteråt att du hade flyttat till Halmstad eller?

MT: Nej. Vid enstaka tillfällen så har han ringt och sagt att han ville komma på besök och så, 
men jag sa okej du är välkommen när du vill men jag befinner mig på förläggningen. Så det 
handlade om det bara. Ingen vidare kontakt med honom.

FHL: Den 11 januari, tidigt på morgonen, vid 03.56, då stoppades du och Mohammad 
Haidari i en bil i Norberg av polisen. 

MT: Ja det stämmer. Det var vid det tillfället man skulle flytta på mina saker och då blev vi 
stoppade av polisen som menade att vi inte hade rätt att köra bil för att hans körkort var inte, 
alltså, godkänt här. 

FHL: Mm. Och om polisens händelserapport stämmer så var dina tre barn med i bilen då 
också.

MT: Ja.

FHL: Ja. Men den bilen som du åkte i då, den har du inte åkt i efteråt eller?

MT: Jag kunde inte åka i någon annans bil och jag fick inte använda mig av mitt eget körkort, 
och jag hade fått böter också.

FHL: Mm. Men du det där med att ni inte haft så mycket kontakt du och Mohammad, det 
känns det som att du inte talar sanning för mig om.

MT: Ja sanningen är att jag blev uppringd vid två, tre tillfällen av honom som sade att han 
hade för avsikt att komma på besök om det var okej, om det inte var okej, och då berättade 
jag att jag har inte någonstans att han skulle kunna övernatta. Vill han komma på besök på 
dagen och kan vända hem till sig på kvällen så borde det inte vara något problem. 

FHL: Den 19 april i år så ringer du till Mohammad Haidari en två tre fyra fem gånger. Det 
skickas också meddelande från honom. Ett av samtalen är ganska långa pågår i nio minuter. 
Och din telefon befinner sig då i Halmstad eller vid Migrationsverket i Spenshult. Den 20 
april ringer du honom en två tre fyra gånger från din mobiltelefon och även en gång ifrån den 
mobiltelefon som jag påstår att du använder dig av men som du säger inte är din. Och sedan 
den 21 april, dagen för då du är misstänkt för de här brotten, så ringer du honom klockan 
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13.56 när du befinner dig i Norberg och klockan 17.12 när din telefon i alla fall befinner sig 
vid masten som täcker brottsplatsen. Så jag tror inte på att ni pratade för att han skulle komma 
och hälsa på eftersom du ringer när du är i Norberg.

MT: Jag har inte tagit kontakt med honom ifrån Norberg.

FHL: Nej men du har uppenbarligen de där dagarna haft kontakt med honom. Det 
gulmarkerade är ditt telefonnummer, det vita är hans telefonnummer. 

MT: Nej jag förstår att du har markerat dem. 

FHL: Mm. Kan du berätta något om de här kontakterna?

MT: Jag kan inte säga annat än att samtalen handlade om att han hade för avsikt att komma 
på besök. Ingenting annat än så.

FHL: Ja. Utifrån att du har rest i hans bil tidigare och fått hjälp med att resa och utifrån att 
 uppger att hon har åkt i hans bil så tänker jag att du har kontakt med honom för att få 

tag på en bil där uppe i Norberg/Avesta som du kan använda dig av.

MT: Ja men så som jag har berättat tidigare för dig så handlar det om en planering av  
 som har alltså planerat hur hon skulle sätta dig mig. Det handlar om det.

FHL: Okej. Men du har ju kontakten med, det är ju du som ringer honom.

MT: Jo men samtalen handlade om att, om hans besök. Han hade sagt att han skulle komma 
på besök men det gjorde han inte. Och det handlade om det. Däremot så var jag inte ute efter 
att låna hans bil och dessutom så skulle han aldrig lånat till sin bil till mig i och med att jag 
inte hade rätt att köra bil. 

FHL: Okej. Det vi ska titta på nu är hämtat ifrån din mobiltelefon. Och när jag säger din 
mobiltelefon så är det det här telefonnumret som slutar på 820 som du tidigt har sagt att det är 
din telefon. I den fanns det ett sparat skärmklipp på en konversation. Och som vi har förstått 
så är det här en konversation mellan dig i blått och  det som är i vitt. 

MT: Det där tillhör hennes pojkvän som ringde och hotade mig och avrådde mig att jag skulle 
kontakta henne. Alltså han sa det, meddelanden framgår av det här.

FHL: Det här ska han ha skrivit från  telefon

MT: Ja.

FHL: Och där skriver han att du varken ska skicka meddelanden eller ringa till , att du 
ska radera hennes nummer för att hon har pojkvän nu och inte vill att du ska fortsätta skicka 
meddelanden till henne. Han skriver också att du ska ha lite manlig självrespekt och inte 
tappa fattningen. 

MT: Ja.

FHL: Hur hanterade du det där med att  skaffade en pojkvän?

MT: Vad menar du? Vad är det som jag hanterat?

FHL: Hur kände du, hur upplevde du att hon hade skaffat en pojkvän?
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MT: Det kändes ingenting. Redan när jag var i Norberg så berättade jag för henne att det var 
fritt fram för henna att skaffa sig en pojkvän eller gifta sig med vem som helst. Det är för att 
vi var bara vänner och jag var inte liksom ihop med henne. Hon var inte min flickvän och så. 

FHL: Den här pojkvännen då eller före detta pojkvännen, han har ju berättat för oss då att han 
blir uppringd av dig sedan och du är hotfull och vill förmå honom att lämna  ifred, att 
han inte ska ha med henne att göra. 

MT: Det var tvärtom, det var han som hotade mig och så. Det var vid ett tillfälle när  
ringde och lät honom prata med mig och så började han uttrycka sig hotfullt och så. Och i 
samband med det så avbröt  samtalet, alltså la på. 

FHL: Okej. Så du hade inga problem med att hon skaffade sig en pojkvän när du flyttade från 
Norberg?

MT: Nej jag har inte haft några problem med det alls. Jag menar dessutom är det så att hon 
inte haft en pojkvän utan hon har haft tre fyra pojkvänner som hon hade sagt själv om det och 
dessutom så angår det här inte mig i och med att hon var varken någon anhörig eller 
familjemedlem eller släkting, ingenting. Jag menar, det fanns ingenting oss emellan. 

FHL: Det här Långgruvan utanför Norberg, det är ju ett så kallat gruvhål vid ett nedlagt 
gruvområde. Har du själv besökt Långgruvan tidigare eller andra gruvhål?

MT: Nej jag känner inte till det och jag har bara cyklat så att säga för att ta mig till Avesta 
och samla in burkar och så, men jag har åkt buss flera gånger.

FHL: Mm. Men har du besökt gruvhål i närheten av Norberg?

MT: Gruvhål i Norberg, alltså det finns många gruvor i Norberg.

FHL: Mm. Är du, har du besökt dem? Är du, liksom har du koll på dem?

MT: Ja i Klackberg då har jag varit där flera gånger och tagit bilder och så i och med att jag 
bodde på en flyktingförläggning i tio månader, ja. 

FHL: Mm. Ja för i din telefon så finns det väldigt mycket bilder, selfies på dig vid olika 
gruvhål. 

MT: Ja det stämmer alltså. Jag har varit på besök i de områdena många gånger tillsammans 
med min familj. I början när vi hade kommit hit så alla i familjen har varit där där och tagit 
bilder och så. Bland annat har tagit bild på ett väldigt vackert träd som sedan höggs ner, ja. 

FHL: Mm. 

MT: Och dessutom så har jag varit där vid de där bilderna som du visade alltså tillsammans 
med  också vid några tillfällen. 

FHL: Okej. Ja. De här två kan jag se att det är ifrån Klackberg eftersom jag också jobbar i det 
området. 

MT: Alla sex är tagna i Klackberg.

FHL: Okej. Men då har du lite koll på gruvhålen i Norberg i alla fall?
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MT: Ja det stämmer alltså, de gruvhålen som ligger i  Klackberg, dem känner jag till och 
sedan var det en sak som vi besökte och tog bilder. Alltså när jag bodde där på förläggningen 
så var vi 480 personer och jag har en del minnen så att säga ifrån den tiden.

FHL: Mm. Bra. Och jag bläddrar i mina papper igen. Jag tänkte bara att vi skulle prata om 
lite beslag som vi har tagit från dig. Och det är egentligen inga konstigheter kring det. Det 
mesta har du fått presenterat för dig vilka beslag det är. Men vi har din mobiltelefon och då är 
det beslagsnummer 45646 punkten 1. Punkten 2, det är också en Samsung som låg under 
sängen i ett låst skåp. Där fanns också, ja det var ju sammanlagt tre mobiltelefoner. Vi har 
tagit en plånbok och din jacka i beslag. Jackan innehöll kontanter på 5 501 kronor som du har 
fått tillbaka. 

MT: Och det har funnits pengar även i plånboken så som jag berättat för advokaten och det 
var det som jag hade fått av Migrationsverket.

FHL: Mm. Och ett SIM-kort och ett par gymnastikskor, nyckelknippa med flera nycklar, ett 
par svarta jeans med ett brunt bälte, en svart skjorta med silvrigt mönster, det är den vi har 
tittat på tidigare att den var trasig. Och sedan då punkten 9 var en skjorta, vit med blått 
rutmönster, och ett par svarta jeansaktiga byxor och ett par gråa med kamouflagemönster. 
Och någon SIM-kortshållare hade vi tagit i beslag då också. Det här är väl saker som jag 
antar att du vill ha tillbaka, att det är dina grejer?

MT: Ja finns det möjligheter att jag har dem här hos mig och förvarar dem här eller?

FHL: Ja det där praktiska brukar lösa sig på något vis.

ADV: Vi löser det.

FHL: Det här är ren formalia att det är dina saker och att du vill ha tillbaks dem. De hittades 
ju hemma hos dig allt det där som jag pratar om nu. 

MT: Mhm.

ADV: Polisen måste fråga dig. Om du skulle säga att du inte vill ha det då kommer det 
förstöras istället. 

FHL: Och det är samma sak, jag vet att någon av mobiltelefonerna har du sagt att det är dina 
barns telefon, och då är det bättre att du får den först. Som förälder äger man ju sakerna även 
om det är barnen som använder dem. Sedan så var det också att i samband med gripandet av 
dig så hade du kläder på dig och för bandspelarens räkning är det beslagsnummer 45629. 
Kalsonger, strumpor, byxor, t-shirt och en jacka. 

MT: Ja, ja. 

FHL: Och sedan så då vid sista, en husrannsakan som gjordes i maj hemma hos dig, så togs 
det två mobiltelefoner i beslag, ett SIM-kort från Comviq och ett från Lyca Mobile, ett kvitto 
från Preem i Avesta och ett minneskort av märket Sandisc.

TOLK: Vad var märket sa du? San..

FHL: Sandisc. 

MT: Vad var det för något, det sistnämnda alltså?
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FHL: Ett minneskort som låg i en resväska under en av sängarna.

MT: Jag känner inte till det.

FHL: Okej. Men det togs hemma hos dig i alla fall. 

MT: Alltså jag känner inte till det. Jag trodde att det var det som var inne i mobiltelefonen, 
men just det här så vet jag inte vem det är till.

FHL: Okej. Mm. Men jag kommer ju göra anteckningar sådant vi har tagit från dig hemma 
hos dig är sådant som du vill ha tillbaka. 

MT: Inga problem så, om ni lämnar tillbaka då för ni gärna det för att mina barn behöver ju 
mobiltelefoner och då kan de ha det. 

FHL: Ja. Bra. Är det någon fråga från dig Anders?

ADV: Ingenting.

FHL: Och jag tänkte bara förtydliga för det här förhöret, eftersom vi pratar om att det här är 
det sista planerade förhöret. Så din inställning det är att du förnekar brott och de misstankar 
du har delgivits? Det är inget du har gjort?

MT: Det ingenting jag har gjort, alltså jag kan inte ta ansvar för gärningar som jag inte har 
gjort.

FHL: Mm. Bra. Då förnekar du brott?

MT: Nej jag har inte gjort det men det spelar ingen roll även om ni sätter in mig i fängelse för 
att det blir ingen skillnad. Jag menar jag befinner under sådana förhållanden, alltså att jag är 
frihetsberövad just nu, så det spelar ingen roll egentligen. Jag har befunnit mig i liknande, 
under liknande förhållanden sedan 2015. Jag har kommit hit typ när jag befann mig på 
flyktingförläggning, då hade jag mina begränsningar. Så fort jag lämnade förläggningen då 
fick jag alltså besvara frågor, vad har du varit, vad har du gjort och så. Ja det är samma, det 
spelar ingen roll. 

FHL: Finns det någonting som du känner att du inte har fått berätta för mig under de sju 
gånger jag tror det är som vi har träffats som du vill berätta eller är du nöjd att vi avslutar här?

MT: Alltså ni får gärna ställa frågor flera gånger om och jag kan besvara dem på samma sätt 
men däremot så kan jag inte ta på mig något som jag inte har gjort.

FHL: Men jag har inga fler frågor. 

MT: Har du inga frågor att ställa då har jag inga svar heller att komma med. Men jag kan säga 
att om jag blir dömd till fängelse alltså, säga åtta år eller tio år, det vore väldigt orättvist. Det 
är för att jag inte har begått brott, jag har inte gjort någonting, och då blir jag dömd helt, hur 
ska man säga, utan anledning och utan några grunder. 

FHL: Ja. Men då är du okej med att vi avslutar förhöret nu?

MT: Inga problem. Vill du avsluta det så får du göra det.
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FHL: Ja, men då har inte du något mer att säga nu?

MT: Nej, jag har ingenting att säga.

FHL: Bra. Då avslutar vi förhöret klockan 16:39.
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frågar någon. Så såg jag den där mannen, han höll på med sin cykel och reparerade sin cykel. 
Han sade att "jag är din landsman och jag kan hjälpa dig så du kan gå och handla".

FHL: Jag tänkte den mannen, vad heter han för något?

MÄ: Taher Amini.

FHL: Och då när du kommer upp, eller när du har kommit till Norberg, det är rätt så, du har 
inte bott där så länge när du träffar honom första gången då?

MÄ: Jag hade precis blivit bekant med honom ja. 

FHL: Bor ni i närheten av varandra där eller?

MÄ: Han bodde på den sidan av byggnaden och jag på den andra sidan av byggnaden.

FHL: Har du några andra vänner och bekanta när du bor där?

MÄ: De allra flesta var familjer och jag var inte så vän med familjerna.

FHL: Det är en lägenhet som du bor där i Norberg förstår jag?

MÄ: Ja.

FHL: Bor du själv i lägenheten eller delar du den med någon?

MÄ: Jodå. Ja vi delade tillsammans med en afrikansk tjej, så hon bodde i ett rum, jag i ett 
rum. 

FHL: Ja ja. Aa. Och, få se så att jag kommer ihåg, var det ungefär tio månader du hade bott i 
Norberg där?

MÄ: Ja.

FHL: Träffade du honom mycket under tiden som du bor där?

MÄ: Ja de tio månader som jag bodde där så träffades vi ofta. Vi blev ju vänner och han 
hjälpte mig mycket att köpa saker. 

FHL: Sedan du sade, han hade barn.

MÄ: Han har tre barn, två söner och en dotter. 

FHL: Umgicks du någonting med barnen då när han hjälpte dig eller när du träffade honom?

MÄ: Jodå. Barnen hade blivit bekanta med mig och vant sig vid mig. Så att jag brukade gå 
och leka med dem och träffa dem och vara där.

FHL: Sedan hur länge bor han där?

MÄ: Han sade till mig att han hade bott åtta år på den hör förläggningen. 

FHL: Mm. Bor han, flyttade han någonting sedan eller hur länge bodde han där?
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MÄ: Jag tror att han har hållit på mycket med de där ungdomarna som håller på med droger 
och så och då sade han att han får flytta därifrån.

FHL: När flyttar han ungefär?

MÄ: Jag kommer inte ihåg exakt när han flyttade därifrån. Jag gick och hjälpte honom med 
sakerna, med flytten. 

FHL: Mm. Sedan när han hade flyttat, hade du någon kontakt med honom då?

(Tolken frågar "Vad sade du? Om du hade kunnat…").

FHL: Om  hade någon kontakt med honom efter att han hade flyttat.

MÄ: Ja det har jag. Mm.

FHL: Jag tänkte då, pratar ni i telefon eller?

MÄ: Mest per telefon ja. 

FHL: Var han tillbaka någonting i Norberg och hälsade på där?

MÄ: Ja, han hade flyttat då. Jag sade till honom att jag skulle gå och köpa resväskor, 
resväska, och då sade han att "jag kan komma och hjälpa till". 

FHL: Mm. Var det tänkt att du skulle flytta då eller?

MÄ: Nej alltså jag hade ju fått mitt uppehållstillstånd och jag hade ju visats runt, som, så att, 
vissa sade att jag skulle samla mina pengar, spara dem så att jag kan flytta sedan. 

FHL: Mm. Och sedan, jag tänkte innan den här händelsen som händer som gör att du hamnar 
här på lasarettet, träffar du honom någonting innan det efter han har flyttat?

MÄ: Ja han hade flyttat men han kom tillbaka för att hjälpa mig med att köpa resväskor. Och 
så sade han till mig att jag får inte vara otrogen mot honom. Och jag sade till han att, när jag, 
när han var där då, då sade han hela tiden att jag var hans tjej men jag sade att jag var varken 
hans tjej eller ville gifta mig med honom. 

FHL: Hur länge sedan är det han pratade om den biten att, ja att han ville gifta sig med dig?

MÄ: Efter en till två månader så började han att säga till mig hela tiden att "kom och gift dig 
med mig", "bli min fru", "du kommer att få ditt uppehållstillstånd så jag kan också få 
uppehållstillstånd via dig", "jag är så bra mot dig och jag gör så mycket gott för dig". 

FHL: Hur många gånger höll han på att säga så, på ett ungefär alltså?

MÄ: Nej alltså, det var ju hela tiden. Det var konstant. Det var vart femte minut, vart 
femtonde, var femte timme. Och han sade ju det hela tiden, det var att "jag har gjort så gott 
för dig och jag har gjort så mycket för dig och du ska gifta mig med mig". Det är som att, det 
är så att i hans syn att när man har gjort någon gott, då ska man gifta sig med dem också. 

FHL: Mm. Sedan, den här händelsen som vi sa, som gjorde att du hamnade här på lasarettet, 
skulle du vilja berätta om vad det är som händer?
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MÄ: Den kvällen han säger "jag kommer på kvällen". Han ringde på kvällen. Han sade jag 
kommer i morgon, jag ska fixa dig wifi för att du har så dåligt med wifi.

FHL: Mm. Men jag tänkte…kommer du ihåg vilken dag det var?

MÄ: Ja alltså, jag kommer inte ihåg, men vi var i Avesta och köpte resväskor. Det kanske 
finns bilder på, alltså kameraövervakning där vid köpte resväskorna tillsammans, 

FHL: Ja ni är där tillsammans och köper resväskor då?

MÄ: Ja.

FHL: Kommer du ihåg vilken affär det var i?

MÄ: Det var Rusta och det var fullt med resväskor. Willys och Rusta, de ligger ju bredvid 
varandra.

FHL: Mm. Då vet jag vart det är. Mm.

MÄ: Jag vet att det är Rusta och Willys finns överallt i Sverige, men det var just i Avesta vi 
handlade. 

FHL: Mm. 

MÄ: Jag tror vi kan kolla. Det fanns säkerhetskameror där. 

FHL: Hur kommer ni till Rusta då?

MÄ: Han köpte biljetter och kom från Malmö dit och vi skulle åka och hjälpa mig. Men 
sedan på nytt började han säga förolämpade saker till mig. 

FHL: Mm. Jag tänkte så här , hur, när ni åker till Rusta, hur åker du dit?

MÄ: Vi har ju en, han har en vän som bor på förläggningen och han lånade bilen från sin vän. 

FHL: Ja ja. Vet du vad den vännen heter?

MÄ: Ja, jo jag har hans namn. Jag har familjenamn och allting. Det har vi alla. 

FHL: Är det förläggningen i Norberg då?

MÄ: Ja precis. Samma förläggning som oss. 

FHL: Så när ni åkte, om jag förstod det rätt, så åkte ni bil ifrån Norberg till Avesta då?

MÄ: Precis. Med hans bil ja.

FHL: Handlade ni några resväskor eller?

MÄ: Ja det gjorde vi.

BFHL: Hur såg den resväskan ut?

MÄ: Plast, stor.
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FHL: Kommer du ihåg färgen på den?

MÄ: Det fanns både i rosa och grönt men jag tror jag köpte grönt. 

FHL: Och sedan ifrån, vad hände sedan när ni hade varit och köpt resväskan på Rusta?

MÄ: Sedan när vi kom ut så sade han till mig "om du tänker gifta dig, låt oss gifta oss du som 
ju också har fått ditt uppehållstillstånd". 

FHL: Är ni kvar på, har ni precis kommit ut från Rusta då eller?

MÄ: Jodå vi hade kommit ut, vi var ju på väg hem när han sade så.

FHL: Mm. Och vad händer sedan då?

MÄ: Sedan kom han hem till mig. Jag gav honom te och jag gav honom mat. Vi åt 
tillsammans. Och sedan sade han till mig "kom och behaga mig". 

FHL: Mm.

MÄ: Eftersom jag har en pojkvän jag ville inte det. Jag sade "nej, jag ska inte vara otrogen 
mot min pojkvän".

FHL: Är ni i ditt rum i lägenheten då?

MÄ: Ja.

FHL: Vad händer efter det då?

MÄ: Och sedan när han hade ätit, mannen hade ätit sin mat och druckit sin te, så jag kastade 
ut honom. Jag sade "det räcker, du får inte säga sådana där saker mera". 

FHL: Gör han något mer än säger någonting till dig?

MÄ: Nej men han är som en galning, en helt galen person som inte fattar någonting. 

FHL: Nej. Är det mitt, jag tänkte, vilken tid på dygnet är det där ungefär?

MÄ: Vi var där runt nio tio elva så här och köpte den här resväskan och jag köpte lite smink 
till mig själv och sedan kom vi tillbaka. När jag kastade ut honom, det var runt halv tre 
tretiden. 

FHL: Ja. Vad händer efter att du har kastat ut honom?

MÄ: Ja han gick ju därifrån sedan. Det är en svensk tant som köpte biljetten till han och han 
åkte tillbaka till Malmö. 

FHL: Mm. Och vad händer sedan efter det?

MÄ: Och sedan bara prata med honom som vanligt hur han mådde, hur hans barn mådde, hur 
det var på förläggningen. 

FHL: Mm. Och blir det att du träffar honom igen sedan då?
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MÄ: Andra gången kom han tillbaka. Han sade till mig att "nu har du skaffat dig en pojkvän". 
Så han kom ju med sådana där anklagelser. 

FHL: Vad säger han för anklagelser då?

MÄ: Jag hade en pojkvän då och hade kommit och träffat mig första gången. Kom till 
förläggningen. Men sedan de hade ju gått och… Den där mörkhyade tjejen som vi delade 
lägenhet, hade gått och skvallrat och berättat att hon har tagit en kille. Och sedan på grund av 
den här gubben, jag tänkte att det kanske blir för mycket. Då vill jag inte ha, vara med den 
här killen längre.

FHL: Nej. Och sedan kommer Taher, kommer han ytterligare, han kommer ytterligare en 
gång sedan?

MÄ: Ja. Han sade till mig när han kom att "nu, ja när du har gjort slut med den här killen, det 
är lugnt mellan oss", men jag vet inte vem som hade gått och pratat med honom. Han var 
väldigt uppjagad och någon hade sagt till honom att den här tjejen håller på och är otrogen 
mot dig, sviker dig, gå och döda henne. 

FHL: Säger han det till dig?

MÄ: Jo, sista gången när han skulle döda mig, då sade han de där sakerna till mig ja. 

FHL: Och den gången, när kommer han upp till dig då?

MÄ: 24:e kanske, det är då han kom.

FHL: Mm. Kommer han mitt på dagen? Eller kommer han….

MÄ: Han ringde på kvällen och så var han där runt åtta nio på morgonen. Sedan lånade han 
igen den här bilen. 

FHL: Är det samma bil som han lånar som ni var till Avesta då?

MÄ: Ja. När han kom med den här bilen, han sade den här bilen tillhör min flickväns pappa. 
Men det stämmer ju inte. Jag visste ju att det var vännens bil. 

FHL: Mm. Ja precis, det är den du berättade om tidigare, att du visste vem det var som äger 
den eller har den bilen då. 

MÄ: Jo jag visste det.

FHL: Jag tänkte, kan du, vad är det för bil? Vet du det eller?

MÄ: Det är någon Mercedes där… Egentlige jag vet inte modellen på bilen med det är en grå 
bil. 

FHL: Mm. Ja. Och vad händer då när han kommer upp till dig då den gången?

MÄ: Han ringde och han sade att jag ska skaffa dig wifi, gratis wifi. Jag tänkte första gången 
han kom och hjälpte till med resväskor, han kanske vill nu igen göra något snällt och hjälpa 
mig med wifi. 
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FHL: Mm. 

MÄ: Och sedan han ringde mig, han sade, det var vid åtta niotiden på morgonen, han sade 
"jag är på väg till dig, jag har också dottern i bilen så att du inte behöver oroa dig för något".

FHL: Mm.

MÄ: Och sedan såg jag att flickan var inte med i bilen. Han sade flickan är i Örebro. Hon har 
lovat sin svenska vän för att de ska göra sushi. 

FHL: Mm.

MÄ: Och sedan började han när vi åkte, så han började säga väldigt dumma saker. Och sedan 
sade jag till honom "varför kör du inte på den vanliga vägen, varför tar du skogsvägen?".

FHL: När du säger han säger dumma saker, vad säger han då?

MÄ: Sådan som går på nerverna på en, den gamlingen, han säger till mig att "gift dig med 
mig", "bli min flickvän". 

FHL: Mm. Sedan sade du att ni åkte på lite, ja på skogsvägar då?

MÄ: Jag sade till honom "varför tar du inte den vanliga vägen, varför tar du skogsvägen". 
Han sade "den där vägen är närmare Örebro". 

FHL: Mm. Kände du igen vart ni åkte? Känner du igen någonting när ni åkte där?

MÄ: Det var vägarna mot Klickberg och Avesta. Jag tror det är namn på de där skogarna där.

FHL: Mm. Det finns ett ställe bredvid som heter Klackberg.

MÄ: Klackberg. Ja. 

FHL: Mm. Och vad händer sedan är ni åker på vägarna där?

MÄ: Han sade igen och håller på och "nu har du svikit mig" och att "du har varit otrogen". 
Men jag sade "men jag, den här killen är slut, jag har ingenting, jag gör ingenting, jag sitter ju 
hemma, sluta med det där".

FHL: Mm. När ni åker, hur känner du dig när ni åker iväg där?

MÄ: Eftersom jag hade känt honom i ett år så jag litade på honom. Så jag kände, det var 
inget, jag hade ingen rädsla. 

FHL: Nej. Och vad hände sedan då?

MÄ: Och sedan hamnade vi i skogsvägen. Han stannade och han sade "det här är slutvägen". 
Jag sade till honom att "jag fastar just nu och jag har ju min hijad på mig" och "låt mig vara", 
"sluta med sådant struntprat" sade jag till honom.

FHL: Hade ni klivit ur bilen eller är ni kvar i bilen då?

MÄ: Vi satt i bilen ja. 
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FHL: Mm. Vad hände sedan då?

MÄ: han drack Monster och sedan sade han till mig "men kom och behaga mig lite, det gör 
väl inget, så att bryta fastan, gör det". Och sedan när jag såg att han håller på att bli helt galen, 
då öppnade jag bildörren. Jag försökte springa därifrån. Han kom. Men min väska ramlade ut. 
Och han kom och drog i min sjal.   

FHL: Mm. Jag tänkte din väska som du säger, är det den här resväskan som du köpte tidigare?

MÄ: Nej nej.

FHL: Nej. 

MÄ: Det var en liten sådan där…en handväska, sådan där som jag hade LMA-kort och 
sådant i.

FHL: Ja. Mm. 

MÄ: Han sprang efter mig, han drog i mig, han tog tag i mig och sade att "nu går du och ger 
dig till andra och behaga andra men inte mig va". Jag sade till honom att "du är min vän och 
det är stor skillnad mellan en vän, en pojkvän eller en man som man gifter sig med och jag 
har litat på dig, jag har betraktat dig som en vän, du har tagit mig hit och för att säga allt dessa 
skitsnack". Och sedan så sade jag till honom, men jag började vädja och be, och så sade jag 
till honom "men du har ju själv en dotter, du har en mor, du har ju syster". Och så sade han 
"nej, nu är det slutet, jag har lovat alla att jag ska döda dig". Och sedan jag sprang mot, det 
fanns något tegel där, jag tänkte ta en tegel och att slå honom och försvara mig själv. Men 
han tog tag i mig, han tog min sjal och drog den mot min hals och försökte kväva mig. Och 
sedan jag bara tog tag i vad som helst som jag kunde, små pinnar eller vad som helst, mot 
hans ögon så att han blir blind. Jag slog mot hans ögon. Och sedan när han, där började han, 
han våldtog mig, och så sade han till mig "okej nu har jag gjort det där, men den 
huvudsakliga saken är kvar, att jag ska mörda dig".

FHL: Jag tänkte sedan , när du berättar att han våldtog dig, det är jobbigt att berätta om 
sådan här saker, men hur gör han då?

MÄ: Alltså det är sådana odugliga människor när de gör sådana där saker. Jag grät och jag 
bad men jag tänkte att det spelade ingen roll, han ändå kommer att göra det och han gjorde 
det.

FHL: Mm. Blir du, jag tänkte, blir du liggande på marken eller hur går det till det där?

MÄ: Det fanns ju tre gruvor, eller gruvhål. I den ena fanns vatten, så fanns det den som det 
var is och sedan var den en som var sopor i.

FHL: Mm. Men jag tänkte när du berättar om själva våldtäkten.

MÄ: Han höll fast mina händer och mina ben och drog ned mina byxor. Jag skrek men det 
spelade ingen roll för det fanns ju inga hus, inga bilar, ingenting runt omkring. 

FHL: Mm. När han gör våldtäkten, står ni upp eller ligger du ner på marken då?

MÄ: Vi låg på marken och han hade på något sätt låst in mina ben och höll i mina händer så 
jag kunde inte komma undan. 
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FHL: Ligger du på rygg då?

MÄ: Ja. Alltså att han höll fast mina händer, jag låg på ryggen och samtidigt som jag hade 
den här sjalen runt halsen så att jag höll på att kvävdes, och att mina ben höll han också fast 
så att det var väldigt tungt. 

FHL: Mm. Jag tänkte, du sade att han hade tagit av dig byxorna, var det när du stod upp eller 
när du låg ner?

MÄ: Ja jag låg på marken när han drog ner byxorna och sedan att han gjorde sitt.

FHL: Mm. Och sedan då när du säger våldtäkt eller han gjorde sitt, kan du beskriva mer, vad 
gör han då för någonting?

MÄ: Han, det tog bara en minut, han fick utlösning och så sade han "okej". Och efter det han 
drog mig i håret och drog mig mot det här gruvhålet och sade att "jag ska göra det sista jag 
ska göra med dig".

FHL: Mm. Hur känner du dig då? Kan du beskriva det på något sätt?

MÄ: Alltså jag har lite problem med astma så jag kunde inte gråta så här, men jag var väldigt 
väldigt varm i kroppen och samtidigt jag hade en slags ångest. Jag ångrade mig att jag inte, 
gud vad har jag hamnat, alltså hamnat mig själv i. Man vet ju ingenting om sin framtid och 
jag hade ingen aning att han hade uppsåt med att döda mig.

FHL: Jag tänkte, kan bli lite tjatig så här, men jag tänkte när du säger att han får utlösning, 
kan du beskriva på något annat sätt med några andra ord vad han gör för någonting då?

MÄ: Alltså du vet när man är i den här situationen och det var sådan tumult och så där, 
jobbigt, man kommer inte ihåg exakt vad som händer en. 

FHL: Mm. Nej det som jag funderar på det är när du säger att han får utlösning, vad gör han 
med dig då?

MÄ: När han hade dragit ner mina byxor, så mina händer låg ju under hans händer och ben. 
Och sedan när han hade den här sjalen runt min hals, så det var ju, och att han höll på där nere 
och gjorde det. Men och sedan, efter, det tog ju en minut bara och jag var väldigt varm i 
kroppen när han drog upp mig.

FHL: Mm. Sedan tänkte jag , vi som sitter här inne, vi är vana att höra vad som helst 
eller det är ingenting som vi tycker är jobbigt att höra. Jag tänkte om du kan berätta, du sade 
att han höll på där nere, har du några andra ord och säga vad han gör då för någonting?

MÄ: Alltså jag kan inte. Ni måste själva förstå mig.

FHL: Vad händer sedan då? Du berättar att när han hade fått utlösning, vad händer efter det 
sedan?

MÄ: Han tog mig fram till två, det var två stycken gruvhål där, ena var fullt med skräp och 
sådant och i den andra fanns ju vatten. Han ville egentligen kasta mig där som det fanns 
vatten. Men jag själv kastade mig i det andra. Jag tänkte att eftersom han ville ju kasta mig 
där och jag visste att jag skulle ju dö, så jag tog ändå själv och kastade mig i den andra så att 
ifall om jag blir hittad, att jag kanske inte dör i den andra. 
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FHL: Hur, du säger att han skulle kasta i det här med vatten i?

MÄ: Ja. För jag var ju liksom helt bruten överallt så att jag inte kunde simma eller göra 
någonting där. 

FHL: När han gör det, hur, håller han i dig på något sätt eller vad gör han?

MÄ: Han drog mig hela tiden mot det han ville slänga mig i och jag kämpade emot. Och han 
drog mig så mycket så att mina kläder började gå sönder. 

FHL: Hur drog han dig? Hur höll han i dig?

MÄ: Väldigt vild. Så han drog mig på ena sidan mina händer och andra sidan den sjalen som 
han hade runt min hals, han drog den här också, mot vattnet. 

FHL: Hur, när han drar dig så där, säger han någonting till dig?

MÄ: Han sade "du har svikit mig, alltså du har varit otrogen". 

FHL: Säger han något mer?

MÄ: Han sade bara "idag måste jag döda dig", sade han bara.

FHL: Hur går det till sedan, vad jag förstår det så släpar han dig mot det här gruvhålet med 
vatten i?

MÄ: Ja. Precis. För att jag inte skulle komma ut och klara mig.

FHL: Och vad händer då? Är ni nära det hålet, eller gruvhålet då?

MÄ: Jodå. Så när jag stod väldigt nära, då var jag i det här valet, tänkte ska jag kasta mig i 
den här med is eller med vatten, så jag kastade mig själv i isen. 

FHL: Mm. Hur långt är det emellan de här gruvhålen då?

MÄ: Alltså man kunde ju se, de är precis som två glas bredvid varandra och i ena glaset så 
kan vi se, det var halt med vatten, och det andra var det bara is och sopor, skräp. Och sedan 
när jag hade kastat mig i det här hålet så säger han "jaha varför har du begått självmord 
galningen", sade han till mig. När jag kollade upp så var det helt mörkt framför ögonen och 
jag såg hur själva benfrakturer som hade stuckit ut på olika delar av min arm och jag, precis 
som sådan där skräckfilm, jag drog mig, föll på något sätt och han kastade stenar för att han 
skulle döda mig. 

FHL: När han ropade där om självmord, är det liksom när du har landat nere i det här 
gruvhålet då?

MÄ: Alltså när jag hade ramlat där, det blödde i mitt ansikte och att jag såg hur armarna var 
och jag inte kunde röra, och så skrattade han åt mig och sade "hahaha, varför har du begått 
självmord" sade han till mig. 

FHL: Mm. När du kastar, som du säger att du slänger dig eller kastar dig ner i gruvhålet, 
sliter du dig loss från honom eller hur går det till?

MÄ: Han var där och knuffade mig och när han knuffade mig, eftersom mina ben, där som 
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jag stod mellan dem där två, då kastade jag mig själv åt andra gruvhålet.

FHL: Var knuffar han, var knuffar han dig emot då? Är det…

MÄ: Ja visst. Min kropp orkade inte mera. Jag var väldigt trött och att, och sedan att, och då 
han knuffade mig. 

FHL: Vi gör så här att vi tar en kort paus och då är klockan 18:27.

PAUS I FÖRHÖRET, kl. 18:27
FÖRHÖRET ÅTERUPPTAS, kl. 18:33.

FHL: Och då pratade, vi innan vi avbröt förhöret, så frågade jag dig hur du slet dig, hur det 
blev att du kom ner i det där gruvhålet. 

MÄ: Ja.

FHL: Och jag tänkte om du beskriver det igen och sedan om du kan beskriva hur de här 
gruvhålen ligger.

MÄ: De var väldigt djupa. Det är precis som sådana där som bergsklättrare, när man ser. Du 
vet, det är många hål i dem. Och så såg jag att det var två stycken. I ena fanns vatten och i 
den andra fanns is och sopor. 

FHL: Ligger dem precis bredvid varandra dem där?

MÄ: Dem satt ihop.

FHL: Och sedan beskrev du att han försökte, han knuffade dig. 

MÄ: Ja det gjorde han. Han ville slänga mig i vattnet.

FHL: Mm. Hur knuffade han dig? Hur gör han, vad gör han?

MÄ: Han drog, han drog och drog och jag blev trött. Och det var att han överraska mig, alltså 
på sådant sätt som jag inte själv förstod när han bara plötsligt liksom knuffade mig. 

FHL: Och vad händer då när han knuffar dig?

MÄ: Alltså jag ramlade ju helt enkelt och det kändes att när man ramlar från taket. Jag gick in 
i isen, mitt ansikte låg i isen och min hand var inte min hand längre. Den hade också gått i. 

FHL: Du berättade innan att, du sade att du slängde dig mot det här gruvhålet där det var is 
och sopor. Vad hade hänt om du inte hade slängt dig mot det?

MÄ: Alltså du kan tänkta dig han kunde, då hade jag hamnat i det här med vattnet i den där 
gruvan och jag kan inte simma. Och det fanns ingenting runt omkring som man kunde dra sig 
upp, så att jag kunde, jag skulle ha dött och liket skulle ha sjunkit i botten och ingen skulle 
någonsin hitta mig. 

FHL: Och sedan berättar du nu, du har liksom landat i det här gruvhålet, så beskrev du hur 
din arm såg ut då.

MÄ: Jag såg att handen låg så och så var det köttet såg man och så såg man att själva skelettet 
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hade kommit ut ut ut. Dem hade hamnat ganska illa. Det var märkligt. Det var som att min 
hand låg ju här, men jag trodde själv att jag höll på med min hand och gjorde någonting med 
ansiktet, men handen var inte där, handen bara låg där. 

FHL: Och sedan berättade, sedan skrek han någonting till dig.

MÄ: Jodå. Han kom upp och han tog sådana stora stenar. Han kastade stenarna. De träffade 
lite över min fot men tack och lov att de inte träffade andra ställen. Jag drog mig, det var 
precis som sådan här skräckfilm, du vet när man drar sig och drog och drog, för han ville slå 
mig mot huvudet. Så att jag var ju rädd att jag ska få det i huvudet.

FHL: Hur många stenar kastade han?

MÄ: Det var mer än fem tio stycken. Han slängde dem bara. Det kändes, jag hade en känsla 
att det bara rann liksom stenar från himlen. 

FHL: Var det stora stenar eller? Det kanske är svårt att säga. Hur upplevde du?

MÄ: Det var sådana här stora tegel. Du vet sådana där tegel fanns det som han kastade ner. 
Jag låg där och jag var ganska illa. Jag blödde och jag bara såg hur tegel kom från den sidan, 
kom från den sidan. 

FHL: Hur känner du när du ligger där nere?

MÄ: Jag hade hopp. Jag hoppades att någon kommer och hittar mig.

FHL: Mm. Kände du något mer?

MÄ: Ja det här var en konstig hemsk upplevelse som, jag tänkte jag har ju sett mycket elände 
i Grekland, det har jag drabbat av, jag tänkte jag måste vara stark, jag måste, jag är inte något 
mindre än de där amerikanska och kinesiska filmer, så jag kände att jag måste kunna överleva 
det här. 

FHL: Och sedan när han har kastat stenar, vad händer, försvinner han då eller hur?

MÄ: Efter fem minuter, så jag började säga det på svenska och engelska "help help", "jag 
hjälper mig". Och så kom han tillbaka och sade "älskling jag är här för att rädda dig", sade 
han precis som en galning. 

FHL: Hur länge är han borta? Det är jättesvårt förstår jag att kunna säga, men hur uppfattar 
du, hur länge är han borta?

MÄ: En till två timmar försvann han och sedan tog han med sig ett rep. Han hade kastat det 
här repet i där som fanns vatten och jag förstod att nej han har någon plan åt mig. För att, och 
att han inte försöker hjälpa mig, så jag försökte vara smart. Jag försökte tänka "den här 
mannen har ju gjort någonting", "jag ska inte lita på honom". 

FHL: Är det när han kommer tillbaka som han kastar ner det där repet eller?

MÄ: Ja.

FHL: Jag tänkte, säger han att han kastar ner ett rep då eller hur?

MÄ: Han säger "jag ska rädda dig så att du kommer upp". 
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FHL: Ja. För jag tänker eftersom du vet att han kastar ner ett rep där, säger han att han gör det 
eller hur vet du att han kastar ner ett rep?

MÄ: Alltså han kastade det här repet, jag såg ju det. Han slängde det mot mig. Men jag sade 
att jag har, jag hittade på saker alltså, det här är för kort, det här går ju inte för jag visste att 
han skulle dra upp mig och kasta mig istället i det vattnet.

FHL: Ja ja. Så att det, han kastar ner dig i det där du ligger då så att säga? Förstår du?

MÄ: Ja. 

FHL: Och vad händer sedan då när han har kastat ner repet?

MÄ: Han sade "du får ha det runt din midja" sade han, att liksom knyta den runt midjan, men 
jag sade "jag kan ju inte göra det, min arm är bruten". 

FHL: Vad händer sedan då?

MÄ: Och jag accepterar det inte, repet, och då började han på nytt hämta tegel och kasta och 
så där, försöka kasta dem i mitt huvud.

FHL: Mm.

MÄ: Det fanns ju sopor på ena sidan, så jag drog mig på den andra sidan och så sade han att 
jag var rädd att min kropp ska bli slagen och riven för att det gjorde väldigt ont om jag hade 
hamnat just på de där vassa grejerna och stenarna som fanns där. 

FHL: När han kastade sten andra gången, hur många stenar kastar han då?

MÄ: Tre fyra stycken. Men han siktade ju mot huvudet.

FHL: Är det någon sten som träffar dig?

MÄ: Nej. tack och lov. Men trots att jag var så illa i kroppen och jag vred på mig så här så att 
han inte, jag ska inte få det att träffa den.

FHL: Vad hände sedan då?

MÄ: Och sedan han skrek och så sade han "jag ska gå och göra att jag blir utvisad". "Jag 
dödade min fru också", sade han. "Hon var precis som du, en svikare". "Lägg dig där så tills 
de kommer och hittar ditt lik" sade han. Och de tre dagarna, jag försökte liksom dämpa 
törsten med vatten och sopor som fanns där och jag skrek. Jag skrek hela tiden och sade 
"hjälp hjälp". 

FHL: Det där repet, vart tog det vägen?

MÄ: Han tog med sig det. Jag sade till honom "om du menar allvar, på riktigt, så kan du 
hämta den där utländska mannen så att han kan också hjälpa". Nej jag vet att han hade en 
plan, han ville bara kasta mig i den som fanns vatten. 

FHL: Mm. Och sedan sade du tre, det där är ju svårt men, ha hamnat i det läget som du är i, 
hur länge upplevde du att du låg där?
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MÄ: Jag räknade mina dagar. Nej men jag räknade dagarna. Och han sade ju till mig också 
att "här finns inga bostäder", "ingen kommer hit" sade han. Men jag hade någon slags hopp, 
jag hoppades på att någon skulle hitta mig.

FHL: Jag tänkte när du sade att du räknar dagarna, hur räknar du då?

MÄ: Alltså jag gick och lekte lite med mitt hår, jag ryckte med min hand. Jag är en väldig 
tålig person, jag tål mycket. Och jag gick och drack lite av vattnet. Ibland jag tog de där 
soporna och lade på mig själv så att det värmer mig. När någon bil passerade, så då sade jag, 
jag vet inte om jag inbillade mig, men jag sade hela tiden, jag skrek, och "hjälp hjälp", och 
sedan hörde jag en kille sade ursäkta. Och då sade jag till honom "du ring polis".

FHL: Under tiden, innan den här killen kommer, hur kände du dig då när du ligger där nere? 
Kan du beskriva någonting hur du tänkte eller hur du kände?

MÄ: Jag tänkte att någon kommer och förhoppningsvis hjälpa mig, hitta mig. Jag tittade på 
himlen, jag grät för mig själv hur jag satt ibland. Och jag bara tänkte. Jag lekte med stenarna.

FHL: När du sade att du tänkte, vad tänkte du då för någonting?

MÄ: Jag tänkte på att någon kommer att hitta mig, jag ska inte dö ung, att jag inte kommer att 
dö ung. 

FHL: Hur kändes det när den där killen kom då?

MÄ: När han sade ursäkta, det kändes att jag fick ett ljus i ögonen, i ansiktet. Jag blev så 
överlycklig. 

FHL: Mm.

MÄ: Den där lilla pojken, när han såg mig han sade bara att tänkte, han sprang till sin pappa. 
Och jag bara "ring polisen". Jag hörde dem sade "hallå polisen".

FHL: Och sedan, ja sedan blir du upplyft? Du blir räddad ifrån det där hålet?

MÄ: Polisen kom, de kom ju med rep, och så sade polisen "här finns det ingen". Men jag 
hörde den killen sade "jo det är lite så där täckt, så att ni måste kolla, hon ligger där". När 
polisen kom jag var så överlycklig och så glad, jag glömde bort allting, jag glömde allt blod, 
jag var bara glad. 

FHL: Mm. För sedan kommer rätt så många vad jag förstår och dom tar upp dig ifrån 
gruvhålet eller?

MÄ: Ja. Det var polisen. Jag såg aldrig den där mannen och pojken och så. Jag hörde bara att 
de…

FHL: Sedan, ja du berättade att han sade att han, vad sade du, att han hade dödat sin fru.

MÄ: Han sade ju att "för några år från jag dödade min fru också och kastade henne i vattnet, 
det är ingen som har hittat henne". 

FHL: Berättade han något mer om det eller?

MÄ: Han sade då och då så där att "jag har dödad min fru" och så där. Jag tänkte han bara 
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snackade skit liksom, han försöker bara, ja jag tänkte att han är bara sjuk i huvudet, så tänkte 
jag. 

FHL: Sade han det innan, alltså när ni hade träffats innan den här händelsen då eller?

MÄ: Han sade inte då direkt att jag har dödat henne, han sade "jag tänkte döda henne men 
min dotter grät, och sedan försvann hon med sina pojkvänner".

FHL: Mm. Och berättade han något mer om frun eller var det det han berättade eller sade?

MÄ: Han sade ju bara att jag har varit så god och fin mot henne att hon är liksom, att hennes 
familj var elak mot henne, att hon är liksom, att hennes familj var elak mot henne, de slog 
henne men ja, men hon uppskattade inte det. 

FHL: Jag kom på en sak, när ni var i Avesta med den här, och köpte resväskan… Hur lång tid 
är det innan den här händelsen med gruvhålet?

MÄ: En eller två veckor ungefär. 

FHL. Mm. 

MÄ: Sedan kom han till mig igen, fort.

FHL: Sedan blir ju du räddad ur det här gruvhålet.

MÄ: Ja, precis. 

FHL: Hur har du känt dig efteråt, efter det där? Jag tänkte nu när du har varit på lasarett. Hur 
känner du dig?

MÄ: Ja en bra känsla bara. Jag behöver någonting som jag kan lyfta den här armen med, det 
enda, så jag kan röra på mig. Men de säger att ett år, det tar ett år och man blir lite, man 
tappar lite hopp, att de måste ta in någon slags metall in i det och…ja.

FHL: Hur har du mått annars då? Jag tänkte i själva måendet.

MÄ: Jag blir bara värre och värre för varje dag som går. Att jag, när jag, först när jag grät, nu 
gråter jag inte, jag bara känner att jag tappar mer och mer hoppet. 

FHL: När du säger värre och värre, kan du beskriva det något mer hur du känner då?

(MÄ gråter)

MÄ: Ingenting. (Ohörbart)

(MÄ gråter)

FHL: Jag har inte något mer. (MÄ hörs gråta). Ska vi ta en liten paus. Vi tar en liten paus så 
då är klockan 18:57.

PAUS I FÖRHÖRET kl. 18:57
FÖRHÖRET ÅTERUPPTAS kl. 19:00

FHL: Funderar på, du sade att du visste vilken eller vem det var som hade den där bilen.
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MÄ: Mm.

FHL: Kan du beskriva mer, vad han heter?

MÄ: Han heter Mohamed, men jag kan inte hans familjenamn eller efternamn.

FHL: Och du sade att han, bodde han i Norberg?

MÄ: Ja vid förläggningen. De känner honom hos socialen också, de vet vem han är. 

FHL: Bor han långt ifrån där du bor?

MÄ: Det är fyra byggnader. Han bor i en av de där byggnaderna.

FHL: Ja ja. Aa. Om, vi säger, bor han närmare Norberg eller närmare åt andra hållet?

MÄ: Alltså det finns Bolagshagen i Norberg. Det finns ju fyra olika byggnader bredvid 
varandra och han bor i ena. 

FHL: Ja.

MÄ: Så de är alla nära.

FHL: Sedan funderar vi på din telefon, hur ser den ut?

MÄ: En Samsung. Jag hade köpt den nyligen. 

FHL: Mm. Vad är det för färg på den?

MÄ: Den var blå fast så har jag ett fodral över den. 

FHL: Är det någon speciell färg på fodralet eller?

MÄ: Svart.

FHL: Mm. Har du någonting Anna?

ADV: Nej. 

FHL: Då säger vi att vi är klara och förhöret är slut…

MÄ: Han har försökt vara smart nu. Han kanske säkert har sålt den eller han har gömt den där 
i skogen eller gjort någonting bara för att ingen ska hitta. Min mamma har ringt till min mobil 
och han har svarat på min mobil och pratat med min mamma. Och mamma har sagt "min 
dotter skulle träffa dig". Och han lämnade luren eller mobilen till sin dotter. Och dottern har 
sagt "jag vet inte". Så mamman är vittne, ni kan fråga min mamma. 

FHL: När gjorde hon det? När pratade hon med…

MÄ: Mamma, när jag var i Falun, där på sjukhuset, mamma ringde mig. Och det är mamma 
som har berättat, ni får fråga henne. Men jag sade till mamma "men har du inte frågat varför 
har du min dotters mobil, hur kom det sig att mobilen är hos dig men inte hon själv". 
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FHL: Mm. Ja. Inget mer. Är det något annat som du tycker att jag har glömt att berätta, eller 
glömt, eller som inte jag har frågat om?

MÄ: Jag har berättat allt. 

FHL: Mm. Och då säger vi att det här förhöret är slut och då är klockan 19:04.

Förhöret genomlyssnat och korrigerat 220503 av krinsp Per Malmqvist
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MÄ: Det var inte jättelångt borta, det kanske, där var hålet och så var det fem tio minuter så 
här ifrån det.

FHL: Fem till tio… Gick ni eller hur tog ni er dit då ?

MÄ: Jag sprang ifrån hans bil och han sprang efter mig.

FHL: Så att sträckan…tog det ungefär om man säger fem till tio minuter att komma fram till 
det stället då?

MÄ: Alltså jag skulle säga inte så långt, kanske fem minuter bara. Men när jag sprang 
därifrån så, han drog sjalen som jag hade.

FHL: Mm. Jag tänkte hur drar han då?

MÄ: Jag sprang från hans bil och han sprang efter och så drog han den här sjalen så som jag 
hade runt, och drog den.

FHL: Mm. När han drar den, vad händer med dig då?

MÄ: Jag höll på att kvävas, och jag kunde inte springa längre, och han tog tag i min hand 
väldigt hårt.

FHL: Mm. Tar han, är det höger eller vänster hand han tog tag i? Kommer du ihåg det?

MÄ: Kommer inte ihåg. Man kommer inte ihåg när man är så här rädd, exakt, för man vet 
inte vad som kommer att hända en.

FHL: Mm. Och när han har tagit tag i handen på dig, vad är det som händer sedan då?

MÄ: Han hade hållit mig och samtidigt när han hade den här sjalen runt halsen på mig och 
drog den och så han kastade mig på marken. 

FHL: Mm. När han kastade dig på marken då, hur landade du?

MÄ: Jag blev ju yr när han drog mig så hårt emot, runt halsen, så jag bara liksom föll ner. 

FHL: Så ramlade du ner på rygg eller mage?

MÄ: Så här med handen ramlade jag. 

FHL: Mm.

MÄ: Och så när han släppte det så sprang jag mot, det var tegel och stenar, för att jag ville 
försvara mig själv.

FHL: Mm.

MÄ: Mm. 

FHL: Och vad hände då, när du har sprungit mot det här teglet och stenarna?

MÄ: Han drog mig igen. Han tillät mig inte att ta stenen. 
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FHL: Mm.

MÄ: Mm.

FHL: Och vad hände då?

MÄ: När han drog mig på marken så, igen, då försökte jag slå honom med allt jag kunde 
komma åt, små pinnar, saker, bara mot hans öga. Jag vet inte om han fick något sår i ögat 
eller inte.

FHL: Mm. När han drar dig på marken, hur drar han dig då?

MÄ: Han drog mig med sin hand. Han var ju stark, männen är ju starkare, jag var ju svagare 
än honom. 

FHL: Mm. Och sedan han drog sig med din hand, vart höll han i dig då? Eller aa…

MÄ: Mina händer tog han, så här hårt. Och sedan när jag ramlade ner, han med sina ben höll 
fast mina ben. 

FHL: Och vad gör han då när han håller fast i dina ben?

MÄ: Han satte sig på mina ben. Jag slog honom, jag örfila, jag drog honom i håret men det 
var förgäves. Och sedan slog han med, han slog mig med knytnävar mot ansiktet och sedan 
drog han ner mina byxor och sedan jag var helt ifrån mig själv. Jag hade ju, jag fastade den 
dagen, så jag var ju helt torr i munnen och jag var jättetörstig och torr. Jag var orkeslös, alltså 
på grund av att jag hade inte ätit och han var ju, han hade ätit, så att han var ju stark, han 
mådde bra. När han drog mig, drog ner byxorna, så sade han samtidigt "ja, ska din före detta 
pojkvän göra det där med dig men inte jag". Sedan jag bad och jag sade "snälla gör inte det 
på, ja du vet, för din mors skull", allt som jag kan, jag bad och böna men han sade "jag bryr 
mig inte om dem där", sade han. Han drog, han tog ut sitt könsorgan. Han, när han, förlåt det 
här är så fult, men, ja det är därför jag skrattar, han helt enkelt tog ut sitt kön och lade den i 
mitt. Han drog snoppen in och ut i mig och det tog inte ens en minut och så sade han till mig 
att "nu har jag fått utlösning, nu är det bra" sade han. Han steg upp från mina ben. Han sade 
"det sista är kvar" sade han, det som jag ska göra. Och jag drog upp min byxor, trosor och 
byxor. Och sedan kommer jag inte ihåg om han drog mig från håret eller om det var armen 
han drog, och drog, och tog mig till, mot de här gruvhålen. Och jag sade, jag bad och bönade, 
jag sade "sluta med det här". Han sade "nej, det här är din sista dag, du ska dö här", sade han. 

FHL: När han, ja, stoppar in sitt kön i ditt som du har beskrivit där, jag tänkte, hur känner du 
eller vad tänker du då?

MÄ: Jag var så stressad så jag förstår inte riktigt. Men jag såg hans, jag såg hans penis väldigt 
tydligt hur han stoppade i mig, in och ut.

FHL: Mm. Sedan är det, sedan drar han dig mot gruvhålet då?

MÄ: Ja. Han sade "det här är det sista punkten, sista platsen".

FHL: Mm. Tänkte du beskrev ju förra gången men tänkte om du beskriver igen då, vad är det 
som händer där?

MÄ: Det fanns två hål där, ena var ju vatten i och den andra var ju fylld med, snö kunde man 
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se, skräp, glas, allt, stenar. Så jag kämpade verkligen emot för att han inte ska kasta mig där 
det fanns vatten. Så jag kämpade så mycket emot och att han till sist han drog mig i kläderna, 
alla mina kläder gick sönder. Jag skrek så mycket, jag skrek och skrek, men det fanns ingen. 
Jag blev väldigt, jag tappade allt hopp. Jag tänkte han har våldtagit mig och han kommer att 
mörda mig nu. Så jag kom ju, alltså jag stod precis vid där gruvhålet är, vid kanten, så han 
förs…att han ville ju kasta mig in i den för att ingen ska hitta mitt lik. Men jag kämpade och 
kämpade trots att jag var, jag hade, jag fastade, jag hade, jag var chockad och kroppen hade 
ingen ork alls. Jag kämpade, jag kämpade, men jag var jättetrött, jag kände att jag var 
utmattad. Han så här knuffade mig för att jag skulle hamna i det här träsket. (TOLK säger att 
MÄ kallar det för träsk men gruvhålet), men igen, jag själv kastade mig in i det andra. Så jag 
gick in med händerna och mina ben in i den hör snön , ansiktet hamnade i snö och, alltså den 
där handen hamnade i snön och den där bara föll på sidan. Jag drog upp ansiktet och sedan så 
försökte jag dra upp den här hand eller den här armen, och jag kände att den här armen 
hängde inte med, den var inte min längre. Det var så att det känns att jag kunde inte röra den, 
det kändes att den gick bakåt på något sätt och det hade den inte. Jag kände bara att inget 
annat hade, liksom inget annat hade skadats, men jag kände ansiktet var liksom på något sätt 
rivsår och det var, ja att det var lite sår och i ansiktet blåmärken. Och han, där uppe, han bara 
skrattade och sade "vill du ha hjälp, ska jag komma och hjälpa dig eller?". Och jag sade "nej", 
jag var chockad, jag sade "nej" och jag var ledsen. "Du behöver inte hjälpa mig" sade jag. Jag 
kände att han höll på att förlöjligade mig. Och när han ser att jag lever, då började han att 
kasta tegel och stenar på mig. Jag fick inte dem på mig eftersom jag rörde på mig på något 
sätt så att jag inte fick dem på mig. Jag drog mig sedan över stenarna där och somnade. 
(TOLK uppfattade MÄ fel och rättar). Inte somnade. Nej, jag lade mig ner. Nej man såg hur 
han hoppade runt och kollade och (ohörbart) hur ska jag döda henne typ. Han kollade runt 
hela tiden, man såg att han var chockad, han såg chockad ut. Men han försvann och sedan 
efter en timme, två timmar, så kom han med rep. Han sade till mig "kom och försök att knyta 
den här runt midjan det här repet". Jag var, jag kände mig så dum, jag först tog, drog jag den 
här, jag tänkte jag ska ha den runt midjan, men sedan kände jag att den här armen hängde inte 
med riktigt. Han sade till mig att "jag ska ta dig till sjukhuset, jag ska hjälpa dig" och du vet 
att jag höll på att bli, jag kände mig liksom lurad helt enkelt. Och sedan kom jag på mig själv 
liksom och sedan men herre Gud, han är ju en mördare, han kan mörda mig, han kan, han 
försökte ju nu så att han kommer att säkert skära mig av halsen eller kasta mig i vattnet, ja 
(ohörbart). Jag tänkte, jag sade till mig själv, varför ska jag lita på honom en gång till. Jag 
slängde så här och repet, jag sade att "jag har ingen arm" sade jag, "jag kan inte". Och sedan 
på nytt hämtade han stenar och kastade dem på mig och försökte mörda mig. Och sedan igen 
jag flyttade på mig där under stenarna och försökte skydda mig där. Han gjorde det här mot 
mig kanske runt niotiden på morgonen. Han gick runt till fyra fem på eftermiddagen, runt 
runt hela det här träsket och kollade och väntade på att jag ska dö så att han kunde lämna 
platsen. Han sade till mig, det var runt fyra fem på eftermiddagen, så säger han till mig "du, 
lägg dig ner och sov, jag ska gå till polisen och lämna mig och jag ska bli deporterad", ja att 
bli utvisad. Och sedan fick jag en känsla av hämnd, jag sade att "nej, det här, jag måste 
överleva det här för att den här mördaren inte ska gå på fri fot". Jag var väldigt frusen, hade 
inga kläder och jag kände mig, men ändå det fanns ju sådana här trasiga gamla kläder som låg 
där, jag drog dem och hade dem över mig. På något sätt trodde jag att det här skulle värma 
mig på något sätt. Så jag ändå hade ju ork i kroppen så jag kunde, jag drack vatten på, det 
fanns ett hörn där, och sedan tillbaka till stenarna igen och lade mig där. Men dag och natt 
skrek jag konstant och jag sade "hjälp". 

FHL: Mm. Och sedan berättade du att det kom några som hör dig.

MÄ: Det var en, jag tror det var en pappa och en son, jag såg dem inte men jag hörde deras på 
något sätt fotsteg eller någonting. Jag hörde dem, de rörde sig och så sade de "ursäkta, 
ursäkta" till mig. Jag sade till pojken "du ring polisen, ring ambulans". Och sedan hörde jag 
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pappan som sade "hallå polisen". Alltså bara fem tio minuter efter det jag kände att jag 
började tappa hoppet totalt för jag kände att om polisen inte hinner, att jag, jag blödde ju så 
mycket. Polisen kom med helikopter fem tio minuter därefter. Det var blod överallt, det fanns 
ju, man kunde se blodspår på snön, på stenarna. Polisen kom och hämtade mig till Falun på 
sjukhuset. Och sedan eftersom jag hade förlorat så mycket blod då fick jag blod…ehm vad 
heter det…ja man får blod.

FHL. Blodtransfusion.

MÄ: Mm. Egentligen de bara på något sätt sydde ihop här uppe. De sade att den är bruten på 
så många ställen där, blev bruten på det viset där och där på tre ställen så att det var omöjligt 
att göra någonting annan med. 

FHL: Mm. Har några frågor bara. 

MÄ: Mm. 

FHL: Om du inte hade kastat dig mot som du säger där det är snö och is, vad hade hänt då?

MÄ: Men då hade han kastat mig där som det fanns vatten. För han knuffade ju mig och jag 
hade ju bara två utvägar, antingen i vattnet eller där som det inte fanns vatten. Och sedan, om 
jag hade kämpat mer emot så hade han en kniv med sig. Han kunde ju skära i halsen på mig 
med den här kniven. Han stoppade det i mitt ansikte, han kunde, han hade kniv. 

FHL: Mm. Hade du sett kniven?

MÄ: Jo, han hade i bilen. Jag såg kniven, ja, han hade med sig en kniv. Och det var en stor 
kniv. 

FHL: Mm. Vad var det för färg på kniven, eller på själva skaftet där?

MÄ: För att när jag såg kniven, det var då jag sprang ifrån hans bil. Jag blev jätterädd. Då 
sprang han efter mig. 

FHL: Vad hade du för kläder på dig?

MÄ: Jag hade en lång, jag hade svarta tajta byxor, stövlar hade jag på mig, jag hade sminkat 
mig och så hade jag en hijad, en sjal, det är för att det är ramadan och att för att jag var, jag 
fastade. Han var en man, han är en man och han är stark och han hade inte fastat. 

FHL: Hade du en, jag tänkte, hade du jacka på dig, tröja eller?

MÄ: Tröja, jacka, stövlar, ja.

FHL: Mm. Och sedan sade du att du hade tajta byxor. 

MÄ: Ja. Men han rev sönder min tröja. Och sjalen vet jag inte vart han kastade för att den, det 
var den han försökte kväva mig med.

FHL: Mm. Vad var det för färg på tröjan?

MÄ: Det vet jag inte, det var mycket färger. Det finns sådana där lite tröjor som är långa hit, 
alltså skjort…skjort(ohörbart) kan man väl säga. Sådana som araber brukar ta på sig med en 
sjal. 
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FHL: Ja. Jag bara tänkte så att vi får alla kläder. Underbyxor, hade du trosor på dig under 
byxorna?

MÄ: Ja.

FHL: Mm. Det har hittats en tröja i närheten utav den här gruvan. Så att jag tänkte visa en 
bild här, för vi vet inte alls vad det är för tröja, men om du känner igen den?

MÄ: Den är min. Den där är min. Han rev den, han drog…fast jag vet inte vad han gjorde 
med sjalen. 

FHL: Nej. Jag tänkte det….

MÄ: Jo det var den jag hade på mig. Precis.

FHL: Ja. När du säger att han river den…

MÄ: Jag vet inte hur han lyckades. Han drog den så här ifrån, alltså från min kropp.

FHL: Aa. Vet du om, var någonstans vart du av med den?

MÄ: Han har försökt att säkra alla spår men inte mina kläder.

FHL:  Men var någonstans drar han, blir du av med tröjan? Vet du det?

MÄ: Jag tror att det var i närheten…det var det, han höll fast mig vid ett träd när han drog så 
här, tröja, eller den tröjan ifrån mig, så det var i närheten av de där två hålen. 

FHL: Mm. Är det, vad ska säga, innan det blir den här våldtäkten?

MÄ: Nej det här är i samband med när han skulle kasta mig in i gruvhålet. Där själva 
våldtäkten har ju skett innan.

FHL: Innan. Aa, mm. Varför tror, varför gör han så här emot dig?

MÄ: Hans problem var att han tyckte att han var, gjort så mycket gott för mig och varför har 
jag gått och skaffat mig en kille. Han sade "du måste vara endast med mig" och "gift dig med 
mig". 

FHL: Och sedan undrar jag, som du , får du gifta dig med vem du vill eller blir det att 
man behöver gifta sig inom en viss släkt eller någonting sådant där?

MÄ: Efter jag har kommit till Europa så har mamma sagt till mig att du har rätt att välja den 
man du vill ha, du får lära känna dem, du får gå ut och du får liksom välja den du tycker om. 

FHL: Mm. Taher, hur är det för honom? Vet du det? Det kanske var en svår fråga.

MÄ: Hur menar du? Kan du säga (ohörbart)?

FHL: Aa jag tänkte när det gäller honom, om du vet det, har han också, liksom få gifta sig 
med vem han vill eller är det att det bestäms eller han bestämmer vem han ska gifta sig med?

MÄ: Han är en gammal gubbe, han får bestämma själv vad han vill. Det får jag väl, det är ju 
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så.

FHL: Ja.

MÄ: Förlåt, jag har så ont i mina ben. 

FHL: Ja det är ingen fara. På, din telefon, så funderar jag på, innan det här, innan du kommer 
fram till gruvhålen och så här, ringer du, använder du din telefon då?

MÄ: Jag var så rädd för honom i bilen. Jag vågade inte. Hans ansikte var jätteskrämmande. 
Jag var jätterädd för honom redan i bilen. Men jag sade innan till mamma att jag skulle gå 
med den här mannen och köpa och så sade mamma det får du, jag bara, jag frågade mamma 
om jag fick och så sade mamma att "det får du om du ska gå och skaffa wifi eller köpa kläder 
så", det var okej. 

FHL: Mm. Pratade du med mamma i telefonen då eller?

MÄ: Innan ja, hemma pratade jag. Ja jag frågade om jag fick lov.

FHL: Mm. Taher, innan han kommer, har du någon kontakt med honom på telefonen eller?

MÄ: Jo han ringde och sade "kom hit, jag är här med min dotter" sade han. 

FHL: Hade du ofta kontakt med honom på telefon eller ja, ringde han dig ofta?

MÄ: Ja. 

FHL: Mm. Och sedan i telefonerna då har man ju appar, olika appar som man använder. Har 
du några speciella appar som du brukar använda?

MÄ: Menar du Whatsapp och sådant?

FHL: Ja sådana.

MÄ: Whatsapp har jag inte, Telegram , Instagram, Facebook. Imo har jag också men 
Whatsapp har jag raderat. Jag hade allihopa…

FHL: Mm. 

MÄ: …förutom Whatsapp. 

FHL: Mm. Sedan åker ni, du berättade att det är en som bor i närheten, att det är hans bil som 
ni åker i.

(TOLK hörde inte, förstod inte frågan och FHL repeterar).

FHL: Den bilen som ni åker i, som Taher kör, att det är, han har lånat den utav en man.

MÄ: Mm.

FHL: Känner du den mannen?

MÄ: Ja, jodå, han bor ju på samma förläggning.
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FHL: Ja. Vilket land kommer han ifrån?

MÄ: Afghanistan.

FHL: Ja. Och kan du beskriva, jag har för mig vi pratade om det förra gången, men vilket hus 
han bor i?

MÄ: Där finns det fyra hus. Det finns tre hus på ena sidan och ett hus på andra sidan och där 
är han i det huset.

FHL: På det huset. Är det att det står tre hus på rad och sedan är det ett som står annorlunda? 
Fattar jag rätt?

MÄ: Den är lite på den sidan, så det är, det är bara ett hus, där bor han.

FHL: Mm. Är det närmast vägen eller?

MÄ: Ja precis. 

FHL: Ja. Jag tänkte den mannen, har han familj eller bor han själv?

MÄ: Han bor med familj. 

FHL: Ja. Vet du om hur många barn han har?

MÄ: Antingen är det tre flickor och en pojke eller två flickor och en pojke. 

FHL. Ja aa. Bodde han med, har han fru också som han bor med?

MÄ: Ja. De är en familj. 

FHL: Ja. Och vad sade, jag har för mig du sade det förra gången, men vad heter han?

MÄ: Han heter Mohammad, jag vet inte hans familj. 

FHL: Mm. Ja. Sedan ska jag fråga dig, vi har ju pratat med Taher och då har ju han, han har 
ju sagt att, ja att han har träffat dig och sedan att vid tre tillfällen så skulle du ha försökt att 
kasta dig framför en bil har han berättat. 

MÄ: Har Taher sagt det?

FHL: Ja. Var det någonting som stämmer eller?

MÄ: Nej. Jag har aldrig tänkt på självmord. Alltså (ohörbart), jag har tänkt på det jag, men att 
jag skulle gå och kasta mig fram, att jag skulle vara en sådan fegis att jag skulle gå och kasta 
mig framför en bil framför honom.

FHL: Mm. Och sedan har han sagt att du har försökt att kasta ut dig från en balkong.

MÄ: Nej. Om jag hade gjort så, så skulle jag ha sagt till den personen som jag delade 
lägenhet med, att jag håller på att göra det här nu.

FHL: Mm. Har du någonting Mårten?
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BFHL: Jag tänker den här sista när du kastar dig ner i gruvhålet, förstod vi rätt då att du är 
väldigt nära kanten?

MÄ: Ja. Ja precis, den kanten ja. 

BFHL: Du var efter kanten, ja. 

MÄ: Mm.

BFHL: Anna?

MÄ-biträde: Ja jag har en fråga och det är i, under det här skedet innan våldtäkten precis. För 
då förstod jag det som att du landade på mage har jag fått med mig…

MÄ: Mm.

MÄ-biträde: Ja. Och sedan säger du att du slog med knytnävarna mot hans ansikte, ja han 
slog dig mot ansiktet. Är han, ligger du fortfarande på mage eller är det något skede när du 
ligger på rygg?

MÄ: Det var då när jag låg på ryggen och han skulle våldta mig och samtidigt som han drog 
den här sjalen och hade hållit fast med sina ben mina ben och så slog med knytnäve mot mitt 
ansikte. 

MÄ-biträde: Så du ramlade först på mage och sedan hamnade du på rygg. Är det han som 
vänder dig eller vänder du dig själv?

MÄ: Det är jag som vred på mig själv. För jag försöker hela tiden fly därifrån. 
(Dörrknackning hörs i bakgrunden)

MÄ-biträde: Då förstår jag.

MÄ: Mm.

FHL: Har du något mer du vill tillägga ?

MÄ: Ja men min fråga, jag vill gå och slå den här mannen faktiskt.

FHL: Mm. 

MÄ: Han har ju, han har ju gjort mig så illa. Jag har så ont i kroppen. 

FHL: Mm. 

MÄ: Jag vill bara att ni låter mig dra hans hår och så slå han litegrann mot ansiktet och 
ögonen. Jag blivit arg, jag har sagt att (ohörbart), jag kan också, eller du gå till fängelse, 
och… Jag vill ge honom den värsta tortyren.

MÄ-biträde: Jag hade en liten detaljfråga. Du säger klockslag, klockan nio och klockan 16 
17, hade du klocka på dig eller hur visste du det?

MÄ: För att jag vet att vi åkte klockan nio och sedan, jag får med det tydligt, ja senare 
eftermiddagen, eller mot, ja när det är lunch. Ja för man såg att solen försvann och han var ju 
fortfarande där och gick runt och kollade, så att det kunde man, det kunde jag tydligt se.
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FHL: Mm. Då gör vi så här att då avslutar vi förhöret och klockan är 10:33.

Förhöret genomlyssnat och korrigerat 220520 av krinsp Per Malmqvist
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