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Den 28 februari Tid 20.30-tiden anlände hon till norrgående p■11+eg++ tågens 
J1i perrong på G8mla Stan• !-waneetation. Hon giok upp pl nlilmda perrong 
genom norra tr,ppup�gång�n och stKllde eig ett par meter norr om upp
gången. 
itter 01a 6-7 !lin lcoa paret Pai.e upp eam·�a väg till perrongen. De velc 
omedelbart av till TKneter när de lcoa upp pl perrongen. De atKllde sig c:a 
en aeter trln trappstaketet i höjd aed trappan• elut (Se ek1es). 
Planla alg ej om det lcom någon etter paret. Bn bit till vänater om paret 
Palme, Tid trappstalcetet, atod tv! ldn. Den lnKS aan som atod niraast Olof 
Palllle tilltalade denne. Olof Palme akra�tade då till ooh se�an sade• inget 
mer. Planla uppfattade inte vad som sadee. De11ea män stod enligt Planås 
på nämnda plats innan paret Palae anl.Knde. Planla vet ej hur länge aännen 
etltt där. 
lär T-banan anllinde lclev paret Palme pl i 1111 tten eller längst bak i vagnen. 

�,,,, • .  , �-,, Planla giolc pl samma vagn i mitten eller längst tr� i vagnen. 
QDflXDl:IIJffl Hon 1111.nna endeet att det var dörren intill den som paret 
Palae klev pl geno-. Planåe �tod ■edan vid mi ttetolpen -+11 +Ml t«nllh: 1--den 
etlplate eelction hon tinne 1" Planåe lclev av n!lmlda tlg vid T-centralen. 
ltter det att paret Palme lcliTit pl tlget vid Ggala Stans T-baneatation 
alg hon inte till de• mer. Planla vet ej heller var de två männen tog vägen! 

Vad betrlU'tar llll paret i 20-lreåldern, etod de på perrongen när Planås 
anlände dit. De läste bioannonser i en tidning enligt Planla. 

SigH,EVEflT P! DEN MAN SOM STOD ''!ÄRXAST PALMES P! PER�ONGEN 

Csa 25 &r, 175-180 om lång. Blond hlrtärg, lcortlclippt. 
Den andre unnen lcu:nde inte Planla ga nAgot aignalement på då han vr.r skymd. 

SIGWALEllEJllT P! DET UNGA PA..RET 

• Man, csa 20 år, 01a 175 cm, normal kr*pp•byggnad. Ljust lcortlclippt hår0 - I 

i !O Smalt anaiktf. Itl:lrd en grl tiskbenem.önatrad rock med skärp. 

f ! KTinna, 01a 20 år, c: 6 165 011. lång. Ljuat axellångt lockigt hår • 
. "'JCrfl.t't��"l&A'Iti:8':•"l'�'ll"IIJit,i-k kappa. 
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SKIBS ÖVER PL.U:ÅS PLACERING P1 GAJILJ. srus T+BA.NESTATIOW, PERP.ONGEN PÖR 

BORROilNDE TÅG, I PöBJi.lLL>Jl'DE TILL PARET PALll!E. 
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