
• 

• 

• 

• 

i 

C 

'j 
C 

§ 
S! 
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RK-A2 09 Phsts för törturssläm�I 
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7 vid person• r7 
Mordet oa Olof alme ll gt oe ,Ok 1 "I per tete 1 on n per brev n 

t2 Uppglltslåmnare ns efterna mn ocn an a 16rnamn (i rätt följd, tillt.tlsMmnet m(lrke1(1;) 

Svelander. Ake 
I F-år I •månl -dag I -nr 

620424-0334 

fd tåavakt 
114 Pos1 adress (utdelnlngsa<1,ess o,ch o,1sadress}. 1olefon bOSMden 

15 :ubetsplats ( l:nls.glvarn, pos1ad,ess och telefon a,betel} 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering t e x  iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossnlng etc med angivande av tid 
7 misstänkt n och plats) 

,_�P•-"-·-·- -��•-•_rd_on _ _ _  ,,, ............... Felaktigheter .. i .. 68-år ingens .uppgifter .. °.rn .. _t_i_cJe.r:.fö.r. ............ .. 

7 gods n pendeltågen. 
18 I sak.  (anteckna förat kind person, yrke, namn, iodel aetld, bos l ad, t3131 on och arbetsgl\'are oklnd persons kön, ålder ,  signalement och klädsel -

berört fordons reg nr ,  fabrikat. typ ,  årsmodell. får9 mm -:amt annat gods med noggrann bes krf11nlng. Därefter övriga sa kuppglttet med ang ivande av 
ev hållpunkter for tider och pla tser samt bedömning &\' uppglltalämnarens trovärdighet och ev sprfl- eller n arkotikapåverkan} 

Svelander har både läst och sett på TV att en 68-årig man från Östersund lämnat 

uppgifter om att han sett Christer Pettersson på pendeltågstationen i Märsta . 

Svelander har reagerat på vissa felaktigheter i de uppgifter som 68-åringen kommit 

med. 

68-åringen har sagt att han åkt från Märsta vid 23.30-tiden. Svelander var tågvakt 

på pendeltåget som gick från Märsta 23. 34 mordkvällen och är tidigare hörd ang 

detta. 

68-åringen har vidare sagt att detta är det sista tåget från Märsta. Detta är fel, 

det sista tåget från Märsta mot Cst går 00.34. 

68-åringen skall vidare ha sagt att det sista tåget från Stockholm mot Märsta 

stannar i Rotebro över natten och att man sedan får fortsätta mot Märsta med buss . 

Även detta är fel. sista tåget från Cst mot Märsta gårfrån Cst 00.46 och det går 

ända fram till Märsta. 

Svelander uppgav också att han känner igen 68-åringens utseende. ev som pendeltågs

resenär. Han har dock inget minne av att ha sett honom på tåget mordkvällen. Till

frågad säger han dock att 68-åringen kan ha varit med utan att han lagt märke till 

detta 
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