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Protokoll öTer förhör med Nordström, 
Xer■tin, f 120829-0203, bor Sveavigen 
39, 6 tr., Stoclthola, tfn 21 47 41. 
Pörhöret Wlet i bo■t&den den 10 maj 
1986 kl 11.30 - 12.15 av krin■p G� 
Hierner. 

Pru Nord■tröa erinrade■ oa att förhöret gll.l.lde henne■ iaktt&«el••r 
pl Sve&Tigen, !red&pn den 28 febraa.ri 1986. 

Den &k"':uell& d&pn titt&&e !n Bord■tröa pl '1'T till ■tra:i: etter kl 
23.00, dl hon •tlincd• &T ooh giok i.ni ■itt ■oTna. Hon tlnkte dr& 
för gardinerna ooh tittade dl ■asti4igt ut aot gatu. Hon ■lg dl ett 

a6rlcklltt par kor■& öTer Sveavigen p4 övergbg■■tllllet vid •dolt 
Predrik■ l:7rkogata. Dl paret kOlllllit över till andra ■idall av gatan, 
■lg hon en en■- IUll gl över gatu pl ■&Ila& övergiag■■tll.lle efter 
paret. Hon följ4e paret ae4 bliokea en ■tu4 ooh ■lg att de giok 
Svea�n ♦ ■ö4er1lt. Puet giok i llng■aa takt ooh titt&ie i 
■k7ltfön■ter. Mannen ■oa k011Ut efter paret pl över�■tlillet ■lg 
hon inte mer. Mannen ■oa följde etter paret var aörkklldd, aen hon 
lcu.ade inte i öTriQ 11r■ltilj& n1gra detaljer. Pn lord■tröa ■lg inte 
ner :per■oner befinna ■ic p' trcittoaren.• 

Hon llan•de ■ecl&ll ■ovrummet ooh giok in i vardag■ruwt ooh öppnade 
dl.r b&ll:ODC'4örren ut mot Sveav1c&n, tör att tl in !risk luft. Dl hon 
ltervbde in aot �t hör&e hon et� ■tott ooh ■uax etter :,tterligga.re 
ett. Tid■av■tlndet aellc ■kotten Tar tre ■ekullder.(Detta b&de hon 
■enare vid en efterrekon■truktion ■ed ■in ■on koa■-terat.). Pn Hord
■tröa hörde att det var pi■tol■kott, d' de var hlrd& ooh koaoentnr
&de. l!ter andra ■kottet tittade hon p4 ■in klook& i rumt•� ooh denna 
vi■ade dl 2,.22. 

Pru. Bord■tröa gick ■edan aaedelb&rt •t pl b&lkoncen ooh tittade mot 
Tunnelgatan ooh ■lg 4b tre - t,-ra per■oner i hörnet av Sveavigen • 
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