
Konfrontatìon nummer fem påbörias klockan

Uppslag L 851.

Konfrontationsgruppen visas för

I I .05.

Philgren, I.
Syftet med konfrontationen att utreda on någon i gruppen är identjsk
med den man som Phiìgren samtalat med på Sveavägen utanför bìografen

Grand den 28 februari 1986 við 23.30-tiden.
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Konfrontationsledare - K

IPhitsren - L
Kåkl Lage Carlström - A

Adv Gunnar Falk - A

0u kor¡ner nu och få se en grupp bestáende av åtta personer. úom

är numrerade från I till och med 8. Och frågan är om du i den hãr

gruppen kan identifiera nágon såsom varande den man du den 28

februari 1986 träffat på Sveavägen utanför biografen Grand här

klockan 23.30.

Det händer snart någonting, alldeles snart.
Jaha, det här var inte mycket och se.

Nu får du se gruppen. r

Man kommer nu en i taget att gå fran och visa s'ig på nära håll
framför di tt fönster.
Jaha, nu har dom gått ett varv förbi dig här. Kan du känna ìgen

någon utav dom här personerna?

Nehej, den som mest är ìik är 1:an i så fall. l4en den jag pratade

med, han var längre, t¡or jag.

1:an är mest lik?
J¿ha.

Jaha .

Nehej, han är för kort.
Han var för kort. ùet var nummer -.
Oom är lika långa ungefär.
Nur¡rner I var för kort: Jaha. Hade den här personen ou pratade

med rm¡stasch"el ler?
Det kan jag inte ... Mustasch eller skäggstubb eller nånting'
det ãr svárt. Han var mörk.
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K. Han var núirk?

P. Mm.

K. I ansiktet?
P. Ja, mörk i håret och sen.om han hade skäggstubb eller mustasch,

det kan jag inte säga.

K. Det vet du inte -.
P. Det kommer jag inte ihåg.

K. Nehej.

P. Nehej, det var inte nån utav dom.

K. Jaha, nu har man gått två varv runt här. Känner du igen någon

utav dom här personerna?

P. Nehej, jag kan inte säga det.
K. Du kan inte säga det?

P. Nehei, jag tror inte det. l:an är ganska lik, det kan jag säga.

K. 1:an är ganska lik?
P. Jaha, men jag har för mig att han var ìängre. (Ohörbart)

K. Jaha. Han var ìängre än vad 1:an är?

P. Jaha, när jag pratade med honom fick jag stå så.

K. Jaha. Ãr det meningsfullt och titta på dom ìängre, tycker du?

P. Nehe j'.
K. Det är det inte?
P. Nej, det tror jag inte.
K. Har du fått sett några fotografier i det här ärendet?

P. Nehej.

K. Polisen har inte visat dig några bilder eìler så?

P. (Tystnad).

K. Har du sett några bilder som har públicerats i tidningarna?
P. Ja, bara dom där fotobiìder, dom där du det.
K. Den där fantom-bilden?
P. Jaha. Jag har bara sett den.

K. Oet är den enda du har sett, ingenting annat?

P. Nehej

K. Du har inte läst norska tidningar, du som är där bortifrån?
P. Nehej. 
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K. Nehej,....
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K. Ja tack! Har advokaten några frågor?
A. Nej tack!
K. Aklagaren?

A- Nej tack!

Då avsìutar vi konfrontationen klockan 11.12.
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Lars-Erik Andersson
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