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Protokoll övertelefonförhör med vittnet 

Mats Jadin, Fredriksdalsv 7A,802 67 Gävle 

026 12 20 69. 

Förhörsledare krinsp Ola Ericson Boija. 

Förhöret hållet 890621 kl 1200 - 1215. 
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Jadin kontaktad med anledning av att hans vän Håkan Johnsson under för

middagen den 21 juni 1989 ringde och berättade att Jadin sett en man 

vid telefonautomaten inne i biografen Grand. 

Jadin som vittnade i palmerättegången under tisdagen den 20 juni upp

gav att han väl minns att han då han lämnade biografen vid ca kl 23.45 

efter att ha sett föreställningen av Ran såg en man som telefonerade i 

biografens foaje. 

Mannen som av Jadin beskrivs som ett fyllo stod lutad mot väggen med 

telefonluren i handen. Om mannen verkligen talade vet inte Jadin. 

Mannen var mellan 35 - 45 år, hade mörkbrunt hår och bar en brunaktig 

mockajacka som troligen var av typen täckjacka. Jackan var ganska lång . 

Jadin har aldrg sagt något om mannen under förhören dels därför att han 

aldrig blivit tillfrågad dels därför att han bedömde iakttagelsen som 

ointressant då den gjordes långt efter mordet . 

Han har dock haft ett minne av mannen hela tiden och tänkt på honom 

till och från. 

Anledningen till att han nu kontaktade var att han när han kom hem 

till Gävle från sitt vittnesmål den 20 juni läst Aftonb8ladet och 

där sett uppgifter em en telefonerande man från biografen. 

Uppläst utan erinran 

Ola Ericson Boija 
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