
Protokoll fört vid konfrontation 
1986-04-29 på krimin a lpoli se ns 
tekniska rotel i Stockholm. 
Konfront ationsled a r e kr i ns p 
Lars-Erik Andersson och krin s p 
Dick Lön nblad. 
Närvarande vid konfront atione n 
är advokat Gunnar falk. 

Konfrontationsgruppen som redovisas i ett särskilt protokoll består av 8 personer, numrerade från l - B. Samma grupp (9 kommer att visas för flera personer. 

Konfrontation nummer l påbörjas klockan 10.JO. Konfrontationsgruppen förevisas för Pauzzi Nickola, född 

Fauzzi har den 28/2 1986 på Sveavägen 56 mött paret Palme, och iakttagit en man som följt efter dem på fem - tio meters avstånd . 

'· 

K= Konfrontationsledare 
F'= rauzzi 

A= Advokat Falk 

K: Du kommer nu att fl se e n grupp bes tående av 8 personer. (9 De är numrerade fr ån l ~ g ~ rn, h frå gan är om du i den här gruppen kan ident ifier a n[gon slsom varande den du har sett gående efter par e t Pa l me utanför Sveavägen 56 den 28/2 1986. Innan vi bör jar s jälva konfrontationen · vill jag bara fråga dig, har du blivit visad några fotoh .i det här ärendet tidigar e? 
F: Nej. 

\ K: Det är ingen som h~r visat dig några fotografier? F: Nej. 
K: Har du sett några bilder i dagspressen? F: Ja. 
K: Vilka bilder har du sett där? 
F: Inte på någon, utav allt som står om mordet alltså. K : Är de t den här '' fantom b i l den" och sådana b i l de r du menar? 
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Ja just det, den har jag sett, ~nga andra bilder alltså. 

Inga andra bilder? 
Nej, på personer som de tror är misstänkta. 

Det har du inte sett? 

Nej. 

Då ska!l du få se de n här gruppen nu. De kommer alldeles 

strax att komma fram en i taget och visa sig framför 

konfrontationsspegeln . 
Nej, nej ' jag känner inte igen någon . 

Du känner inte igen någon? 

Nej, jag såg inte ansikte någonting, jag såg bara jackan 

alltså. 

Nu har gruppen gått ett varv förbi~dig här. 

Jag känner inte igen någon här, jag såg inget ansikte 

någonting. 

Du såg jackan? 

Jag såg bara jackan alltsä. Jag hade ögonkontakt med Palme 

hela tiden plus sen var det någon, någon grej inne i ett 

skyltfönster som stod och meka där inne, då titta jag in 

där. Då såg jag aldrig hans ansikte. 

K: Våd var det för jacka du såg? 

F: Det var en blå jacka, li t e l ä ng r e än den här som de har 

på sig. En Tennsonjacka e ller fj ällr även eller något sånt. 

K: Är det någon mening att du t i ttQr längre på gruppen? 
F": Nej. 

K: Du känner inte igen någon i den hä r gruppen? 

F: Nej jag såg aldrig ansikte e l ler någonting. 

K: Har advokaten några frågor? 

A: Nej, tack. 

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 10.37. 

Som ovan 

L-E Andersson 

krinsp 

I hörbara delar rätt avskrivet intygas: 

/Ulla Perzohn/ 


