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Uppföljning på L 1061 

1986-04- 17, kl 20.05 sammanträffar kriminalinspektör 
Torbjörn Säfström med Dager utanför biografen Grand, 
Sveavägen. 

1986-04-21 

Dager får visa var han iakttagit de personer som uppgivits i 
tidigare förhör (se skiss som bifogas). 

Dager uppger följande: 

Dager och hans fästmö hade den 28 februari 1986 sett en 
teaterföreställning på Stadsteatern. Föreställningen hade 
slutat klockan 22.45. De har sedan promenerat Barnhusgatan -
vänster, Drottninggatan - höger, Adolf Fredriks Kyrkogata -
vänster Sveavägen. De kom att gå på Sveavägens Västra sida. 
De gick Sveavägen i riktning mot Norrtull. 

När Dager och hans fästmö kommer till korsningen Kammakar
gatan - Sveavägen lägger han märke till en person som stått 
vid busskuren som är belägen utanför Kulturcirkeln bokhandel 
Sveavägen 41. Denna person kommer att gå 4 - 5 meter före 
Dager. Därefter korsar personen Dagers väg och går fram och 
ställer sig och tittar in i ett av bokhandelns skyltfönster. 
Dager lägger märke till personen eftersom han själv tänkt gå 
fram till skyltfönstret. När han ser att personen redan står 
vid skyltfönstret ändrar han sig och fortsätter att gå 
Sveavägen norrut. Han har iakttagit personen i cirka 10 
sekunder. 

Tidpunkten för iakttagelsen är 22.50 - 22.55. Han stöder 
denna tidsangivelse på att han skulle träffa några vänner 
vid Roslagstull klockan 23.00. Dager hade något tidigare 
tittat på sin klocka och sett att han omöjligt skulle kunna 
hinna till Roslagstull i tid. 

Signalement på personen (person nr 1) 

Man, 160-170 cm, 45-50 år. 

Klädsel: beige keps "bullig" med stor kulle, med stor knapp 
högst upp. (Dager verkar inte säker på denna iakttagelse). 
Täckjacka som gav ett "smutsigt intryck" i grå- blå färg • 
Jackan var knäppt, kragen något uppdragen i nacken. Jackan 
"gick nedanför stussen". Dager kan inte ange byxornas färg. 

Övriga iakttagelser rörande personen 

·, 0 

Personen gav ett "härjat intryck". Han verkar vara en person 
som hade. "arbetat hårt". Han såg ut att vara "turkisk 
invandrare utan utpräglat turkiskt utseende". Mannen "sköt 
upp axlarna" när när han promenerade. "'.l � 
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Dager har inte sett mannens ans ikte. Han kan inte utesluta 
att en del upp g ifter han lämnat om mannen kan vara 
felaktiga. Det är mera ett " intryck av personen" som han har 
sett. 

Person nr 2 

Dager uppger s ig ha sett en parkerad personb il på Sveavägen 
utanför bokhandeln. En kv inna har kl iv it in i b ilen. Kv innan 
var "festklädd". 

När Dager och hans fästmö har passerat b iografen Grand 
lägger han märke t ill två personer, som står v id en telefon 
k iosk. En man står i telefonk iosken och bläddrar i en 
telefonkatalog. Den andre personen står omedelbart utanför 
telefonkiosken. Männen verkar samtala med varandra. 

Mannen i telefonk iosken beskr ivs (person nr 3): 175180 cm , 
30-35 år, mörkt lock igt hår, normal kroppsbyggnad. 

Klädsel: Beige poplinrock, "välklädd". 

övr iga iakttagelser rörande personen: 
Mannen såg ut som "en student från L ibanon". Kan inte ge 
någon ytterl igare beskr ivn ing. 

Mannen som stod utanför telefonk iosken beskr ivs som (person 
nr 4): 35 år, 195 cm, ljushår ig "spretande hår", välbyggd , 
tunna glasögon, "m i l itärglasögon". 

Klädsel: svart skinnjacka som g ick ner en b it "nedanför 
stussen" Bar på en ljus axelremsväska i tyg. 

Övr iga iakttagelser rörande personen: 
Dager tyckte att personen påm inner om en person som han 
känner vid namn Johan L indvall (sångare i gruppen Aston 
R eimers r ivaler). Dager träffade Johan L indvall på en fest i 
m itten av februar i månad 1986. Dager tänkte gå fram för att 
hälsa på mannen stod utanför telefonk iosken. Men när han 
kommer närmare ser han att det inte är rätt person, varför 
han fortsätter Sveavägen norrut. 
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