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a
tf Lgpgsv att hen dan 28 febrr¡ari 1986 bestå¡t ¡äte æd Andree på l,bn Cherie

kl 2?.tO på kvãllen. De hade funderet på att gå på en nattbio. De brukar iblend
bedíks cafeet.
tf snlãrde till Mon cherie omkring kl:3.30. Han såg ett bord för fyra
ss[ yar ledigt til] väneter om trappan ds hon kon upp irlokalen. ]hn gick och

eatte aig dãr och drack en kopp kaffe i vãntan på sin karat. Flan fick då se

tredcller fyra ffl,ckor eittando vid ett bord näroest tiff hitgor sn Korneth.

På hLù vid fliekorns satt en man so¡n är identiak ræd derr narì soü hade nr 5

på den video eoû viaats KJnneth. l,lannsn var in@ripen i aental ned flickorna.

tlnkrlr¡g kl 22.40 - 22.45 anlände Kennets kaorat Andre ech eatte eig hos Kernet.
Kenneth hade då redan upptäekt att det invid det bord där han satt eig låg lite
kläder eør han då antog tillhörde nanne aon satt och talsde ¡æd flleklrna. De

kl*br son låg där var en grÌr ffällrävenJeeke eller ttknaruJe. Där fanne även

en väska av typ axelremsvägka.

Strùr efter del ett Xennete kan¡rat sraänt lä¡nede flickorna lokalen. Har¡nen

ko¡n då och ssÈte sig vid BaÍma bord eoo Kerrpth c¡ch Andre. Han bärja& tala om

kameror och resor mr. Anledningen till att de talade om kæreror vsa stt Andree

juat hade köpt en ku¡era och nannen nedförde en kas¡era som han tog upp och vieade

Det. ver en systenkanêra ned utbytbara lineer. Haff¡cn berättade att han variL ute och r
nycket och bl a bobt i Cenada. Han talade även en del erqolska och bröt lite på

detta språk. Han Lelade nog o¡n vad han hette ¡ren detta m:inns inta Kenneth. l'þnnen

berättede även ett han rest i Polen beroende på att Ardree här$¡¡nsr däriFrån, I ¡,' I
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' 
*"nnen berättade även atL han tänkte gå på en nattbio och de talade en del om

viLka Filmer som gick. Bl.a Morrhår och ärter
Kenneth tror att de satt och pratade i nästan en timre innan mannen lämnade

dem. De hade då även hunnit med att diskutera lite potitik. Mannen påstod att
de flickor han tidigare samtalat med var sosseFlickor. Mannen framhöLI att
han inte gillade Palme.

KenneÈh vet inte hur rnycket klockan kunde vara då mannen gick men han och

Andree lãmnadè lokal,en omkring tjugo minuter senare och han tror att kl'ockan

Z4.OA då de gick. Han anLar därför att klockan bör ha varit omkring 23.54 -
Zr.4A då.mannen lämnade l$kalen. Han skulle då gå och titta efter en bio.

íl ytterligare tillfrågad uppgev Kenneth att han är helt säker på att den man han

pekat yt W videofilmen är identisk med den man han träffat på Mon Cherie.
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Förhöret slut kl 16.2O

Förhöret återupptaget kl 16.Jr.

irJ uppgav nu att det är möjligt att han kom tiLl l''lon Cherre vicl 21.Z0-Liden,

alltså en timme tidigare än han ticj.igare uppgivit. I'lannen hade kommit och saLt sig

vid hans bord då flickorna lämnade lokalen och han t.ror att han sedan satt kvar

inemct en timme innan han lämnade cafeét. if och hans kamrat stannade

sedan kvar ytterligare omkring tjugo minuter innan de gick därifrån. Cafét var

då f'ortlarande öppet. De gi.ck Kungsgatan - Drottninggatan till Södra latins
skolgård där de hade sin bil parkerad och de For sedan tillbaka Drottningqatan _
Kungsgatan - Sveavägen - Brunkebergstorg och fortsatte hem tiII Nacka. Han

vet a¡t det var fel på bandspelaren i bilen, det brukar vara cleb ibland. Han kan

inl-e redogöra för hur mycket klockan var varken då de lämnade caféet ellel då

de lor med bi.len, Han har irrget minne av att han diskuterat att cle hört två

snrällar då de lämnade Mon Cherie

Fö re sl r kt 17.20

Ò

Ò

.-. ì- -E Andersson

t
".-\.1


