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POIOnt

I p I nktor saml

bcrätt¿r i enllghet ned tldig'erc
vld onkrin 2 .10-tiden kon från

ftirdrlktnl.ng eron b¿n

bilen fördes av en pe

väneter eide klov ur

berð't
sv hâl

rog nr, labrlkåt, lyp,
f$r lider och plalsor ûv lppgiflslåmn

baskr ¡flor mod angivando
och ov

tipa och eäger att bau dea

tunneln Sve avilgen, paaeerede

av pof¡on n,g otc ang 66Y

Cþ,î¿

över Kungsgatan och vldara Sveavägen för vldara fård Tunnelgatan
västerut. Fär han kon ln p _ l.U+¿glgE3.en ca, 2A cn från koreet ncd
Svcavägen etannadc en bll pâ ctt sådant eätt vtd trottaarcn I samma

aJålv att Ylklund fick sakta l.¿. traa såg att
rson samt ett det ur.Þilqne bak4_8"1_p_q_

en naq giqk þkon bilen ì¡pp på trottoar€ue
Ean h¿r svårt att bcak¡iva bllen roen eäg'er att d,cn var av etilrrc nodEl1
nör tlrl färgen nöJllgan gr,Ir. 3en var icke ¡v typ Jepa""t rri"; 

-.-*'

e: Volvobll. Ylklund v11t 1lkne dcn vid en Al¡stln mcn tycker eantldlgt
d.en var fðr stor, Dan hade en rÈlttupputå"oa7lTEre bak].ueke och
oorn 1å5 eon någon typ av koffert bakom bakrut¿n. Vlklund åtte vld,are
cvä.ngde ln ltålargetan och I I rot¿ler plockade hsn upp eln huetru
och dotter. Klooken torde tru vara ca 2J,1J. De åkte omcdslbart ut

argatan vêaetcr Xungogatan ttl1 Svcavå6an därefter återigen våínctcr
ocl¡ gtannade vid rött lJue vi.d lnfart Tunaelþatan. [ågon håÍadelge
som skulle kunna vare aktuellt nord hade då tcke bä,nt. Vtklund så,6
u ssmtÛe ûan solt han sett klfvs ur bile n. Maaaqt- q-t_sd- _i "..þji-r-ngt_ !q¡tæl_: -

ve

an.¡S,ye_a-v-åqq vf d bea!þgx _,o_ch ha.de sln uppnä.rksanhet rlktad ncrövar
avägen eller ut not SveavËigen. Vlkl.und lade närke tllL nannen av
ot Ekä,l han har Evårt att begkriva nen det å,r mtiJligt att mannen

non någon särskild röralse eller annat drog uppnårkoanhet
ig. Viklund åkte sedan vldare not Íorra Bantorget. Eãr han
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01 'Polisdi6trikt'

02 A¡birsenhei'

03 Uppröttat(d) av

Viklund. Bâ,geT

I nycket nü,ra

SPANINGSUPPSLAG
I grövre broltmål

.¡itlare att den síst& observâ.tionen måste ha elcett
tid fõre mordet på. Palne,

Sld nr

D

t t€lofon' oq Fortsätl-
ningsblad

m

den plats ha,n tidigare sett biLen notorade han att den stod kvar.

Ean beskrlv€r üranneni

ca, J2-40 ê.tr_ ç-?. -17?,:1T1_.gg._1{g.s,_ han sJorde eùt våiltränat lntryck
på \Iiklund. Mannens färger ôchår och hy glclc Likeom inte thcB. fiyn
var för l-j rrs u¿i J _11.99 n för det rnörka },â¿ ¡nannen hade. Ylklund fick
inget spontant intrycic att nannaÊ var av eyd.ländskt uts.eende. Eå,ret
var mörkt, 'N jockt franå,tkamrat i burr och relativt kortktippt,
ilan had.e en içag-{.!-lg__gtiel.CF_.9h_r_.gy_?It. Ean ga.v k1ädenässigt ett
relativt 1iu,1!- l.t,!.lf"k och byxor och jacka gfck i saúma färg:. Jaok¿n
gick över bä.Ite. Ilan noterad.e icl<e om maanen bar på någoü.
Ean gjord.e ett propert intryck.
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Ex 2: Till spaningschelens pärm {i nr-fölld inom avsnitt)


