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Protokoll fört vid förhör hålIet i
samband med Fotokonfrontation med

t{iklund, I
Förhtjrel hål let på Kriminalevdel-
ningen, Våldsroteln, fredagen den 5 dee.
1986 med bôr¡an kI 1'¿.U> .

Förhörsledare krinsp PauI Johansson.
Närvarande är oekså chefsåklagare
SoIveig Riberdahl. Förhörsvittne
krinsp Lars Hamrén.

Innan förhöret är l{iklund undecrättad om

avse¡ ett eventuellt igenkännande av den
korsningen Sveaväqen/ Tunnelqatan den ?8

har berätbat om vid tidigare Förhör.
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Ja, varsågod, nu har du fått tittat på bilderna i Iung och ro.
Ja, jag anser och kommer närmasl., vad jag minns att det är nummet 27,
0ch det var lack vare att han hade så vit hy då. Det kan ju vara
lampskenet också.. Men om man tänker sig håret och muetascherna
det stämmer ju exakt.
Det stämmer bra med bilden..
Han hade håret ner över örat här också. Lite snett kammat..
Håret och mustaschen. Ansiktet i övrigt då?

Ja, det slämmer för det var I i te insjunket så hãr.
Nu v isar du på kinderna.
.Ja, på krnderna. Jag kan inle få fram att det är någon likhet på

någon annan man
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Fz.Nej. När det gäller nummer 27 menar du att det är bara likhet
eller skulle det kunna vara honom? Förstår du vad jag menar?

W: Ja, jag förstår vad du menar men jag,'ja, éfter vad jag känner så..
Vad jag då, vad jag såg clå gerrr:rrrr bilfönçtret, det u". ju rättså
nära. Det. var ju bara 10-15 meter. Han står, han btod tryckt mot

väggen där då. .

Avbrott p q a telefon.
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Ja, fortsätt.
Ja, han hade ju ingen huùudbonad då heLler. Håret var..
Mm, vad jag menade är deb Likt ti11 typ mener du eller är det så'
att du tycker att det kan vare den personen'som är avbildad?
Ja.
Menar du att du såg honom så vä1 så du kan qå så långt?
Ja. Ja, om jag får se honom he1.
Ja, men nu har vi den här bilden
Ja, ja. Jag tänkLr om jag nu.. hundraproce'ntigt säker så måste jag
ju se person'en helt
Jo, det förstår jag. Men nu har vi bilden att hålta oss tilt.
Ja.
Du tycker att det är väll iknande?
Ja.
Har chefsåklagaren någon fråga?
Nej, tack det har jaq inte.

Då avslutas förhöret kl 1t.1r.

Sbockholm som ovan

Paul Johansson
Krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:
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Ann-Mari Sj lom


