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. .KK. .. L ···•····· .. . ... ············ 03 Uppgltt1mottega1e 04 te lefon 05 datum 06 klockan 

Krinsp Håkan Ström 4167 860302 13. 55 
10 Bron mo,o vilket uppsiagot hör samman 
Mord på Olof Palme 

111 Spanlngsuppslaget 11.mnat 
x] vid per,on- n llgt b4l$Ök per teltfon 

12 UPpg1tts1amna1ens efternamn och alla förnamn fi ri!l loljd, !ilOalsnamnet markeras) 
Nieminen. Yvonne Anita 
13 YrkeJlitor r 1' Postadress (uldtlningsadre.ss OCh Or1Hdrc,u). teleton bOS!adtn 
Charkbi träde Domarebacken 1A 2 tr. 1A'i 57 Norsbori,;, 
1$ Arbe1sp1a1.s (lrbelsgi"Ore. pos taaress och telefon arbetet) 
Domus Skärholmen, 

09 Pfat, för f6rturutlmp•I 
55 

n perti�v n 
I t-•Ar I ·m&nl -dag I •nr 

55 06 16 3228 

tfn 0753-84, 'iA 

charkavdelnin�en, tfn 08-710 o, 80_/7,1. 16 Uppslaget avnr 17 HlndtlH (kort Nbrlcertng t ex  tl'.kttagelse av person, toraon, gods, skon1oa.snlng etc med a ngivande av ud 
� mlsstAnkt n fordon 

och platt> 
person 

7gods n 
.. -�-9. tt � .. g� ;r;_aj !).g !!!!\?: !:in ,m ... !1.f. J; !l .r ... !l!-.9. F-9.!'. t........ . . . . . . .. .. . . . . . ...... . ..... .... ................... 

18 1 sak. (ant&ekna 11:1m tand P9nOM lJ.'<•. namn ,  fMelH1id, bostad. tet9i!on och arbetsglva.te - olllnd gr,:: k6n, tider. sJgna1emen 1 och klldtel -berOrt fordon• r&g nr ,  fabrikat, typ. modell. firp m m saml annat gods med n�grann besltrlvninH
. retter &vrlga uk-:r:t"'' med anoivandt av ev hAllpunkter tör tider och platser samt bed�mning av uppgiftslArnnerens trovåra ghtt och ev •Pr t - eller n&rtotlkaptw J 

Fredagen den 28/2 1986 var Nieminen ute med en manlig bekant vid namn 

Abll!ed ljeban, R i rurväe,:e n 122 I 2 tr. 
Nieminen var klädd enligt följande: 
Svart manchesterka7pa, svartbroderad schal, strassörhängen, ceriseröd klänning, 

röda stövlar. Nieminen är 168 cm lång, Hon var barhuvad, 
.ihmed Leban var iklädd följande: 
Grå västjacka utan ärmar, ljus randig skjorta, grå tröja, svarta byxor, 
Han är ca 38 år gammal, 182 cm lång och har stort svart lockigt hår med �ätt 

inslag. 

De hade varit på en klubb Eå Johannese,:atan, som de lämnade vid 23.12-23.20-
tiden. Det var endast de två som gick därifrån tillsammans. De gick Johannes-
aatan söderut och svängde in på David :Bagares Gata och fortsatte denna väster-
Id, mot Sveavägen, De gick på ,Erottoaren1 den norra, på David Bagares Gata, 
De hade gått 2-6 
kom 

s tes: Eå David Bagares Gata då Nieminen upptäckte en man som 
springande på den motsatta sidans trottoar, Avståndet till mannen var in-

ledningsvis ca 10 meter. Det var mest parkerade bilar på den sida som Niemi-
nen och Leban gick. Någon enstaka bil var pa.rkerad på motsatta sidan. Det var 
dålig beslysning på platsen, Nieminen var den som gick närmast gatan av henne 
och Leban, 

Nieminen fick direkt ett intryck av att mannen var jagad, Han vände sig 
2-3 gånger under den tid 
sEeciellt fort. Han 

19 Ovanstående uppslag 
7 kan ank.ny� till uppsleg nr 
21 
7 anknyter 1111 uppslag nr 
22 Re9,s1rerat: Signatur I 

23 Arendet lllldtlat 

Meo fe1a lin1or avgrånsade avsn,u ifylls e, ;iv 11po9llt!imouaga1en 

hade 

det tog tills 

nedförsbacke. 

l datum 

om 
han passerat dem. l:lannen SErang inte 

20 Tag/I del 
m For1s•bfad 

Spaningachet I Bitr spaningschef Reglsuator 
signatur , 

Signatur Signalur 

I signatur 24 F!rdigbearbetat: d .aturn I 25 Spanehtf: aign. 

Ex 1: Till originalpärm (i nr�f61jd) 
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04 Fonsätt-1� ningsblad 

os 
� 

Fört\orap,01 

I Vppg1ft&lamna,e (eltornam n oct\ tornamnJ 

Nieminen. Yvonne 

1; P1omemo,1a 

I Ut.skrlllsClatum 

Medans mannen sprang försökte han stoppa ned eller ta ut något ur e n väska 
han bar i vänster hand, Mannen gjorde rörelse r, som om han med den högra 

armen exempelvis sökte dra upp ett blixtlås, Väskan var i storle k ca 20x15 

cm, Nieminen såg inte till någon rem elle r liknande son fladdrade, Väskan 

var mörk till färgen, Nieminen undrade för sig själv varför han inte stan

nade och ordnade till med väskan, Mannen ignorerade Nieminen och Leban. 
Mannen hade e n mörk rock, troligen svart, som var uppknäppt och fladdrade, 

Rocken var ungefär till knähöjd, Rocken måste ha varit av något tunnt mate

rial, eftersom den fladdrade mycket, Rocken verkade var mörk även på in

sidan, Något foder syntes ej, I övrigt var mannen 1:J,elt mörkklädd, 
Nieminen uppfattade det som om mannen hade en mörk tröja under rocken, 

Mannen hade huvudet nedböjt, medan han sprang, Ban hade sin blick riktad 

mot väskan han höll på med, Nieminen riktade sin uppmärksamhet mot mannens 

händer och vad han höll på med, Nieminen såg mannens haka, Ban hade inget 
skägg. Nieminen såg inte om mannen bar glasögon, Hon reagerade inte för 

om mannen hade någon huvudbonad eller ej, Åldersmässigt hänförs mannen till 
mellan 35-45 års ålder, Mannen var inte tjock, snarare satt eller grov, 

Det verkade som om det var jobbigt för honom att springa, Vid ett till
fälle verkade det som mannen halkade till, Det var snömodd, Mannen hade 
],jus hy, på det lilla Nieminen såg av mannens haka, Han var ca 175-178 cm 
lång, Nieminen och Leban kommenterade inte mannen sinsemellan, 

Nieminen och Leban fortsatte David Bagares Gata 
Na/,,.,r�//11-? 

över �öQwlnogslae� De hade 
hunnit nedför några trappsteg i trappan ned mot Luntmakargatan, då de 

mötte en kille i 20-25 års åldern, Han var smal och hade blont hår, Han 

frågade om de sett en man springa förbi, Nieminen svarade då: "Ja han 

sprang rakt fram," Samtidigt vände hon sig om och pekade eventuellt i 
riktning mot David Bagares Gata, När de kommit nedför trappan mötte de 

4 poliser som kom springande meddragna pistoler, 

Nere på Sveavägen låg en man på trottoaren med en syrgasmask för ansiktet, 
Där var flera poliser och en ambulans, Nieminen sammankopplade då mötet med 
mannen på David Bagares Gata och den skadade manne n på gatan, Nieminen gick 
direkt fram till en polis och lämnade sin be rättelse och adress, 

cr-
• lf�II, e, cm blanke1ter1 e1wanc1s som fortH11n1n9st>led .  Ex. 1; Till originalpärm (i nr-föl jd) 
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02 A1be1senhe1· 
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I grövre brottm61 
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09 8ron meo v1ll(e1 uppg1flen h01 samm1n• 

Mord Olof Palme 
OS 

I 
06 I Utskr,ltsClatum 

n Forhorsprol -xi Promemor,a 
860304 

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. 

H 

Ex 1 Till o!ii;;inalparm (1 nr.fo! Jd} 
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Anna pekar �t misstänkte \ 
mannen pa KvP:s bild t 

-kttJoma«vc,om .. 
STOCKIIOLM (KvP) Vittnet Anna var 

d�n sisla person som de Olo( Palmes i·rdare ny. 
enl i d.r kvAII hade poiisen Cortfann

inte tagit kontakt med Anna f6r alt 
.. onfronlera henne med den anhillne 41-
hinren. 

NAr KvållsPoslen "is.ar upp nA,ra bil
der av min med liknande utseende pekar 

hon direkt: 
- Oc:l kan vara hiilo, De har samma 

k.roppsbynnad. 

• J.lm i•t �r bo.n, IU 
o" l,n "�• m,i. J/11. la.J, 
1Mt 1Nr1t, lill M6rd11,t.,. 
UW\t, .  J1r tinkt" _, pi, 
Ml\a kropp O(h .. u1ia k la ,  
dtr h1" h�..-. 

Å""" itr bild,, Anna 
vf.l,,r� bor\ C6tntållt-r m,j,r k_ .  hln1v1 m,n � ml.l\lA(-h i 
:.- &Id.,, � 4 I-Anne, 

Ann1 &r dtn P'ffQft -
"'• m6rd.v1n M9l av 1111A 
villn.l\,. Rrd1ftJ' mo,dl'lllt• t.rn limft.ade hon t"I\ Micna
i.m,:,nt P' ""' m6tda, .,,m 
cnl i,rl ht,n....., 11pp(.-11,...n,: 
MC rvcnd( \Il, 

■ TYSTA VITTNET 
Hon W.111 hMo:om n:,, bi� 

OaVICI B•,:arN Pli i n'.1!.I• 
nirc mot Rt1t1".tu1�i.1 .. ,.. 
bara .-11 Jl•t mi11,..,,.,. ,•fttt 
Qu1.1,•n � s ........ ,rf"II.. 

S..-ct,n r- ..,,_,,..olt,•• 

4--enHan.H�la,m� 
ut hcf--. N1M i .in bol 
om P•lmel!IOf'det V hot! 
ivradd ra.- •" mordvcri 
i.It■ /'6n6k■ l)"N hel\lW. 

AM■ a, tu li"lff9t 
l\alM. Trw au hon �M 
p.ck...,, ut ,., Hal"d Holmfr 
rnprkt�'f'U l<wi!b,-i.-n 
�nn .;u, att .,.,.. -� ..... 
■ HALVSKUM KLUBB 

Pi ll'IOfdNIWI\ h■dt 
MIia <ll"h �""" YV\, "' 
muodi■11 _.. hon\lmgiu., � at'dan M«r• Yffl« 
tl�la. bn(.lit fr'I halw• altum klubb pl IONll'I"'"' 
''"'" 10, Anu.u .,,,.. i,,liul� 1tAIT• 
tn luwupa � liM,11M-I\ och 
h,on hlldt moh•,ll+Cl (ölil 
"'td. Har """' 141[ di..-n 
l)P av luhl d.- lwt<ll\61 i 
v&ndc hon di,...lr.l ,  H.-Mt"-J 
.,..,.. r.,,ijdc l'Md. ■ VAA KLUMPfO 

[)(' t..\da p,1,; , ni.+1Mnl( 
mol 5.,... ..... ,.,. (tw- au hilla 
,n t,ui, l"/ar pnt"I •Qlln 

fr,m 1111 o.,">d 0.11,.,,.. 

1M&M1dc,nffl&ftk� 
IJ!nl'lcandc. 

• H..-. h.dt • .,,,, att "' 
-.ir fram. 0.1. .,., halt uc.- .  
,....,,.j■r 1yct.i., indi au hrtr! 
Hr ldum,pif ,. n.l«« vis. 
Ja,: vndrllde "u(Qr hat1 
h■cu �or och vpp, 
k.n.lPJK *" tn- dtt 
vv N kallt ll'lf. titt.uar ....... Drl'I n1,1 MIMQnc, 41. 
Mri11,m hat fll haktlldt 
"'" all � li,: .  Viu, 
riU.n,tn �r lil'lo"ll lafl&tld.t 
t,1PPl(t,/'lcro,,,,d,m l.ihladt 
C�n(l1Ntnn.,,n. 

-J"C 'llll "''' pAl,1j au 
d.-n -" j"'i( J.A• .,..,. dftlu 
h..)t, ffll'ft h.l\ ff>rdf 11. 
i;lumpj,,:t, U.,:cr Anna. 

a HJÄLPA Till 
Al\� Nm)"l'ktt C91'"Vil\.lJ 

a, .. .,, >Olt � in cc be-It 
hffltw ,rr•"""• d,:ri •nhlll
rit O,i.ri1,a•ri. 

- fllJ( -.intidll(I .,. 6"' 
11,U1,.,.. .i.nnt, Mor .. 1111, .,,..u 
v+U J� JIIV• alh r , ·# att buba 

1 111 .. , ,,ot>rd,W'\'tl .,-il)jl. 
NJorl�•11Jo1i.<·11,,n,,,,..,.,,... 

,1�1 tot1jld., \IPP ,.,at1in11,-

••• •• •  • -..• < • • ..- . .  •-., '-•"••• ... ,- r • •  ,' ,... ••.:,. � �.;.. 

Wninctl'I bad dt -,1"'"°"'-�-
• Sc-d1ri, pi .O,ndtlf'l"l'I, ,ri.-rt,-11., d, miJ i r'94.oo 

&rw .. , ja, 16mn..1 b&ck 
,._., oril i.tkfotuwml'tlff 
N'dan pi �11•"• N:lr ll-i.AA1,m &l'lh614 
hlladN NIN in ror tf\ W'il l ,  ...ii(lnfron!Jlioo,, - Ja,: tul'ldc IM, '"'k• ut 
Ngon ,n....--n i-i lr11, J4.c 
mordattN an.siklc. ali d(,,.. 
d11,:rn llu�, j1J irit, �1 -p.a !Ml, �au.u Ann.a, 

■ MÅNCA FOTON 
Ni, PKK,,1>Am ien,,.tt 

bil..., M.lffl -' tkl�la k.llffl 
pul iwn •·id h·• t ilVillon 111 1  htn._ a,""'11,p&au,, 0... 
� .. m..-d IC buntar """1 
(OIOJrali,rr, -All• p,1 poliN"� hildtr 

Nit""_,, 1ur\1,. � .,., 
m)1''t.n 1vU1muJ\is;a och 
I.i, .,.tt, AnM. M""' j1111 
Mud r.� vid mill t,1pp{UI• 
l\lf\t 1111 d"11 "'- jaj! M'U 
al\1>,�h..-n •••t J""f\ak., -U.tovarlk-11t1tt d 1n• 
trf,J,. ... •tadt• ..... l (r\" .  

AN\ 1 lflt Offl ud hon 

�. Kon t&&.ck a)dric 
IJttd f\qon, 

- Åndl l)'cude.. '" ,.. 
d� pi K.,._,.. B 
t■t i INll rianwi An-. � 
Wn,Dl�Jai�
Hol�n boll ftlffl d.-t hadt 
ind.a ll'Olt f6r 14,,c\. ,., b.
�� 1111 jac � i Ka,  -� 

■ TOTALT SVIKEN 
Nu har ckt. Jiu !nff ltl 

.... 1r wd■,n poliNn hOirdt 

... _,. t.11 Anna. 
• Oi-har .. .,;i vtklill' a , .  

rounl.a mol ml(, HaN 
llol�r tia,, svik• ffilC � 
1.11Jt,-...-dt�ml1 
�-altw-k�. 
tior, mtd 41,hinc," llr.lllN 
j.,,11 .,...,.•li•- u119. 

Annat "'�""""" har 
1,o,1.all (Oflr,,.l ;  911 ht"-9)'rl 
p4 poliwn.. � Udi•-var 
l'i(OI W')'UI, Ml li ... P' I nO
dof.N, •l.lnd. 

-Om jac nt.i.PNr" blir 
Vl\lN' l,11 � &""-! i 
r,ami.dtn 1V JII udri1 till 
p,.,lown. 
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Krinsp Per Gustavsson 

09 Brou med v1lke1 uppg1t1en hor wmman• 

Mordet på Olof Palme 

SPANINGSUPPSLAG 

i ;rövre brottmil 

04 For111äU· □ nuigl018d 
1 uoi:,9111,1amnare (eflttnamn och f0matnn) 

os 
� 

1 Ulak.nttsdatum 

S,CI nt .. �. 

06 Loo&nde nt 

558 

110 I sak 

n Fomo,si:,ro1 I I Promemona 1989-04-13 GS 

Hon höres i Palmeutredningen. 

Protokoll fört vid förhör med, 
kallskänka NIEHINEN, YVONN: Anita, 550616-3228. 

Boende Domarebacken 14, 2 tr. 145 57 Norsborg, 

tfn 0753-84354. Anställd Domus, Skärholmen, 
Cafe Domus, tfn 08-710 03 80 ankn 28. 

Hon höres i sin bostad, måndagen den 

10 april 1989 med början klockan 18.10. 
Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson 

och krinsp Inge Uvemo/RK-A2. 

Inga övriga närvärande. 

Bandupptagning. 

' Nieminen informeras vidare om att hon skall höras i anledning av en artikel i 

tidningen Kvällsposten, från den 15 december 1988. Enligt artikeln har tidnin
gens supporter Jan Bergbom visat henne några bilder på män som liknar den 41-
årige man, 
Hon har då 

som anhållits som misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. 
enligt artikeln pekat ut den anhållne 41-åringen, utan att tveka . 

På kvällen den 14 december 1988, fick Nieminen via löpsedlarna reda på att en 
man gripits misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. 

Hon fick inga övriga upplysningar om vad som hänt, eftersom hon varken hörde 

på radio eller TV eller köpte några tidningar under kvällen. 

Senare på kvällen fick Nieminen besök av en man från TV-Aktuellt, som heter 
Torbjörn Härminge. Reportern ville intervjua Nieminen i anledning av det som 
hänt. 

0 
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Nieminen förklarade för Härminge att hon inte alls var intresserad att ställa 

upp i en TV-intervju. Med detta nöjde s.ig reportern och lämnade Nieminens bo

stad. Han överlämnade dock ett visitkort till Nieminen. 

Något senare samma kväll, fick Nieminen besök av en granne i fastigheten, som 

• uppgav att han fått ett telefonsamtal från en journalist, som hette Jan Berg

bom. Denne Bergbom hade bett granne att uppsöka Nieminen och be henne ringa 

honom . 

• 

0 

Anledningen till att Bergbom ringde grannen, berodde enligt Nieminen på att 
hon har hemligt telefonnummer. 

Nieminen ringde då till Jan Bergbom på tidningen Kvällsposten och hon fick då 

klart för sig att denne reporter ville komma och intervjua henne, med anledning 

av de iakttagelser hon hade gjort i närheten av mordplatsen, den kväll då stats
minister Palme hade blivit mördad. Reportern undrade också om Nieminen åter 

blivit kallad till förhör hos polisen, vilket Nieminen förklarade att det hade 

hon inte blivit. 

Vid 21-tiden samma kväll kom Jan Bergbom hem till Nieminen på Domarbacken 14, 

Norsborg, tillsammans med en fotograf. 

Reportern intervjuade Nieminen angående de iakttagelser hon hade gjort under 
mordkvällen. Efter intervjun så förevisade reportern tre stycken olika bilder, 
av för henne, okända män. 

Nieminen uppger att de tre olika bilder hon fick se, förevisade� stycken 
olika mäns ansikte. Man kunde se ansiktet och en del av männens axelparti. 

Hon uppskattar åldern på de tre männen till cirka 40 till 45 år. Minnesbilden 
är att en av männen på fotografierna, var något ljusare i håret, än de övriga 

två. Mannen med det något ljusare håret, hade också en mustasch samt kraftiga 

kindben . Nieminen uppger spontant att mannen hade ett finskt utseende. 
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En av de båda mörka männen, så minns Nieminen att en av dem också haft mustasch. 

Då reportern undrade om Nieminen kunde peka ut någon av de tre männen, så för

klarade hon att hon aldrig sett gärningsmannens ansikte under mordkvällen. Hon 

förklarade att det hon kunde peka ut var mannens kroppsbyggnad, kroppshållning, 

samt hur satt han var. 

Reportern undrade ändå om inte Nieminen kunde peka på någon av de tre männen . 

Nieminen pekade då på en av bilderna och menade att om det var så att det gäll
de kroppsbyggnaden, så kunde det vara den personen hon nu pekade på. Hon för

klarade samtidigt för Bergbom att personens ansikte var helt obekant för henne. 
Hon tillägger vidare att alla de tre bilderna som förevisades henne av repor

tern, var helt obekant. 

Nieminen har aldrig tidigare sett någon av de tre personerna på bilderna. 

Beträffande den person som Nieminen pekade ut på fotografiet, så var denne den 

mörkare av de tre och som bar mustasch. Denne man var den man som var mest grov 
runt själva axelpartiet. Detta var ju också det enda som Nieminen tittade på, 

eftersom ansiktet inte sade henne någonting. 

Efter det att Nieminen pekat ut denne man, så uppgav reportern att han var 

identisk med den 41-årige man, som anhållits, misstänkt för mordet på statsmi
nister Olof Palme. 

För någon vecka sedan, troligen i början av april månad 1989, så tittade Niemi

nen på TV 3 och fick då i samband med att ett nyhetsprogram visades, se en 

bild av en man. Bilden som förevisades i TV-rutan, kände Nieminen igen, som 

varande den så kallade 41-åringen, vilket reportern som besökt henne berättat. 

Nieminen uppger att hon kände igen bilden direkt, såsom varande samme man som 
hon pekat ut på fotografi för reportern Jan Bergbom. 

Telefonnummer till reporter Jan Bergbom är 08-13 20 80. 
� 0 
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Efter att Nieminen lyssnat igenom hela förhöret, så uppger hon att åldern be

träffande den ljusare av de tre männen, på de fotografier hon förevisats av re
portern Jan Bergbom, skulle var omkring 48 till 50 år. 

Förhöret avslutas klockan 19.05 . 
•• 

• 
) 

, 
• 

F = Förhörsledare 
N = Nieminen, Yvonne 

F. Nieminen, du har ju varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in 

din berättelse här på bandet och sedan har du ju lyssnat igenom förhöret 
en gång och vi har gjort tillägget du bett om. Så jag tänkte fråga dig, är 

det riktigt det vi har talat in och godkänner du förhöret? 
N. Ja, jag godkänner förhöret och det är riktigt. 

F. Nieminen, du ville också göra ytterligare ett tillägg till din berättelse. 

N. Anledningen till att jag ställde upp på den här intervjun, det var att jag 
ville att Kvällsposten skulle publicera ett öppet brev till Hans Helmer och 
det var ju i princip det jag ville att dom skulle ta upp då. Nu publicerade 
dom delar av det brevet i Kvällsposten, söndagen den 18 december -88, men 

tyvärr inte hela brevet. Så det var min anledning . 

Brevet som Nieminen ville ha publicerat i tidningen Kvällsposten, skrev hon av 
den anledningen att hennes namn publicera.ts och förekommer vid flera olika till

fällen i Hans Helmers bok, "Olof Palme är skjuten". 

i Fittja som ovan 
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Per Gustavsson/krinsp. 
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Yvonne Nieminen promenerade tillsammans med Ahmed Zahir på 

Johannesgatan. De svängde in på David Bagares Gata och fortsatte 

denna västerut, på den norra trottoaren. När de kommit ca S meter 

in på David Bagares Gata upptäckte Nieminen en man som kom spring
ande i motsatt riktning. 
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Nieminen fick intrycket att mannen var jagad. Han vände sig om 

2-3 gånge r .  Medan mannen sprang, försökte han stoppa ned eller 
t a  ur något ur en liten väska, som han bar i vänster hand.  
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Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir fortsatte över Malmskillnadsgatan. 

De hade h u nnit en bit nedför trappan mot Luntmakargatan, då de 

mötte en annan man. Han frågade om de sett en man springa för bi. 

Nieminen svarade då: '' Ja, han sprang rakt f ram ''. Mannen de mötte 

i trappan senare identifierad som Lars Jeppsson. 

På bilden syns från vänster Ahmed Zahir, figu rant föreställande 

Lars Jeppsson samtYvonnen Nieminen. 


