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Protokoll fört vid förhör med Storhök1 

Wilma Margareta f:550720 - , boende 

Tensta Alle 38 nb, 163 64 Spånga, tfn: 

08-36 20 83. 

Anst: Sundbybergs sjukhus, tfn:08-799 91 00. 

Förhöret hållet i Storhöks bostad tisdagen 

den 4 april 1989. 

Förhörsledare är krinsp Lars Hamren och 

Håkan Ström. 

Storhök underrättades om att honskulle höras kompletterande till tidigare 

hållna förhör med henne, avseende den man hon iakttagit utanför biografen Grand 

den 28/2 - 86. 

På fåga om Storhök sett någon bild på den s.k 41 åringen i någon tidning så uppger 

hon att hon inte gjort detta. 

Storhök uppger spontant att då hon läste beskrivningen på den s.k 41 åringen i 

Aftonbladet, där det vad hon nu kommer ihåg stod att denne skulle ha melerade ögon 

samt tunna läppar fick han genast den uppfattningen att denne inte kunde vara:, 

samma person som hon sett utanför bion då denne skulle ha haft blå ögon och inte 

några speciellt tunna läppar. 

Bilderna han sett i tidningarna på 41 åringen då denne varit "svartmålad" 

över ansikt et har inte gett Storhök några som helst tankar på att denne skulle 

kunna vara samme man hon sett utanför bion. 

Storhök uppger att hon helt säker inte skulle kunna känna igen mannen utan

för bion idag om hon fick se honom, eventuellt skulle hon känna igen "typen". 
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