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Lundin höra kompletterande 19a7.10-,09 
kl 12.00 av krinsp Paul Johansson då det 

framkommit via artikel i Aftonbladet att 
Lundin kommit med ytterligarj det4.ljer 

OI datum 

�vseende den man som gått efter Palme mordkvällen 
( se tidigare förhör), 

OI klOOll.ln 

ptt teltfon 

Lundin berättade att han på .\rsdagen av mordet pi. Palme f!Sljt ,efter det 
tåg som utgick från Folkets hu• och vidare till mordplatsen. 

id mordplatsen hade polisen aatt upp ett ataket i en cirkel. Lundin 
ställde sig på den norra sidan dTs. al att han hade ryggen åt • Grandhållet "• 

stund fick Lundin ■e en man som ■tod på den östra delen av 
taketcirkeln så att han hade ryggen mot trapporna upp från Tunnelgatan, 

nen stodnärmast staketet med en kvinnlig polie bakom sig • 

undin fick ögonkontakt med mannen och Lundin tyckte att mannens utseende 
ar bekant och erinrade ■ig att det var likt mannen han beskrivit från 
veavägen mordlcTillen0 Det som inte stämde var att den bär mannen hade 
olsvart hår och att han verkade något kortare än mannen p4 Sveavägen. 
undin säger sig inte kunna vara aäker på om det är samma man m.en kan 
nte heller utesluta det. 

i fter en stund lämnade mannen platsen ooh gick mot Kungsgatan. Lunding 
I öljde efter men när mannen gick ner i tunnelbanan vid Kungsgatan-Sveavägens 
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nordöstra hörn avbröt Lundin då han inte hade något St-kort och ansåg 
att han inte kUilde följa efter mannen ner i tunnelbanan. 

Lundin tror att han 
skulle 

i samband med tidigare förhör talat om att mannen 
ha något märke i ansiktet men att b.an då inte på Sveavägen 

kunnat ko!Dllla på vad det var. När han nu fick se mannen på ettårsdagen 
konstaterade han att denne hade en " intryckning som om man trycker en 
näve mot kinden och det stannar kvar "• Eventuellt fanns där några 
ärr också. Detta skulle varit på den högra kinden. Detta stämmer 
med den återuppväckta bilden av mannen han mött på Sveavägen. 

Enligt Lundin stämmer " ettårsmannen " till signalement väl med 
mannen !rån mordkvällen frA.nsett hårfärgen oc� ev längden som Jlämnts. 
Mannen hade varit iklädd en svart skinnjacka som räckte nedanför stussen 
vilket stämmer väl med iakttagelsen frb mordkvällen. 

1 7 

Lundin tyckte att mannen tt---•- l:iade sydlänekt utseende, jugoslav eller dyl. 

Den kvinnliga polisen som st&tt ba.kca mannen hade varit lite knubbig 
eller kraftig. 
Beträffande tidpunkten när Lundin såg • ettårsmannen " är han osäker 
men tippar på 17-18-tiden. 
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