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Protokoll fört. v icJ vittnesförhör med

f Wiklund,

Förhöret hölls i |.liklunds bo;tad,

Förhöret påbörjades kloekan 09.4û,
t i sdagen den 9 sept-ember .1987. Förhörs-
ledare krinsp Iore l,l iberg och kr r.nsp
Jc rke t' Süeje rb I ul¡.

Inledningsvis informerâdes J ftliklund
att fijrhöreL avser komplelteringar av-
seende iakttagelser son han gjoit
fredagen den 28 februari 1986 i närhete
av TunnelgatanfSveavägen i Stockholms
cent,rala delar.

o

o

o

o

þliklund tillfrågatJes j.nledrrirrguvis lruu mårrga gånger han har haft
kontakl med polisen med anledning av ovan sagda. Han berättade då
att han har hörts två gånger per telefon i ärendet och att han
också deltagit i en fotokonfrontat.ion senãre under 1986.

0m händelsen i sig som utspelade sig fredagen den 28 februari 1986
uppgav han föl¡ande. Han hade den aktuella dagen arbetat och kommit
hem strax efte¡ 14.00. þliklund sãger hän att han arbetar l-skift på
sin arbetsplats 

-. 

Under förhörets gång tar Wikìund
fram en almanacka där han kan konstatera aLt han fredaqen den 28
arbetat mell.an klockan 07.00 fram lill 14.0û.

Nåqon qång under eftermiddagens lopp får l,liklund besked av sin
hustru f per telefon att hon ärnrrar qå på bi.o t.iÌlsammans
med dotteril den fredagskvällen. W-tklund lovar då att han skall
kijra hustrun in till city elter det att hon kommit hem till bosta-
den i Nacka. Han säger här att hustrun normalt brukar komma hem till
bostaden efter arbetet någon gång vid 17.10-tiden. Han säger således
att det Lroligtvis oekså var så den här aktuella fredagskvällen.

fft.er hemkomsten hade hustrun gjort sig iordning för direkt avfärd
tiLl Stockholm, oeh l,fiklund Lror således att man kom in till city
och Målargatan lnärmare bestämt vid kl.ockan 18-tiden. Wiklund har
här svårt att exakt preci.sera närmare tidpunkt. Han menar att han
kommer fram till 18 utifrån beräkning av hustruns hamkomst till
bostaden.

Anledningen till att färden kom att gå till Målarga är att
hustrunarJil,dvsden
f, och att de har sin lokal på ak tue âdress.

På adressen hade han och hustrun sammanstcålat med dottern Anna.
Wiklund hade bara häl"sat på dottern varefter han själv begivil sig
hem till Nacka igen. De hade då avlalal att f{iklund skull.e komma
och hämla hustrun och dottern efter det att de sett filmen som de
planeraL att gå på. I'likJ.und kan här inte påminna sig vilken film
som de bestämt sig fcir at.t titta på, men ha¡r vet att det var 21-
föreställningen som varit aktuell och att biografen skulle ligga
på Kungsgatan.
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I sammanhanget säger ltfiklunel här, alt arrangemanget att han brukar
åka in f'ör att hämta hustrun inle är något ovanl iq¡t utan cleL ãr
ofta lörekommande eltersom hustrun och dottern känner viss r¡säker-
heL i samband nled vLslelse i SLockholms cent-ralare del under kvälts-
t id.

Wrklund svarar här på direkt fråga att han vid den aktuella
punkten disponerade sin egen personbil en Saab 99, brun av

tirJ-
1980 årss mode I I

o

o

Han har ingen direkl minnesbild av vad han qjorde elter hemkomst.err
LiIl bosladen, som han beräknar ägde rum någon gång vid 18.45-t-iden.
Han säger att han kanske har städat och pyss.l.at i hemmet och kanske
också tittat på nåqot tv-proqram. Han kan dock inte påminna sig
något program han setL eller så.

Wiklund berättar däreÍter att han någon gång före 23,A0, han har
här svårt att exakt erinra sig tidpunkten, fått telefonsamtal
från sin hustru som då kommit Lillbaks tiì1 Måtargatan f. Hustrun
hade då veLat att Wrklund skulle komma till citya och fittfOf¡a
sitt åtagande att hämta dem. f,fiklund uppskattar att han bör ha haft
15 minuters resväg in till Målargatan f ifrån sin bostad. Han be-
rättar att han körde mol Stockholms city och kom i.n via tunneLn som
mynnar ut på Sveavägen för vidare färd ner mot lunnelgatan.

Vad WrkLund kan erinra sig så hade han inget rött ljus i sambend
med att han passerade korsnrngen Sveavägen - Kunqsqatan, utan blev
fcirst stående fé. "rõ¿-.U€f sambañd med vânstersvängen in mot
Tunnelgatan. Han berãtbar här att han var första bjt s a s som
skuúe Tålöra efter det att det blev grönt ljus. Han bedijmer att
han endast fått stå för röd-ljus ett par sekunder innan det kom
att sìå om till grönt, I samband med att han påOtir¡aAe vänster-
gvänge"n,ner rnot Iunnelqat.an observerade han tre fotgänqare som
passeracte korsningen Sveavägen - ïunnelgatan i riktning norr ut.
Han fick den uppfattninqen att de här personerna inLe hade något
samröre ¡ned varandra utan de var s a s helt fristående från
valandra. Han hade heller inte några problem med att s a s ìåta
dem komma över utan det hela fungerade friktionsfritt.

[fter det att han kommit in på lunnelqatan får hary_gp på ett
fordonsomsas dubbel.parkerat. Med detta menâr Wiklund att
fordonet ställt sig i pri.ncip rnitt i körbanan och således mer
eller mindre. hindrat hans egen framfart. Han kunde vidare konsla-
tera att fordonet i fråga hade bromsljusen tända. Han vill be-
skriva att fordonet befann sig närmare korsningen med 0lofsgatan
än till korsningen med Sveavägen utifrån Tunnelgatan betraktat.

I samma stund som Wiklund plan:rade att fórsöka ta sig förbi For-
donet som dubbelparkerat öppnades bakdörren och ur steq en man.
Mannen gick rakt emot Wiklund för'ãtf-rika av, frãn ñ'iltuñãs-6'Alt
betraktat, titl hôqer och upp på trottoaren på Tunnelqatan. Man-
nen hade stigit ur fordonets vänstra bakdörr och WikLund bedömer
att han befunnit sig ca 2 meter från dörren när s a s mannen steg
ur densamma.

HI
gi,t.'xil

33"^i'i

1.r;It)
¿ê-

o

o



o

o

o

o

t

I samband mecl delt.a tjck l,iiklurrd sLolrpa silt eget fo¡'dr¡n och s a s
värrLa in der¡ ovart besk¡'ivna s ituat iorren. Därelter kur¡de harr omedel-
bart påbörja tlen L idiqare LänkLa omkö¡'rrinqen av clet. l¡'anrf'örvatande
f'ordonet . I sanll¡arld ned a L t. harr passerade cJett a siq lran aL L kupé-
bel.ysninqen var täncj och han är helt övertyqad om aLt del fanns
Lvå personer i f ramsãt et och irar¡ hal också en spontarr känsle¡ av aLt
del funnits yLterl igare err per!rorì i fo¡'dt-¡r¡eLs baksãLe. f^JikIurrd vil"l
här inte närmare bincJa siq mecl 100?ó säkerhel, men lrarrs sponLana
reaktion var dt.¡ck att det fanns ylterliqare erì persorì i baksäLet.
Vad det qäller körren på dessa personer i fordonet är han övertyqad
om att de som satt i fram var män, men kan av nalurliga skäl inte
närmare precisera personen i baksäteL. Vad det gâller beskrivninq
och annat av lordon och personer i bilen kommer vi att beskiva
dessa i ett senare skede av förhöret.

På särkild fråga till Wiklund om han iakttar fordonet, som ovan
beskrivits, eft.er det att han passerat detta Framkom föIjande.
Wiklund säger att han inte gjorde några kontroller i sin egen
backspegel efLer det att han passerat fordonel och kan således
inle närmare redogora tor vad som hände med det ovan beskrivna
f,ordoneL.

!,rliklund kom därefter att köra
Drottninqqatan. vidare Apelber

Iunnej"gatan f,ijr ått svänqa in
gsqatan in på Målargalan

När Wiklund gled upp ulanför !49_lg¡gg.lgllstod redan hans-þgs-t¡u
Etì_gg!!g.r och vântade på honom" De bådelom att sligê_jn i hans
fordon med husLrurr i frarnsäLet och dottern i baksäl-eL. Man påUör-
jade däref ter di rekl f'ärden tillbaks ut på .(unqsqalan f'ör yida-r_e_
iärd mot !veeV.äg-C1. I korninqen Kunqsqatan - Sveavãgen f,ick l.lik-
Iund stanna för rött l.jus. llan har här en spontarr mir'¡nesbild av
atl han vid det tillfället kom att titta på den diqitala kl.ockan
som är belägen p:l fast.ic¡heLen där 5tröms herrekipering är inrymd.
Han vill minnas att han uppfattat att klockan då var 2t.15. I det
här skedet av fijrhöret har del diskuterats kring l.liklunds minnes-
bilder av just den h5r akti¡ella tidpunkten. Han menar alt han nu,
så här -tång tid efteråt, har svårt att verkligen mecl exakthet ut-
tala cig på minuter rrär, när det gäller deL exakf.c klockolaget.
Han vill dock framhålla det ovan sagda.att hans sponlana minnes-
bild är att klockan var omkring 2t.15. Han utesluLer således inte
atl den kan ha varit 23.16, 2).17, 2t.18 ell.er 2).19.

Wiklund svängde dãrefter vänster Sveavägen f,ijr fãrd norr uL. Han
hade därefter avsett att upprepa den tidigare ovan beskrivna
vänstersvängen ner på Iunnelgatan och därtfrån för vidare iãrd
ôver Norra Bantorget till dotterns bostad på
I samband med att WikÌund närmar siq
nelq€l-g1l slår I jussignalen om ti I I $!!_- l'liklund är, i likhet med
fcjrra gången, första bil vid röd-tjuset och får såtecJes stå där
" röd-perioden".

Under vänletiden vid ljussignalan får l,liklund syn på den person
som han tidigare beskrivit q!¿94_-l¿r det dqÞÞelparkgtad_E-. [qq{o¡et.
Denne person står precis i hörnet av Turrrreì.gatan - Sveavägen invid
husfasaderna. l{iklund ser hur mannen koncentrerat trlLar ner mot
Sveavägen i riktning norr ut. l{iklund har också den minnesbilden
att mannen s a s lutar siq mot husfasaden och att han haft vänsler
arm bakom kroppen.
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På särskitd Fråga säger wiktund Àär att han inte kommenterade cten
här mannen med hust.run och dottern utan han tänkte på honom bara
för sig sjäIv

Han bedömer atb det nu har förftutit 4 - 5 minuter sedan han såg
personen ifråga stiga ur fordonel. Kanske det var del som gjonde
att han blcv s a s varse personen igen, eFtersom han fortfarande
s a s befann sig kvar i anslutnj.ng tiJ.J. platsen där han l.ämnat
FordoneL. En annan bidragande onsak tiLl att !.tlk-tund kom att titta
närmere på den här personen var ju den att han var minst sagt ìite
irriterad över personens sätt att kasta upp en dörr utan att se
sig om fôr bakomvarande trafik.

I samband med att l,/j.klund får grönt Ìjus och påbörjar vänster-
svängen släpper han kontakten med den ovan beskrivna personen.
Han kör sedan lunneLgatan ner mot Norra Bantorget. På fråga tilÌ
Wiklund huruvuda han på Iunnelgatan observerade det tidigare
beskrivna fordonet frarnkommer följande. Han säger sþontant och
direkt att Fordonet inte stod kvar när han kom körande den här
gången. I det här skedet får då Wj.klund ta del av sin tidigare
förhörsutsaga iFrån den 5 mars 1986 där det står enligt följande.
"När han passerade den plats han tidigare sett bilen noterade
han att den stod kvar". Utifrån detLa blir WikLund något brydd
över hur det verk-ligen förhöll sig med detta. Han menar om då
fordonet stått kvar vj.d den hãr tidpunkten måste det ha intagit
en s e s mer normaL placering, d v s parkerat ordentligt och
således rnte direkt varrt i hans ögonfång. 0m nu fordonet skulle
ha stått kvar på gatan så Utir hans nästa ref,lektj.on att det
skull.e ha förfJ.yttat srg längre ner mot Norra Bantorget r sådana
fall. Men som framgått ovan har Wiklund väldigt svårt att här
närmare med exakthet redogöra för förhållandet i sig. Han kan
följdaktli.gen rnte heller'uLtala sig huruvida han sett några per-
soner i det ovan besknivha fordonet i samband mecl aLt han even-
tuellt passerat det en andra gång.

Wiklund kommer sedan att köra hem dottern tilì d:nnas bostad
varefter han och hustrun omgående påOör¡ar hemfärden tili Nacka
och deras bostad därstädes. Han vilÌ uppskatta själva körstrãckan
i tid till ornkring en halvtimme, fyrtio rninuter. 0medelbart efter
hemkomsten går de oeh lägger sig.

Han får höra talas om mordet på Otof Palme först dagen efter och
efter hand mognar den ovan beskrivna händelsen inom honom, att den
eventuellt kan ha något samröre med rnordet. Han berättar om sina
iakttagelser för hustrun och hon tycker att d,:l ãr ju så många
som ringer så varför ska inte även maken ringa och meddela sina
iakttagelser till polisen. Han kommer att göra detta efter ett
par dagar, som han minns det. (Rv tltlgängliqa handlinqar fram-
går att tipset kommer in den 4 mars klockan 16.45).

Under förhörets gång har Wiklund funderat på Oet tidigare beskriv-
na telefonsamtalet hem til-Ì honom från hustrun om hämtning vid
Målargatarf. Han utesLuter nu inte att det var bestämt redan när
de skiljdes, i sarnband med dj.tfärden, att hämtning skulle ske
någon gång strax efter klockan 2t.OO. Han vill dock inte uttala
sig rned exakthet om detta förhål.Iande utan vill konfirmera det
ovan beskrivna med sin hustru innan han s a s spikar det hela.
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Förhöret kommer nu att övergå tilL att Wiklund skall åÀyo Försöka
beskriva dels fordonet och ãen person han kom atL iaktLa den här
fredagskvälLen den 28 februari 1986

Beträf fande fordonet uppgav t,liklund fort facande att lran int,e kan
precisera ford,rnet ifråga till något fabrikat.. Hrn har endast et.t
mycket.starkt intryck av alt fordonet hade ett avhuqget bakparLi.
Med detta vil-l han då närmast beskriva det liknande det som VrV Golf
har. Vidare har han nu en slarkare minnesbild av färqen än ñiñ-ffiEe
vid föreqående förhörst.iLlfäÌlen, Han säger i.dag alt fãrgen var: ¡,ócl,
nästan kLarröd. Det har då påtatats för WikLund vad han tidigarri upp-
givit om färg, då det talats om möjlig färg så som varande grön.
Oaktat denna information tycker han att hans minnèsbiId idag är abt
fordonet var röt1.. Vidare vill han fortfarande hävda att fordonet
var av melLanmodell och dit klassar han sitt eget fordon, d v s
Saab 99 och Volvo-bilar.o

op
Beträffande mannen som Wiklund observerade i hörnet TunnelgaLan -
Sveavägen Lämnar han FöLjande beskrivning. Han uppskattade mannens
åLdcr till ca ]5 år, ca 180.gm lång,medett vältränat, mjrrkt, katt-
liknande röreìseschema i samband med prornenaden ifrån focdonet.
Eeträf fande kroppsbyggna d, kraftiq dock e j ablektiskt byggd. Han
hade sett att mannen j.nte bar någon huvudbonad utan han hadeSyg¡l
rakt hår kammat framåt, vidare att håret täckte öronen. I ansiktet
hade mannen haFt en.svart mustasch, vilket gav ett ganska tusbigt
intryck. Wiklund upplattade att mustaschen j.nte riktigt korrespon-
derade tilL mannens ljusa hy i övriqt. På Fråga tiIl" !,liktund om han
närmare han pLacera mannen s e s ut.rfrån nationaLitet eller ursprung
framkom följande. l'lan vrll hävda att mannen kommit ifrån anlingen
Grekland elLer Turkiet. På fråga uppgav Wiklund att han dagligen
kommer j kontakt med invandrare ifrån just dessa länder oeh aven
annorstädes ifrån.

BeträfFande mannens klädsel har Wiklund vagare minnesbilder. Han
viIl egenlligen bara med exak[het påstå atl han minns alt mannen
burit err kort midieiacka. vidare att klädseln i dess helhet var

O 
mörkare än rådande belysning vid pìalsen.

BeträfFande de tidiqare or¡rtalade männen i Fordoneb på Iunnelgatan
kan Wiklund överhuvud tageL irrbe Iämna irågon närmare beskrivning
ärr aLt de variL Lvå män i vuxen åLder.

o f,'liklunds konmentar angående den fotokonfronlation han deltog i
Fredaqen den 5 december 1986 blir att den person han då ko¡n att
peka ut mycket väl överensstämde med typen av människa han setl
i korsningen Sveavägen - Iunnelgatan. Han gör också det liJ.J,ägget

P att hans kusin, boende i
vad avser ansiktsform me

överensstämmer
ovan om e personen i gatukors-

ningen. Han säger vidare att han inte har något emot alt deÌta i
en Förnyad FotokonFnontati.on emedan han vid föregående tiIlfälLe
upplevde situationen som sådan mycket sLressande.

I Wiklund Förklarar att han åhört indikterrngen av Förhörsut-
sagan och att han godkänner densamma Í befintligt skick.

Förhöret avslulades dãrefter kl.ockan 11.]8.

Nacka som ovan

Krinsp Tore I.liberg


