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: tillfrågades när han träffade Wijk senast och han svarade då att det var i torsdags, den 
20 I 4-09-11. Wijk v.ar då hemma hos - och han gick därifrån på kvällen, ca klockan 
22.30-23.00 Han skulle åka hem till Hasslö dAr han bor. Wljk trodde nog att det var på dagen 

1 trots att klockan var nlstan elva pA kvällen. Wijk var yr och snurrig sa han. 

Han tiUfrågades om hur Wijk var då han gick och om han var ensam då. Han svarade att Wijk 
var ensam då han gick fn\n - men han var yr. han snubblade och ramlade och sån 
brukade han aldrig vara. På frlga om Wijk då var berusad eller drogad svarade .. att han 
uppfattade in.te Wijk som speciellt berusad eller drogad men han visste att Wijk var påverkad 
av cannabis och alkohol. Han sj!ilv och Wijk Ar kamrater sedan lång tid tillbaka. 

- berättade att han vet att Wijk är mrsvunnen ~edan den kvällen. torsdagen den 11 :e, 
eftersom hans mamma var hemma hos - i lördags och frågade efter honom. Hon berättade 
då att Wijks plast.påse med pass. plånbok mm hade blivit inlämnad av n4gon på Citygross. 
Wijk hade en sådan plastkasse med sig hemma hos - då han var där. På fråga om .. 
tbljde med Wijk dl han lämnade - bostad i torsdags kväll svarade han att det gjorde han 
inte. På fråga om det var några andra hemma hos - den 1orsdagskvlillen. den 11 :e. svarade 
han att även. en kille som heter/kallas - var dAr men han gick iväg innan Wijk. Det var 
bara det tre som var där den kvällen. Tillfrågad om han inte sett Wijk sedan dess svarade han 
att det har han inte gjort och det llr han säker pi. 

Ti llfrågad om vilket umgänge som Wijk hade i Karlskrona svarade han att han vet att Wijk 
umgicks med - som bor i Lyc.keby och med en man .som heter ooh som bor på 
5 F 3 i Karlskrona. Han vet också om att Wijk känner en p ,_..kvinna 

som bor i I 1 PbJ? dAr Wijk sjllv tidigare bodde. Några andra känner han inte till som 
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Wijk. umgicks med. 

Pl fråga om han klnner till om Wijk hade några ovlnoer svarade han att det hade han. in!C 
vad han. k.lnner till. På fråga om det kanske firms någon pi motell Rosenbom som W'Jjk inte 
kommer överens med svarade han att där bor ju inga som vi känner lingre. 

Han tillfrågades nu om vad han gjorde igår, söndag. Han svarade att han gick vll1 inte upp 
fOOin klockan var ca 13.00 till 13.30 och han var sen hemma hela dagen. l bostaden och 
utant'ör i trädgården. På fråga om han då inte limnade tomten vid något tilltllJe igår svarade 
han att det enda han var utanmr tomten var nlr han och en kamrat vid~ 
•••• var nere vid o:iacken vid motellet och tankade bensin i en femlitcrsdunk. Det 
var han som betalade bensinen med sitt bankkort och han skulle ha bensinen till sin moped. 
Även - fick några deciliter bensin till sin moped som han hade med sig. Pi fråga om bur 
mycket klockan ~dl de var nere på macken och tankade svarade han att hon var nog ca 
19.00 då. 

På fråga om han hade besök av fler personer i gh svarade han att en man som kallas•• 
.. var där också men han vet inte vad han heter pi riktigt. är född 1952 
vet han och han jobbar inom kommunen. Inga andra var på bes6k bos honom igår. 

Förhöm: uppllst fn\n ant.cckningar tbr den h&de som di godklnde deaa. 
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