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I.\.Ied vid rekonstruktionen var Mär-ten Palme, pint 'l'om my Lindström krkom 
Rudolf Andersson, krinsp Leif Bokström, Gunnar Hiernel', Lars Hammar 
och Sören Morberg. 

Vi stannar mitt för ingllngen till biografen Grand på Sveavägen 45. Märten 
Palme beskriver 9tt han trdfade fröken Klintf eldt och hennes pojkvän Thomas: 
nägot till t1öger och en bit ut pä gängbarum. 

1)§ paret gär, kommer Lisbeth fram och talar om för •lärten att Olot står 
i toajen och köper biljetter. 

Märte11 gär nu vidare fram och pratar med en studiekamrat vid namn Birgitta 
l\< Iagnusson och hennes bekant. Dom blir stående en bit ut pä gångbanan mitt 
för ingången. �\ v,.m dom hade varit pä 19-föreställningen. Mllrtens fästmö 
kornmer nu fram till sällskapet, han hade varit inne i foajen och väntat pä 
Märten. Samtliga fyra står nu och s-EJmtafor. 

lårten ser nu Olof Palme komma ut pil gllngba.na.n, han gär och tittar pil 
affischerna. söder om ingängen. Lisbeth Palme är vid detta tillfälle inne 
och handlar nägot till föreställningen. 

Efter för,estä.llningen dä dom kommer ut på gtl.ngbanan gllr dom omedelbart 
till höger, ca 10 - 20 meter och blir stäende utanför Bokcirkeln. 

Olof Palme som fätt en filmtidning/krönika av MArten, som l1a11 tagit inne 
pä biografen, skall nu gä trarn till det upplysta skyltfönstret till Bokcirkeln. 
Omedelbart dll. han kommer fram för att titta i tidningen slocknar ljuset. 
Samtliga tycker det var snopet, varför Märten g!lr fram och tittar in genom 
fönstr-et för att se orn det fanns nägon i lokalen. 

Märten ser nu en man som stllr norr om honom, sista fönstret närmast biogra
fen till möbelaffären. Mannen är vänd med ansiktet in mot lokalen som är 
mörklagd. 

Märten och Olof tar nu några steg ut frän husfasade11 och samtliga fyra 
blir stäende genska långt upp pä gä11gbanan. 

Mllrten och hans fästmö blir nu stående med ryggen mot biografen, nägot 
snett ut mot gatan. Lisbeth och Olof stAr med ansiktena vända mot tllrten 
och fästmön. 
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Då t\lärten sedan vänder sig om för att tillsammans med fästmön gå mot 
Odenplen, fär han ater syn pä mannen. Dä hen plisserar mannen börjar denne 
röra sig i riktning mot Kammakargaten och har blicken riktad mot föräldrarn!:l. 
f\Iannen tittar i "lugg/boxarblick 11. 

nder rekonstruktionen slocknar ljuset i Bokcirkelns lokal. Klockan är 00.25. 

Stockholm den 18 april 1986 

(jj/f/.� 
kri minaiinspektör 

�p'� _./"/(/��� vra-zz� 
Gunnar Hierner 
kriminal.inspektör 
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Den po si.L.i□n utanför 1..mkharideln som paret Palrne, sonen -1.�rten 
och dennes f�slm� hade undPr sgmtalet efter biubesHket. 

Bilden v istir cir->n pos i lion HBrten Pa I m1' hade da han LJ::ic 1~ram ti I J 
bokhandelst□n::.frr-t oct, upp @rk,·r f"ll okänd man c;mn sl □ r ocl1 tilL :-i r 
ir1 i <im1rltr1H 1T1iillelnfrf'.ir Cf-1 J') mt•IP.r bll l1öqt-r om ·15r -·n. 
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Position för den okände man som M�rten Pslmc upptäcker d� 
han g�r Fram till bokhandelns fön5ter. 
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I �r'r-:.1kLc;h1 ldr1r ril,·r'r 5vl'AV'HJN1 med G1·Amlh10qr:�ff'11 orh 

l r nt t·oarcn sr1tlf'rut mrJl Kamm□karycil ,.n1. 


