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Sekretess B, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Särskild företrädare:
Jur.kand. Sara Lundberg
Advokaterna af Klercker & Oehme
Västra Trädgårdsgatan 47
611 32 Nyköping
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
- 2013-08-26 -- 2014-08-24
2. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
- 2011-11-01 -- 2011-12-31
Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Grovt sexuellt utnyttjande av underårig, 6 kap 4 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1
juli 1992
- 1990-06-01 -- 1991-05-31
Påföljd m.m.
Fängelse 3 år
Beslut
Skadestånd
1. Johnny Kullenberg ska utge skadestånd till Sekretess B med 125 000 kr, jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 augusti 2014 till dess betalning
sker.
2. Johnny Kullenberg ska utge skadestånd till Victoria Schroeder med 5 000 kr, jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 januari 2012 till dess betalning
sker.
3. Amanda Kullenbergs skadeståndsyrkande ogillas.
Häktning m.m.
1. Johnny Kullenberg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga
kraft mot honom.
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Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i
målet för uppgifter som förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som kan
röja Sekretess B:s, Sekretess VP:s och Sekretess VS:s identiteter.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Rolf Matsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med skäliga 122 153 kr. Av
beloppet avser 91 872 kr arbete, 5 850 kr tidsspillan och 24 431 kr mervärdesskatt.
2. Sara Lundberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 97 736 kr. Av beloppet
avser 74 008 kr arbete, 4 095 kr tidsspillan, 86 kr utlägg och 19 547 kr mervärdesskatt.
3. Anna Edelhjelm tillerkänns ersättning av allmänna medel med 134 245 kr. Av beloppet
avser 81 026 kr arbete, 24 570 kr tidsspillan, 1 800 kr utlägg och 26 849 kr
mervärdesskatt.
4. Kostnaderna för offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
stannar på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar på Johnny Kullenberg med i åtalspunkt 1 och 2
antecknade justeringar enligt följande.

1. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (åtalspunkt 1)

Målsägande
Sekretess B; som företräds av särskild företrädare för barn: jur. kand. Sara
Lundberg, c/o Advokatfirman af Klercker AB, V Trädgårdsgatan 47,
611 32 Nyköping

Gärning
Målsäganden Sekretess B är född i februari 2010. Johnny Kullenberg har vid ett
flertal tillfällen berört målsägandens könsorgan och ändtarmsöppning med sin hand
och sin penis samt vid i vart fall ett tillfälle förmått målsäganden att ta hans penis i
sin mun. Det hände mellan den 26 augusti 2013 och den 22 augusti 2014 inom
Nyköpings kommun samt den 24 augusti 2014 i staden Sakarya, Turkiet. De
sexuella handlingarna är, med hänsyn till kränkningens allvar, jämförliga med
samlag.

Varje brott bör bedömas som grovt med hänsyn till att Johnny Kullenberg visat
särskild hänsynslöshet och råhet på grund av målsägandens låga ålder,
beroendeställning till Johnny Kullenberg och försvarslösa situation.

Johnny Kullenberg begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum
6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken
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Forum avseende gärningspåståendet avseende Turkiet
2 kap 2 § första stycket 1 p och fjärde stycket samt 2 kap 5 § andra stycket 6 p
brottsbalken

2. GROVT SEXUELLT UTNYTTJANDE AV UNDERÅRIG (åtalspunkt 2)

Målsägande
Amanda Kullenberg; som företräds av målsägandebiträde: advokat Anna
Edelhjelm, Advokatfirman Edelhjelm AB, Karlavägen 86, 115 22 Stockholm

Gärning
Målsäganden Amanda Kullenberg är född i december 1987 och avkomling till
Johnny Kullenberg. Johnny Kullenberg har ett flertal tillfällen berört målsägandens
könsorgan och ändtarmsöppning med sin hand och sin penis samt vid i vart fall ett
tillfälle förmått målsäganden att ta hans penis i sin mun. Det hände mellan den
1 juni 1990 och den 31 maj 1991, Brandbergen, Haninge kommun, Sverige.
De sexuella handlingarna är att bedöma som sexuellt umgänge.

Varje brott bör bedömas som grovt med hänsyn till att Johnny Kullenberg visat
särskild hänsynslöshet och råhet på grund av målsägandens låga ålder,
beroendeställning till Johnny Kullenberg och försvarslösa situation.

Johnny Kullenberg begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum
6 kap 4 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 1992

Frågan om preskription
Se skrivelse ingiven i samband med häktningsförhandling den 10 oktober 2014,
aktbil. 31.
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3. SEXUELLT OFREDANDE (åtalspunkt 3)

Målsägande
Victoria Schroeder; som företräds av målsägandebiträde: advokat Anna Edelhjelm,
Advokatfirman Edelhjelm AB, Karlavägen 86, 115 22 Stockholm

Gärning
Johnny Kullenberg har ofredat Victoria Schroeder, född 1992, på ett sätt som kunde
förväntas kränka Victoria Schroeders sexuella integritet. Johnny Kullenberg har
närmat sig Victoria Schroeder, som vid tillfället var klädd i endast trosor och legat
på mage i en säng, satt sig på hennes rygg och masserat henne samt försökt att ta
henne på brösten. Det hände mellan den 1 november 2011 och den 31 december
2011, Industrigatan, Nyköping.

Johnny Kullenberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Sekretess B, som biträder åtalet och så som hon slutligen bestämt sitt yrkande,
har yrkat att tingsrätten ska förplikta Johnny Kullenberg att till henne utge
skadestånd med 250 000 kr, varav 200 000 kr avser ersättning för kränkning samt
50 000 kr avser fysiskt och psykiskt lidande (sveda och värk), jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 24 augusti 2014 till dess full betalning sker.

Amanda Kullenberg, som biträder åtalet, har yrkat att tingsrätten ska förplikta
Johnny Kullenberg att till henne utge skadestånd med 250 000 kr, varav 200 000 kr
avser ersättning för kränkning samt 50 000 kr sveda och värk, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 1 juni 1991 till dess betalning sker.
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Victoria Schroeder, som biträder åtalet, har yrkat att tingsrätten ska förplikta
Johnny Kullenberg att till henne utge skadestånd med 5 000 kr avseende ersättning
för kränkning, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 januari 2012 till dess
betalning sker.

Johnny Kullenberg har på grund av misstanke om brott som prövas genom denna
dom varit berövad friheten så som anhållen eller häktad från 2014-09-07 och allt
jämt (se bifogat AVRÄKNINGSUNDERLAG).

DOMSKÄL

Skuld

Åtalspunkt 1

Johnny Kullenberg har förnekat gärningarna.

Som en bakgrund anges följande. Johnny Kullenberg är 72 år. Han har sju barn med
fem olika kvinnor. Hans äldsta barn är Roland Kullenberg, 50 år, och hans yngsta
barn är två år.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier tagna av Sekretess VP,
sms och andra meddelanden mellan Johnny Kullenberg och Sekretess VP,
undersökningsprotokoll av Johnny Kullenberg disponerad Ipad och mobil,
ansökan om äktenskapsskillnad upprättad och undertecknad av Johnny Kullenberg
samt rättsintyg beträffande Sekretess B.

På åklagarens begäran har polisförhören 2014-09-05 och 2014-09-16 med
målsäganden Sekretess B förebringats genom uppspelning av videoinspelning.
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Vad Sekretess B berättat där återges inte här.

På åklagarens begäran har förhör med Sekretess VP samt vittnesförhör med
Sekretess VS, Supawadee D´Alessandro och Frida Löfgren hållits.

På Johnny Kullenbergs begäran har vittnesförhör med Kent Andersson,
Eva Kullenberg och Stefan Helmér hållits.

Sekretess VP: Hon träffade Johnny Kullenberg första gången i oktober 2008. Han
var på möte. Hon arbetade på en restaurang i närheten av det hotell han bodde på.
Hon har kandidat examen och hjälpte ägaren till restaurangen med ekonomin. Den
12 april 2009 kom hon till Sverige. Hon behärskar inte svenska och inte heller
engelska så bra. Hon använder böcker och lite engelska när hon ska kommunicera
med Johnny Kullenberg. Hon har gått kursen Svenska För Invandrare (SFI). I
Sverige har hon varit hemma och tagit hand om barnen. Sommaren 2014 började
Sekretess B på daghem med 15 timmar per vecka. Det var diskussioner om och i så
fall hur mycket Sekretess B skulle gå där. Victoria Schroeder och hennes mor har
hon träffat vid ett tillfälle när de kom med kläder till Sekretess B och vid ett tillfälle
när Victoria Schroeder bodde tillfälligt i Johnny Kullenbergs mors lägenhet. Hon
har aldrig pratat med Victoria Schroeder på något djupare sätt. De var ju inte nära
varandra. I förra veckan pratade hon med Victoria Schroeder för de skulle gå på
Victoria Schroeders mormors begravning. Hon har aldrig träffat Amanda
Kullenberg. Hon har inte heller träffat Birgitta Holmberg. Hon har dock hört
namnet Amanda. Johnny Kullenberg sa att det var hans barn och att han inte hade
träffat Amanda Kullenberg på länge. Anledningen till att Johnny Kullenberg inte
hade träffat Amanda Kullenberg på länge var att han först var ihop med Amanda
Kullenbergs mor, men sen sa kvinnan att Johnny Kullenberg inte var pappa till
barnet. Sedan dess hade Johnny Kullenberg inte träffat Amanda Kullenberg.
Sekretess B är smart och talar tre språk. Sekretess B och Johnny Kullenberg
spenderar mycket tid ihop. Johnny Kullenberg och Sekretess B brukar bada ihop.
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Dörren till badrummet brukar då vara låst så att andra inte ska komma in. Johnny
Kullenberg och Sekretess B brukar bada 1 – 2 gånger per vecka. Varje gång Johnny
Kullenberg skulle bada skulle även Sekretess B bada. Varje bad varade ca 20
minuter. Johnny Kullenberg ville sälja huset och flytta till Thailand. Hon vet inte
varför han ville det. Det blev i stället tal om att titta på hus i närheten av Norrtälje,
i närheten av en av Johnny Kullenbergs söner. Vid ett tillfälle såg hon att Johnny
Kullenberg tittade på porrfilm. Det var i hans arbetsrum. När hon konfronterade
Johnny Kullenberg nekade han. Hon var helt säker för hon stod bakom och såg det.
Han hade inte vetat om att hon kom in. En kompis till henne har berättat att Johnny
Kullenberg har tagit hem en annan kvinna från Frövi som inte bara har städat huset
åt honom, utan också sovit över. Johnny Kullenberg är intresserad av sex. Han kan
ha sex flera gånger om dagen och på olika ställen. Han brukar vara uppe till kl. 1.00
– 2.00 på nätterna. Ibland har hon kunnat ge honom sex, ibland inte. Johnny
Kullenberg blev arg om hon sa nej, t.ex. om hon var trött. Det har varit både
normalt sex och oralt sex. Sekretess B brukar ha nattlinne och trosor på sig när
denna ska gå och lägga sig. Den 22 augusti 2014 reste hon, Sekretess B och Johnny
Kullenberg till Turkiet. Hon upptäckte på planet att hon hade mens. Hon sa det till
Johnny Kullenberg. Han sa ”fan”. Hon vet inte varför. Han brukar säga så när något
inte passar honom eller när han är missnöjd. Kvällen innan hemresan till Sverige
var de bjudna på middag. De kom tillbaka sent till hotellrummet. Johnny
Kullenberg gick först in på toaletten och tvättade sig samt borstade sina tänder. När
han var klar gick hon in och hjälpte Sekretess B med samma sak. Sekretess B fick
på sig nattlinne och trosor. Därefter skulle hon själv ta en dusch och borsta
tänderna. Hon sa åt Sekretess B att gå och lägga sig. Johnny Kullenberg hade redan
gått och lagt sig. Hon gick in på toaletten och stängde inte dörren helt eftersom den
var ”svullen”. Hon tänkte att det skulle låta mycket och var rädd att väcka dem om
hon skulle öppna den. När hon duschat klart och kom ut till sängen såg hon att
täcket rörde sig. Ljuset från toaletten kom ut i rummet. Det fanns även en lampa
utanför badrummet. Man kunde se till 90 – 95 procent. Det rörde sig onormalt under
täcket. Det syntes att någon gjorde något under täcket. Hon frågade ”vad gör ni?”.
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Hon trodde ju att de sov för klockan var mycket. Både Sekretess B och Johnny
Kullenberg sa ”vi gör ingenting”. Hon drog upp täcket. Sekretess B var närmast
henne. Hon såg att Sekretess B:s trosor var nere på vaden eller benet. Det var
onormalt. Johnny Kullenberg ryckte bort sin ena hand. Hon tänkte att ”det här är
något onormalt”. Sekretess B vägrade berätta i början. Hon sa åt Sekretess B att
säga sanningen och att säga det på ett språk som Johnny Kullenberg inte förstod.
Sekretess B sa då att Johnny Kullenberg tagit sin hand på Sekretess B:s könsorgan
och att han tog saliv, men att det bara hade hänt en gång. Sekretess B visade då inte
med gester, eftersom Johnny Kullenberg var kvar i rummet. Hon drog tag i
Sekretess B och försökte prata med Sekretess B utanför sovrummet. Hon sa igen att
Sekretess B måste berätta sanningen. Sekretess B sa att det bara hade hänt en gång i
Turkiet. Hon frågade om det hade hänt hemma också. Sekretess B svarade att det
hade gjort det, men att Sekretess B inte kunde säga hur många gånger eftersom
Sekretess B inte kunde räkna. Sekretess B sa att denna tagit av sig trosorna själv för
att Johnny Kullenberg hade sin hand vid Sekretess B:s könsorgan. Sekretess B
visade då också med gester genom att ta saliv på fingrarna och föra fingrarna ner
mot underlivet. Om hon i polisförhör (aktbil. 54, s. 273 andra stycket) sa att
Sekretess B ”visade genom att bre ut benen och med rörelse med sin hand på sitt
könsorgan” var det så. Sekretess B visade genom att gnugga med fingrarna på sitt
eget kön och bre ut benen. - Johnny Kullenberg har använt saliv med henne också,
men hon tyckte inte om det. Därför förstod hon att det var sant det som Sekretess B
berättade. - Hon sa inte så mycket till Johnny Kullenberg då direkt efter händelsen.
Hon ville inte ha problem i Turkiet, utan att de skulle kunna åka tidigt nästa
morgon. Hon låg dock och grät hela natten. När de kommit tillbaka från Turkiet
pratade hon inte med Johnny Kullenberg i början. Hon lagade mat och gav Johnny
Kullenberg kaffe som vanligt. Hon sa åt Sekretess VS att ha uppsikt över Sekretess
B. Hon och Sekretess B sov med låst dörr. Hon ville skydda Sekretess B från
Johnny Kullenberg. Vid 21-tiden gick hon till Johnny Kullenbergs arbetsrum. Hon
pratade med honom om det han hade gjort. Johnny Kullenberg var allvarlig och sa
att ”han inte skulle göra om det” och ”inte vara nära Sekretess B igen”. Hon tror att
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Johnny Kullenberg var ledsen. Hon såg det på hans ögon och ansiktsuttryck. Johnny
Kullenberg frågade henne hur hon skulle ha det. Hon svarade att hon inte visste.
Hon visste att Johnny Kullenberg skulle vägra erkänna på samma sätt som han
vägrade erkänna porrfilmerna. Sedan blev det bråk. Hon sa åt honom att ”you are
very sick”. Johnny Kullenberg blev då mycket arg på henne. Vid 23-tiden samma
kväll ringde hon till polisen på 112. Johnny Kullenberg visste inte om det.
Hon berättade för polisen vad Sekretess B hade berättat för henne. När hon hade
pratat med polisen hade Sekretess VS sett ett papper om äktenskapsskillnad och en
ring som låg på sängen. Johnny Kullenberg sa åt henne att skriva under. Hon ville
inte det, eftersom hon var osäker på vad det stod på pappret. Johnny Kullenberg sa
att om hon skrev under så skulle han köpa en lägenhet åt henne. - Sekretess B har
även sagt till henne att Johnny Kullenberg har haft snoppen bak på Sekretess B:s
rumpa/stjärt och att han gnidit lätt där. - Händelsen i Turkiet var inte första gången
hon såg vad Johnny Kullenberg gjorde. En morgon under sommaren 2014, innan de
skulle iväg, sa hon åt Sekretess B att gå till Johnny Kullenberg och säga ”hej då”.
Det dröjde. När hon kom in i rummet hade båda två täcket över huvudet och det
verkade som de gjorde något under täcket. Hon tänkte då att det kanske bara var
skoj. Efter händelsen i Turkiet förstår hon att det var samma typ av händelse. Hon
är därför säker på att Sekretess B talar sanning när denna säger att det har hänt flera
gånger i Sverige. - Hon har berättat för en väninna, Supawadee D´Alessandro, om
det som hänt Sekretess B. Hon hälsade på hos Supawadee D´Alessandro i Märsta
och ville prata ansikte mot ansikte samt få rådgivning. Den 4 september 2014 kl.
10.00 hade hon möte med socialtjänsten. De träffades på ICA. Efter att de varit och
hälsat på hos Supawadee D´Alessandro tog de in på hotell vid Skavsta flygplats för
att hålla sig borta från Johnny Kullenberg. De var kvar där till den 7 september
2014 kl. 15.00 när Johnny Kullenberg anhölls. Efter händelsen i Turkiet fick
Sekretess B inte vara ensam med Johnny Kullenberg.

Sekretess VS: Hon kom i mars 2014 till Sverige. Hon var här på semesterbesök
samt för att hälsa på Sekretess VP och passa barn. Det var alltid Sekretess VP som
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skötte hushållssysslorna. Hon vet att Sekretess VP, Sekretess B och Johnny
Kullenberg i augusti 2014 var i Turkiet. När de kom hem igen berättade Sekretess
VP att det hade hänt något dåligt med Sekretess B där. Johnny Kullenberg hade
gjort något sexuellt mot Sekretess B under täcket. Sekretess VP hade sett att det
rörde sig under täcket på ett konstigt vis. Sekretess VP hade gått fram till sängen
och tagit bort täcket. Sekretess B:s trosor var då nere vid knäna. Sekretess VP
frågade vad som hände. Sekretess VP hade lyft upp Sekretess B från sängen och
tagit med sig Sekretess B till ett annat rum. Sekretess VP frågade vad Johnny
Kullenberg gjorde och om han gjorde så ofta. Sekretess B hade svarat att han gjorde
det ofta. Sekretess VP hade blivit gråtfärdig och förskräckt. Sekretess VP sa att det
var som ett mörker överallt. Sekretess VP visste inte vad denna skulle göra, vem
denna skulle fråga eller be om rådgivning. Hon har själv frågat Sekretess B vad det
var som hände. Hon frågade efter att de hade kommit hem från Turkiet. Hon och
Sekretess B var i källaren. Hon frågade ”hur gjorde Johnny Kullenberg?”. Sekretess
B visade med gester. Sekretess B låg på rygg och använde pekfingret och gned på
sitt könsorgan. När hon såg det frågade hon inget mer. Dagen därpå frågade hon när
Johnny Kullenberg gjorde det och om det var ofta. Sekretess B svarade att Johnny
Kullenberg gjorde det när Sekretess VP sov. Sekretess B sa att det hände ofta; att
det var mest på kvällen eller sent på natten. De pratade även om dusch eller bad.
Sekretess B sa att Johnny Kullenberg gjorde det när de två badade och att de badade
länge. Hon vet inte närmare hur det gick till. Dörren in till badrummet är stängd när
de badar. Det kan stämma att hon i polisförhör 2014-09-10 (aktbil. 54, s. 288) sa att
hon frågade ”gör han det ofta?” och ”gör han det hårt?”, varefter Sekretess B
svarade ”ofta och hårt”. Hon är dock osäker på det. Det var länge sen. Det var en
allvarlig och dålig stämning efter resan till Turkiet. Sekretess VP och Johnny
Kullenberg pratade nästan inte med varandra. Det var som om något hängde i
luften. Sekretess B sov ihop med Sekretess VP. Dörren till sovrummet var låst.
Det var för att Sekretess VP var rädd för Johnny Kullenberg och försökte skydda
Sekretess B.
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Supawadee D´Alessandro: Hon är 40 år. Hon lärde via sin man Mario känna
Sekretess VP år 2009. Sekretess VP har berättat vissa saker för henne. Sekretess VP
var för det mesta den som ensam tog hand om barnen och skötte allt det praktiska.
Sekretess VP hade inget arbete. Sekretess VP ville att barnen skulle gå på dagis,
men Johnny Kullenberg ville inte det. Han var rädd för att vara ensam hemma och
tyckte att dagis behövdes först när barnen blev större. Sekretess VP har enligt
hennes uppfattning haft ett mycket litet socialt umgänge. Sekretess VP sa att Johnny
Kullenberg var en person som ville ha mycket sex, nästan varje dag. Johnny
Kullenberg kunde bli arg och missnöjd och köra iväg med bilen om han inte fick
som han ville. Han kunde anklaga Sekretess VP för att ha någon ny. Efter en resa i
augusti 2014 till Turkiet ringde Sekretess VP till henne on undrade allmänt vad som
hände med en man som antastar sig sexuellt på ett barn. Hon svarade att hon inte
visste, men att hon trodde att han får någon form av straff. Sekretess VP kom den
2 – 3 september 2014 hem till henne i Märsta med bl.a. Sekretess B och berättade
vad som hade hänt Sekretess B på hotellrummet i Turkiet. Sekretess VP berättade
att denna hade kommit ut från toaletten och sett att täcket rörde sig och att det var
något konstigt. Sekretess VP hade tagit bort täcket och fått fram Sekretess B.
Sekretess B:s trosor hade varit på skenbenet. När Sekretess VP frågade Sekretess B
vad som hade hänt hade Sekretess B berättat att ”på hotellrummet hade det hänt en
gång”, men att det hade hänt flera gånger hemma. Sekretess B hade sagt att det
hände i sängen och hade också visat hur Johnny Kullenberg gjorde. Sekretess B låg
då på sängen och använde sin hand och killade på ”musen” och använde även saliv
från munnen. Sekretess VP mådde mycket dåligt av allt detta. Sekretess VP var
förvirrad och visste inte riktigt vad denna skulle göra. Sekretess VP har även
berättat att Johnny Kullenberg har duschat eller badat med Sekretess B och att det
varade ovanligt länge.

Frida Löfgren: Hon är 26 år. Hon är anställd på Sekretess B:s daghem. Sekretess B
började hos dem på förskolan under våren 2014, men hon har haft Sekretess B i sin
barngrupp sedan hösten 2014. Sekretess B är glad på förskolan och leker mycket.
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Sekretess B är duktig på att göra saker. Sekretess B är som de andra barnen i sin
utveckling. På förskolan använder de oftast orden ”snippa” eller ”snopp” när de
talar om könsorgan. Hon eller någon annan på förskolan har aldrig behövt ingripa
mot någon olämplig lek. Det förekommer inga lekar med sexuella anspelningar på
förskolan.

Kent Andersson: Han är 58 år och från Stockholm. Han har känt Johnny
Kullenberg i ca 30 år. Han träffade Johnny Kullenberg på energibolaget Fortum i
Stockholm. Johnny Kullenberg är en företagsmänniska. Johnny Kullenberg har
även varit fackföreningsordförande. Johnny Kullenberg har suttit med i olika
kommittéer inom idrottsrörelsen, där han själv varit revisor. De senaste tio åren har
han lärt känna Johnny Kullenberg bättre. Johnny Kullenberg har ägnat sig åt judo,
som är en ädel sport där man måste visa varandra respekt. Johnny Kullenberg har
också varit en bra ledare och lett utbildningar för barn och ungdomar inom idrotten.
För Johnny Kullenberg har det varit viktigt att få avgå själv från idrotten, istället för
att bli avsatt. Johnny Kullenberg har alltid varit en ”kvinnoman”. Han tycker det är
okej så länge det handlar om kvinnor över 35 år. Johnny Kullenberg har nu en ny,
ung fru, som är 41 år yngre än Johnny Kullenberg. Det har alltid funnits kvinnor
runt Johnny Kullenberg, även fast Johnny Kullenberg varit gift. Johnny Kullenberg
har haft förhållanden och varit gift med flera kvinnor. Han och Johnny Kullenberg
talar i telefon ca två gånger per vecka. De brukar även träffas på olika
förbundsmöten 15 – 20 gånger per år. De gör resor ihop ca 5 – 6 gånger per år. På
tävlingar kan man se kvinnor runt 35 år som går runt och vill delta runt Johnny
Kullenberg. Han har upplevt det som mer flirt från kvinnornas sida än från Johnny
Kullenberg. Det finns t.ex. vitryskor som ser mycket upp till höga män som har råd
att bjuda på fina middagar. Han blev förvånad över det Johnny Kullenberg har
anklagats för. Det kom som en chock. Han minns att han tänkte att för Johnny
Kullenbergs skull önskade han att Johnny Kullenberg hade träffat en 19-åring med
stora bröst som efteråt visat sig vara bara 14 år. Han har ingen erfarenhet kring hur
Johnny Kullenberg umgås med barn.
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Eva Kullenberg: Hon har varit gift med Johnny Kullenberg i tio år och bott ihop
med honom. Hon har känt honom i 40 år. De har tillsammans sonen Richard
Kullenberg, född 1973. Hon arbetar som distriktssköterska. Hon har alltid gått till
Johnny Kullenberg med sina bekymmer. Hon uppskattar Johnny Kullenberg som
person. Johnny Kullenberg är en rakryggad person. Deras relation vilar på en
vänskaplig basis idag, trots att båda har nya förhållanden. Johnny Kullenberg har
alltid tyckt om barn. Johnny Kullenberg har även tränat småflickor inom
judosporten. Det är en främmande tanke hos henne att Johnny Kullenberg skulle
göra något sexuellt mot barn.

Stefan Helmér: Han är 48 år. Han är son till Johnny Kullenberg. Han är utbildad
inom vård och omsorg samt utbildad barnskötare. Han har även arbetat inom
psykiatrin. Han är utbildad psykiatrisjuksköterska. Han har ett bra förhållande till
sin far. De skildes åt när han bara var två år. Sedan hade de bara sporadisk kontakt
till han var 15 – 16 år. Därefter blev det mer kontinuitet. Han och Johnny
Kullenberg har haft en tätare relation som vuxna. De har bl.a. varit på golfresor.
Han har själv två barn, en dotter som idag är 24 år och en son som idag är 19 år.
Johnny Kullenberg är en man med rättspatos. Johnny Kullenberg pratar mycket
idrott och vad som är rätt och fel. Han har själv aldrig varit judokille, men han och
Johnny Kullenberg har ett gemensamt idrottsintresse. När det har krisat och trasslat
sig lite i livet har han kunnat ringa till Johnny Kullenberg. Johnny Kullenberg har
många principer, t.ex. beträffande alkohol och cigaretter. Johnny Kullenberg har
inte direkt predikat, men varit tydlig med att denne inte tycker om sådant. Han och
Johnny Kullenberg pratas vid i telefon minst en gång per vecka. Han blev rejält
chockad när han fick reda på vilka nya brottsmisstankar som riktades mot Johnny
Kullenberg. Det blev några rejält dramatiska dygn innan han landade. Han
diskuterade mycket med sin fru som är utbildad förskollärare. Han har varit ihop
med sin fru sedan år 1980. Hon är hans ”speakingpartner”. Han tycker att han har
varningsklockor i sin kropp, t.ex. om en vuxen skulle ta på ett barn på ett otillbörligt
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sätt så skulle hans varningsklockor ringa. Han skulle agera. Han har aldrig sett
något av det. När nu nya brottsmisstankar dök upp, jämfört med brottsmisstankarna
åren 1990 – 1991, kände han att ”har jag verkligen missat det här?” och ”kan
Johnny Kullenberg verkligen göra detta mot ett litet barn?”. Tanken blir liksom för
stor för hans del. Det är riktigt att Johnny Kullenberg är en ”kvinnoman”. Johnny
Kullenberg har haft många kvinnor i sitt liv.

Johnny Kullenberg: Han känner inte till så mycket om detta. Det har inte hänt.
Han har funderat på varför allt detta kommit upp. Han är zenbuddist och lever
väldigt strikt efter Shivas regler. Man får inte göra något mot en motståndare som är
fysiskt svagare än en själv. Det är otänkbart att han skulle göra sig skyldig till
sexuella övergrepp. Man gör inte så. Han har diskuterat med sin fru att han vill
flytta till Thailand, men hans fru vill inte det. Han och hans fru har väldigt olika
humör. Hans fru är ganska svartsjuk. Det var därför han skrev under
skilsmässoansökan. Han blir inte sur eller arg om hans fru inte vill ha sex varje dag.
De måste inte ha sex varje dag. Han och hans fru har haft diskussioner om varför
han inte har träffat Amanda Kullenberg under årens lopp. Han har förklarat för sin
fru att det var Amanda Kullenbergs mor, Birgitta Holmberg, som gjorde så han inte
fick träffa Amanda Kullenberg. Hans fru tycker att han har varit för sexuell och
tittar för mycket på porrfilm. Det hör till en mansprofil. När han är på resor
utomlands kan han titta på porrfilm med kompisar. Han har en kompis från Israel
som brukar plocka hem program och komma med förslag. Han har aldrig bytt blöjor
på barn eller så. Han har mycket annat att göra. De brott han står åtalad för bygger
på en planerad komplott mellan de olika målsägandena. De har pratat ihop sig. Han
är den som har stått för inkomsterna. Han arbetar mest på nätterna. Han brukar gå
upp vid kl. 9.00. Han och Sekretess B åker ofta ut och tittar på bilar eller för att äta
något. I augusti 2014 var han i Turkiet med Sekretess B och Sekretess VP. De sov
alla tre i samma säng, en dubbelsäng. Dubbelsängen stod till vänster i en inbuktning
i rummet. Sekretess B är varm av sig och försöker hela tiden ha så lite kläder som
möjligt på sig. Han brukar säga till Sekretess B att ”du bör ha trosor på dig”. Natten
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innan de skulle åka hem till Sverige låg han och Sekretess B i sängen. Sekretess VP
var i badrummet. Sekretess B och han skojade lite i sängen. Sekretess B tyckte att
hon skulle ta av sig kläderna, vilket hon gjorde. Han sa ”gör inte det”. Plötsligt kom
Sekretess VP och lyfte över Sekretess B till andra sidan av sängen. De åkte hem
måndagen den 25 augusti 2014 till Sverige. Den 28 augusti 2014 skjutsade han dem
till Supawadee D´Alessandro i Märsta. Han hämtade dem också där. Den 3
september 2014 var han och Sekretess B i Rimbo och tittade på hus. Den 4
september 2014 åkte han till Lund för sammanträden. Han åkte hem igen på
lördagseftermiddagen den 6 september 2014. Sekretess VP har skickat ett par
konstiga sms-meddelanden till honom. Han har inte svarat på dem för han har inte
förstått vad som menades. Sekretess VP kan ha blivit tillsagd av andra att skicka
meddelandena. Anledningen till att Sekretess B säger saker i polisförhör är att
Sekretess VP sagt åt Sekretess B att säga så. Han brukar bada ihop med Sekretess B
åtminstone en gång i veckan. De kan bada tillsammans någon halvtimme eller så.
Han har efter att åtal väckts frånsagt sig alla sina uppdrag inom idrotten. Det är en
viktig punkt inom Bushido att man hela tiden ska kunna stå med huvudet högt.
Bushido är en hederskodex som samurajerna följde. Han bryter inte mot Bushidons
regler. Han dricker inte alkohol. Han har ingen aning om vad ordet ”snippa” är. Det
är inget ord han använder. Han och Sekretess B har inte pratat om det.

Tingsrättens bedömning.

Johnny Kullenberg har förnekat gärningarna.

För fällande dom i mål om sexualbrott krävs, liksom i brottmål i övrigt, att
domstolen genom den utredning som har lagts fram finner det ställt utom rimligt
tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som läggs honom till last.
En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening med vad som i övrigt
framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom (NJA 2010 s. 671 samt
NJA 2009 s. 447 I och II).
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När, som i detta mål, åtalet omfattar ett obestämt antal gärningar som, förutom
gärningen i Turkiet, inte har individualiserats i gärningsbeskrivningen måste
prövningen av skuldfrågan ske med beaktande av att den tilltalade i praktiken kan
ha begränsade möjligheter att förebringa någon annan motbevisning än sådan som
avser målsägandens allmänna trovärdighet.

Sekretess B är fyra år. Förhör med så små barn är ofta svåra att hålla. Risken för,
om inte ledande frågor, så i vart fall snävt ställda frågor är stor. Sekretess B har valt
att, när hon ska berätta något känsligt, gå fram till förhörsledaren och viska det i
förhörsledarens öra, såsom ”han leker med min snippa”, ”han tog vatten från
munnen”, varpå Sekretess B även med rörelser först vid munnen och sedan nertill
på sig själv visat hur det gått till, att ”han tar snoppen till min snippa hela dagen”,
att det gjorde ”ont”, samtidigt som hon med rörelse visat bak i stjärten, att ”han tog
snoppen på mitt ansikte”, att ”snoppen var inne i munnen” och ”blä, det var
äckligt”. Sekretess B har även under förhöret sagt att ”jag frågade honom om han
kan sluta, men han blundar och säger nej”.

Ett endast fyra år gammalt barn som berättar sådana saker måste bygga på
självupplevda händelser. Sekretess B har också till såväl Sekretess VP som till
Sekretess VS berättat, och även med rörelser inför dem, visat vad Johnny
Kullenberg har gjort mot henne, inte bara i Turkiet utan också i Nyköping.
Sekretess VP har dessutom själv gjort direkta iakttagelser, både såvitt avser
händelsen den 24 augusti 2014 i Turkiet som en liknande händelse sommaren 2014
i Nyköping. Till detta kommer att både Sekretess VP och Sekretess VS har berättat
om att Johnny Kullenberg tillsammans med Sekretess B har badat i badkar, ofta
under längre tid och med stängd eller låst dörr in till badrummet. Frågor kring det
har dock aldrig ställts till Sekretess B, vilket naturligtvis är en brist i utredningen,
men det går i denna del inte att helt bortse från den utredning som lagts fram under
åtalspunkt 2 avseende Amanda Kullenberg. Till detta kommer de sms-meddelanden
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som skickats mellan Sekretess VP och Johnny Kullenberg, vilka har gett ytterligare
stöd åt åtalet. Sekretess VP:s, Sekretess VS:s och Sekretess B:s uppgifter är således
tillförlitliga och trovärdiga. De ska läggas till grund för tingsrättens bedömning.
Även om skador i underlivet inte har kunnat konstateras på Sekretess B har
överläkaren Martin Csatlós på Rättsmedicinalverket konstaterat i sitt rättsintyg
2014-10-06 att ”frånvaron av skador i underlivet eller i övrigt utesluter inte att de
beskrivna handlingarna (gnuggning, gnidning m.m.) har ägt rum.

Den sammantagna bevisningen är därmed sådan att det är ställt utom rimligt tvivel
att Johnny Kullenberg uppsåtligen vid ett flertal tillfällen – på tid och plats
åklagaren gjort gällande – har handlat på det sätt mot Sekretess B som åklagaren
gjort gällande i gärningsbeskrivningen. De sexuella handlingarna har med hänsyn
till kränkningens allvar varit jämförliga med samlag. Åtalet är i sin helhet styrkt.

Vad gäller frågan om gärningarna ska rubriceras som grov våldtäkt mot barn eller
inte beaktar tingsrätten följande.
Av lagtexten framgår att ”vid bedömande av om brotten är grova ska det särskilt
beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om
fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller
annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet” (6 kap. 4 § tredje stycket
brottsbalken).

Åklagaren har gjort gällande att varje brott bör bedömas som grovt med hänsyn till
att Johnny Kullenberg har visat särskild hänsynslöshet och råhet på grund av
målsägandens låga ålder, beroendeställning till Johnny Kullenberg och försvarslösa
situation.
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Även om Sekretess B är endast fyra år och i beroendeställning samt försvarslös
situation till Johnny Kullenberg har det inte varit fråga om en sådan särskild
hänsynslöshet och råhet att brotten ska bedömas som grova. Sekretess B:s låga
ålder, beroendeställning och försvarslösa situation ska istället beaktas som
försvårande omständigheter vid bestämmandet av brottens straffvärde (29 kap. 2 §
första stycket p. 3 – 4 och 8 brottsbalken). Johnny Kullenberg ska därför dömas för
våldtäkt mot barn.

Åtalspunkt 2

Johnny Kullenberg har förnekat gärningarna.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat rättsintyg beträffande Amanda
Kullenberg och handlingar beträffande tvist mellan Johnny Kullenberg och Birgitta
Holmberg.

Johnny Kullenberg har som skriftlig bevisning åberopat dåvarande åklagares beslut
1992-11-05 och 1994-01-10 om att inte väcka åtal mot Johnny Kullenberg för
sexuellt utnyttjande av underårig eller grovt sexuellt utnyttjande av underårig samt
överåklagaren Solveig Riberdahls beslut 1994-06-10 på Regionåklagarmyndigheten
i Stockholm i överprövningsärende att inte ändra beslut 1994-01-10 om att inte
väcka åtal mot Johnny Kullenberg, eftersom brott inte kunnat styrkas. Johnny
Kullenberg har även åberopat sakkunnigutlåtande av legitimerade psykologen och
psykoterapeuten Margareta Norelius.

På åklagarens begäran har målsägandeförhör med Amanda Kullenberg hållits samt
polisförhören 1991-10-22, 1991-10-29 samt 1993-02-17 och 1993-03-01 med
Amanda Kullenberg förebringats genom uppspelning eller, i de delar förhören inte
finns kvar, genom uppläsning.
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På åklagarens begäran har vittnesförhör med Birgitta Holmberg, Åsa Hedlund och
Margareta Norelius hållits.

På Johnny Kullenbergs begäran har vittnesförhör med Kent Andersson,
Eva Kullenberg, Stefan Helmér och Margareta Norelius hållits.

Amanda Kullenberg: Vad Amanda Kullenberg, idag 27 år, har berättat inför
domstolen bakom stängda dörrar och vad Amanda Kullenberg, då 4 – 5 år, har
berättat i de videoinspelade barnförhören 1991-10-22 och 1991-10-29 eller i de
upplästa barnförhören 1993-02-17 och 1993-03-01 återges inte här.

Birgitta Holmberg: Hon är 70 år. Hon är mor till Amanda Kullenberg. I början av
förhållandet med Johnny Kullenberg var allt jättebra. Hon var förälskad, annars
flyttar man ju inte ihop med någon. Hon trodde att Johnny Kullenberg var skild,
men sedan framkom det att Johnny Kullenberg fortfarande var gift med Eva
Kullenberg. Han flyttade in hos henne i Sollentuna. Sedan flyttade de till
Söderhagsvägen i Vegaområdet. Amanda Kullenberg föddes i december 1987. Hon
har hela tiden haft ensam vårdnad om Amanda Kullenberg. De kryssade i fel ruta på
blanketten till Skatteverket. Amanda Kullenberg var ett glatt och lyckligt barn som
liten. Amanda Kullenberg var hennes sjätte barn. Hon tänkte att Amanda
Kullenberg skulle få allt det som hon inte hade gett till sina andra barn. Amanda
Kullenberg var ett kärleksbarn. År 1989 började Amanda Kullenberg på
småbarnsavdelning på dagis. Efter att Amanda Kullenberg hade fötts var hon
totalförlamad. Det var meningen att Johnny Kullenberg skulle vara hemma med
Amanda Kullenberg. Det blev inte så. Johnny Kullenberg tog aldrig något ansvar.
Han skötte aldrig om Amanda Kullenberg. Han har aldrig bytt en blöja eller så på
Amanda Kullenberg. Han spikade dock i ordning en sandlåda åt Amanda
Kullenberg. I samband med att hon och Johnny Kullenberg separerade var det
väldigt mycket bråk. Det var många andra kvinnor med i bilden. För Johnny
Kullenbergs del fanns det kvinnor överallt. Hon låg förlamad hemma och kunde
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inte röra sig. Johnny Kullenberg har alltid haft ett intresse för sexiga svärdöttrar och
för tonårstjejer. Han var inte intresserad på samma vis av de vuxna kvinnorna. Hon
vet inte om han bara var hos Eva Kullenberg under deras förhållande. Det var så
mycket struntprat om olika ex-fruar och kvinnor så till slut sparkade hon ut honom.
Hon tänkte att nästa gång är det jag som är ex-fru. Johnny Kullenberg har under
årens lopp kommit hem till dem då och då och umgåtts med Amanda Kullenberg.
Det stämmer att Johnny Kullenberg efter deras separation köpte en lägenhet i
Brandbergen och tog hem Amanda Kullenberg dit. Johnny Kullenberg hade
jättestora krav på sex. Det var sex jätteofta. Johnny Kullenbergs mamma sa en gång
åt henne att ”om du vill hålla Johnny hemma så ge honom sex när han vill”. Oralsex
ville han ha mycket av. Han brukade säga ”vill du smaka på mig?”. Efter
separationen hade de inget samliv. Johnny Kullenberg försökte. Han lovade att ta
Amanda Kullenberg till Skansen om hon ställde upp, men hon sa nej. Hon och
Johnny Kullenberg har inte varit direkt osams efter separationen. Det var ett stort
bråk, men hon kommer inte ihåg vad det handlade om. Hon minns att hon sa att hon
ville att det skulle bli ett schema för Johnny Kullenbergs umgänge med Amanda
Kullenberg. Det var aldrig något uppgjort på förhand, utan Johnny Kullenberg kom
bara och hämtade Amanda Kullenberg ibland. Vid två tillfällen har hon själv varit
hemma hos Johnny Kullenberg i hans lägenhet i Brandbergen. En gång sov hon där.
En annan gång åkte hon dit när det var en annan kvinna där. Hon sa då åt den
kvinnan att passa sig för Johnny Kullenberg. Efter Amanda Kullenbergs
umgängestillfällen hos Johnny Kullenberg kom denna ofta blöt i håret hem till
henne. Johnny Kullenberg och Amanda Kullenberg badade ofta när Amanda
Kullenberg var hemma hos Johnny Kullenberg. Sedan såg hon att Amanda
Kullenberg började må dåligt. Det hände att denna blödde från stjärten. Hon frågade
en läkare om det, som sa att man kan ha ytliga blodkärl i analen och om man då är
hård i magen kan man börja blöda. Det blev så att Amanda Kullenberg var jätterädd
när denna skulle bada. Amanda Kullenberg drog upp benen och liksom skyddade
sig. En dag på våren 1991 sa Amanda Kullenberg ”mamma, jag har snuttat på
pappas snopp”. De var i badrummet när Amanda Kullenberg sa det. Hon sa ”tyst,
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det här får du inte berätta för någon”. Hon ringde till Johnny Kullenberg. Han sa att
”det är ingenting”, men på nästan ett halvår så träffade han inte Amanda Kullenberg
sedan. Han sa att det inte hände något hemma hos honom. Han blev arg. Han sa då
ingenting om att Amanda Kullenberg skulle ha tagit tag i hans snopp när de badat.
Hon ångrar sig idag att hon tystade ner Amanda Kullenberg på detta vis. Hon
behövde tid att fundera på vad hon skulle göra. Sommaren 1991 var de på semester
i Finland. Hon betedde sig dåligt mot Amanda Kullenberg. Hon försökte intala
Amanda Kullenberg att detta inte hade hänt. Hon sa saker som ”visst älskar du väl
pappa och mamma”. När de kom tillbaka till Sverige efter sommaren ville Amanda
Kullenberg inte sova eller sov dåligt. Hon är själv förskolelärare. Hon ringde en
arbetskamrat och frågade om man har anmälningsplikt även när det gäller ens egna
barn. Efter det ringde hon till BUP. Hon sa ungefär till BUP att ”Amanda pratar
konstigt och man vet ju att barn kan ljuga”. Det var sedan BUP som polisanmälde.
Idag är hon helt övertygad om att Amanda Kullenberg inte ljög. Amanda
Kullenberg fick flera samtal hos BUP. Amanda Kullenberg mådde dåligt; bet sig i
armarna och blev svullen och röd samt kunde framkalla kräkningar. I början
saknade Amanda Kullenberg sin pappa mycket. Hon tänkte att Amanda
Kullenbergs dåliga mående kunde bero på det. På dagis hade det varit en händelse
där en pojke hade tagit tag i Amanda Kullenbergs trosor och dragit ner dem.
Amanda Kullenberg mådde dåligt av det och sa att ”pappa pillat på henne och satt
snoppen i rumpan”. Det var som om något väcktes i Amanda Kullenberg efter
händelsen på dagis. Efter den kontaktade hon socialen, som gjorde en ny
polisanmälan mot Johnny Kullenberg. Hon förhördes 1993-01-18 (aktbil. 54, s. 475
f) av polisen. När Amanda Kullenberg som liten lekte med dockor kunde denna ofta
lägga dockorna på varandra och leka att de hade sex. Amanda Kullenberg var också
som liten väldigt rädd för att någon skulle komma i fängelse om hon berättade. Det
kunde vara mor eller en polis som skulle hamna i fängelse om Amanda Kullenberg
sa något. Det var antagligen för att Johnny Kullenberg hade sagt åt Amanda
Kullenberg att ”om du berättar så hamnar jag i fängelse”. Hon och Johnny
Kullenberg har aldrig haft någon vårdnads- eller umgängestvist. Däremot var det en
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tvist om underhållsbidrag. När åklagare i november 1992 och i januari 1994
beslutade att lägga ner förundersökningarna mot Johnny Kullenberg överklagade
hon besluten ända upp till Riksåklagaren. Hon begärde ut alla handlingar från
polisen. Först hade hon alla papper hemma i sitt skåp, men efter att Amanda
Kullenberg vid 14 – 15 års ålder var där och tittade tog hon papprena till sitt jobb.
Om det är anteckningar och understrykningar gjorda i förundersökningsmaterialet
så är det hon som har gjort dem. Efter att Amanda Kullenberg hade läst
handlingarna gick hon själv till polisen och ville anmäla sig själv för att ha våldtagit
sin pappa. Amanda Kullenberg la liksom helt felaktigt skulden på sig själv.
Socialförvaltningen och BUP sa att Amanda Kullenberg kunde få en kontaktperson
förordnad vid umgänge så att det kunde bli en kontakt mellan Amanda Kullenberg
och Johnny Kullenberg, eftersom det nästan alltid var bra för barnen att få träffa sin
far oavsett vad som hänt. På Amanda Kullenbergs begäran skedde ett möte mellan
Amanda Kullenberg, Johnny Kullenberg, ”Tobbe” och Roland på McDonald´s i
närheten av där de bor. Hon har alltid till sina äldre barn sagt att ”ni får hata Johnny
Kullenberg, men prata inte illa om honom inför Amanda”. Amanda Kullenberg har
sedan träffat Johnny Kullenberg i samband med judo. När Amanda Kullenberg kom
hem därifrån sa hon ”han har förstört mitt liv”. Johnny Kullenbergs inställning är
fortfarande att han aldrig har rört Amanda Kullenberg. Hon har sagt till honom att
”jag tror på Amanda”. Hon har själv ringt till Johnny Kullenberg, t.ex. när Amanda
Kullenberg skulle konfirmeras eller vid dödsfall. Amanda Kullenberg ringde till
Johnny Kullenberg efter att ha läst i tidningen om att en ”pedofil åkt fast”. Amanda
Kullenberg sa då att denna bara ville kolla om Johnny Kullenberg var hemma. Hon
vet inte om detta förekom en eller flera gånger. Syftet var att Johnny Kullenberg
skulle stå till svars för vad han gjort. - När Amanda Kullenberg var åtta år började
denna på Vasa BUP och gick där tio gånger. Amanda Kullenberg svarade bra på
ögonterapin där. Amanda Kullenberg har även gått i gruppterapi för barn som varit
med om sexuella övergrepp. Amanda Kullenberg fick i tolvårsåldern ätstörningar.
Amanda Kullenberg brukade plocka hem barn, som mådde dåligt, till dem. Amanda
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Kullenberg skulle ta hand om och hjälpa alla. Samtidigt har Amanda Kullenberg
varit aktiv inom konståkning, dansat balett på Operan och även dansat pardans.
- Hon och Johnny Kullenberg hade inga planer på en gemensam resa under en
semester. Han har inte köpt några biljetter till en semesterort som fick bokas av. Det
är första gången hon hör det. Midsommar 1992 firade de inte ens midsommar ihop.
Det är klart man kan ha synpunkter på hur barnförhören gick till för mer än 20 år
sedan. Det var väl så man gjorde då. Hon har aldrig träffat eller haft kontakt med
Sekretess VP. Även namnet Victoria Schroeder är obekant för henne. Stefan
Helmér har, när han var 17 år, frågat henne ”vet du varför jag inte träffade min
pappa när jag var liten?”. Hon svarade att ”du får fråga din pappa”. Hon har försökt
att ”pappabilden” inte ska smutskastas. Det stämmer att Amanda Kullenberg har
råkat ut för saker när hon blivit vuxen. Amanda Kullenberg har valt fel sällskap och
blivit misshandlad. Efter att polisanmälan gjordes hösten 1991 har, som hon minns
det, Amanda Kullenberg inte fått träffa Johnny Kullenberg ensam. Det var efter att
Amanda Kullenberg sagt att denna sugit på pappas snopp som hon inte lämnade ut
Amanda Kullenberg för umgänge. Om hon i polisförhör 1991-12-09 (aktbil. 54, s.
347 sjunde stycket) sa att ”det sista tillfället som Johnny Kullenberg själv hade
Amanda måste vara i veckan före pingst 1991” och ”pingstdagen inträffade den 19
maj 1991” så stämmer säkert det.

Åsa Hedlund: Hon är idag 71 år och pensionär. På 1990-talet arbetade hon på
daghemmet Ladan. Hon minns Amanda Kullenberg. Det var en liten pigg och glad
tjej. På daghemmet tog någon av de andra barnen tag i Amanda Kullenbergs
strumpbyxor i samband med lek. Amanda Kullenberg reagerade starkt på detta och
blev väldigt ledsen. Hon minns idag inte att hon blev förhörd av polis 1993-01-19
(aktbil. 54, s. 482) om detta. Om hon i polisförhör 1993 sa att ”händelsen troligen
utspelade sig den 19 eller 20 november 1992, att en flicka försökte fånga Amanda
Kullenberg när de båda befann sig i soffan, att flickan skulle ta tag i Amanda
Kullenberg, men fick då tag i Amanda Kullenbergs strumpbyxor och drog i dessa så
att strumpbyxor och trosor åkte ner en bit på stjärten, att Amanda Kullenberg i

26
NYKÖPINGS TINGSRÄTT
R2

DOM
2014-12-23

B 2324-14

samma veva ramlade på magen i soffan och att hennes byxor då hade åkte ner så att
en skåra på stjärten precis syntes, att Amanda Kullenberg då skrek ”dom drar i mina
trosor” samt att Amanda Kullenberg verkade rädd och överreagerade något för det
lilla” så var det säkert så. Hon minns dock inte detta alls idag. Hon mindes förstås
bättre 1993 än vad hon gör idag. Det förekom inga lekar av olämplig karaktär på
daghemmet, förutom att barnen kramades.

Margareta Norelius: Hon är snart 70 år. Hon är pensionerad legitimerad psykolog
och legitimerad psykoterapeut. Hon gick i pension för 1,5 år sedan. Hon skrev ett
kompletterande utlåtande 1993-12-28 i en utredning om misstänkta sexuella
övergrepp mot Amanda Kullenberg. Det baserade sig på ett ursprungligt utlåtande
1992-10-02. Det utlåtandet finns inte med i förundersökningen. Hon har inte heller
bevarat det. Hon har en skyldighet att bevara journaler i tio år. Hon minns inte
speciellt mycket om detta ärende. Det är ju 23 år sedan. Åtalsprövning skedde av
åklagare, som beslutade att lägga ner förundersökningen. Det var i början av 1980talet som de första ärendena kring sexuella övergrepp på barn kom. Hon genomgick
en utbildning i vittnespsykologi. Metoden man använde var att en legitimerad
psykolog eller psykoterapeut blev förordnad av domstolen till sakkunnig. Om det
blev huvudförhandling blev man som sakkunnig kallad till rättegången. I sitt
utlåtande 1993-12-28 har hon ställt upp ett antal olika hypoteser. Det var efter att
hon hade gått igenom en massa material. Hon gjorde som sakkunnig egna utredande
samtal. Hon träffade ”viktiga personer” i förundersökningen och samtalade med
dem. Sakkunnigutlåtandet skulle sedan stödja eller inte stödja en viss hypotes.
Amanda Kullenberg var år 1991 bara ett litet barn. Det är jättesvårt att samtala och
få fram saker av så små barn. Hon har bara varit med om ca tre fall, inklusive
Amanda Kullenberg, med så små barn. Barn kommunicerar gärna via lek. I slutet av
1980-talet och tidigt 1990-tal hade hon därför ett dockskåp och anatomiskt riktiga
dockor. Hon använde dockorna för att få fram barnets språk för olika kroppsdelar.
Dessutom använde man papper och kritor för att barnet skulle kunna rita. Det var ett
sätt att få barnet att berätta spontant och inte så ledande. Hon spelade in barn på

27
NYKÖPINGS TINGSRÄTT
R2

DOM
2014-12-23

B 2324-14

video och med ljudband. Hon hade därför mycket material hemma av mycket
känslig natur. Slutsatsen i hennes kompletterande utlåtande framgår av aktbil. 54,
s. 569. Där framgår bl.a. följande. ”Det har inte kunnat styrkas att de uppgifter som
Amanda Kullenberg har lämnat skulle vara baserade på självupplevda händelser av
övergreppskaraktär, snarast förefaller dessa uppgifter vara resultat av en
övertolkning av något Amanda försökt berätta… Det får anses ovanligt att bada så
ofta tillsammans med sitt barn, när man har det på besök några timmar… Amanda
var mycket ung när detta ska ha hänt. Det blir därför svårt att utreda exakt vad som
hände mellan Amanda och Johnny Kullenberg. Att ett överskridande av tabugränser
har skett får dock anses klarlagt. Amanda har vid åtminstone ett tillfälle ”snuttat på
pappas snopp”. Mycket tyder också på att hon har sett en erigerad penis, eventuellt
även känt den mot sin ”rumpa”. Att nu (1993-12-28) kunna klarlägga exakt vad som
har hänt får anses omöjligt. Amanda har utsatts för så mycket påverkan att hennes
minnesbild förändrats alltför mycket”. Det var allt sammantaget som gjorde att hon
kom fram till sin slutsats då. Idag jobbar man inte alls på detta vis med att ställa upp
olika hypoteser. Under sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat på BUP fram till
1988/89, sedan inom vuxenpsykiatrin fram till 2000 och därefter på Nacka
närsjukhus till 2008. När hon var 63 år sa hon upp sig och började driva en privat
psykoterapimottagning. Hon har även gjort neuropsykologiska utredningar. Hon vet
inte hur man idag arbetar med denna typ av mål. Det är även svårt eftersom varken
hon eller någon annan har tillgång till hennes ursprungliga utlåtande från
1992-10-02. Någonting har uppenbarligen hänt. Amanda Kullenberg har ju berättat
något, men man förstår inte riktigt innebörden i det. Amanda Kullenberg behöver
också tillsammans med sin mor utreda vad som egentligen hände, eftersom det inte
utreddes då. Amanda Kullenberg har förhörts av polis flera gånger. Det blir ju rörigt
till slut. När utredningar bedrivs på det sättet kan det vara svårt att komma till rätta
med uppkomstbetingelserna. För hennes del var det rätt klart att Amanda
Kullenberg vid ett tillfälle hade snuttat på snoppen och eventuellt också känt
snoppen mot rumpan. Hon kan inte klarlägga mer idag än vad hon kunde göra då.
Man kommer inte längre i utredningen. I hennes kompletterande utlåtande
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1993-12-28 (aktbil. 54, s. 562 tredje stycket) framgår också följande. ”Jag har alltså
även efter denna nya genomgång kommit till samma slutsats, som jag gjorde i mitt
utlåtande 1992-10-02. Uppgiften att Amanda Kullenberg snuttat/sugit på sin fars
penis får anses vara baserad på en självupplevd händelse. Detta har hänt vid ett
tillfälle. Jag kommer inte vidare att beröra detta i den utredning som följer”. Med
”tabugränser” i sitt utlåtande menade hon att vissa saker bör man absolut inte göra
mot sitt barn, då går man radikalt över gränsen. I ett badkar blir man så fysiskt nära
varandra. Det finns inget skydd emellan. Det kan hända att man reagerar sexuellt.
Man måste därför som vuxen passa sig för vissa situationer.

Kent Andersson: Vad han har berättat framgår ovan på sid 13.

Eva Kullenberg: Vad gäller polisanmälan av Amanda Kullenberg mot Johnny
Kullenberg så ligger den långt tillbaka i tiden. Det är svårt att efter mer än 20 år
försöka minnas vad som hänt. Johnny Kullenberg ringde till henne redan innan
polisanmälan gjordes. Det var någon gång runt 1990 - 1991. Det kan ha varit på
våren 1991 om polisanmälan sedan gjordes i oktober 1991. Johnny Kullenberg sa
att flickan, som då var ca tre år, skulle ha velat vidröra Johnny Kullenbergs penis.
Johnny Kullenberg sa att flickan var nyfiken på hans könsorgan i samband med
dusch eller bad. På den tiden kunde föräldrar och barn duscha eller bada
tillsammans, men det är kanske inte lika normalt idag. Johnny Kullenberg var
kränkt i anledning av anklagelserna på 1990-talet. Han kände sig orättvist beskylld.
Hon tänkte att det kan bara inte ha hänt. Hon trodde då att det var en hämndaktion
mot Johnny Kullenberg från en svartsjuk mamma, Birgitta Holmberg. Hon har
aldrig träffat någon person som har varit så svartsjuk som Birgitta Holmberg. Barn
kan också påverkas mycket i polisförhör beroende på hur man ställer frågorna. Hon
och Johnny Kullenberg har pratat om detta flera gånger genom åren. De uppgifter
hon nu har återgett kommer bara från Johnny Kullenberg. Hon och Johnny
Kullenberg gifte sig 1972. De skulle skilja sig 1982, men tog tillbaka ansökan innan
den gick igenom. Därefter separerade de och skilde sig år 1985. Sensommaren 1989
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flyttade de återigen ihop och hade ett förhållande fram till augusti – september
1990. Hon har träffat Birgitta Holmberg en gång i samband med Johnny
Kullenbergs pappas begravning. Hon har även sett Birgitta Holmberg i
judosammanhang.

Stefan Helmér: Han minns att han fick ett telefonsamtal år 1991 från Johnny
Kullenberg. Samtalet handlade om att Johnny Kullenberg hade blivit misstänkt för
att ha förgripit sig på sin dotter Amanda Kullenberg, som då var fyra år. Johnny
Kullenberg var mycket uppriven när denne ringde. Han har dock svårt att minnas
några detaljer i telefonsamtalet efter så lång tid. Relationen mellan Johnny
Kullenberg och dennes dåvarande Birgitta Holmberg var inte helt friktionsfri. Det
fanns slitningar där. Samtidigt fanns en undran hur misstankarna dök upp. Hans
egen dotter var bara 14 – 15 månader då. Han minns att han och Johnny Kullenberg
bl.a. pratade om att bada i badkar med sina barn. Han gjorde det själv och tycker att
man ska kunna leka med badankor och så i ett badkar. Senare, och särskilt sedan de
nya brottsmisstankarna enligt åtalspunkt 1 kom upp, har han funderat på vad det var
som egentligen hände 1990 - 1991. Han har funderat över varför Amanda
Kullenberg inte träffade Johnny Kullenberg och varför det blev som det blev. Det
låg mycket svartsjukeproblematik i Birgitta Holmbergs och Johnny Kullenbergs
relation. Det kunde ibland bli dramatiskt. Som exempel kan anges ett tillfälle när
han, hans fru och svärmor var och hälsade på Johnny Kullenberg på Dalsjö gård. De
skulle grilla korv. Det fanns smala och tjocka korvar. Johnny Kullenberg frågade då
sin svärmor ”vill du ha en tjock eller smal korv?”. Birgitta Holmberg blev upprörd
och försvann iväg därifrån. Misstankarna fanns där. Sedan är han inte den som kan
bedöma om det fanns någon sanningshalt i dem eller ej. Han minns att han
funderade på hur det egentligen stod till i förhållandet mellan Johnny Kullenberg
och Birgitta Holmberg. - Om han i polisförhör 1991-11-14 (aktbil. 54, s. 376 första
stycket) sa att telefonsamtalet från Johnny Kullenberg till honom kom den 7
november 1991 så stämmer säkert det datumet. - Det stämmer att han den 12
september 2014 har skickat ett sms till Birgitta Holmberg där det står ungefär
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följande. ”Tack för din omtanke. Jag står givet bakom Amanda och kommer att
stödja henne såväl som Sekretess B. En rakt igenom bedrövlig situation. Jag utgår
ifrån att han får det straff han förtjänar”. Vad han menade med sms:et var att Johnny
Kullenberg förtjänar ett straff om han har gjort det och annars inte.

Johnny Kullenberg: Han hade gärna sett att det hade blivit en rättegång på
1990-talet. Mycket av allt som påståtts har varit dolt för honom. Han har inte gjort
något av det som påstås. En gång när han badade tillsammans med Amanda
Kullenberg tog hon tag i snoppen och sa att hon ville smaka. Hon sa ”jag vill smaka
på dig” eller ”jag vill snutta på dig”. Han sa direkt åt henne att hon inte fick säga så
eller göra så. Efter händelsen ringde han till Birgitta Holmberg och till sin son
Stefan Helmér som arbetar inom psykiatrin. Han ringde även till Eva Kullenberg.
Anledningen till att han ringde runt var att detta var en händelse som låg helt
utanför ramarna. Han pratade med Birgitta Holmberg och frågade henne om det
hände något hemma hos henne. Han tänkte då närmast på Birgitta Holmbergs söner.
Han kontaktade inte polis. Han litade på det Birgitta Holmberg sa. Det var 23 år
sedan så det är svårt att komma ihåg. Han och Birgitta Holmberg har haft ett väldigt
tråkigt förhållande. Birgitta Holmberg sa att om han lämnade henne skulle han inte
få träffa Amanda Kullenberg. Han var därför på daghemmet för att försöka få träffa
Amanda Kullenberg. Han åkte ofta dit efter jobbet och tittade om Amanda
Kullenberg var ute. Han var fruktansvärt förtjust i henne. Misstankarna om sexuella
övergrepp mot Amanda Kullenberg, som kom upp mot honom under 1991 och
1993, var en fruktansvärt traumatisk tid. Han har uppfattat att anledningen till att
han inte har fått träffa Amanda Kullenberg under årens lopp var hans dåliga relation
till Birgitta Holmberg och att Birgitta Holmberg ville skilja honom och Amanda
Kullenberg åt. Amanda Kullenberg har haft mycket problem. Som vuxen ville hon
lära sig självförsvar för hon hade misshandlats av en pojkvän. Han hjälpte till med
det. Han hjälpte även Amanda Kullenberg att flytta ut från lägenheten sedan hon
blivit misshandlad. Först bodde han i ett hus i Vega. Han provade på att leva ihop
med Birgitta Holmberg en tid. Deras förhållande var väldigt dramatiskt. Birgitta
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Holmberg led av extrem svartsjuka. Hon kunde bl.a. säga ”jag såg hur du tittade på
den där expediten”. Om han var ute och klippte gräset så var han enligt henne ute
och tittade på grannfrun. Sedan flyttade han till en lägenhet på Oxens gata i
Brandbergen. Det var en tvåa. Det stämmer att han i den lägenheten hade Amanda
Kullenberg ensam hos sig. Han vet inte hur många gånger det var. Om han i
polisförhör 1992-01-27 (aktbil. 54, s. 445) har sagt 10 – 15 gånger så vet han inte.
Han och Amanda Kullenberg var även ute på andra håll. De var inte alltid i
lägenheten. Ibland var de ute i någon lekpark eller på badhuset. Amanda Kullenberg
har alltid varit väldigt intresserad av att bada. Om de var i lekparken så ville
Amanda Kullenberg hellre bada. Hon ville ha sällskap i badkaret. Han hade ett
badkar och en vattensäng i lägenheten. Amanda Kullenberg gillade att hoppa i
vattensängen och träna judokullerbyttor. Det stämmer att han hade en
kassettbandspelare i lägenheten. Han minns inte vad han spelade för musik, men
han hade köpt även barnmusik. Det fanns hiss i huset. Midsommaren 1992 hade han
och Birgitta Holmberg ett rejält gräl. Han hade köpt biljetter för att de skulle åka på
semester, men han fick lämna tillbaka biljetterna på grund av deras gräl. Han
träffade inte Amanda Kullenberg mer sen. Han var väldigt nere, mest för att han
inte fick träffa sin dotter. Han har inget minne av att Amanda Kullenberg skulle ha
ringt till honom i samband med att hon sett i tidningen att någon blivit häktad för
sexuella övergrepp. - Han har spelat in på kassettband telefonsamtal mellan honom
och Amanda Kullenberg eller Birgitta Holmberg (aktbil. 54, s. 433 – 444). Han vet
inte exakt när i tiden telefonsamtalen var. Det var många samtal. Tanken med att
spela in telefonsamtalen var att han ville visa för Amanda Kullenberg, när hon blev
äldre, hur mycket han saknade henne. - Vad gäller frågan om han är en
”kvinnokarl” så har han aldrig haft svårt att få kontakt med kvinnor. Han har haft
flera fruar under sitt liv. - Det var ungefär i samma veva som den första
polisanmälan mot honom kom 1991 som Birgitta Holmberg sa att ”om du lämnar
mig nu får du aldrig se Amanda mer”. Han och Birgitta Holmberg har aldrig haft
någon vårdnads- eller umgängestvist. Som ensam, arbetande far och aktiv
judoutövare kunde han ju inte ta hand om Amanda Kullenberg ensam även om han
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hade velat. Han vet inte om det var så att Birgitta Holmberg redan från början hade
ensam vårdnad om Amanda Kullenberg. Det kan ha varit så. Han och Birgitta
Holmberg har ju aldrig varit gifta. - Han var gift med Eva Kullenberg i 12 år. Han
och Eva Kullenberg fick en son ihop. Han och Eva Kullenberg gled ifrån varandra
och skildes som vänner. Han var ju mycket bortrest, bl.a. på julen. Eva Kullenberg
var inte glad åt relationen han hade med Birgitta Holmberg och Amanda. Han och
Eva Kullenberg är idag goda vänner.

Tingsrättens bedömning.

Johnny Kullenberg har förnekat gärningarna.

Av rättsmedicinsk kroppsundersökning 1992-02-25 från Sachsska barnsjukhuset
och överläkaren Göran Elinder framgår bl.a. följande. Att Amanda Kullenberg
företett en mindre skada på höger underben, vilken får tillskrivas normal aktivitet
för åldern, att en mindre skada invid höger inre blygdläpp, sannolikt uppkommit
genom nötning från underkläder samt att några yttre tecken på skador i underlivet
ej förekommit men ett negativt fynd ifrån underlivet på intet sätt utesluter
sanningshalten i flickans berättelse enligt besiktningsanmodan. Skador i underlivet i
samband med sexuella övergrepp förekommer endast i 1 fall av 4.

Utredningen har visat att brottsmisstankarna inte är preskriberade, jfr. aktbil. 31,
s. 2. Preskription enligt nuvarande preskriptionsregler, där tiderna räknas från den
dag målsäganden fyller 18 år (35 kap. 4 § andra stycket brottsbalken), inträder
således under 2015 (1987 + 18 år + 10 år).

Målsägandeförhör med Amanda Kullenberg, idag 27 år, har ägt rum inför
domstolen. Uppspelning av de videoinspelade barnförhören 1991-10-22 och
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1991-10-29 hos polisen med Amanda Kullenberg, då fyra år, samt uppläsning av
barnförhören med Amanda Kullenberg, då 5 ½ år, hos polisen 1993-02-17 och
1993-03-01 har skett i de delar som förhören inte finns kvar.
Av den lagtext som gällde åren 1990 – 1991 framgår följande.
”Har någon sexuellt umgänge med den som är under 18 år och som är hans
avkomling eller står under hans fostran eller för vars vård eller tillsyn han har att
svara på grund av myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse i högst fyra år. Om den som har begått gärningen har handlat särskilt
hänsynslöst mot den underårige eller om brottet i annat fall är att anse som grovt,
ska dömas för grovt sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse, lägst två och
högst åtta år”.

Amanda Kullenberg har idag på grund av den långa tid som gått endast haft
fragmentariska minnesbilder. Hon har berättat om s.k. ”flashbacks”, bl.a. i samband
med bad i Johnny Kullenbergs badkar när de var ensamma i hans lägenhet i
Brandbergen, att hon har minnen av att hon som liten har varit på förhör hos
polisen, en eller flera gånger, att därefter upphörde hennes umgänge med Johnny
Kullenberg samt att hon har mått dåligt och haft mardrömmar. Av de uppspelade
eller upplästa polisförhören med Amanda Kullenberg som barn har bl.a. framgått att
hon skulle ha ”snuttat på Johnny Kullenbergs snopp”, men i takt med antalet
polisförhör har fler och fler händelser kommit upp. Någon stödbevisning, annat än
vad Birgitta Holmberg fått berättat för sig från Amanda Kullenberg, finns inte.
Förutom att gärningarna enligt åtalspunkt 1 nu har inträffat, vilka i och för sig talar
för sanningshalten i Amanda Kullenbergs uppgifter, har bevisläget egentligen inte
ändrats utifrån hur det såg ut på 1990-talet. Några säkra slutsatser om vad som
egentligen har hänt eller inte hänt i Johnny Kullenbergs lägenhet för 23 – 24 år
sedan kan utifrån den presenterade bevisningen inte dras. Mot Johnny Kullenbergs
förnekande och i avsaknad av tillräcklig bevisning är det inte ställt utom rimligt
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tvivel att Johnny Kullenberg har gjort sig skyldig till gärningarna enligt åtalspunkt
2.

Åtalet för grovt sexuellt utnyttjande av underårig ska därför ogillas.

Åtalspunkt 3

Johnny Kullenberg har förnekat gärningen.

På åklagarens begäran har målsägandeförhör med Victoria Schroeder samt
vittnesförhör med Annette Embretsen Schroeder, mor till Victoria Schroeder, och
Anton Grentzelius Eklöf hållits.

Som en bakgrund antecknas följande. Victoria Schroeders mor Annette Embretsen
Schroeder är kusin till Johnny Kullenberg. Victoria Schroeder fick under hösten
2011 låna en lägenhet på Industrigatan i Nyköping, som tillhörde Johnny
Kullenbergs numera avlidna mor, Anna-Lisa Steringer. Anna-Lisa Steringer bodde
vid denna tid hos Johnny Kullenberg på Dalsjö gård i Björnlunda.

Victoria Schroeder: - Hösten 2011 var hon 19 år. Hon hade gått ut gymnasiet. Hon
anmälde sig och blev antagen till en utbildning som barmästare och sommelier på
Nyköpings Strand Utbildningscentrum. Det var Anna-Lisa Steringer, syster till
hennes mormor, och Johnny Kullenberg som föreslog att hon skulle bo i den
aktuella lägenheten. Anna-Lisa Steringer hade sina saker kvar i lägenheten. Hon
tyckte att erbjudandet var förmånligt; hon behövde inte betala någon hyra.
Lägenheten hade ett vardagsrum, ett sovrum, en hall, ett kök och en toalett. På
toaletten fanns ett badkar, i vilket det stod hinkar. Hon har nästan inte haft någon
kontakt med Anna-Lisa Steringer och Johnny Kullenberg. I och med att hon fick
låna lägenheten hände det ibland att de ringde och sa att de skulle komma förbi
lägenheten. De kunde fika. Johnny Kullenberg hade någon gång med sig Sekretess
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VP och Sekretess B. Hon har inte haft någon kontakt med Sekretess VP, annat än
att hon bjudit in denna till sin mormors begravning. - Den aktuella dagen låg hon i
sängen i lägenheten. Antingen var hon sjuk och låg därför i sängen eller så hade hon
arbetat natt på Mikes bar och sov eller vilade. Hon hörde en nyckel i
lägenhetsdörren. Johnny Kullenberg och Anna-Lisa Steringer klev in. Hon blev
jätteförvånad. Hon drog täcket ända upp till halsen. Hon hade ingen tröja på sig,
utan bara trosor. Anna-Lisa Steringer och Johnny Kullenberg kom in i rummet och
tände lampan. De började prata med henne. Det var mest artighetsfraser. Sedan sa
Anna-Lisa Steringer att ”jag ska bada” och gick in på toaletten. Johnny Kullenberg
var kvar och pratade med henne. Hon tyckte det var en jobbig situation eftersom
hon inte var påklädd. Hon ville avsluta det hela. Hon vände sig om i sängen och la
sig på magen. Hon sa ”nu måste jag plugga”. Hon tog upp en bok och började titta i
den. Plötsligt satte sig Johnny Kullenberg på hennes rygg och drog ner täcket till
svanken. Det var som en ”Heffaklump” som satte sig på ryggen. Hon vet inte om
hon försökte få bort honom. Hon var helt nedtryckt i sängen. Johnny Kullenberg
började massera hennes nacke, armar och nedåt ryggen samt ut mot sidan,
i närheten av hennes bröst. Hon sa ”nej, jag vill inte”. Hon sa det flera gånger, men
han bara fortsatte massera. Han sa ”slappna av, så ska jag ge dig massage”. Det höll
på kanske 1 – 2 minuter. Plötsligt ropade Anna-Lisa Steringer inifrån toaletten att
”Johnny, kom och hjälp mig!”. Johnny Kullenberg flög då bort från sängen och in
på toaletten för att hjälpa sin mor. Hon plockade ihop lite grejor och lämnade
lägenheten. Hon gick hem till sin dåvarande kille Anton Grentzelius Eklöf. Hon
berättade inte för honom om vad som hade hänt. Hon ringde däremot till sin mor,
Annette Embretsen Schroeder, och berättade vad som hade hänt. Hennes mor sa ”ta
dina saker och gå därifrån”. Hon frågade sin mor om de skulle polisanmäla. Hennes
mor sa att det var bäst att de inte anmälde. Anledningen var dels att det var så gamla
människor och dels att de inte visste om det var ett brott eller ej. Johnny Kullenberg
har alltid varit sin mors ”ögonsten”. Hennes mor berättade att Johnny Kullenberg
hade en dotter, som för länge sedan skulle ha varit utsatt för sexuella övergrepp,
men att ingen då trodde på att det hade hänt. Det var efter att Annette Embretsen
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Schroeder fått ett meddelande på Facebook från en f.d. granne som hade lantställe
vid Dalsjö om händelserna enligt åtalspunkt 1 som de ringde till polisen. - Efter
händelsen var hon rädd för att gå tillbaka till lägenheten. Anton Grentzelius Eklöf
körde dit henne för att hon skulle hämta sina grejor. Hon slängde in
lägenhetsnyckeln i brevlådan. Sedan flyttade hon in hos Anton Grentzelius Eklöf.
Hon har inte träffat Johnny Kullenberg eller Anna-Lisa Steringer efter detta. Hon
gick aldrig på Anna-Lisa Steringers begravning för hon ville inte träffa Johnny
Kullenberg. - Händelsen inträffade runt den 1 december 2011. Hon vet det dels för
att hon flyttade hem till Anton Grentzelius Eklöf innan jul och dels för det var
dagen efter, eller maximalt en vecka efter, att hon hade köpt ett nytt gymkort på
Sunlight. Hon har tagit reda på att hon köpte gymkortet den 30 november 2011.
- Händelsen var obehaglig. Hon blev väldigt rädd, både när det hände och även
efteråt. Johnny Kullenberg lyssnade inte när hon sa ”sluta”.

Annette Embretsen Schroder: - Hennes dotter Victoria Schroeder skulle studera i
Nyköping. Hennes mor pratade med Anna-Lisa Steringer, som sa att det gick bra att
Victoria Schroeder lånade lägenheten. Det var hennes mor och Anna-Lisa Steringer
som gjorde upp om detta. Hon har själv besökt lägenheten. Hon, Anna-Lisa
Steringer och Victoria Schroeder träffades i lägenheten en sommardag. - Victoria
Schroeder ringde henne och var upprörd. Victoria Schroeder sa att Johnny
Kullenberg hade tafsat på henne i lägenheten och undrade vad denna skulle göra.
Hon sa åt Victoria Schroeder att lämna lägenheten, ta sina saker och kasta nyckeln i
brevlådan. Hon sa också åt Victoria Schroeder att ”jag ringer mormor och säger att
du har flyttat ut”. Så här i efterhand känner hon att det var tur att Anna-Lisa
Steringer var i lägenheten när detta hände. Det var då aldrig tal om polisanmälan.
Anna-Lisa Steringer älskade sin ende son över allt annat. Det handlade ju också om
två gamla människor. Hon kände att det inte var bra att börja en konflikt med dessa
gamla människor. Hon inser efteråt att hon inte ville ta in allt riktigt, utan la nog lite
locket på. - Victoria Schroeder sa till henne i telefonsamtalet att ”Johnny
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Kullenberg är inte klok”, att Johnny Kullenberg och Anna-Lisa Steringer hade
kommit till lägenheten, att Victoria Schroeder hade legat naken i sängen,
att Anna-Lisa Steringer skulle duscha, att Johnny Kullenberg då hade kommit och
tafsat på Victoria Schroeder på något sätt och att Victoria Schroeder sagt ”nej, nej”
till honom. Hon ville liksom inte se en bild av detta i huvudet. Det hela hade
avbrutits när Anna-Lisa Steringer hade ropat inifrån badrummet. Det var när
händelserna enligt åtalspunkt 1 kom upp som Victoria Schroeder sa att denna ville
polisanmäla. Hon svarade att det var okej. Victoria Schroeder ville inte följa med på
Anna-Lisa Steringers begravning, eftersom Johnny Kullenberg var där. Hon
respekterade det. - Om hon i polisförhör 2014-10-07 (aktbil. 54, s. 682) sa att
”Johnny Kullenberg hade gått fram till sängen och uttryckt något i stil med ”du är
så himla sexig” och samtidigt på något sätt ”tafsat” på henne” så var det vad
Victoria Schroeder berättade för henne.

Anton Grentzelius Eklöf: Han har aldrig varit uppe i lägenheten på Industrigatan,
där Victoria Schroeder bodde. Han har bara varit utanför. Han vet inte hur Victoria
Schroeder fick tag i lägenheten. Han var i ca två månader ihop med Victoria
Schroeder. Det tog någon månad från det att de blev ihop till dess att Victoria
Schroeder flyttade in hos honom. De bodde alltså ihop i någon månad. Anledningen
till att Victoria Schroeder flyttade in hos honom var att hon inte kände sig jättetrygg
i sin lägenhet. Victoria Schroeder kände sig lite förföljd i lägenheten. Han vet inte
av vad eller vem. Victoria Schroeder har inte berättat för honom om någon händelse
där. Han sa självklart ”ja” när Victoria Schroeder frågade om hon fick flytta in.
Frågan kom lite överraskande, men han sa ”ja”.

Johnny Kullenberg: Han har inte en aning om att detta skulle ha hänt över huvud
taget. Det var hans mor Anna-Lisa Steringer som hade nyckel till lägenheten. Han
hade visserligen tillgång till nyckeln. Det var Anna-Lisa Steringer och hennes syster
Evy som kom överens om att Victoria Schroeder skulle få bo i Anna-Lisa Steringers
lägenhet. Anna-Lisa Steringer var då 90 år. Det var han som skötte sin mor de tre
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sista åren hon levde. Han har ingen orsak att ge massage till någon som inte vill ha
massage. Victoria Schroeder kunde väl bara ha ropat på Anna-Lisa Steringer, som
ju också fanns i lägenheten. Han får inte ihop detta. Det stämmer inte.

Tingsrättens bedömning.

Johnny Kullenberg har förnekat gärningen.

Victoria Schroeder har på ett självupplevt och detaljerat vis berättat om händelsen.
Hon har berättat att hon flera gånger sagt åt Johnny Kullenberg att hon inte ville och
bett honom sluta, men att han ändå fortsatte massera. Victoria Schroeders uppgifter
har i stora delar vunnit stöd av Annette Embretsen Schroeders och Anton
Grentzelius Eklöfs utsagor. Deras tillförlitliga och trovärdiga uppgifter ska läggas
till grund för tingsrättens bedömning.
Det är således styrkt att Johnny Kullenberg – uppsåtligen och på tid och plats
åklagaren gjort gällande – har ofredat Victoria Schroeder, född 1992, på ett sätt som
kunde förväntas kränka Victoria Schroeders sexuella integritet, varvid Johnny
Kullenberg har närmat sig Victoria Schroeder, som vid tillfället var klädd i endast
trosor och legat på mage i en säng, satt sig på hennes rygg och masserat henne samt
försökt att ta henne på brösten. Åtalspunkt 3 är styrkt. Gärningen ska bedömas som
sexuellt ofredande.

Påföljd

Johny Kullenberg, 72 år, är tidigare ostraffad.

Av personutredning 2014-09-19 från Frivården Nyköping framgår bl.a. följande.
Av vad som framkommit under utredningens genomförande har Johnny Kullenberg
bostad, familj och en god ekonomi. Han är ålderspensionär, men har en aktiv fritid
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med sin familj och med sitt stora engagemang inom judon. Det har inte framkommit
någon beroendeproblematik. Johnny Kullenberg berättar att det har varit problem
inom äktenskapet, men anser sig ha en god hälsa. Han är utövande zenbuddist.
Johnny Kullenberg anser sig inte vara i behov av vård eller stöd för att undvika
framtida sexualbrott. Frivården anser att det inte föreligger något
övervakningsbehov. Johnny Kullenberg uppfyller kriterierna för samhällstjänst.
Om Johnny Kullenberg döms till en frihetsberövande påföljd placeras han på
avdelning med specialistkompetens för att minska riskerna för framtida sexualbrott.

Straffskalan för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två år och i högst sex år.
För sexuellt ofredande är föreskrivet böter eller fängelse i högst två år.
I försvårande riktning talar att de sexuella handlingarna har riktat sig mot ett blott
fyraårigt barn, som befunnit sig i en beroendeställning och en försvarslös situation
till Johnny Kullenberg. Brotten har även varit ägnade att skada tryggheten och
tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Det har också
handlat om flera tillfällen. Såväl straffvärdet som arten, i förening med det sexuella
ofredandet, är sådana att någon annan påföljd än fängelse inte kan väljas.
Vid straffmätningen ska även i någon mån beaktas att Johnny Kullenberg är 72 år.
Fängelsestraffets längd kan därför stanna vid tre år.

Skadestånd

Johnny Kullenberg har bestritt Sekretess B:s skadeståndsyrkande. Han har inte
vitsordat något belopp som skäligt. Ränteyrkandet har vitsordats.

Sekretess B har som grund för sin skadeståndstalan åberopat den brottsliga
gärningen enligt åtalspunkt 1. Hon har anfört att av yrkat belopp om 250 000 kr,
jämte ränta, avser 200 000 kr ersättning för kränkning samt 50 000 kr sveda och
värk bestående i fysiskt och psykiskt lidande.
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Mot bakgrund av utgången i skulddelen så vitt avser åtalspunkt 1, där Johnny
Kullenberg har dömts för våldtäkt mot barn, är han skadeståndsskyldig mot
Sekretess B. Sekretess B har genom de sexuella övergreppen varit utsatt för en
sådan allvarlig kränkning av sin personliga integritet att hon är berättigad till
ersättning för kränkning. Den ska skäligen bestämmas till 100 000 kr. Vad gäller
ersättning för sveda och värk i form av fysiskt och psykiskt lidande ska denna
skäligen sättas till 25 000 kr.

Johnny Kullenberg ska utge skadestånd till Sekretess B med 125 000 kr, varav
100 000 kr avser ersättning för kränkning samt 25 000 kr avser sveda och värk i
form av fysiskt och psykiskt lidande, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den
24 augusti 2014 till dess full betalning sker.

Johnny Kullenberg har bestritt Amanda Kullenbergs skadeståndsyrkande. Han har
inte vitsordat något belopp som skäligt. Ränteyrkandet har vitsordats.

Amanda Kullenberg har som grund för sin skadeståndstalan åberopat den brottsliga
gärningen enligt åtalspunkt 2. Hon har anfört att av yrkat belopp om 250 000 kr,
jämte ränta, avser 200 000 kr ersättning för kränkning samt 50 000 kr sveda och
värk.

Mot bakgrund av utgången i skulddelen, där åtalspunkt 2 angående grovt sexuellt
utnyttjande av underårig har ogillats, ska även skadeståndsyrkandet ogillas.

Amanda Kullenbergs skadeståndsyrkande ogillas.

Johnny Kullenberg har bestritt Victoria Schroeders skadeståndsyrkande. Han har
inte vitsordat något belopp som skäligt. Ränteyrkandet har vitsordats.
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Victoria Schroeder har som grund för sin skadeståndstalan åberopat den brottsliga
gärningen sexuellt ofredande. Hon har anfört att yrkat belopp om 5 000 kr, jämte
ränta, avser ersättning för kränkning.

Mot bakgrund av utgången i skulddelen, där Johnny Kullenberg har fällts till ansvar
för sexuellt ofredande, är han skadeståndsskyldig mot Victoria Schroeder. Victoria
Schroeder har genom det sexuella ofredandet varit utsatt för en sådan allvarlig
kränkning av sin personliga integritet att hon är berättigad till ersättning för
kränkning. Det av Victoria Schroeder yrkade beloppet om 5 000 kr, jämte ränta,
är skäligt och ska bifallas (jfr. Brottsoffermyndighetens referatsamling, 2014, s. 18,
nr. 12 och nr. 13).

Johnny Kullenberg ska utge skadestånd till Victoria Schroeder med 5 000 kr, jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 januari 2012 till dess betalning sker.

Häktning

För våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det
är inte uppenbart att skäl till häktning saknas (obligatorisk häktning).

Johnny Kullenberg har nyligen sålt sitt hus och har planer på att flytta utomlands.
Det finns därför även en risk att han avviker eller på något annat sätt undandrar sig
straffet (flyktfara).

Johnny Kullenberg ska därför vara kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen
vinner laga kraft mot honom.
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Övriga frågor

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brotten ska Johnny Kullenberg betala en
avgift till brottsofferfonden.

Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
bestå såvitt avser målsäganden Sekretess B:s och vittnena Sekretess VP:s och
Sekretess VS:s identiteter.

Beträffande Rolf Matssons begäran om ersättning med 17 550 kr för 15 timmar
tidsspillan (30 gånger x 30 minuter gångtid mellan advokatkontoret och häktet/
tingsrätten och åter) är han i denna del skäligen tillgodosedd med en ersättning
motsvarande fem timmar eller 5 850 kr.

Med beaktande av fängelsestraffets längd ska kostnaderna för offentlig försvarare,
målsägandebiträde och särskild företrädare för barn stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 1 (DV 400)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast
den 13 januari 2015

På tingsrättens vägnar

Petra Bengtsson

AVRÄKNINGSUNDERLAG; se bifogat

NYKÖPINGS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
R2
2014-12-23
Nyköping

Mål nr: B 2324-14

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19420412-1091

Datum för dom/beslut
2014-12-23

Efternamn
Kullenberg

Förnamn
Nils JOHNNY

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2014-09-07

Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 333
611 27 Nyköping

Besöksadress
Folkungavägen 4

Telefon
Telefax
0155-12 04 00
0155- 26 76 45
E-post: nykopings.tingsratt@dom.se
www.nykopingstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
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