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llåkan Ström

D",@satrrtalatlcunclcrtecktradocltS.n,c:lr-AkcB[tlttr[rergsstltr
mccl l-iåkan Strörn. tidigarc utrerlare vid "Pah.negruppen". Syftet med sanrtalet
var att söka intbmr
all-lanl'le 11

f{åkan Striinr arbetadc mecl utrcclrtingen avsccnclc morulct på Olof Palntc untlcr
pcriotlcn dcn I nrars lq86 till 1992 då ChristcrPcttcrsson blivit fi-ikänd. Håkan
är av r-rppfattningen att cfier l,isbcth l'ahnes tr,ärsäkra utprekandc a'u' C]liristcr så
går'det inte alt lartscra någon annan urördare. I'låkan är av uppfättrringen att det
ruraterial som frarnkom i sambancl mcd resningsansökan tillsaul-nans nrecl clct

sont rcclan fanns i utredrringen skullc ha räckt till en fiillanclc dom i vilkct an-
r-rat rnorclärende som helst.

hrnatr I-låkan bler anspråkstagen ftjr aktucll utredning tillhiirde han r'ålclsroteln
där Nisse l,incler var chcf.

Dert så kallade Pahncgn-uppcn hildarlcs lorst cftcr att IIarrs Ölvcbrtr tillträclclc
såsom spanin*usledarc. Innan dcss hcstod utredninsen a\, grui:)per i tirrrn av cr-r

siirskild grupp sotn.utreclcie den sk "33-åringen". personalen sum tillhörde
viildsrotcln santt SAPO. Hans ljolmer samlade chef'cma lor dc olika rotlarrra
och SÄPO samt niigra Lrtonrståencle i clet sk "Pah'ncnrmmet" och clet var cläri-
ti'ån arbetet ledclcs. i\4ed tiden blcv det en l,iss inriktning clär r,'åldsrote ln kiirclc
nrerpaften av tipsen. ärcndena oclt trtrcduinganta. \lidare r,ar Rikskritn ntecl
I'onrmy Lindström nrecl pii ctt hörn avsccnde intcnrationclla kontakter.

Håkan uppger att Itans arbcte i ltultrdsak riirdc sig orn att arbcta mccl tips. f ill
en början var dct många tips sor.n uppfattadcs akuta och viilcligt heta. Vidare
hade Håkan hand orn brottsplatsert och dc rekonstnrktioncr som genonrtiirdcs.

Angående r.rtreclninger-i av Skarrdiarnanncn" Stie E,n-u,striiru. så minns intc Hii-
kan så mycket. f{åkan pratade med honom i telefon och eventriellt var det nå-
got av clc törsta lorhörcn sonl genornfordcs. Håkan har ör si*r{ aitt Stig tigurc-
rade rätt m-v-'cket i media men Håkan !'rlr av uppfzrttningen att han irrte var sit

intrcssant vartör hau intc lagt hononi pii nriunct.
Håkan har inget tlitine ar.' hur diskussiorrerna gick rnellan utrccianra ar,secncle
hur mnn upptattade Stig och han rnims inte heller vilka utreclare soltl r'ar in-
blirndad i dctta trppslag. [iåkan rninns att lnannens lämnadc uppgiticr växtc

I

V
Plvl Håkan Sir6n-docÅ

+(



-

Nationella operativa aldelningcn 2017-09-26

vart efter tiden gick, i början var han perifer och sen flyttade han sig själv till
en mer central position på brottsplatsen.

Håkan tillfrågas om sina rninnesbilder avseende uppslaget där det påstås att
Stig Engströrn befi.rnnit sig på Åland men kan inte dra sig till mimes något om
detta. Håkan vet att han själv vid något tillfiille var på Åland och genomförde
fiirhör men om det handlade om Engström minns han irrte.

Håkan får läsa den promemoria han skrev 1987-02-09 men får inga nya rnin-
nesbilder avseende utredningen nred uppslaget loing Engströrn. Håkan minns
inte heller att han skulle ha skrivit promemorian lnen uppger själv att det är
uppenbart att det är han.
Anledningen till att Håkan skrev promemorian tror han hade sin grund i att
han hade hand om mordplatsen och rekonstruktionema.

Angående den i ptomemorian nämnda fotosamlingen så har inte Håkan något
mirure av hur den var sammansatt men Rinnodar att det var bilder sorn togs på
vittnena i samband rned att rekonstruktionema genomfiircles.
Håkau uppger att de flesta av vittnena hade blivit intervjuade och nästan alla
forekom i rnedia så det är inte så konstigt om Engström kurrde peka ut några
av dem om de hade figurerat med bild i rnedia.
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