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i{O§TTOLL AV ENCSTA.§§ UPPI}I'?§]t ÅY3E§§1}8 S1§ §Ä}tYÅäO ?Å BACI?TSPL{T§T}'I.

;i4. iör'hör meil Engs t::crn C** 2314 1p*6 bereC,4es han ::11fä11e att. i
lctonontage över perscner sc::': uppehå111t sig på hro:tsplatsen, peka

u t 11 e han lgenkände . §nga trSn :'aag*::aCe f ö: fo togra il er på Lars Je;sson ,

He1*na Lähde, i(arin Jchansson sarnt Ånders §jrrk:,lrar.

Jsn ånilerason har färerl.sa*a §&§r§* fotosaall.ng'. &.n reagrr**,6 §6r &rgrtröcr
fot*grafl och Iäsne,öe äserl en reitog$relae fliir åaa persoaens uppträdende på

brattsplåtsen.

§ anlaånlr:g e,v oranetå*xå* *cråe åct kansla håll"c,s f§r ?l"eat att §ng*år§r

,.uppebålllt slå,pi Sq$t-*§le!q?q .1 ealishet se4 ejp., å§r§§rqetsap'

rrc§§§ §I&r§§§r§ x§§§ xm §§§I§§*§r§§ §å§ rå §å1r{§ §å&re§ §å:!**

Dat var aea e41. p*qxp1.åqhe,.t iqle §!r#-"*§q!,q{,ry sqq -{:t?fg. §*?*,*arf s§i}3
f*PS,:*§.,Pryfry. ?-ti' §tt §r f,crtf,s**aila.xyoket oeäkg-.r! oa-ile*'§y $*tna§*
§rn ala "toa e§tt*. §isralexa*auppCtf,:be*ea ååpq§ml"asssåa**§§i*ag*eqlg*iåe*-
*r&:l fråu lJ*ralrua akl.anJ*cka1 vlE ql"Lka typer av täckJaakor ttll ?"årrSB

*§rk* rooka,r. ?lt*aen**å:rils*e §J§rkaa,a ocb §agn §arelJ.asr vll"k* Lååa pad"

säk*rbet b§r.b* eett dgrrrfrrg§&åffistlr är båda oeäkre på v*rt !:*a b*i1a f$r
k1§dsel.
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§rr#,q{§}§*.&,Y § , "

?rsranr §åssLaea hs.r f§rerlsata rtå f*togr*,f,å från §xpree*cär *å nålk*t
#

§ttg: §nsptr$x §r arbl3.&ad å il* kl.äåer k*x sässr råg b* äurlt på §vä3.Len

dan 2§lä 1,86, §rrgxträrs aä*åkt6 yår raskarat vld konfroata*åsästr.!1-.
fälLe**. §esu1

praiek*L1,

§ng*tröurs besök i åerae
gåftar av vikt fraak**
rata f§rhiirspretokclJ".
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I dagelägpt är det dock o6ör11gt att korna fråga närtrare hur gärnlnga-
Eentron var klädd. Det kan dock konetateras att nlnst I peraon varlt
kIäalil på ett llknande sätt aon Engetröa. Det var rlen peråon son l{lenlnen
nötte på Davtd Bagarea Gata. I!ågan ou iletta var gärnlngedannen går t
«lagsläget eJ att besvara.
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