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Frot.oknll. f iirt vid f örhär håL Let
i samb*nd med fcteknnfrontatio*
msd

IlåIlet på krimi.nalavd. V&lderaLeln
onsdagen den 3/12 1986 med början
klo*kan t §. 3§ "

Förhörsledar* krinsp Faul Jchansson.
Närvar*nde chafåklagare Anders Helin,
sar*t chefåklegare §olveig Riberdahl. f strykes u: protoko}lat I

Iär årnan fåirh6r*t underrät.ted *m elt f*t.okcnfr*ntatinnen
av€€r ett åv*ntuellt ågenk*nnande sv den m*n han iakttaqit
invåd en buashåålptats på §v**vägen §redaq*n d*n Zfr17. 1986.

J h*r vid tidigare f i§rhär beslrrivi t flIsnn*n "

[. ISrhcrs]*ej är.in

ITT
7: ltt* har js§ *att på bandsp*laren här, du **r gjcrt vissa

anleckninqxr har jag sett.
I l*umnner I re 

- 

f*sl den här har

l-' I vprkar :'rill iik;:, mer, är liår:
I t.vc<er'1ag. Har- hilde nossa på:il{l:å riet;}r svårt.
*t:. sfi.]å når;rrrl irrl jlsl rJär 6mlrr-irr!..; ör;nlhrvn rnlr I.lrrl;..t.).

ver<il r vil 1rJ,r;1 1:ka r.i';*r f " ri urlnc.lI ,

där har vi också och f. rnerl rlrrn hrr irå

bi leien har §sr$ jeg inle kunde 3ägqa märke
tit] för r:riis§&n alitså. l"lar"r hsr lite *törre Sgon den här
än vad iag e*ppf at t.ade. Nurnmer I, det verk*r vär* §n

tecknad bild på I
F: *en är inte Leckr:ad, det är väå an loL*statbild.
I Jaha, d*r'r verkar ?sre v*1<tåqt brä, den §o$: jag uppf'atta<Je,

, tt,.ir.;t ;)r- r;i'lr f" Ii:{1ri .it'l .llrr- :;-ii;

I itrlr Iti(]titi r!;,j:ji ;r:,i,'ir. lil! ,, r,t'!;ii \';.i':; r,i' trLi ir;i 1 :l': :t. ii ;:i.r'1r, l ii

- 

i:r,:ir f rilir] \ :ii, r,,, I" .'irri l : t l ;r.ir;:t rli:r': ;il i' :,;r.

§å herr vå nu&m€r f *§r her v: erekså den
(t{r ! r t r: f I. r;r.r'r fl;;r l r irlr'ri f '.'i'!..;!i r':i}rlrr;

--'.'1:

verkar vä1diqt lik den.

.f. r;i*r i,.,,
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N



2

e

I

bilden verkar del 

- 

so.n inte den här flannen hade.

Nummer ! CAr har vi också

-
IT' r--
-IITIII

I.
tsi1d I där har vi muslaschen som inte den jag såg lrade,

däremot vert<ar f och de där , rlu kan jag
inte se J här, men f verkar vara myckel- på bilden
allt.så. Brld numr:le. f, där har vi också den dät I
I *"d lrte J , och den

f I. t" blick son verkat l :. Bild
nummer J clär lrar ui I och

men verkar vara liLe bredare än vad jaq uppFaltade, Över

- 

o.h I verkar vara ]ite större här. 

-
och f, verkar vara lika. Bild numnre. I,
där har vi också den

På bilden kan jag inte se hur f ser ut, men s jäIva

I verkar lika. Brld nummer f har vi åter igen

, fasl på brlden är d"t I. Ögonen

verkar l I son iag såg de. SjäIv, I kan iag
inle se exakt på brlden. EiId I där kan iag säga att,
kanske på brlden atL han ar tit" I f,
men däremot heIå uppsynen ä. I som iag såg den.
Xanske i verkligheten som iag såq munnen var J I
n lrksom flera
på den här br lden.

f: Det var de bilder som du lastnade för?

I Ja'
[: lJur såg du den här männen vrd br"rsshåltplatsen?

I Jag såg honom tydlrgt alltså.
f': Framrtrån eller från srdan?

I Jag såg honom.

F: Eller runt om.

I I f rån del håIIel, han korn så mot mig.
F: Du visar åf sidan här.

I 0m jag s[år så hä: vid busshå]lplatsen, kommer ,harr här'.
F: Du visar :iom at-L trarr kommer moL drn varrsLra srda.

I Ja, det var därtör i€g inte ville prata nred han iör han såg

jävIa arU ut-. De trar satL upp ett skydd på kiosken.

än vad som finns

e

I

t
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F: vi kanske skall nåtta oss trlt sjäIva, din bitd av manrren.

I Han kom från den sidan så jag ser hans hiigra sida, när han

passera först när han litta trll, lvå gånger såq jag ltsn*m

r1är, sen när han passerade det vär då jag liLta, Frrk iaq
se själva prcfilen.

f : §å dn har selt honom både Framrfrån och :rdon?

I Ja snett framifrån, inLe den srdan, irån den här sidan elclt

den srdan, och sen proFrlen,
f : Du visar nu alltså lrån hoqra sidan äv mantler)s än§ikte-

f Ja precis så jag såg lite ulav tJen kinden också.
F: Du visar på vänsLer kirreJ.

I MesL på nögra srdan, §än i prafil altLså. Specreli t näsan

so.n jag fäsLe mlg vrd.
F: På vilkeL sätt då?

I Vad skall jag säga, kalla den här for . Den qår

så här, I I IIII
F: Du visar nu på din eqen näsa.-

I Ja, cien sår så, IIIf 

-If 

I
rTII..

F: Nu visar du på näsvingarna.

I Ja,härrfrånochfIIII , Cen här

IIII I-
F.

r Du menar själva näst:.ppen, näsvinqarna och näslippen?
Nästippen alltså ja, den ,u. f I, on

maft tänke. på f I I:, Ie T II-TTI-

-INTIIe
F:

I Ja, ach rnan såg

-I

DUI
det---

n. Jag uppfattade hononn... "

F: 0u menar ått 

- - 

I....
I nI ja.. Iallrså, IIII

I Sun var det den där mäsqan, f I n
Jag kunde inte se härifrån f'ör möss-skärmen skyddade för
ljuset där uppifrån.

F: iir det nåqon av de här bilderna där du tycker det f inns rner

likhet än de övriga?

f Ja det vatr den här som iag s€t, §om iag trodde var tecknad'
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Derr dä r .

F: Nu pekar du på i:rII
: Ja-
F : Den t ycker du är l i le r*er l ik än de a*dra7

I Orn han inle hade Ja, men .;ust den dår t ypen

alltså. Jag kan rnte sågä exakt, kanske lrte J här
över.
Den mån du såg?

Jd.

Än den på brld !?
Ja den här 1r te f , r.rera

Jåg la

F:

I
F:

I
F:

AH:

F:

I

I.
-la tack. Har chefåklagaren några frågor"

Ne j -

Har du s3alv något att t"rl1ägga?
NeJ rrrLe specrellt mer än det dar. Kläelseln al lLså,
marke trll honom tre qånger alltså. Jag har j, I

-IITI-II
VCtf IIIIIII...'
III

F: Då tackar vi, och vi avslutar förhöret klockan 11.0t.

Stockholm s0m ovän

Paul Johansson
k r i nsp
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Konfroncation nunrne. Jråbörias klockan I2.00.

Uppslag L 859-A.

Konfrontationsgruppen vi sas fijr

Syftet med konfrontationen är att utreda om någon gång i gruppen ar

identisk med den man ]en 28 februari 1986 iakttagit på busshåll-

platsen på Sveavägen meilan Kammakargatan och biografen Grand vid

21-tiden.

Konfrontationsledare : K Kåkl Lage Cari strdm - Å

AdvI -AI
Du kommer nu och få se en grupp bestående av åtta personer. Dom

är numrerade från 1 till och ned 8. Och frågan är om du i den här

gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du har iakt-
tagit på busshåliplatsen på Sveavägen den 28 februari 1986 vid
21-tiden.
Mm.

ja, dom såg inte ut så mycket.

Alldeles strax så hoppas vi att någonting ska hända.

Håller dom på och dra på sig brailorna eller vad gör dom? (0hörbarti.

Man vet a)drig.
(0hörbart) .....
Nu ska vi visa den här gruppen.

Jaha. Får man stå så nära? Ja, det får man.

Jaha då! Stå så att du ser ordentligt.

K

6er
K.

K.

I
K.

K.

K.

I
K.

I

ee JHan 1ängst bort - . vad mörkt det var där.

Alla korrner ajldeles strax fram en i taget här -
Jaha. Ja, det var -.
- framför fönstret och visar upp sig på nära hå.l.l.

Jaha. Mm. t'4nr. Det var (ohiirbart).
Får nran se dom"l i te närmare? 0är kommer dom.

llej, och inte, den.
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K. Inte den, säger du om nucltner

I !,trn. Får jag se profilen på honom. l{ei.
K. Och ciet var inte nununer I
I Ne-i -

Får jag se. llej, det var- det var inte ails.
K. Cet var inte nummer I
I Nei. Nei.

Vad snabb han var då. Kan inte han komma tillbaka
K. Han kcrmen ett varv ti 1 I sedan.

lite, I

6,e

60

@
I

Jaha. Nej.

Och inte nummer

Nej.

Nehej, in-.
och inte nrrrnmer

Nej. l.lej. Nej.

Jaha.

Nej.

Inte nummu" I

I

näsan på dom tydi igt.

Ja, den där vill jag titta en gång till på. Nej. §ei, det var

det inte. Jag ser på -, när han går nu. Det var inte den.

Oet var inte numm". I
Nej. Nej. Ar det nån mer kvar?

Nu har man gått ett varv, men alla komner alldeles strax till-
baka ett varv ti I I .

Mm. Då ska vi titta
Nej. se profilen på honom för det såg jag tydligt
al I tså.
Jaha.

Nu ska vi se när han vänder på sig lite grand. Nei.Nei.
Nej, sa du till nummerlocf' till nummet l
l4m. Nej, han är för
Det var nu*me. I

I Få se. Nei. Nei, det var inte den.

lJej, han kan det inte vara heller, det ser jag på 1ångt håll.

I
K.

K,r
K.

I
K.

I
K.

I
K.

K.

I
K.

K
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K.

I

K.

I
K.

I

I
K.

I
t\.

I
6'i

K

6er
K.

I

l{urnmerluu. det inte ht:iler.
ftehej, man ser på .. " l{u komner det en som .

Ja, viil han inte gå fram? Kan han korxna Iite närmare den där

{ohörbart). l{ej. Jag vilJ se profilen crdentligt på

där.

Jaha, nu,n*".!vär cet inte.
Nej. Nej då, nej då.

Och inte nunmer

t'{ehej. Nej.

Nej då. I'lej.

K. Och nej till nururer !
I Ja. §r det nån ner kvar? Ja, det är -, nej.

6e

6l ?ytcr kas:ett

K

f §ej, jag känner både profilen och gången allt.så för -.
Och du sa nei till numn:er lockså. Nu har dom varit framrne två
gånger a1 1 ihopa -.
Ja. Iej -.
Och det är ingen i den här gruppen du kan känna igen?

Nej. Det är det inte.
Nej. Det iir inte meningsfullt att vi tittar 1ängre på det här?

liej.Nej. Fcir att jag såg honom både när han gick och profiIen,
det var inte den alltså.
l*ehej .

Ingenting av det.

Jaha. Har det i övrigt visats några fotografier?
Nej; jag har endast - ja, sett den här bilden som v'rsas i leve

bara al I tså.
I teve. Den här fantom-bilden?

Ja, just det. Det enda jag arn det här al I tså.,

K-. Jaha.. Du har inte fått se .nåEra andra.fotograf ier:?

f I'iej- Utan don på -, son ;ag hade framrne vid bildtagnrngen då,

oär uppe vid (ohörbart) -.

K
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K- Ja, när;nan höll på och konstruerade den här fanlom-bilden -.

I .]aha. (Onciruart) ...". Jaha' rlen det var 3u ingen här ifrån det,
utan det var ju -.

K. Ingenting annat?

I Nehej.

K. Nehej. llar advokaten några frågor?

A. lrte j tack !

K. ÅkI agaren?

Å. Nej tack!

0å avslutar vi konfrontationen klockan I2.§8.

Lars-trik Andersson

Kri nsp
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