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UppfdlJnlng av sp.nlngsuppslag E 1094-l

Samon vlll güra föUandc tltlãgg och ändrlngrr rv sprnlngsuppslag lümat 86-O3-ll:
Frcdagen dcn 28 febn¡arl 1986 under kvãllen, besökte Sanson tlllsamrm nÊd

Robrandt nÊstturang Albatross pl üstcr Srnuelsgatan. Rcstaurang€n ür beläçn Dell
llalnskll lnadsgatan och Regerlngsgrtan.
Clrla klockan 23.t5 ltmnar Samson och Robrtndt restaurang€n, för att pnomenerr tlll
nestaurang Bolaçt, sm tr beläget Reçrlngsgatan - Elrger Jrrlsgatan. De går iläs

srmtelsgattn östèn¡t till Reçrlngs$An. flenna sträcka är cirka ?0 mcterr På fastl
hetens fas¡ad I nordvästra hörïet I korsnlngen ilãstersamrlesgatrn - Rgerlngagatan,

flnnes en dlgltal tlds- och t€np€ratun¡litare, t{är Sanson oc}r Robrandt passer¡r denn.
tltt¡r Sanson och ser dl tlden klockrn ?3.16. Samson och Robrandt prwenerar Rcgerl
gat.n norrut pl den västra tmttoareb, ilr de passcrrt kor'¡nlngen mcd Davld Bagarcs
gttt Eêd clrka l0 - 15 Brter, snubblrr Robrrndt tlll och tar ctt steg ut i grtan. I
s$band sêd detta, komer rn mtn och stöÊar tlll Robrandt. Robrandt bllr arg och

nlgot åt sanncn. l¡lanncn rt¿m¡lar ntgot, son Såßon lnte.trn uppfatte. üsnnen fortsät
æedelbart I rask gtngtakt Regerlngsgatdn nonït. Srmson betccknar mannens gång

bart cfter s¡mnstötandet som snubblande ut¡n att ranla. Smson ser lnt€ v.r Rannen

kwner frân, men att h¡n komer baklfrln de¡r ocfr på väg åt samra hått som Samson och

Robrardt. Samson uppftcr att klockan nu är 23.25. lJndcr någrr sekundcr rlktas S

lntc¡sse lrct Robrandt. l[Ir han därefter tlttrr upp, ãr mannen försvt¡nen. V¡rt
tog väçn, slg lnte Samson. Varken Sanson eller Robrrndt fäster något 3törFe av

vld denna lncldebt, utan de fortsättcr sln præcnrd mot r¡l¡ restrurang Bolaget. 1{är

den kmer frun tf lì rest¡urtng Bolagct, ser Srmson att dett är kð utanför entrén.
son tfttar dâ ttll på sln klocka och ser att den är strr¡ efter
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några rnlnuter över halv tolv. Samson och Robrandt stiiìler sig i kön tlll restau-
rangen och får vänta i l5 - 20 ¡nlnueter lnnan de blfr lnsläppta. Inne på restaurange

får de veta att CIlof Palse blivit nniirdad. Sanson sätter fnte den lncidenten de rå-
k¡de ut ftlr på Regerlnpgatan { snaband ned r¡or{et.
Sarnson beskÉiver rrrannen soãr fitlJande:
Hansperson, ganska kraftlg kroppsbyggnod, snarare något iJyer än under 180 cm.

Ikïädd nbrk täckJacka sm gick ned på halva ïårct, Jackan yar av typ s.k. seglar-
Jacka. Samson har ett sva$t mlnne av att det var siínrnar sydda i rutor.
Sar¡son kan inte med ord beskriva nâgot närmare stgnàle*nt, *enJùilît helhetsbllde
skall bll korrckt vlll Samson placera an tunn mustasch på mannen, och stger, "hellre
ne person red lättane mustasch än lngen ffiistasch alls.
Samson upplever manoen sofi¡ en mörk person. Samson fâr känslan av utlilntlskt ursprung,
¡i¡örk yalon.

Sanson irar sJälv ocl"¡ han har under sina år i Sverlge rlött en he

del invandrarfientligr personer, Sånson vlll förknippa denna person med t¡ryen rt! av

männlskor so$ lir medle¡snar i EAP"
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