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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 
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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) 


