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Adress

. Stu-

derar vid vld
Göteborgs univeraitet.
Förhöret är t¡åtlet tisdagen den '14 mra
1989 msd bärjan klockan Og.tO.

Förhörsplats är poliehusct i Göteborg.

Förhärsledare: krinsp Thomas Carl.saon

och krinap Atf Anderason.

Bandupptagning.

Pihlgren informeras on att förhöret avEer hennce iakttaqelser den 28 februari
1986 vid biografen Grand i Stockholm.

Pihlgren koun¡ner fortsåittningevis i förhöret att kalla" I.

I berättar att hon den 28 februeri 1986, befann eig i Stockholm för 'att

häIsa på kenrater. Hon bodde hos adreeE

i Häqereten. Vad hon idag minne, eå är det inte eå mycket av hur hon kon till
biografen, men hon ninne att hon och en kamrat, som idag hEter

hette tidiqane

-

, atod i kön till bitjettkaeean på rbiosrafen G¡and-

Då de stod i kön obeserverade de plöteliot mskarna PElms i folkmeessn. !{akar-

na Palmo atod i aaÍrna kö, för att köpa bilJetter och endast med två,/tre psrao-

ner e$ellsn dem. Här vitl l""servere eig och säga att det är inte säkert
att det ver i kön till biljettkaesann utan dEt kan lika väI vara kän till in-
eläppet titl biografaalongen ellEr det kan också vars i kön till kioeken.

Itillfrågaa om hon minns hur rnyeket klockan var, då de kom till biogre-
fen. Hon säger ett hon har inget mirne av detta idag oc'h hon säger att fil-
nen började för¡nodligen klockan 21.00 eller 21.15. Hon veü dock ett de ver i

Oqo¿ tid till biografföreställning"n. Iberätlar stt hon har inga eom hslst
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minnen av att något speciell¿ skulle ha inträffgt under hennes väg till bio-
grafen el-l.er runt bÍografen Grand.

I iJl:;kiilt$di¡l!rrl
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t till väneter i bio-
räknat. Anneli berättar

Iberättar vidare att hon minn6 att hon och I eat
grafen ganska långt fram, fe¡n/sex bänkrader från duken

att hon inte såg makarne Palme inne i biografsalongen.

o

o

o
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Då fi}nen tagit -gg!, får I bråttom. Hon skell baeöka teatern Sputnik,
belägen Dtibelnsgtan oeh där träffa några end¡a kamrater, för att sen en tea-
terföreställning, som börjar klockan 24.AA. Hon har inqen klocka och inte I
heller, varför hon skyndar sig ut och är bland de första som lärnar biosa-
lonsen.! kor¡rner något efter. DåIksrsner ut i foaJén, söker hon efter
en klocka att titta på, så hon får rätt tíd, nen hon kan inte hibta någon.

Hon eäger vidare här att antagligen var det folktomt i foajén, eftersom hon

inte frågade någon där efter klockan. Hon komrer dock inte ihåg exakt hur det
eåg ut idag. I"åg dock att det stod folk utanför loajén och dörrarna
ute på gatan, varför hon gick dit för att ta reda på hur mycket klockan var.

Iberëittar att då hon kom ut, utenför dtirrern til.l foe-ién, så såg hon ett
antal personer. Hon kan inte säga exakt hur mianga peraoner det var, men hon

säger epontant att det var i.nget folkhav, såna sorn blir eFter att biografföre-
ställningar slutar, utan det var rner normslt, folk som paaserade förbi och

några som stod utanför.

DåI ko¡n ut på getan, så såg hon t,vå eller tre män som stod lite grann

snett vänster ifrån dörrarna sett.. Hon beetämde oig för abt Fråga en av deasa

vad klockan var, varför hon och fråqade hur mycket kloe-
, kan var. Mannen hade då segt att: " í11 I
' I som inte trodde att mannen hade hört vad hon hade sgat, frågade om frå-

gen hur mycket klockan ver oeh fick titl svar saímå svar s¡om första gången.

I Ifick inte reda på hur rnycket kl.oekan ,.". I vände sig om och gick
Fram till erl_gllf¡lgJgtn, Bom stod vid husväoqen alldeles till vánster om foa-
jén, cirka ett par tre meter ifrån clen föregående rnanrìen hon hade frågat.

, pen här mannen fick hon syqr av, på hur mycket klockan var. Hur rnycket klockan\/
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var, korlrner inte Iihåg idag. I och med eb! I hade frågat och fått
sver på ved kloeken var, €å däk Li upp och de gjorde sällekap därifrån.

I fick nu klart för sig att hon inte hade så bråttom tilt teate¡n. Där-
ftir gtck hon och I tilf restauranten Tre Beckar tror f ideg, för att
där drieka en ¿il. Den Pub eller reataurant som de gick till, ligger i al.la
fall öster om Sveavägen, från Grandhuget sett. På Puben stannade de i eirka en

halvtirc, varefter I begav sig lill teatern. lfuruvida!var med under

denna pronenad fren¡ tiu teatern, komner inte ! ihåg. hon komer däre-
rnot ihåg att linte var med på teaterförestäIlningen. Do kan aålcdes ha skilts
utanför Puben, detta är dock osäkert.

Signalernent på mannen vid Grend.

beekriver mennen eåeom rpllan ,0 till 4O år och närmere 40 ãn f0. l4sn-

nen var lång, F¡inst 190 cm. Han hade nornsl kroppebvqqnad och vsr iklädd en

svart euer nútrkbrå, lta Fatl ei|rk rocktiknânde I tror sig
korma ihåg att, rocken var uppknäppt vid tlltfället. I'lannen var svene¡k och

tarade evenaka utan bryt,ni.q. I kosner inte ihåg 
"tt o,"nnãilñre si.g

glasögone1lermustaseheI1erskägg'Mannenh"d".r

Ikomner inte ihåg eventuell huvudbonad ollsr om nann€n bar på någonting.

Itillfrågas om ht¡r hon upplevde mannens beteende på platsen. Hon säger
då ett hon kan inte säga nånting annet, än att hon trodde att han hörde ihop
med de ävriga allar den sndra mennan. l,lennen verkade inte vera spaeiaJ.It upp-

tagen, eftersom I gick fram och frågnde vad kfoekan var. Mennen hade

stått vänd ¡ned anaikùet mt biograflen. Det fenns dock inget anmärkningsvärt
i hans beteende, 

"o* Ikan korma ihåg. Hon beskrlver honom som en evengk

i npdelklaessn oeh som var hyggligt, kl¡idd.

I tilrfrågas om hon skulle känna igen mannen, vid en evenLuelL fotokon-
Frontation. Han säger då ett hon har minne av mannene ansikte att det var
ovalt och llbe långemalt med eventuellt markerade kindknotor. Hon säger atl
om hon Fick bläddra i ett eånt där fotoalburn, så skulle hon kunna vísa oee

typen på den person som hon hqde sett, dock inte med säksrhet ta ut att del
O
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vsr ju8t den pereonen.

När det gäller rnannon som hon fick evar av vad klockan vsr, alltaå man numsr
tvån så beekriver lpn honom, såsom kertare
var ing6n ungdom, utan Bnarero över 40 år,

ãn dan första, medellängd, mannen

O

F

P

rigt eå *" I inget minne utav danne nen.

Ittllfrågas om hon såg mekarna Palme, efter biografförestätlningen.
Hon sägar då att detta gjorde hon inte. Hon oetf digkuterade film€n eftaråt,
som man i reqel qör när ¡oan har varit på biograFförestätlning. I har inte
gjort några andra iakttegeJ.ser under kväIlen. Hon ninns stt dat var väIdigt
mycket polisbiLar ute då hon lämrade teatern, det är all!.

Förhöreledsre

Pihlgren, I

F Ja I du her hört vad Jag har läst in på bandet?

P. Ja.

f. Godkärner du det son det år eller vtll du ha det återuppspetat för dig?
P. Näe, det är bra aom dat är.
F. Då avslutar vi fiirhöret klockan 10.10.

Göteborg som ovan

Thsnas Carleson/krinep.

samt atl fi¡Ênnen ver gvensk. I öv-
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