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Pzrotcii{oii  föpt  vid  fä¥höH  med

198&  med  bä£jar}  kiö#kart  i400S  förhöFg~

isda¥e  i¢riminaiinsps{<tS*epn#  Pe¥  Eu§tävsgo
ac2;l   £nBS   uV€mo.

Koncaptanåeckningai+

dgrrättades  om  att  hc}n  sk#ils  hä3}a§  i  ani©dning  av  att  han  bssä!<t  bio~

g#afen  Era[nd  på  5vg£vägen  i  Stoci<hoiTR  den  28  fsbpuari  198€,   hon  irtformeradss
¥ic!are  o!¥t  att  hermas  namri  iämnat§  å  Pameutrsdningen  av  en

|ääga£ att hon tiii§arrmans msd `f.ar  på  bia¥g©fgri  £i`and

dsrt  £8  feS£u3pi  1986  Qri  säg  fiimeri  BrädåFn&  Mozart~  $4an  hscig  bEstäiit  biij-ettBgna
i  för`fäg.  itjär  dom  äniänds  tiii  bic}ggafefi  gic!k  ffian  in  i  biohaliar!  Ö#h  Ff3.rfl  +jil
biij@ttk&ggE±ft.   Unäer  tid®ns  om  hon  vän±äde  på  &t.t   få  Sina  biljgtteEr  iSdg  {iön  mä[gi¢©

tili  #ic>f  Paim©  han  St®c§  i  }¢ört  bpedvåd  hEmnE¥

gjogde2  sedan  säils!<ap   in  i  b.€.c!SalQngsn,   Er.r}an  fiimgn
började  eåg  hon  Oiof Paime  aEmt  Lisbeth  Palme  stå  cH=h  pratra  med                                   .
Hc!rt  €}äge!r  att  dg¥t  intS  här3de  något  §pSc}is118  fram  till  fili!ien  bäFjSdea   Han  sägsp

att  rin  iE±vdg  så  in  i  fiimen  ri  han  sägep  §ig  ir]tä  ria  c!bseffvg£ät  rEågantimj  Spe€iaiit
uri+:åep  sjäiva  fiimgn§  gåHg.   &i€år  fiiEngii  ¥a¥  ¥itjt  så  Såg  hQn  ätep  Ei#¥  c]Ö*  Lisbs&h

Pa.Ime  6fi  och  prata  tffid                                  . iäffir}ffic!8   bio¥&ioEigSn

cich  PBimeg  ¥ar  clå  kvaj:.   &iä¥  c§om  }<or¥!  ut  i  sjäiva  biljetih&iien  Sch  giok  mc]t  ©rtj£rä~

ciörrffl  §å  säger  sig |  ha  §tt  ffij+nn@  av  stt  en manspsrsfin  trär}gds  Sig  fjiirbi
€j<;=   bådä  Öch   f€j:ji::.sv&irin  ut   gc2tiom  i=zntp5c!örger}   till   högsrS   ffDn   ha¥   irtget   mirm©   a¥   hijr

denne  p®rE}on  såg  ut`  Själva  gicl<                                         ut  till  vänster  och  fortsatte

prcH;}c>nadcn  SveaväggEn  bmt  mat  tic!Sngäta±i  dg  g±ek  hc!ia  tid#n  på  S""si  Siri&  scim
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03  Uppräitat{d} å+. tB{eforr
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biografgn  Erand.   Innan  d@  ksr!}  fraffl  'tili  8d©ngätan  och  hSn  viii  rftiF3fiEts  ar;t  de  va¥  i
h5jd  m©d  iSc  BOF}alds  så  h5rde  hor}  £vå  kr&ftiga  gmäliaTj   hön  ååkr!ad®  dgs`sa  tiåi

avg&ssmäiiä¥  hm  sägEr  dczek  &tt 8lc±¥i¥  gsagsgad*  åii/9i`  cåsssa

smäilär,   Dg  fori:satte  dot3k  i3ro!rienndsr*  ä¥gr  BderiLgffiäari  och  gri  bi±  iängps  bQ¥t  på

Sveåväg£r`  8ch  gick  fgaffl  tiii  bus£håiipiats@H  fti¥  stt  in¥änk&  bLÅs$  5i5
iion  säge5r  att  de  båda  fic!€  äf;å  där  £n  §turSd  och  värtta  hc!rt  i±är2  dooii=  iriag  igTt§  a±igt3

tidsn.   F!{:!ii  uppsattar  dsn  tiii  riELS€a  i5  Eainutep»   Unda¥  tid©n  sa!r±  de  ¥äntad©  på

bugsen  €iiå  kom  två  ämbi±ianse£'  ål<:aririe±  £vsa¥äg#n  !iopzrut,   näp  em±iilärff3@priä  vär   f¥amme

vid  korsningi3n  med  S¥eavägsn  ~  fic{engatar*  S¥ängda  d@ssa  Odengatan  upp  mö£  adE2ngiäng

Lion  hag  i  efti¥r±iand  prata±  mE>d oc:}}  dgrir±£  hä¥i-   #oE!<  #spåjtta±

angågnc}3  d#n  pE!rsGn  gc}"  hön  satt  s[3.g  Qb§Br¥g¥ät  iämr!ä  bå@¥¥aFsrT  €pänd.  |

poängtegä¥  tiocj<  att  sjäi`f  iad@  hE}n  aLi*d#i¥  r®itär}€g  tiii  c£.§n,|s  #©E#Ör¥.   HQjl  mgna¥  dac:i{
att  den  peå`Son  S,em  hastigå  iäffinäds  biö¥Esfgn  gv.entue}iit  L's#  gta  häft  brå-ttE3m  tiåi
bugs@fi¢   H#n  säge£  att  dståä  .*7ap  tart*en  hari  fick  r}är  m3r}n®r}  sp¥äng  ut.
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