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Protokoll fört vid förhör hållet 
med Montöre n Jan Erik Andersson, 
född 470630-1639. Bor f jällvägen 6 
186 00 Valle ntuna, te l: 0762/7249L. 
AnställdiVallentuna , tel arbetsgivaren: 
0762/72125. förhöret hållet på kriminal
avdelningens våldsrotel tisdagen den 8 
april 1986 med början kl 14.55 inför 
krinsp Lars Jonsson utan tillgång 
till förhörsvittne. 

� -;--.-. /.., : -; -f c.,. 

Jan Ande rsson hörs som vittne till mordet på Olof Palme den28 

• februari 1986. 

�nderss□Q he.l.lcä-ttar att han den aktuella kvällen färdades som 

-I-,::::. 

passagerare i en Chevrolet, combimodell, grå-svart 
av Leif Ljungkvist (vittne). Ljungkvist bor granne 
förhöret anknyter till spaningsuppslag E 17-2. 

som framfördes .-- --
med Andersson. 

Ljungkvist och Ande rsson hade för avsikt att köra till Pingst
kyrkan på Valingatan där Ljungvist efter klockan 23.00 skulle 

avhämta sina två b&rn, två söner som varit norrut på en resa 
uppe i fjällen. Ljungvist körde sin bil Drottninggatan söderut 

• fram till Valingatan där man var vid omkring 23.15-tiden. Man 
kunde då konstatera att den här aktuella bussen med barnen inte 

hade kommit ännu varför man fortsatte Drottninggatan söderut 

• 
fram till Adolf fredriks Kyrkogata där han svänger till vänster 
och kör sedan Adolf fredriks Kyrkogata öster ut fram till Svea

vägen. Sveavägen till höger , det vill säga Sveavägen söderut. 
Ljungkvist ligger i mittenfil och han har kört ca ett femtiotal 
mete r i riktning korsningen Sveavägen/T unnelgatan när man hör 
hur det smäller till, hur ett skott avlossas. 

förhöret övergår i dialogform. 
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F: Förhörsledare 
A: Andersson 

F: Jan kan du med egna ord berätta vad du gör för iakttagelse r. 

A: Ja, min första reaktion det är att jag tr or att det är en 

punktering på någon av bilarna runt omkring eller våran bil. 
Men när jag inte ser någonting så blir den andra tanken att 
det är en påsksmäll eller dylikt. Jag uppfattar att det går 

ca två- högst tre sekunde r  till nästa smäll. Och då förstod 
jag att det här kunde inte vara någon vanlig smällare utan 
det här var något annat. Plus .. 

F: Ni befinner er då var någonstans i förhållande till den här 

nu aktuella platsen, hur långt ifrån är det? 
A: Ja, det är svårt att ber äkna något riktigt avstånd. Men vi 

säger att det är någonstans mellan 20-30 meter omkring där . 
F: Ja. du säge r  att för st hörs en smäll och ca två-tre sekunder 

så hörs nästa. Kan du liksom lokalisera platsen där de här 
smällarna hör s? 

A: Nej, det kan jag inte göra. 
F: När gör du det, när kan du göra de t? 
A: Efte r  andra smällen då förstod jag att det kunde liksom inte 

vara en vanlig punktering eller vanlig smällare utan då började 
man ju söka efter .. 

F : 

A : 

F: 

A: 
F: 

A : 
F : 

A: 
t : 

A: 

Du tittar dig omkring. 
Börjar titta omkring. och då ser jag i riktning mot Tunnel--_.. . .., --1- -...__,.__ -..... --
gatan, när jag vride r  huvudet, då ser jag en som springer vänd 

--�-------·=---

då med r�en då och rätt in mot T unnelgatan 
..oc-..... _ .. -----� ---� .... ""'··-

In i gränden där . 
där 

In i gr änden där. 
Alltså då ser du e n som springer från platsen. 
Ja. 
Var befinner ni er då, är ni framme vid Tunne lgatan då, själva .. 
Nja, vi har en bil framför oss .. 
Vad är det för en bil? 
Ja, jag tör s in te, jag kan inte säga på rak arm för så observant 

var inte jag. Om det var, om vi hade den där taxin då som också 
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svängde runt .. 
f: Men en bil var framför er. 

A: Ja, just det. Vi stod inte först utan vi hade en bil , för 
vi tänkte nästan svänga över i den högra filen först för 
att byta fil så jag vet inte hur .... 

f: Var det många bilar i samma färdriktning eller var det bara 

en framför er? 
A: Ja. 

• f: Som du lade märke till. 

A: Ja. Om det var en i vänstra filen också, om det var den taxi
bilen som stod i vänstra filen där . .  

• , 
f: Du har ett diffust minne av det här. Du kan inte säga vad 

det är för färg på .. 

A: Nej, nej, utan det blev ju att man tittade sig runt. 
f: Mm, Kan du koncentrera dig på det hijr du iakttar någon som 

efter vad jag förstår flyr bort ifrån platsen, Tunnelgatan 
öster ut. 

A: Ja. 
f: Vad är det du ser? 

A: Jag ser en, ja, det är en väldigt stor,ja, stor skugga om 
jag beskriver det så, en mörk bild utav en mörk, ganska 
lång person. Jag skulle tippa någonstans mellan 180-190. 

• 
f: ja. 

• 

A: När jag ser honom försvinna in där så försöker jag då kon
centrera mig för att hålla blicken då och se vad det är 
för någonting. följa med honom. Men om jag får en stolpe 
eller någonting, någonting som då liksom kommer , skymmer 
min bild då. Sedan när jag tittar igen då så ser jag den 
personen uppe i porten som jag fäster blicken på. Men det 
är inte samma person utan en försvann och så håller jag 
blicken på honom i porten. 

f: Jaha. Men du menar inte, det är inte samma som du ser springa 
iväg som du sedan ser i porten? 

A: Nej. 
f : Det är du helt säker på? 
A: ja' det är jag helt säker på. 

- ' ' 
(. I ·� 
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F : 

A : 

F: 

A : 

r' 

A: 

Så du ser alltså en som kutar iväg Tunnelgatan öster ut. 
Och den uppfattar du som en lång person. 
Ja. 

180-190. 
Mm. 

Kan du säga någonting mera om den, ser du att det är en 
man för det första? 

Ja, jag har svårt att tänka mig att det ska vara en kvinna, 
dels springer på det sättet och 

F: Mm, rör sig 
A: Ja, rör sig på det sättet .. 

?1 � '  

•. F: Kan du beskriva hur den personen ser ut. Du säger längden är 

• 

ungefär så där 18D till 190. 
A: Ja, snarare mera, högre, ja, det är svårt att bedömma längden. 
F: Kan du beskriva kroppsbyggnaden? 
A: Jag uppfattade ju bara som en , om vi säger en rock som jag, 

F : 
A: 

F : 
A: 

F: 
A : 

F: 

A: 

F : 
A : 

F: 
A: 

F : 
A: 

F: 

ser, om den går hit ner någonstans. 
Du visar nu till ca 10 cm ovanför knät? 
Ja, där omkring. 
En rock som är så lång . 
Ja, som då fladdrar till .. 

Fladdrar, ja, så den är öppen alltså. 
Ja, jag törs inte säga om den är öppen men den ger ett ganska .. 
Den är lös och fladdrig så här? 
Ja, just det. 
Vad är det för rock? 

Jag ser inte sådana detaljer. Jag hinner aldrig se sådana 
detaljer vad det är för typ av rock. 
Nej, ser du vad det är för färg på den? 
Nej, jag har bara en mörk bild utav . .  
Den är mörk alltså. 
Ja, hela han är , hela alltihopa utav honom är väldigt mörkt. 
Ja. Ser du , du ser honom efter vad jag förstår då bakifrån, 
ryggen. 

A: Ja, han är på språng. 



F: Ja, du ser alltså att han har en mörk rock som du uppfattar 
var ungefär, går ner på benet ca 10 cm ovanför knät. Ser du 

bakhuvudet eller huvudet på honom också? 
A: Ja, det är där jag har en bild ungefär som att, om han var 

långhårig eller om det är någonting annat, det liksom är 
format i den här formen. Men om det är hår eller någonting 

annat det törs inte jag säga. 
F': Du gör en pyramid. 

• A: Pyramid,ja. 

F': Pyramidformad rörelse mot dit eget huvud ner mot axelpartiet, 
eller axlarna. 

• A: Ja. 

F: Kan det vara någon huvudbonad eller någonting sådant? 
A: Kan vara, det kan vara en långhårig person alltså, menjag 

uppfattade inte ett rent huvud som man ser en kortklippt så 
här . .  

F: Nej, kan vara någonting som han haft på huvudet. Eller upp-

draget bak. 
A: Ja. 
F': Kan det ha varit en kapuschong? 
A: Kan det ha varit. 
F: Kan det ha varit en krage? 

• 
A: ja, konstig krage .. 

• 

F: Nej, men en kapuschong möjligtvis. 
A: Ja, möjligtvis. 
F: Ja, det är en bild som du har bara att du ser någonting som 

har formen av en pyramid baktill i huvudet och kring nack
regionen. 

A: Mm. 

F: Uppfattar du håret eller hårfärg? 

A: Nej, han är väldigt mörk för mig alltså. Om vi nu ska fort-
sätta så ser jag då den här personen som ar där i porten, 
..•. ... Honom ser jag i ljuset att han har en blå täckjacka. 
Så honom var det ju väldigt lätt att känna igen kläderna på 
men den här som då jag ser kanske två-tre, högst tre steg och 
sedan är han borta. 
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F: Sedan är han borta,ja. Uppfattar du vad han har för byxor den 

här som flyr . .  ? 

A: Ja, där tror jag att han hade smala byxor. Därför det var 

inget fladder just , jag såg och uppfattade den här rocken 
men just benen tyckte jag var så . .  ,ja. 

F: Fär g? 
A: Ja, det är mörkt .. 
F: Allting är mörkt. Såg du om han hade någonting i händerna? 
A: Nej, det kan jag inte , det kan inte jag säga. 
F: Såg du ansikte t eller någon del av ansiktet? 
A: Ne j, jag såg inte det. 

.., 1 < L _, 

F: Det gjorde du inte. Iakttog du, sedan iakttog du den här mannen 

sprang in i porten och den fäste du blicken på. 
A: Ja, för att .. 
F: Vad hade han ,såg du var han kom ifrån? 
A: Nej. jag såg bar a honom där uppe i porten. Och att han verkade 

väldigt förvirrad. För jag fäste då blicken på honom för jag 

tänkte om han nu, om nu han har märkt någonting elle r  upp
fattat någonting . .  Då behöll jag blicken på honom så att 
inte han skulle försvinna. 

F: Ja. Och han hade en blå täckjacka. 
A: Han hade en blå täckjacka. 
F: Kan du beskriva honom i övrigt? 
A: ja, det borde jag kunna göra, för han kom ju fram och pratade 

med oss vid bilen. 
F: Jaha, du pratade med honom efteråt . 
A: ja . 
F: Okey. Men han var en förvirrad människa som råkade befinna 

sig där. 
A: Ja. 
F: Han är inte identisk med den som ... 

A: Nej, nej, för han var mycket kortare den här som stod i porten 
jämfört med den som jag .. 

f: Den uppfattningen fick du, att den som sprang från platse n 
han var längre. 

A: Han var längre . 
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F :  Mycket längre eller? 
A: Ja . .  

F: Det kanske är svårt att säga. 

A: ja, det är svårt att säga. 
F: Men du uppfattade honom som längre. 
A: Ja, oh ja, det var han. 

F: Vad ska vi säga om kroppsbyggnaden, sade vi någonting om 
det på den här som sprang ifrån platsen? 

A: Jag tror inte jag kan påstå att han liksom var korpulent 

r ' 
A : 

F: 

A: 
F : 

A : 

F: 

A: 
F: 

A: 

F : 

A: 
F: 

A: 

F: 

A: 
F : 

A: 

F : 

A: 

F: 

A :  

utan snarare att han var smal. 
Det tror du. 
Ja. 

Det är svårt att säga kanske med hänsyn till att han har .. 
Ja, med rocken. Men om jag ser på benen, formen på benen. 
Du får ett intryck av att han är inte speciellt korpulent. 

Det är osäkert alltså. 
ja. 

Såg du någon ljus del på honom på hans kropp? 
Nej. Inte som jag kan säga., 
Som framträdde så att säga eller lyste till. 
Nej, det kan jag inte göra. 
Du uppfattade tydligen hans sätt att springa även om det 
var väldigt kort ögonblick, vad kan du säga om det, hans 
sätt att springa? 
Ja, det gick fort. 
Såg du hans kroppsställning, hans hållning när han springer? 
Det var spänstigt, långa steg. 
Ja. 

Det var inte mer än 2-3 steg, ja, dom var typ långa. 
Ja, ser du att han har något skjutvapen? 
Nej, det kan jag inte göra, för det var för kort tid .. 

Vet du hur han håller händerna när han springer därifrån, 
om han håller dom vid sidan eller .. ? 
Nej, det är mer utåt så här någonting. 
Jaha. Fanns det någonting speciellt med den personen som du 
liksom lade på minnet? 

Nej. Nja, möjligtvis det här om det är ett hår som jag ser. 

" • I '- I 
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F: Jaha, du menar det här pyramidfor made. 

A: Ja. 
F: Det är någontin� som du inte vet vad. 
A: Ja. 
F: Vad gör du sedan? 

215 

A: Ja. Efter då allt det där händer så blir d•t ganska förvirrat 

och vi börjar diskutera då vad det kunnat varit, vi förstod 
ju att det var en skottlossning helt enkelt. 

f: 

A: 
F: 

A: 
F : 

A: 

Ni sitter, du sitter kvar i bilen? 
Vi sitter kvar i bilen. Och 
Vad ser du nästa moment så att säga? 
Jag håller ögonen på honom uppe i por ten hela tiden. 
Hela tiden. 

Ja . Jag flyttar liksom aldrig blicken något mer sedan utan 

jag höll kvar den för jag tänkte att det här är någonting, 
det är något konstigt i alla fall. Jag håller ögonen kvar 
där plus att jag ser då Lisbet Palme där då. 

F: Fick gy intryck ev att den här förvirrade i porten på något 
sätt hade haft samröre med den som avvek från platsen? 

A: Nej, jag tr or att han var mera, det såg ut som han varmera 

rädd och liksom tog skydd när jag fäste blicken på honom medet
samma. Ungefär som han tog skydd och försökte . .  

F: Hade själv blivit överr askad .. 
A: ja. 
F: Han uppträdde som sådan. 
A: Ja • 
F: Och sökte skydd i porten. 

A: Ja. Stod och tittade åt både höger och vänster så här . 
F: Utefter Sveavägen, båda sidorna. 
A: Ja. 
F: Typ att han var r ädd. 
A: Ja, han var väldigt förvirrad. 

F: Ja. Vad ser du i nästa moment. Du ser alltså den här personen · 
som verkar förvirrad som har tagit skydd. 

A: Ja. Så ser jag då Lisbet och, ja, jag ser en kvinna om jag 
säger så, en väldigt kort kvinna . .  
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F: Finns det någon annan människa i närheten där? 
A: Det är där som alltihopa spricker för mig, för jag hålle r  

hela tiden ögonen på der, här mannen i porten. Så jag tittar 
inte så mycke t varken då uppåt ...•. utan det blir att jag 

fäster blicken. 
F: Nej. Du koncentrerar dig på han i porte n. 

A: Ja. 
F: Hur länge gör du det? 

• A: ja, i stort sätt enda tills vi får grönt ljus och svänger 
runt då. För han , Ljungkvist började då larma på telefon, 
bil tele fon. 

• 

F: Ja, att det inträffat .. 

A: Ja, att det var någon som blivit skjuten. Vi ser ju då att 
det är någon som ligger ner. Och en som håller på över honom 
där som ligger. 

F :  Vem är de t? Är det den kvinnan då .. 
A: Ja, just det. 
F: Hon är ensam vid mannen? 
A: Just då. 
F: Är hon ensam. 

A: Ja. Sedan kommer då bilarna vartefte r så innan vi har kommit 
runt helt och hållet så har de t redan kommit fram en taxibil 
där . 

F: Ja, just det. Ljungkvist han svänger runt och till vänster. 
A: Ja, en u-sväng då. 
F: Ja, jag förstår, på Sveavägen där så han kommer öve r  på 

• A: Ne r,ja, just det vänder om då och pekar neråt. 
F: Så han står på utefter Sveavägens östra trottoar i riktning 

norr ut. 
A: Ja. 

F: Lade du märke till någonting mera runt omkring, några som 
möjligtvis sprang från platsen? 

A: Nej, det kan inte jag säga att jag gjorde. 
f :  Nej, utan det är denna ensamma man som springer Tunnelgatan 

öster ut plus den här som du säger förvirrade mannen som 
tar skydd i porten. 

A: Ja. 

� 1 , 
.:. 0 
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,: Har du n ågon uppfattning var den här, varifrån den här 

mannen som tydligen sköt var han kom ifrån? 
A: Nej, för i och med att vi liksom inte hade, vi hade för 

2 1 7  

det första inte blicken åt det hållet då. Efter första skottet 
då började jag titta bakåt om det liksom hade hänt någonting 
bakom oss. Så när andra skottet kommer det är då man börjar 
söka med blicken . . . Om jag tittade på Ljungkvist efter 

r : 

A: 
f : 
A : 
r : 

A: 
F : 

A : 

F : 

första och andra komme r då och tittar och sedan då när jag 
fortsätter, j�g har Ljungkvist då till vänster och . . . . . . . .  . 
fortsätter . . • .. och då ser jag att det är någontin g. 
Det är alltså bara en hörselregistrering du gör. 

Ja. 

Ser du också någonting i samband med skottet? 
Nej. 
Typ eldkvast eller rök eller .• 
Nej. 
Att någon kula rik oschetterar eller någonting sådant? 
Nej. 
Ingenting sådant. Nehe. Alltså ni företer då en u-sväng där 

och ställe r er efter då trottoaren på Sveavägen efter vad 

jag förstår. 
A: Ja. 
,: Vad gör ni sedan? 
A: Ja, Ljungkvist fortsätter ju att larma för att få kontakt då 

r : 

A: 

F : 

A: 

på biltelefonen. Där är porten och där står vi , precis 
mitt för porten . 
Du visar på en karta här nu. Det är precis utanför den här 

butiken, färgbutiken Decorima där. 
Ja. 
Stiger ni ur bilen? 
Nej, vi sitter kvar för då ser vi att då är det redan folk 
som har kommit fram. Dels taxichaffören som vi pratade med 
efteråt där. Sedan ser vi den här tjejen och killen, lilla 
tjejen här också 
kontakt på 90000 
Och vi skulle bli 

kom ju fram där. Men vi får ingen ordentlig 
då, för han ringer ju 90000 Ljungkvist. 
kopplade till polisen, men det tog ju för 

lång tid. Sedan hör vi då, för vi öppnar dörren och vevat 
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ner fönstret på min sida. Vi hör att taxikillen har redan 

larmat polisen och fått kontakt. Och då går vi ut. Jag 

själv går inte direkt ut utan jag håller fortfarande ett 

öga på den här killen i porten. 
f: Hör du några kommentarer då som fälls kring vad som har 

inträffat? Är det någon som kommenterar den inträffade händelsen 
som du hör. 

A: Nja, inte mer än att vi då pekar inåt gränden, att det var 

en som försvann in där. 
f: Ja, hörde du den där kvinnan som befann sig vid mannen att 

A :  

f :  
A :  

f : 
A: 

f: 

A :  

f : 
A :  

f: 
A :  

hon sade någonting om personen ,  mannen som hade sprungit 
från platsen ? 
Nej, det kan jag inte påstå att jag hört något. 

Nej. Någon annan som yttrade någonting om den personen? 
Nej. Inte mer än att han försvann i den riktningen. 
De t var ingen som sade att han såg ut på ett visst sätt? 
Nej. 
f ick du uppfattningen att någon där på platsen så att säga 
var inblandad på något sätt? 
Nej, det kan jag inte, nej. 
Nehe. 

Inte som jag kan så där, nej . .  

Typ att det verkade som att han kände till att det skulle ske . .  ? 

Nja, jag vet inte om jag kan påstå att det var någon, visserligen 

var det väl eo i �äLt-s.r;iy�gA.,..juäder som kom fram där och 
pratade väldigt mycket. Som lag u�pfattade som I hade glas-
ögon, ganska snygg överrock på sig, poplina ktig, om han, nja .. 

f: Var kom han ifrån såg du det? 
--

A: Nja, han kom nog ifrån , om nu bil en pekar, ja, han kom här ifrån. 
Han kom någonstans härifrån har jag för mig. 

f: Du visar att han kom . .  
A:  Där. Han dök upp framför oss och våran bil pekar då åt det 

hållet. 

f: Han kom alltså på Sveavägen och gick på sveavägens östra 
trottoar, Sveavägen söderut . 

A: Mm. Han kommer fram sedan och börjar prata då när vi satt i 
bilen. 
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f:  Innan du hade gått ur bilen? 

A: Ja, just det. för jag satt kvar ganska länge i bilen. 
f: Jaha. Och vad säger ha�? 
A: Ja, vad han säger, oj . .  

f: Un gefär. Det är en svensk person? 
A: Ja. Ja,vad säger han,ja,jag uppfattar honom som , han var 

väldigt säker på sin sak , det han sa, men vad han sade 
det kan jag inte påminna mig. Menhan verkade ganska säker 
på vad ungefär,med dem han pratade med sedan efteråt. Han 
var ju kvar hela tiden vad jag vet. Även efter det att vi, 
allt har lugnat ner sig och ambulansen har åkt iväg så är 

han kvar där. 
f :  Han är kvar där när polisen är där också. 
A: Ja. 
f: Men det är �n man med glasögon? 
A :  Ja. 

F: Vad hade han på sig mer sade du? 
A: En typ kostym på sig under då . 
F :  Ocr. en poplinrock. 
A: Ja. 

f: Vad var det för f ärg på den ? 
A: Ja, om den var gråaktig, ljus . .  
f: Hade han någonting på huvudet? 
A: Nej, det hade han inte. 
F: Hur gammal var den mannen uppskattningsvis. 
A: Ja, mellan 30-40 . 
F: 30-40. Men han var ganska snyggt klädd och . .  
A: Ja, just det. 
F: Hade han sett vad som hade inträffat? 
A: Jag fickd en uppfattningen att han, om det var att han hade 

hört eller hade sett det kan jag inte säga, men jag tror att 
om det var att han hade hört. 

f: Han hade hört. 

A: Ja, han mer eller mindre sprang , om han nu dirigerade, han 
pratade väldigt.. • 

2 1 9  
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f:  Han hade bestämda åsikter om saker och ting. 
A: Ja, saker och ting. 

f: Kan du lämna exempel 
A: Nej, jag kaninte. 
r :  Du kommer inte ihåg. 

A: Nej. 

f: Lade du märke till några and ra människor där som tyckte sig 
kanske ha bevittnat händelsen som inträffat? 

•1 A: Nej, inte mer än den här tax ikillen då som vi pratade med. 

• 

Och själv var jag ju inte framme så mycket, framme där vid 
Olof Palme låg utan, det fanns ju redan folk där så då tyckte 

jag att det var så dumt . .  Och så t änkte jag att jag måste 

ju kolla den här killen då i porten så att inte han för
svinner. I och med att jag t yckte han var så pass nära 
så han måste ju .. 

f: När fick du veta att det var Palme som var skjuten? 
A: Jo, Lj ungkvist här han springer ju fram och börjar prata. 

Men det går faktiskt en eller två minuter innan vi då, om 
det är Lisbet Palme som säger att det är Olof Palme. Sedan 

ser ju jag, jag går ju förbi . .  
f: Ja. Så Ljungkvist kommer tillbaka till bilen och berättar 

att det är Palme som är skjuten? 
A: Ja • 

f :  Den här mannen som hade kommit fram till bilen när du sitter 
i bilen, visste han vem det var som var skjuten? 

A: Nej, det kan jag inte . .  
• f: Han fällde inte sådana kommentarer. 

A: Nej, han var nog inte framme, vad jag kan förstå, så mycket 
framme vid offret om jag säger så. 

f :  Han var inte där. 

A: Nej, inte så mycket, det var mer att han pratade med oss 
och så om det var med taxikillen längre bak där. 

f: Ja, okey. Jag har nog inga ytterligare frågor. Är det någonting 
ytterligare som du vill ber ä t t a  om. 

A: Nej, som sagt det gick väldigt fort . •  
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f: Gjorde ni efteråt , senare efter händelsen några iakttagelser 

av några personer eller någon bil som framfördes eller upp

trädde a nmärkningsvärt? 
A: Nej, inte vad jag kan säga så här. 

F :  Vart åkte ni s edan? 

A: Nej, s edan fortsatte vi ner, då skulle vi upp till kyrkan, 
Pingstkyrkan och hämta .. 

F : Just det, ni åkte Sveavägen norr ut och sedan körde till 
Valingatan. 

A: Ja, vi fortsatte väl att åka upp, här upp någonstans .. 
f :  Tegnergatan och sedan till vänster . .  
A :  Och ner Drottninggatan och s å  till Valingatan . 

Vänt kassetten. 

f: Ja, jag avslutnings vis frågade om du hade gjort några 
ytterligare iakttagelser ? 

A; Ne j ,  

ockho � .in s7 

Lars Jo.nsson 
Krinsp 
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