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Delsborn passerade brottsplatsen och är den taxichaufför som larmade polisen. Han hade just startat efter att ha stått stilla för rött lju.s, Han hörde en kraftig smäll från andra sidan 
och tittade i den riktningen.Han såg 

Sveavägen och vred direkt på huvud e' .. 
en man falla omkull.Inom 1-2 sekunder kom en nya smäll och han såg att det rörde sig om skottlossning med vapen. I samma stund som han varseblev situationen ef.ter det första skottet greppade han handmikro.fonen till radio som och styrde in mot högra sidan av vägbanan och stannade.I melläntiden kom det 

an 
andra skottet.Det tog c:a 2-3 sekunder inn han anropade Järfälla taxi,från -- - -påbörjade anropet. 

Han ropade"till taxi 17,kom". 
polisen,det är en man som har 
"Behövs det ambulans?", frågade 

det att första skottet 

Han fick omedelbart svar 

avlossades tills 

" 17 kom igen 11• Il 

ha.'l 

Ring 
blivit skjuten hörnet Sveavägen-Tunnelgatan", 
radiooperatören,Denna förfrågan kan ha kommit ett lite senare skede,Han är inte 

i 
säker på hur det förhåller sig.Han fick även beskedet att stanna kvar på platsen och ge sig tillkänna för polisen. Delsbron 111lr att samtalet med Järfälla taxi tog hös:st sammanlas:t 20 sekunder, Han hade yngre t!:e kvinnor i bilen som ville betala.Han fick jämna pengar 105 kronor och de steg ur bilen.Själv halvsprang han över gatan f:ram till brotts-platsen. Två flickor och en man försökte hjälpa .den skjutne och - andra personer stod runt omkring.Han fick•vant'å en'""'l"i"t·en™s'tuii"d* innan den rarsta polfsoilen anlände, Själv uppskattar han tiden f:� första skottet tills att första polis bil var pl platsen till CIU 3JJp ! fi. 
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Mannen tvekade 1-2 sekunder och sprang sedan in på Tunnelgatan mot l'lalmsjtill

nadsgatan,Han verkade 1ite otymplig,nästan klumpig och stel, Delsborn är själv 
kroppsbyggare och fäste sig vid dessa detaljer. 
Hannen sprang inte särskilt snabbt. 
Signalemant: 180-185 cm lång,kraftigt byggd,bred ryggtavla( som eo berodde på 
det nuvarande modet med breda,uppbyggda axlar),c:a 40 år, Delsborn såg aldrig 
manneraansikte,inte heller håret. 
Han var iklädd en långrock,som räckte till knäna,Den såg ut att vara av ylle 
och ve_p:ade gråaktigt med mörka eller svarta inslag.Han såg inte om rocken var 

knäppt eller om det fanns något skärp.Delsbron uppger att mannen hade en huvud
bonad som beskrives såsom en blandning av en Sherlock Holmes-�össa och en vanli 
l)#rrhatt. Han såg inte om mannen hadec�gon väska, Han såg inte heller hur han 
höll sina händer då han sprang från platsen. • 

Ex l. TiU 0n(;1nalpärm (1 nr-fol1d) 


