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Protokoll över Fiirhör med J Viklund, Född

f, fört vid rekonstruktion av för-
hörsuppgifter som lämnats av Viklund i förhör
86-01-05, 86-12-05 och 87-09-09.
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Förhciret inleds 87-O9-14 klc¡ckan 20.00. För-
l'rcjrsledare krinsp Jerker Siiderb I om och kri
Siune Kurdén.

|örhöret inclikteras på band.

Rekonstruklionen äger rum i området Sveav
från norra upplarten vid Klaratunneln, Tunnel
gatan, Målarqatan, Kungsgatan, Sveavägen,
Tunnelgalan och Norra Bantorget.

I samband med rekonstruktionen kommer Viklund
atL köra personbiì. Saab 90 med registrerings-
nummer f. Förhörsledarna medåker i bilen.

P g a ändrade traFj.kanvisnì.ngar kommer Vikl
att framföra bilen mot enkelriktninq på Drott
ninggatan, Apelberqsgatan och Målargatan.

I övriqt medverkar vid lörhörslilIfället två
poliser från säkerhetsavdelningen samL en
fotograf för dokumentation.

Den misstänkta biLen kommer vid rekonslruktio-
nen att utgäras ãv en vit Mazda och som hjäIp
för dubbelparkering kommer en vit 0pel att
användas.
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Inledninqsvjs underrättas Viklund om atl anìedninqen tilL För-
höret är att Viklund skall peka ut exakt plats där han observe-
rat den i tidigare förhör omnämnda personbilen samt den person
som gick ut ur den bilen och som han vid det andra tillfället
såg stå i. korsningen Tunnelgatan - Sveavägen.

Dessutom kommer lid att "klockas" från det alt Viklund såg på
kl.ockan efter att han har kommit upp ur Klaratunnetn på Sveavä-
gen och kör Sveavägen norr ut, tills dess att han har sin hustru
och dot[er i bilen oeh ser personen stå i korsningen Sveavägen -
Iunnelqatan.

På direkt fråga uppger Viktund att han uppì.ever rekonstruktions-
bilens köregenskaper identiska med sin egen bil.

Han uppmanås av förhörsledaren att vä-tja den hastighet, det väg-
val och traf,ikstopp som han hade 86-02-28. Vid eventuellt "Fel-
akti"gt" trafikstopp kommer tiduret att" stoppas.

Spontant yttrar Viklund vid första tillfället vid passerar Kungs-
gatan på Sveavägen i nordlig riktning förbi Ströms, att "jag
ti.ttade på den klockan" och så pekar han upp på StrömshuseL och
säger vidare, "vi hade ju bestämt att. jag skulle hämta dem klockan
2t.1O och jag lade märke till att jag var i lite ti.dsnöd och att
klockan var ungeFär 2j.151',
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Viklund placerar den vita Opeln nãrmast trottoaren på Tunnel-
gatan,.med fronten cirka en meter in på det. markerade över-
gångsstället i korsningen Iunnelgatan (0loF PaImes Gata) och
0lofsgatan. Därefter placerar han den s k misstänkla bilen,
den vita Mazdan, mitt på övergångsstãlIet med en dragnÍng
med fronten över övergångsstäLLet i riktning ut mo[ 0lofsga-
tan.

Viklund kôr sen fram den röda Saaben, som motsvarar hans bil,
och stäLìer den på den pJ.ats där han var lv_ungen att stanna i
samband med att han skuLle passera den dubbelparkerade bilen.
Uppställningen av fordonen dokumenteras med Fotografi.

Vid tiltFället rekonstrueras även den person som steg ur bi-
len genom den vänstra bakre dörren och även detta dokumenle-
ras av fotografen

Samma pe.rson rekonstrueras också genom Viklunds anvi.sningar
i korsningen Sveavägen - Tunnelgatan.

Vikludn placerar personen på det vis han mj-nns att han slod,
vid det andra varvet.

Plats och kroppshållning dokumenteras av fotografen.

Efter rekonstruktionen och dokumentationen av ovanstående
tillfrågas Viklund om de uppgifter som han nu lämnat stäm-
mer exakt med den minnesbil.d han har och att dokumentati.o-
nen iir riktig.

Rekonstruktionen motsvarar helt den minnesbild han liar över
sina j.akttagelser 86-02-28.

ffter rekonstruktionen kör
I lokaler. Han framför
körde 86-02-28 på kväIlen.
gatan, Drottninggatan till
hiJger och därefter vänster
Målargatarf.

Viklund låter sen bilen stå stilla i en tid av ci.rka en minut,
vilket motsvarar den tid det tog för hans hustru och dotter
att kommer ner från I. Färden fortsätter Målarga-
tan ut trII Kungsgatan, Kungsgatan vänster i östlig rikt-
ning, upp till Sveav,ägen. I korsningen med Sveavägen bJ.ir
det rött ljus. Vid grönt Ìjus kör Vikìund titl vänster Svea-
vägen norr ut och rakt fram till trafikljuset vid Tunnelga-
tan som just har slagit om till rött. I samband med grönt
ljus kör Viklund bilen ner på Tunnelgatan varvid tidtagningen
stoppas.

Den tid som har förflutit vid det första rekonstruktionsvar-
vet är 4 minuter och ll sekunder.
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Viklund tiil Målargatan |vidbilen på samma gator som-lan
Tunnelgatan fram till Drottning-
vänster, Apelbergsgatan tiJ.l
in på Målargatan och stannar vid

Var nummer 2 gick på en tid av 5 minuter och'J7 sekunder.

Under varv J tillfrågas Viklund om eventuell skillnad i
traFikintensitet. Han säger då att det är högre trafikin-
tensitet i kväll än det var 86-02-28.



J

o

o

Rekonstruktionsvar.v nr 3 gick på en tid av 5 mìnuter och
J8 sekunder.

Under tiden Viklun<J kör varv 4 tillfråqas han varför han i
förhöret 86-01-05' frarifört att den aktuella bi.len "stod kvar"
när han passerade lunnelqatan på andra varvet när hustrun
och dottern var med i bilen. På detta svarar Viklund att han
dumt nog sa någonting sådant för att han hade ett vagt minne
av att han sett bilen längre ner på Tunnelgatan, men. han upp-
ger nu att dessa uppgifter är myckeL osäkra och han kan vid
nuvarande tidpunkt inte säga att han sebt bilen mer än vid
ett tilllä1le. Eeträffande bilens fabrikat och färg så till-
Frågas Viklund återigen om dessa och han säger att han fort-
flarande är osäker på FabrLkatet och kan inte ange detta. Be-
träifande färgen så är han ej 1009ó-iqt säker på vad det var
För.färg på bilen men tror att den var röd, men är inte helt
säker på den punkten

Rekonstruktionsvarv nr 4 gick på en tid av 5 minuter och
42 sckur rder .

Beträffande tidsangivelser som Viklund uppgivit vid fôrhör,
informeras han om att han vid första tillfätlet 8ó-01-04
sagt. att. "klockan då är cirka 23."17" och avser varv nummer
två Oå han ser personen för sisLa gången i korsningen Tun-
nelgatan - Sveavägen.

I samband med förhör 86-01-05 har Viklund angivit att han
86-02-28 "vi.d omkring 23.10-tiden" kom fram till tunneln
Sveavägen och passerade över Kungsgatan. Sarnt att "xlockan
torde nu vara 2J.15", och då avsett den lid då Viklund häm-
tade hustrun och dottern utanför !:.ot<a.Ier på Målarga-
r"il.
Vid förhörstillfãllet 87-09-09 har Viklund uppgivit att han
uppfattat att "klockan var 23.15" då han tittat på klockan
vid 5tröms herrekipering när han befann sig på Kunqsgatan
i. korsni.ngen Sveavägen fór vidare färd till.sammans med
hustrun och dottern ner mot Tunnelgatan för sista gången.

Vid förhör 87-09-10 har Viklund angivit att i samband med
att han kom upp ur Klaratunneln på Sveavägen för färd norr ut
mot Kungsgatan "tittab på klockan vid Ströms herrekipering
och då kunde konstatera att den var 2J.15".

Beträffande dessa citerade olika tidsuppgifter uppger Viklund
följande. Hans hustru hade bestämt alL de skulle bl.i hämtade
2t.10. När han kom upp ur Klaratunneln på Sveavägen och Frarn
tiìl Kungsgatan vid Ströms så titbar han på klockan och upp-
fattar då att han är i tidsnöd. Viklund anser sig inte kunna
säga exakt till 100tó att klockan var 2t.15, men k-l.ockan var
några minuter över 2J.10. Klockan kan ha varit ?t,14 eller
2t.16 men på denna punkt är inte Viklund exakt på minuten
säker, men det ligger inom myeket liten marginal efter 2t.14
fram till ?t.15. Viklund uppger att han alltid är väldiqt
noga med tidpunkter när han ska hämta hustrun eller någon
annãn person.
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Han uppger att han anser det vara en'thederssak" att komma i
tid vid möte med andra personer

Förhöret avslutat kL 21.25.

llpp I äst nnh v i dkän t
Jerker Söderblom
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Kort tagits funnel.gatan riktning västel:ut vid korsning ned 0lofsgatan. -

Bild.errna förestälIer Wiklunds bils ( Sa^aben ) placering i förbâllande
till de två öræiga.
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'.{iklund tvingas sta¡ma sin bil eftersom en man stiger ur bilen
precis fra,mfó¡ rdiklund.
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Fotot visar i vilken riktning nannen går.
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tr'otot tagits vid. t¡afikljusen Svea.wigen/tunnelgatan.

'¡Jik1und ska1l svänga in på Tunneì.gatan 2:a ggn på

några få minuter. Ha¡r har r.ött 1jus. l,Iikl.und. iakttar
samme utan so¡! steg ur bilen precis fra¡nför Wiklunds
ninuterna gtrax innan¡
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