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Anknyter till spaningsuppslag E 15-1 

Krinsp/KX1 Lars Jonsson o Åke Thorstensson sammanträffar 860304 kl 16,30 

med vittnet Yvonne Nieminen, för att förevisa henne fotografier på kurdiske 

medborgaren Abdalrahim, Mohammed Latif, f 460308-

Nieminen studerar noggrant fotona - varefter hon uppger att hon inte kan utpeka 

denne person som identisk med den som hon såg springande på David Bages gata 

strax efter mordet. Hon framhåller att hon inte såg ansiktet på den mannen, utan 

möjligtvis mannens haka - som dessutom var den enda del från mannen som framstod 

som ljus. Mannen som kom springande var mycket mörkt klädd, 

Hon lägger tinsrar över huvudet/ansiktet på helbildsfoto av Abdalrahim, varefter 

hon uppger att kroppsbyggnaden, ävensom rockens längd - dock icke tjocklek och 
till synes för ljusa färg stämmer in på mannen som sprang. 

Hon poängterar på nytt att hon nästan fixerade sin blick på att mannen under det 

att han hela tiden sprang höll på att antingen öppna eller stänga blixtlåset 
till den mindre väska 20x15 cm som han höll i sin vänstra hand, 

Väskan påminner om en handledsväska, men hon såg ingen rem. Hon fick uppfatt
ningen att väskan var stabil - hård i sin form. 

Hennes första tanke var att mannen hade stulit pengar eller kanske till och med 

den aktuella väskan, Hon fick en klar uppfattning om att mannen var jagad, efter
som han flera gånger vände sig om och tittade bakåt, 
Hon tick en känsla av att mannen av någon anledning hade �issa svårigheter att 

sor.i_n�a. antin�en av skälet att han hade dålig kondition eller av annan orsak, 

På fråga om hon hörde flåsande eller st·önande ljud från honom, uppger hon att 
det gjorde hon inte, Hon var i uppfattning att mannen fortsatte att springa 
David Bagares gata österut, 

Såvitt hon kan erinra sig såg hon inga andra människor i rörelse på vare sig 

Johannesgatan eller DaVid Bagares gata, Ej heller såg hon något fordon i rörelse 
eller person i fordon. Den första som h-on såg var killen som kom springande 
efter den flyende mannen. 
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