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1986-02-28, gick Claes från sin bostad kl.23.20, i riktning mot en videoaffär 
belägen på Rådmansgatan. Claes avsåg hyra en videofilm. Claes är väl medveten 

om tiden efter�om videobutiken stänger kl.24.00. Han tittade på klockan innan 
han lämnade bostaden. 
Claes går längs Döbeösgatan på vän�ter sida, söderut i riktning mot Johannes k:a. 
Claes känner mycket väl till området där han går ca :3 gånger/dag. På den 
upplysta gatan möter man sällan fotgängare vid den tidpunkten. Gatan var 
folktom. 
Clas ser plötsligt en man som springer på Oöbelsgatan i riktning mot honom 

tp 

och på samma sida. Avståndet mellan dem var ca . 50-100 meter. Mannen verkade 

uppjagad och liksom haltade eller "linkade" med vänstra benet. Claes reagerade 
eftersom mannen inte var förföljd. Där fanns ingen busslinj e eller T-bane nät 
som han hade bråttom till. Claes iakttog mannen hela tiden. 
Mannen som sprang vek av från Oöbelsgatan till Rensgatan och sprang vidare 
mot Birger Jarlsgatan. Mannen vek av ca.3-4 meter framför Claes i korsningen 
Döbelsgatan/Rensgatan. Claes fortsatte därefter mot videobutiken längs Döbelsg 

I korsningen Kungstensgatan/Döbelsgatan, en halv minut senare, ser Claes en 
polispiket som kör längs Döbelsgatan med påslagna blåljus , mot trapporna. 
Hannen Eom sprang var i det närmaste panikslagen utan att han blev jagad. 

Gatan var i övrigt folktom. Claes sammankopplade mannen med polisbilen. 
Signalementsuppgift, se fortsättningsblad. 
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Sign8lemente på mannen: 

Brewitz Claes 

I � I U15:.m11soa1um 

l7P,omemor1a O✓-n,_11. 

Mörk hudfärg, sydländskt utseende, ej solbränd. Kan vara svensk. 

30-35 år. ca. 175 cm lång. Mediär kroppsbyggnad. Inga egenheter i 

kroppsbyggnaden. 
Klädsel:Blå jacka som sträckte ned till låren. Barhuvad, ev. joggingskor. 

Bar på en plastpåse, 
Ansiktsform:Markerade drag vid kinder och ögon. Insjunken vid kinderna. 

Orakad, 

Hår: Mörkt brunaktigt. Lite vågigt/krulligt liksom självfall. 
Egenhet er när han sprang:Haltade/linkade med vänster ben. 

Claes kontaktade Norrmalmspolisen i samban� med händelsen. Receptionisten 
ville inte Enteckna uppgifterna utan denne lämnade polisens teltfonnr. till 
huvudväxeln. Claes ringde från sin bostad. Efter två timmar kom han fram. 
Polisen fick berättelsen och lovade höra av sig. Claes fick höra av en 
ka�rat att tipset inte förekomm i utredningen om mordet på Palme. 

Clams Brewitz tror inte att han kan peka ut mannen som sprang vid en 
fotokonfrontation eller vid valkonfrontation • 
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