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fotopärm N 1-- i sin bostad av Krinsp Thure 
ahl. 

Vid genongång av den aktuella fotopärmen, som började med foto nr.1, 
sade --- högt fQI sig ejälv" intA han och inte han " ochjoö 
forts~ bläddra ändaafra■ till ..... Där etanne hon •ed 
iitt bläddrande, och sade till poliamänn~om var han lik ». 

Hon fortsatte och bläddra~vldare till slutet ev pärmen, och åter
vände därefter pA nytt . till --- där stannade hon, och~ 
att han var lik den man hon ~P aed på den aktuella --

--- tillfrågades då av polismännen, vad det var so• gjorde, a 
~tt det foto§rafiet på■inde om den ■an, som hon träffat 
under resan. 

Beträffande hårfärgen erinrade hon sig att mannen hade 
icke framgick på de~ aktuella bilden. 

--- trodde sig dock bättre kunna känna igen aktuell person, 
~röreviao en bild ev mannen i heljigur. 

På frAgan om den aktuella medresenären hade glasögon eller ej, svarade 
---:jig vill varken ~inda mig vid, om han hade glaaög•n 
~efter■o• så lAng tid förflutit sedan den akb•ella resan. 

--- vill ha aagt, att ingen av de övriga fotona pAminde om, 
~om hon träffat på den aktuella tigreaan. 

Där••ot vill hon tillägga, att hon i sin tidigare berättelse glö■ t 
att berätta, att mannen segt , ett han tillhörde någon." löst aam■an-
h n grupp • I övrigt hänvisade hon till tidigare 
fö h~-r. De avslutades kl 14.tl5. 
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