
MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 894-12
2013-03-28
meddelad i

Mål nr 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare

Tilltalad

Åklagarmyndigheten

Karl Hugo GEORG Gråmark, 400131-3990

Malmö åklagarkammare

217 72 MALMÖ

Påföljd m.m. 

Enhet 32
Malmö

Kammaråklagare Elena Severin

Offentlig försvarare:
Advokat Fredrik Ehrnford

Stortorget 17
211 22 Malmö

16 kap 10 a § 1 st 5 p och 2 st 
brottsbalken

Begångna brott Lagrum   
Barnpornografibrott

Dagsböter 100 å 50 kr

Börringegatan 2 A Lgh 1102

Advokaterna Nyblom & Sarvik AB

DOMSLUT

Förverkande och beslag

Sekretess

Brottsofferfond

I beslag taget USB-minne förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i 
Skåne län; beslagsliggare 2012-1200-BG1385-4).

Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för 
de filmer som spelats upp vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar ska bestå.

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om 
brottsofferfond.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 265
201 22  Malmö

Kalendegatan 1 040-611 43 10 måndag - fredag 
08:00-16:00malmo.tingsratt@dom.seE-post: 

040-35 30 00
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MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM B 894-12
2013-03-28

Enhet 32

Ersättning
Fredrik Ehrnford tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 108 kr. Av 
beloppet avser 5 175 kr arbete, 1 231 kr tidsspillan och 2 222 kr mervärdesskatt.
Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

1. 

2. 
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2013-03-28 

B 894-12 

 

 

 

 

 

YRKANDEN M.M. 

Åklagarens yrkanden, se domsbilagorna 1 och 2. 

 

Med anledning av misstanke om brott som prövas genom denna dom har Georg 

Gråmark varit berövad friheten såsom anhållen under tiden den 28 januari 2012 

kl. 12.19 – den 29 januari 2012 kl. 13.04. 

 

DOMSKÄL 

Georg Gråmark har erkänt innehav av elva filmer på sätt åklagaren påstått. Han har 

däremot bestritt ansvar för brott avseende bilden under åberopande av att den inte är 

att bedöma som en barnpornografisk bild. Han har vidare förnekat att han uppsåtlig-

en spridit bilden och gjort gällande att han av misstag skickat bilden till Susanne 

Utterberg. 

 

På åklagarens begäran har delar av de elva filmer som omfattas av åtalet spelats upp 

inom stängda dörrar. Åklagaren har upplyst att filmernas totala längd är cirka 80 

minuter. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Daniel Lindgren och 

Susanne Utterberg.  

 

Tingsrättens bedömning  

 

Genom Georg Gråmarks erkännande som vinner stöd av övrig utredning är det 

styrkt att han innehaft elva barnpornografiska filmer på sätt åklagaren påstått. När 

det gäller den bild som omfattas av åtalet, men som inte förevisats för rätten, får det 

av de uppgifter som Georg Gråmark och Susanne Utterberg lämnat anses utrett att 

den föreställer två nakna unga flickor där den ena flickan sitter i den andras knä. 

Tingsrätten finner däremot inte att deras uppgifter tillräckliga för att det kan anses 

styrkt att barnen på bilden skildrats på ett sådant sätt att den är att bedöma som en 

barnpornografisk bild. På grund härav och då utredningen i övrigt inte ger ett till-

räckligt stöd för att det är fråga om en sådan bild ska åtalet ogillas i denna del. 

Georg Gråmark ska således dömas för barnpornografibrott i enlighet med sitt 

erkännande.  
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När det gäller svårhetsgraden av brottet gör tingsrätten följande överväganden.  

 

Av 16 kap. 10 a § första stycket brottsbalken följer att straffskalan för barnporno-

grafibrott av normalgraden är fängelse i högst två år. Är brottet ringa döms enligt 

andra stycket till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt kommentaren till 

bestämmelsen uttalas att köp och innehav av barnpornografi för eget bruk ofta torde 

kunna bedömas som ringa brott, men inte om t.ex. antalet bilder är mycket stort 

eller om några andra av de omständigheter som räknas upp i femte stycket i nu 

nämnda paragraf funnits utan att brottet bedömts som grovt (se Nils-Olof Berggren 

m.fl., Brottsbalken. En kommentar [1 jan. 2012, Zeteo], kommentaren till 16 kap. 

10 a §).  

 

I förevarande fall är det fråga om ett innehav av elva filmer om totalt cirka 80 

minuter. Enligt tingsrätten får det bedömas som en relativit begränsad mängd 

filmer. På grund härav och då det inte finns några andra omständigheter som räknas 

upp i 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken bör brottet bedömas som ringa.  

 

Påföljden bör dock bestämmas till strängt bötestraff. 

 

Det särskilda yrkandet, som Georg Gråmark medgett, är lagligen grundat och ska 

bifallas.    

 

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för det brott som Georg Gråmark döms för 

ska han åläggas att betala en avgift på 500 kr enligt lagen om brottsofferfond.     

 

* 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se (DV 400) 

Överklagande ska ställas till Hovrätten över Skåne och Blekinge men ges in till 

tingsrätten senast den 18 april 2013. 

 

Håkan Olaussen 

 

I avgörandet har deltagit rådmannen Håkan Olaussen samt nämndemännen Bo 

Adamsson, Johnny Funch och Margareta Nilsson. Enhälligt. 

 

Avräkningsunderlag, domsbilaga 3.  
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Gråmark, Karl Hugo Georg Georg   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19400131-3990 Sverige 040-981914   
 Adress 

 
  Börringegatan 2 A Lgh 1102   217 72  MALMÖ    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Ehrnford, Fredrik, Advokaterna Nyblom&Sarvik AB, Stortorget 17, 211 22  MALMÖ  

 Frihetsberövande m.m. 

 Anhållande 2012-01-28 kl 12.19, Anhållande hävt 2012-01-29 kl 13.04 

 Delgivningsuppgifter 

   

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

BARNPORNOGRAFIBROTT  (1200-K14038-12) 

 

Gärning 

Georg Gråmarkhar den 27-28 januari 2012 innehavt totalt 11 bilder och  filmer 

innehållande barn som skildrats pornografiskt. I vart fall två av dessa har 

spridits. 

Lagrum 

16 kap 10 a § 1 st  1 p  

 

 

Särskilda yrkanden 

I beslag taget Usbminne yrkas förverkat 2012-1200-BG1385-4 

Bevisning 

Muntlig bevisning 

Förhör med tilltalade Georg Gråmark , förnekar 

 

 

 

TR mål: B 894-12  

Handl.: OVR 

Malmö tingsrätt 

  

Box 265 

201 22  MALMÖ 

Ansökan om stämning Sida
Malmö Åklagarkammare Handling 25

Ärende AM-16392-12
Kammaråklagare Ulrika Rogland 2013-01-09 Handläggare 313-24

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 6202 Östra Promenaden 7 A 040-66 46 800 registrator.ak-malmo@aklagare.se
20011  MALMÖ

Telefax

040-12 01 15

1(2)
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Vittnesförhör med Susanne Utterberg angående att Georg skickat bilder till 

henne styrkande av gärningen  

 

Vittnesförhör med Daniel Lindgren teknikgruppen polismyndigheten Skåne 

ang bilder och filmer till styrkande av gärningen 

 

 

Skriftlig bevisning 

Granskningsprotokoll 

 

Syn på bilderna 

 

 

Ulrika Rogland 

 

Ansökan om stämning Sida
Malmö Åklagarkammare Handling 25

Ärende AM-16392-12
Kammaråklagare Ulrika Rogland 2013-01-09 Handläggare 313-24
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MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 32

INKOM: 2013-03-14
MÅLNR: B 894-12
AKTBIL: 21

Bilaga 2


