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DEN SVENSKASYNDEN – FRÅNPORR PÅPRESSBYRÅN tillsexköpSLAGEN
1971 Porrtidningar blir tillåtna.

Pressbyrån säljer 4,5 miljoner
exemplar det första året.
1976 Sexualbrottsutredningen,

tillsatt av Lennart Geijer (S),
föreslår bland annat sänkt straff
för våldtäkt.
1976 Under sommaren rullas

bordellhärvan upp i Stockholm.
Doris Hopp döms till två års
fängelse.
1986 försvann den sista

porrbion från Klara Norra
kyrkogata, som länge kallades
Klara Porra på grund av de många
sexbutikerna och porrbiograferna.
1999 Nya sexköpslagen träder

i kraft den 1 januari och sexköp
blir ett brott.

Hon sålde sex med14-åringar tillhöjdare
Verkligheten bakomfilmen ”Call girl”:Doris Hopp hadepolitiker och kändisarpå sin kundlista
Efter 35 år är 1970-talets
bordellskandal åter
högaktuell genom filmen ”Call
girl”.
Härvan med makthavare,
prostituerade med kopplingar
till främmande
underrättelsetjänster och
minderåriga som sålde sex
kom att bli en av de största
politiska skandalerna
någonsin i Sverige.
Och i centrum stod
bordellmamman Doris Hopp.
Stockholm, december 1975.
En 37-årig dagisfröken har just
sålt sex och fått 1 200 kronor för
besväret. Hon hade bara räknat
med 500, men tydligen tyckte
mannen att hon var värd
betydligt mer.
Kunden hade hon fått kontakt med genom sin väninna Doris Hopp,
45.
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Doris, eller Doddo som hennes vänner kallade henne, hade
dessutom varit hygglig nog att låna ut den lilla lägenheten på Öster-
malm i Stockholm.
Vad varken torsken eller den extraknäckande förskolelärarinnan
visste var att polisen höll lägenheten under noga uppsikt. Den
misstänktes nämligen vara navet i en stor prostitutionsverksamhet.
Det var visserligen inte förbjudet att köpa sex på den tiden. Och med
tanke på att det i mitten av 1970-talet fanns uppskattningsvis 200
bordeller i stan kan koppleri inte sägas ha varit ett prioriterat brott
för polisen.
Men Doris Hopps call girl-verksamhet var inte vilket koppleri som
helst.
I hennes telefonbok fanns namn på över hundra tjejer som utan
problem smälte in i de salonger där de stora torskarna rörde sig.
Många hade vanliga jobb och prostituerade sig som ett lönsamt
extraknäck.
Servitris – och sexsäljare
Doddos order till sina tjejer:
– Håll er nyktra. Och ta taxi.
Hennes kunder var politiker, finansmän, högt uppsatta jurister,
officerare på försvarsstaben, artister, kändisar och välkända
journalister.
Doddo hade själv börjat sälja sex som 24-åring när hon jobbade som
servitris på Östermalm i mitten av 1950-talet. Enligt egen uppgift för
att dryga ut kassan.
Hon slutade när hon gifte sig 1957, men började igen när mannen
dog 1964. Inte för att hon behövde: Maken efterlämnade en rejäl
förmögenhet, i dagens pengavärde ungefär tio miljoner kronor. Så
länge hon inte gifte om sig skulle hon dessutom kunna inkassera en
hygglig livränta och pension.
Hon sa själv att hon gjorde det av ren äventyrslust och för att träffa
nya människor.
Under sitt äktenskap hade hon skaffat sig ett ordentligt kontaktnät
på det förmögna Östermalm. Som prostituerad började hon tjäna
pengar på sina kontakter, först på egen hand och senare i allt större
omfattning genom att förmedla andras tjänster.
Tjejerna kallades väninnor
Tjejerna värvade hon på krogen. Som den 30-åriga juridikstudenten
med ont om pengar som gjorde tio jobb 1975 och 1976. Hon fick
500–600 kronor för varje ligg och såg Doddos insats som en ren
hjälp.
– Det skulle vara tragiskt om jag tvingas vittna. Jag ska ju bli jurist
och ska gifta mig snart, sa hon till polisen.
Doddo kallade tjejerna för sina väninnor. Och många av dem
vittnade om en påtagligt vänskaplig relation. Så här berättade
exempelvis en 30-årig lärarinna i polisförhör:
– Hon var ibland barnvakt åt min lille son. Jag har väl betjänat
10–15 män sexuellt tack vare henne.
Samtidigt gnällde många av väninnorna över att de blev lurade och
fick mindre pengar än de blivit utlovade. Några av dem bröt med
henne sedan betalningen uteblivit helt.
Doddo förde noggrann bok på sin verksamhet. Från 1971 till 1976
noterade hon 1 112 kundbesök i lägenheten på Ruddammsvägen.
Några tjejer var särskilt flitiga. En 27-årig kosmetolog berättade i
förhören att hon jobbat som call girl sedan tidigt 1970-tal.
– Första halvåret jobbade jag hemskt mycket. Jag kunde ha tjänat
ihop till handpenningen på en villa. Det var jobbigt. Hon var en hård
affärskvinna men jättetrevlig privat.
Två tjejer under 15 år
De riktiga stortorskarna var stamkunder och köpte tjänster för upp
till 40 000 kronor om året (det motsvarar en bra bit över 180 000
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kronor i dagens penningvärde).
Men det fanns en annan sida av verksamheten. I Doris Hopps stall
fanns även flera minderåriga tjejer: enligt utredarna minst två under
17 och två under 15. De två yngsta hade börjat prostituera sig som
14-åringar. Doris Hopp träffade dem genom en vid den tiden mycket
välkänd programledare på radio. Han hade köpt sex av flickorna och
satte dem i kontakt med Doddo som skulle kunna hjälpa dem få fler
kunder.
Och det kunde hon, väl medveten om deras låga ålder.
När hon ville att 14-åringarna skulle jobba ringde hon helt enkelt till
Ulvsundahemmet, där de bodde, och sa att hon behövde hjälp med
barnvakt.
I polisförhören berättar flickorna hur de åkte till lägenheten på
Ruddammsvägen ungefär tre gånger i veckan. På en dag kunde de
ta emot fem, sex kunder. Till en början frivilligt, senare under hot.
De fick ett par hundra kronor för varje kund.
Hade flera lägenheter
Doddo själv levde gott på sina väninnors arbete. Hon gick klädd i
päls, hade flera lägenheter och ett sommarställe utanför stan, körde
flotta amerikanska bilar som hon systematiskt felparkerade rakt
utanför de lyxkrogar där hon gjorde sina affärer.
En stor del av pengarna brände hon på spel. I polisförhören
berättade hon att hon spelade för ungefär en halv miljon kronor om
året.
Fick två års fängelse
När hon greps i maj 1976 hittade polisen smycken för 388 000
kronor i hennes bostad. I dag motsvarar det ungefär 1,7 miljoner
kronor.
Hon dömdes till två års fängelse. Hösten 1977, ett par månader efter
att hon muckat från Hinseberg, ledde avslöjandena från
bordellhärvan till den så kallade Geijeraffären.
Samma dag som uppgifterna om att ministrar och andra politiker
utpekats som sexköpare diskuterades i riksdagen, intervjuades – av
en ren slump och med felstavat namn – huvudpersonen själv i
Aftonbladets Vi5-enkät.
På frågan om vi städar onödigt mycket i våra hem svarade ”Doris
Hope”, 47, hemmafru:
– Ja, jag gör inte annat än städar hela dagarna. Jag städar vår egen
lägenhet, min sons lägenhet och svärföräldrarnas lägenhet.
Dessutom har vi två landsställen som jag också städar. Puh …
Bosse Schön, författare och tidigare journalist på Aftonbladet,
arbetade med en biografi om Doris Hopp strax före hennes död.
Delar av hans research när det gäller polisförhör och annat
utredningsmaterial ligger till grund för den här artikeln.
– Jag lärde känna henne rätt väl. Hon kunde vara en väldigt
omtänksam person som kunde vara väldigt trevlig, men samtidigt
måste jag säga att jag hade väldigt svårt med att hon utnyttjade de
två unga tjejerna på det sätt som hon gjorde, säger han.
Doris Hopp dog i cancer 1998, 68 år gammal.

Fredrik Rundkvist

Fälldin och Palme blev anklagade försexköp
 I augusti 1976 skriver rikspolischefen Carl Persson en

promemoria om bordellaffären till statsminister Olof Palme (S).
Justitieminister Lennart Geijer (S) och fem andra högt uppsatta
politiker och tjänstemän utpekas som sexköpare.

 När Dagens Nyheter i november 1977 skriver om promemorian
och Geijers ‧inblandning dementerar ‧Palme kategoriskt. DN tvingas
be Geijer om ursäkt. DN hade fel i några detaljer, ‧vilket Olof Palme
utnyttjade i ett våldsamt angrepp på ‧tidningen.
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 I december 2007 begär de två yngsta kvinnorna från
bordellhärvan en miljon kronor var i skadestånd för att brotten de
utsattes för på 1970-talet, otukt med barn, aldrig utreddes
ordentligt.

 De pekade samtidigt ut Olof Palme, Thorbjörn Fälldin och Olof
Johansson (C) som kunder. Fälldin avfärdade det hela som trams.
”Det var lögner då, det är lögner i dag”. Kvinnorna nekades senare
skadestånd, bland annat med hänvisning till att det gått för lång tid.
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