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Under tiden november 1993 - mars  1994 har undertöknad tillsammans mst krinp Ewa-
Marie Aghede gjort en bfldrekonstruktion avseende makama Pälmes rörelser under kvälle_p
_dep__ 2_8 fep_p]qri  1986 samt vittnesiakttage|ser i anslutnin_g ti]1_ _f!§Ltta.

Rekonstruktionen har skapats i dataprogrammet Freelance Graphics cx}h är i två delar.

Del 1 avser makama Pälmes promenad ffin bostaden till Gamla Stans tumelbanestation,
tumelbanefTarden samt promenaden fiån Rådmansgatans tumelbanestation till biografen
Grmd.

Del 2 avser skeendet i cx}h utanför biografen före, under ¢h efter filmföreställningen.
Vidare makamas promenad längs Sveavägen, mordet samt mördarens flykt t.o.m. den sista
sä]m iakttagelsen av deme.

Rekonstruktionen finns sparad i RKP:s PC-nät, katalog 1. De båda delama Hgger i varsin
presentationsfil benämnda OPGS83 resp.  OPGS84.

Utöver detta finns de utprintade på såväl pappers- som overhcadmedium. Detta materid
förvaras t.v. hos krinsp Aghede.

Sta€kholm
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Rikskriminalpolisen
Rotel A
Krinsp A-H Gustafsson
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REDOVISNING AV BILDREKONSTRUKTION

"  Vilken väg tog Olof Palmes mördare?"

Rekonstruktionen visar olika personers  iakttagelser efter kl 23 ,21,
den 28 februari  1986.

®

Vid framställan har Krkom Jan Olsson och Dr Ulf Asgårds rekonstruktion
av tid och händelser den 28 februari  1986 används samt ytterligare  vittnes-
uppgifter som tagits fram ur förundersökningsmaterialet.

Materialet är tänlst att användas som diskussionsunderlag  samt för
självstudier av enskild utredningspersonal.

Materialet är framtaget i två exemplar,  originalhandling samt overhead.   * /
Materialet innefattar 69 sidor text och bild.

Stockholm den 7 september  1994

m-Helene Gustafsson,
ric-\
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EAD 2501

®®

ffiträx Sftffir ti©t ä#

®®

är hffis ©n b©kant på Johannesplan 5.
k®mmer ut genom porten hör han dovt att tvä skott

avlossa§ i snabb fäijd.

Enligt polisutredningen är klockan  23.21  när skotten avlossas.

Hans hund §pringer sin väg och in i parken "1 höger ®m Johannes kyrka,
Eft©r någon minut lyckas han fånga in hunden och går sedan följande väg.

Genom parken, k®rsar Johannesgatan, nedför Jutas Backe, till vänster Ft©g©ringsgatan,
Birger Jarlsgatan norrut, ö§termalmsgatan, Bragegatan fram till bostaden på Odengatan,

är säker på att han under sin första del av promenaden inte seft en
människffi*

Han kan dock ha mött någon person ®ch sett någon förbipasserande bil på
Birger Jarlsgatan.
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EAD  1 173

®® ®®

var ute och rastad© Sin hund på kvällen den 28 februari 1986.
Ham lämriade bostaden på #å kl 23.15.

Han går F}egeringsgatan- David Bagare§ gata- Malmskillnadsgatan.
När han kommer till korsning©n David Bagares gata och Malmskillnadsgatan
hör han två smällar.

#®risätter sin promenad fram till Johannes kyrkogård.

Han uppg©r att det finns en och annan människa ute.

-tar sedan Drottninghusgränd- F=egeringsgatan hem till bostaden.

Han är ute med hund©n ca 30 minuter.

| uppger §ig ha dålig §yn.
5
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E  15-1

®® ®®

C)mkring kl 23.21

Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir lämnar lämnar en klubb på Johannesgatan.

De svänger in på David Bagares gata och går västerut mot Malmskillnadsgatan.
När de gått 5-6 steg på David Bagares gata kommer det en man springande mot
dem på motsatta sidan av gångbanan.

Nieminen får intryck av att mannen är jagad. Han vänder sig om 2-3 gånger under
tiden han passerar dem. Han sprang inte speciellt fort. Han hade nedförsbacke.
Mannen försökte stoppa ned eller ta upp något ur en väska som han bar i vänster
hand. Mannen gjorde rörelser som han med den högra armen sökte dra upp ett
blixtlås. Mannen hade jobbigt att springa.  Halkade till pga snömodd.
Mannen tittade inte på Nieminen och Zahir .

Beskrivning av mannen:
Ca 35-45 år, ca 175-178 cm lång, Ijus hy, satt eller grov kroppsbyggnad.
Mannen var iklädd mörk rock, troligen svart, uppknäppt och fladdrande.
F}ocken var ungerfär till knähöjd. Den måste varit av något tunnare material.
F]ocken var mörk även på insidan.  1 övrigt var mannen helt mörkklädd.
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EAD 1094
D©n 28 #®bruä#i  19©6.

bffisök©r r©StffiuFamg Albatr®s§.

®®

Denna restaurang är belägen på Mäster Samuelsgatan
mgllan Malmskillnadsgatan och F}egeringsgatan.

Ca kl 23.15 lämnar de tillsammans restaurangen
för att gå till Bolaget i hömet Birger Jarlsgatan - Tegnergatan.

De går Mäster Samuelsgatan österut mot F=egeringsgatan.
I   hörnet Mäster Samuelsgatan - F3egering§gatan finns en
digitffi!  k!öcka.

= ti«ar på klo#kan som visar 23.1 S.

= ööh | #Örisätter gående F=egeringsgatan
nörrut på västra töttöaren.
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Klockan 23*25.   .          . ®®

Ca 10-20 meter in på F!egeringsgatan strax efter korsningen
David Bagares gata bli#| påsprungen bakifrån av en man.
_ uppger att:
H®ffi g#r på vänstra trottoar i riktning norrut.

går till höger om henne och håller  henne under armen.
När hön blir påsprungen snubblar hon till, men ramlar inte.
Hon utropar " drullputt ".  Efter ca 1,5-2 meter vänd©r sig mannen
om och stirrar med arga ögon på henne*
Hon   rä«ar  till   kläderna   och   vänder  sig   till   -'-'--'-'-''_'  ____ _____________________________Ö

När hon sedan tittar upp är mannen borta.
Hon är säker på att han inte forisatte F=egeringsgatan norrut.

uppger att:
§nubblar till och tar ett steg ut i gatan.

D©t kommer en man bakifrån och stöter till henne.
Hon blir arg och säger något till mannen*
Mannen mummlar något och fortsätter omed©Ibart i rask takt
ffiegeringsgatan norrut. Mannen snubblade till.

riktar under några sekunder §in uppmärksamhet mot
När han sedan tittar upp är mannen boria. 13
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0
av den ®känd© mann©m®

®®
beskrivning

111 uppger:
Man# ca 35-40 år, min§t ca 175 cm lång. fianska kraftig i ansiktet.
Orakad.
När mannen vänd© sig om kan han ha haft händerna i fickoma.
lklädd mörk jacka,rock eller parkagliknande plagg §®m räckte
till halva låret. Mö§sa eller luva s®m täckte hela huvudet.
Hon kunde bara se hans ögon och nedåt.
F}örde sig lätt trQts att han såg satt ut. Han var något lutad
när han rörde sig.
Marmen var mycket stressad.

_ uppger:
Mäfi#  178m 180 cm lång, ganska kraftig kroppsbyggnad.- upplevde personen som mörk, utländskt ursprung,

mörk våion.
lklädd mörk täckjacka som gick ned på halva låret; typ
"seglarjacka".

Svag minnesbild av sömmar sydda i rutor.
16
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Avsnitt L 2489   ....
......................  o€h                           .................  är  den  28  februari   l98S  på  Biögraf  Grand.

::es:rb:ols.:,:::re®ns.täJ,ärj,iT::naä,:trård,eär::aToif®Emb:oenr3:o:opa:::.e
De går ut på Sveavägen och går den norrut till T©gnergatan §om de forisätter
österut fram till F}estaurang Tre Backar.
Klockan är nu ca 23.16.
Efter ca 5 minut©r lämnar de Tre Backar.

Klockan är nu ca 23.21.

De går fram till Döbelnsgatan och går den i sydlig riktning.
1 korsningen Döbelnsgatan - Kammakargatan hör de musik från Johannss Kyrka.
De går Kammakargatan i östlig riktning mot kyrkan och sedan Johamesgatan.
NäF| och |befinner sig ungefär mitt på Johannesgatan kommer det
Wå poliser springand© emot dem
Poliserna f rågar om de sett någon person. De uppger att de inte sett någon under
sin promenad.

| Ö€h ||förisätter fram till några trappor som leder ned
till  F¥©geringsgätan.

De forisätter F]egeringsgatan söderut fram till Kungsgatan.
19
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EAE  119 ®®
bosatt på

®®
fi går d©n 28 februari  1986 ca kl 21.45

till videöbuEik©n CasablanSä på ffiå#mansgatan.
Han had© stämt träff medI går Johannesgatam öv©r Jffihannss kyrk®gård, fram till Döbelnsgatan
vid Franska skolan. Döbelnsgatan i nordlig riktning fram till Rosengatan
som han går fram till Luntmakargatan.  Luntmakargatan i nordlig riktning fram till
F}ådman§gatan och videobutiken.

Vid ca kl 23.15 lämnar han o£h | videobutiken.

Dg går exäkt Samma väg tillbaka till Johanne§gatan.

| Ö€h | går över kyrkogården när de kömmer till sydöstra hörnet
av kyrkogård©n mäter de Wå polismän sQm frågar om de §ett någcm eller några

per§oner som sprungit*

| uppger att han inte sett någon eller några springanc!e personer.
Pöiisema var iklädda uniformsbyxor o€h läderjackor,

Ca 5 minuter senare ssr|| blåljus och polisbilar ut© på Johannesgatan.
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EDE 9645
Den 28 februari 1986 ca kl 23.20 lämnar Klas Brewitz sin bostad på Tulegatan
för att gå till videobutik Casablanca som ligger på F}ådmansgatan.
Brewitz går Tulegatan-Odengatan-Döbelnsgatann F}ådmansgatan.

När Brewits kommer f ram till Döbelnsgatan 63 ser han på håll att en
man kommer springade Döbelnsgatan norrut.
Mannen springer F}ehnsgatan till höger ned mot Birger Jarlsgatan.

Sign: man, ca 30-35 år, ca 175 cm lång, mediär kroppsbyggnad, mörkbrun håriärg.
Mörk hudfärg, sydländskt utseende,men kan vara svensk. Markerade drag vid
kinder och ögon.  lnsjunken vid kinderna och orakad.
Mannen haltade/linkade med vänster ben.
lklädd blå jacka som sträcker sig ned till låret. Bar på en plastpåse.

När Brewitz går hem igen går han Luntmakargatan.
På Luntmakargatan mellan Kungstensgatan och Flehnsgatan kör en polisbil upp

på trottoaren framför honom.
Polisen tittar på honom och fortsätter sedan..
När Brewitz kommer hem vaknar hans fru. Han berättar för henne om den
springande mannen.

25
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MARKVARDSGATAN

REHNSGAmAN

®
ÖBELNSQA11ÄN

®®

Klockan är ca 23.25--23.26.

Brewitz ser på ca 40 meters håll en man so
Döbeln§gat&n. Mannen springer sedan F3eh
Birger Jarlsgatan.

springer på
sgatan mot

BmGER jARLSGATAN

1
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Klockan kan nu vara ca 23.2
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RÅDMANSGATAN

L
DÖBELNSGAmAN

Brewitz går ned till videobutiken Ca

Polisbilen kör upp Döbelnsgatan.
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EAE  1812

®® ®®

uppger att hon den 28 februari 1986 åkte taxi f rån
§öd©rmalm ti!i  FR©S#ffiurang B®laget på F]©geringsgatan  113,

Hon tittade på klockan i k®rsningen Hamngatan - Regering§gatan och den
visade 23.27--23»28.

Taxin kör FRegeringsgatan österut.
I korsningen F3egeringsgatan - Brunnsgatan stannar taxin och släpper över en
man vid ävergångstället.
Mannen sneddar över gatan och sprang med lätta steg på F¥egeringsgatans
östra trcm®ar i rikming m®t Birger Jarlsgatan.

r£agE3rade över mannens blå rock §om §åg "lebbig" ut.
F¥®#kffin pässffid© int© till mannens kläds©l och ålder.

Sign:
Man, ca 30-35 år, blekt ansikte, normal kroppsbyggnad.
Blå rock som räckte till mitten av låret.
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EAE 2268

®® ®®

kömmer körand© på F¥egeringsgatan i riktning norrut.
Vid kör§ningen ffi©gering§gatan - Brunnsgatan var han nära att köra över
man som kom springande från Brunn§gatan och rakt Över Regeringsgatan.

Mannen fori§atte sedan F}eg©ringsgatan i riktkting mot trappoma ned mot
Kunösgåtan.

uppskattar att kl var ca 23.30.
§i8n:
Man, normallängd, ca 180 cm, mörkt hår,mörk mustasch, svenskt utseende.
lklädd arinblå jacka med uppfälld krage,rödaktik norsk tröja eller rödrutig
arbetarskjorta, kraftiga alpinistskör ljusbruna eller aprikosfärgade med kraftig
sula och snörning«

35



R`

Hi



Åvsnitt EÅE 46

Trafikvakt

®® ®®

befinner sig tillsammans med sin kollega
i kör§ningen Sni€karbacken -Smala Gränd.

uppger att hon befann §ig på Smala C±ränd mellan kl 23.00-23.30.
Hön §åg en man komma f rån trappoma vid Snickarbacken och m®t
Birger Jarlsgatan. Mannen gick mitt i gatan. Ty€ktes vilja dölja ansiktet med
höger hand*
§ign: Man ca 35 år.  lklädd mörk täckjacka samt mörk keps.

Utfärdade parkeringsanmärkningar i Smala Qränd den 28/2 1986.
Kl.22.55-23.0611st.  Kl.23.05-23.1610 §t.  kl.23.35-23.46   6§t.
lakttagelsen ligger i nära anslutning till en av parkeringsanmärkningarna
23.05-23.18.
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EAE 250

®® ®®

Taxiförar® || kör den 28 februari l 986 en kund till Karelia.
Han stannar ta#ibilen, en Volvo 740, blå, strax före kl 23.30 i
korsninen Birger Jarlsgatan - Snickarba€ken.
Han ser en personbil, troligen en   " Passat" blå till färgen, i
närheten av sin bil*

Han ser en man ca 40 år med kraftigt svari här scm tar av sig en
jacka eller mörk rock* Under har mannen gn nappaskinnjacka.

Mannen sätter sig på passargarar§idan och bilen körs iväg.

Kori efteråt ser| att en polis kommer springande.
Han ser även pöliäbil Söm kommer på Birger Jarlsgatan.
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EAE  10005

®®

Jourhavande präsE
anonym kvinna.

®®

får den 5 mars ett samtal f rån en

Kvinnan uppger att hon den 28 februari 1986 vid 23.30 tiden befinner sig
invid restaurang Karelia. Kvinnan promenerar tillsammans med en man på
Snickarbackes norra sida på väg mot Karelia.
Kvinnan säger att hon ser en man som kommer rusande till en parkerad bil.
Denna man kommer från §nickarbacken och springer mot Birger Jarlsgatan.

Mannen hoppar in på passargerarsidan i en parkerad  blå opel*
På förarplatsen sitter en person.

Bilen står parkerad på Snickarbackens södra sida vänd mot Birger Jarlsgatan.

Beskrivning:
Man, mellanblond, stor vuxen.  lklädd halvlång mörk rock och toppluva.
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EAE 266ä         .        . ®®

kommer gående på Birg©r Jarlsgffitans östra sida
han är på väg till böstaden som ligger på
Han uppger att det är mycket lugnt ute och att han S©r inte många människor
eller fordon i rörelse.

När han är f ramme mitt för Snickarbacken kommer det plötsligt en man
utspringande från 8ni#karbacken. Mannen springer över Birger Jarlsgatan
snett bakom
Mannen springer mycket spänstigt och försvinner mot Engelbrektsgatan
®#h  Hum!©gård©n.

tänker aft mannen flyr från något

kom hem ringer han till sin kusin och omtalar att han är
hemkömmem
Han är säker på att klockan då är 23.45-23.50.

lakttagelsen av mannen gjQrde han ca 10 minuter innan, ca klockan 23.35-23.40.

Sign:  Man, ca 175-180 cm lång, mörkt klädd.

43



44



EAE 522 ®® ®®

| går för att sökffi | på Alexandras kontor. Komoret ligger på
Smffiiffi ffi ränd.

|| tar Hotel Palac© per§onal utgång som leder ut på Smala Gränd.
Alffixandras kontor ligger sedan mitt i gränden.
När hon öppnar dörren är hon nära att kollidera med en man som kommer

gående utanför. Mannen rycker till och §er förskräckt ut, Fäller upp kragen och
förisättör fram till Sni€karbacken. Tar höger mot Birger Jarl§gffitan*

| tittar in genom fönstret till kontoret, men ser im® |Ö Förtsätter sedan
ömffd#lbart fram till Snickarba€ken - Birger Jarlsgatan ocm in Ö©mQm Alexandras
huvudingång.
Klockan är Ga 23.43 när hon kommer in på Al©xandra igen.
Beskrivning:
Man, ca 35-45 år, ca 180 cm, §mal, smalt ansikte, tätt sittande ögon, mörka kraftiga
ögonbryn, lång smal rak näsa och mörkt hår.
Mörk tygöverock m©d ganska Smal krag©. Mörkblå byxor och mörka skor«

Detta uppslag blev Sedan för©bild för FANTOMBILDEN.
45
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EAE 46ä

®® ®®

k®mmer den 28 februari 1986 ca kl 23.30 gående
#ån Bibliötöksgatan mot Stureplan.

Det kommer en man springande från Kungsgffitffin mSt §turgplan.
Mannen verkade jäktad och han pas§erad©
söder om "svampen".
Mannen forisatte mot tunnelbanenedgången vid Stureplan.

#a 10 meter

§ign: Man, ca 30 år normal kropp§byggnad, mellanbl®nt hår.
Såg svensk ut.
lklädd jacka av täckjacksmodell vilken gick ned över stussen, gråblå färg.
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®®

EÅD  IÖÖ

®®

uppger att han och hu§trun passerade §tureplan vid två tillfällen.
Kiockan 23.05 och 23.30.
Vid något av tillfällena såg de en till synes desperat man som försökte få tag i en taxi.
Beskrivning:Man, 30-35 år,180-185 cm lång, ordinär kroppsbyggnad,cenderiärgat hår,Ijus hy.
Iklädd uppknäppt trekvartslång jacka av typ fritid. Han höll något i handen.

KIQckan 23.30-23.40.
Vid korsningen Birger Jarlsgatan och Tegnergatan höll han på att köra på en man
som gick mitt i gatan, Mannen verkade föwirrad.
Beskrivning: man, 35-års åldem, stipigt svari lite långt hår.  Ljusgrå kQstym.

49



rJ

\\

*

n-Tl--

1              STUREPLAN

1

1

'

1

1

'

50



__`..-.-.-------.---...--.1

®

"e~~~-,^,,~-,,®*-,-®®-*~,.--..-.-....-..........~...~-..-...-..-......-..----...J-.--,-----
BIRGERJARLSQATAN
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EAE 4799
Den 23 april  1986 kommer d©t in ett brev f rån en anonym kvinna.

Hon uppger att vid ca 23.30-tiden samma natt som Olof Palme blev
skjuten höll hon på att bli omkullsprungen av en man i Malmskillnadstrappan
som leder ned till Kungsgatan.
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®® ®®
EEE 9434
Den  28 februari  l986 ca kl 23*30 var                   ______________ i sällskap med tre  kamrater när han

iakttog en man på Mäster Samuslsgffitån m®Iiån Norrlandsgatan och Bibli®teksgatan.

Mannen var på väg mot Norrlandsgatan och gick på Mäster Samu©Isgatan.
Han gick fori och vsrkffi#© stres§ad.
När mannen mötör| halkar mamen till ö€h stöter ti!i | vänstra axel.
Mannen för§vann möt N®rrlandsgatan.

Beskrivning: man, ca 30-40 år]  180-185 cm lång, normal kmppsbyggnad.
Bar stålbågade glasögon.
Var iklädd pälsmössa med Öronlappar.
Marmen bar en mörkaktig täckjack§liknands ja€ka Som gick ner över midjan och
stussen. Jackan var stängd. Mörka byxor.
Mannen verkade något mörkare i hyn än n®rmalsvgnskgn. §åg §lafsig ut.

har samma

uppger att händelsen inträffar i korsningen Norrlandsgatan ®ch
Jäk®bsbargsgåtan.
Mannen går §edan mot Kungsgatan. 54
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EEE  11100

®® ®®

kom den 28 februari 1986 kl 23.15-23.20 till Restaurang Albatross*
Hön Stöti i kö utanför i ca 15 minuter*
Troligen omkring 23.30-23.35 ser hon man en som sprang förbi
Hon lade märke till mannen eftersom han sprang otroligt fori.
Mannen försvann i okänd riktning,

Beskrivning: Man, ca 40-45 år, ca 180 cm lång, kraftigt byggd. Ansiktet var kraftigt
något runt och han har en liten mustasch. Han såg läskig ut. Han såg svensk ut.
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EFE  14473
®® ®®

ffirbetar den 28 februari 1986 vid Stureplan.
H®n är lite färggnad och lämnar arbetet kl 23,35--23.40.

Hon går Sturegatan mot Vålha!lavägen för att gå till Östra Station.

Ungefär vid Limegatän lägger hon första gången märke till en man
som går på vänster sida av Sturegatan,
Hon lägger märke till mannen däriör att han är !arvigt och gammalmodigt
klädd*

hör sirener och ser hur en polisbil kommer på Karlavägen
##h vik©r n©d Sturegatan mot Stureplan.
Mannen börjar då springa mot polisbilen. Polisbilen passerar snabbt söderut.
Mannen springer över Karlavägen, fortsätter Sturegatan och östermalmsgatan
västerut.

Sign: Man, smal, lång.  Iklädd mörkblå täckjaca scm räckte ner till mitten av låret.
Jackan var av tunt material med §tora rutor,
Stickad ljus mö§sa, möjligen beige med inlägg av andra färger.
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EAE 1545i        ....
inkom med följande uppgift i d©c©mb©r 1 S$3Ö

EB®ffi #S f®bfuffiFi var han på en restaurang till§ammans m®ti T:::::==::::S

T::===::Loch|||{okänteftarnamn).
Han är §äker på att de är på r©staurangen under den tidsperiod som Olof Palme
blir mördad, men har ingen exakt tidangivelse.
En man kom in och går förbi garderöben upp för trappan som ligger mellan två
platåer och försvinner. De sitter kvar ca 20-30 minuterg men mannen kommer inte

:tn'%:unhdsenarekommerdenntvåp©rsonersom|||LppfaftarsompoHseL
De frågar garderobiären något* Det s©r ut som ®m d©nne svarar nekande.
En av polisema har §vari skinnjacka.
Beskrivning: Man, ca 175-180 cm, 30-38 år, mörkt ganska kori mörkt hår med lite
sj,älvfall, Hårda ansiktsdrag, porig hy och kall stel blick.
Iklädd täckjacka, matt blå, bylsig. Jackan slutar på halva låret.
Troligen större fickor. Ser ut som mannen har ena handen i fickan.
Kapuchong -huva som hänger ned på ryggen.

Ti:i:::::===::::::::iuppgerattdetärrestaurangHir§chenkellersomdebesöker.
ffi© kSmmffir dit vid 21 -tiden.  Fram ©mot midnatt ser hon att 3-5 uniformerade

poliser kommer in och talar med per§onalen.
Efter ca 30-40 minuter lämnar de Hirschenkeller för att gå till Åtlantic.
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kan har gjort sin iakttagelse vid ca 23.30.

Uppskattningsvis omkring 23.45 -23.50 kommer polisen in på
restaurangen för att tala med personalen.

Troligen patrull Djurieldt och Herman§son.
Eftersom de sprang F]eg£ringsgatan, Kung§gatan ®ch k®ntrollerade

portar och restauranger,
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EEEZ
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lngen konkr©t tidsångivel§e

REGERINasGATAN
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EAF 3025= ----------                  _ _______  kammer i  sin  volvo på  Döbelnsgatan  klockan  är ca 23.45.

Hån ser en man som står i trappan Kammakargatan - Döbeln§gatan.
Mannen ställer sig framför| bil. Ber att få bli körd därifrån,

| kör fram till Döbelnsgätån l 3 och sedan till nummer 9.

"Mann©n säger; du får vad som helst bara du kör mig härifrån"v

NäF| inte vill köra mannen säger denne " Vi har dålig ekonomi
för att regeringen tar hit en massa utlänningar. Jävla svariskalle* dra åt helvete."

Mannen springer upp för trappan mitt ©mot Döbeln§gatan 9 och in på kyrkogården,

Beskrivning: Man , ca 35-45 år,180-185 cm lång, mustach.  Iklädd lång mörk jacka
eller rock. Keps som var knäppt under hakan. svaria byxor och skor.
Höger arm tryckt mQt kroppen som om han hade något under ytterplagget.

Mannen försökte även st®ppa en MB 190 och en VW golf.
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EDE 59
Martin Wesslen står med sin taxibil vid korsningen
Sveavägen - F}ådmansgatan.

Det kommer en man springande i riktning från Saltmätargatan.
Mannen sätter sig i framsätet och säger på svenska;
"Sollentuna -Häggvik -E4:an".

Mannen går av vid Häggviksrondellen.

Beskrivning: Man, 35-48 år,  175-180 cm lång, grov i ansiktet.
lklädd knälång rock av trenchcoattyp.
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SVEAVÄQEN



1.   EAD2501

2.   EAD1173

®®

3.    E15-1

4.   EAD1094
5.   EAE  1812

6.   EAE2268
7.   EAE46
8.   L2489
9.   EDE964$
10.EAE119

11.EAD2236
12 . EAE 10005

13.EAE 250
14.EAE 479S

±iEAE465
ffiEEE9434
17.EAD100

18.EAD100

J&EEEl 11 Oti
20.EAE2665
21. EFE 14473
22.EAE522
23.EAF3025
24.EDE59

2±EAE1545i
2fi=EAE15451

#  23-21.

®®

¥vffiffiffig  Ni©mingn och Ahmffd Zffihir 23,21 ~-, okänd man.

ffilåg EBiw#wi##S  #3o25-"#3.åS,  ®kän# man.

111111
##h                                 r  23.30, polis.
d SällskapS å£*3Ö, 2-3 okända män.

ffiffiffigffi%ffi ffiviffina{kontakt med präst),  23.30, okänd  man._-_---
23.30, okänd man.

Änffiffiyffi kviffiffiä{ brev),  23.30, okänd man®

Mffiriin W©S§l©n, 23.48-23.50, okänd man,

_
osäker tidsuppgift 23.30, okänd man.

Pö!ispätruli k®mmer in på Hirschenkeller, uppskaftad tid 23.45-23.50`
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Ca kl 23.25
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