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N uppger att han i kväll vid 
-�dolf Jredriksk;yTkogata, 
Kiosken är belägen q,il samma 

23-tiden befann sig i sitt gatukök på 

sida som Kyrkan ( Udd a n=mer ). 
li uppger att han observerade hur 
riktning mot Kungsgatan. 

Olof Palme 1.:ed fru kol!l gående längs 

Sveavägen-

Sveavägen 

(

Framför paret Palme gick det 2 manspersoner avståndet dem emellan ca 15 meter. 
Ca 10 meter bakom paret Palme gick en ma mansperson , N koncentrerade sig på 
Palme men la dock märke till denna man. 

Mannen var enl N ca 45.50 år, över 180 co lång, kraftigt byggd � fetlagd o grov 
ar iklädd en Grlaktig sliten tyg rock som räckte ned i knä höjd, 

ll fick: det intrycket att mannen hade dålig smak, 
N upplevde det hela som om Palme hade sällskap mee de två första samt cenm siöta 
oannen i sällskapet. 

Tillögeos bör att N fick intryck av att oannen var nordbo ej utlänning, Det a 
då hårfärzen var ljust melerad, 

När sä!lskapet har passerGt får N kunder varför han släpper ?alme och de övriga 
ced blicken • 

N erinrar sig om att ingen väska var synlig, han minns dock eij om ca�nen hade 
händerna i fickorna etc. 

Den siste mar.r.en föll in i Palmes gångtakt, enl N. 

Uppläst och Godkänt Tillägg: 

is2ssistent 

N uppger a�t han hörde skottet 
och då en knall efter eet att 
gruppen passerat kiosken, 


