
l.rsoz*t- dl-t) I

Forh<iret h&lls i NOA's lokaler p&

Polhemsgatan 30 i Stockholm den 5
juru 2019 med boqan klo.k*T8,tg.

Forhorsledare : I(riminalkommissarie Hans Mel ander
Forheirsvittne: Ej tiltgiingligt.
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I h<irs i utretlningen gfrllande mordet pi forra statsministcrn olof-Patme
htlrs med anledning av sina iakttagelser och i ansluaning till biografen Crand p& Srcav[gcn
under kvdllen dcn 28 februari 1986. kal ias fo*sdttningsvis vid sitt ti I ltalsnarnn

FLI : Ja.I Vi kan v6l bcirja med liten bakgrund hur din liv sig ur vid den h;ir tiden.
Var du bodtlc nigonstans och om du v:r sambo eller ilall du bodde hernma hos Iiiriildrarna
eller hur du levde r stort.

: Mm, vid den hiir tiden si som hetcr

just den hiir dagen eh och vi besldt etr giing frlr an gn p&
bio och valde di Brdderna Mozart-forestiillningen pi Grand

FLI: Var nfrgonstans bodde ni vid tillf;illet?

Protokoll fbrt vid fiirhor med

FLI: Okej.

\--: l

\.2

f-:
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FLI: Frfln'I

J rran d& s<ider.

FLI: Okq.

!: Ia.

Iru
{^" FLI: Och den borjade?

FLI: Ja precis.

!: Ia, just det. Ja.

!: Sour vi sen flyltade in i e&er. efter det h:ir. Eh s& art efter di a* vi. ndr vi kom
till triograf, till biografen dir si, si satte vi oss i salongen.

FLt: Hur kom ni dit?

: vi &kte runnelbanan. vi refrades lran lite otika h&ll. s{ vi traffades uian{?ir

FLI: Si att du begav clig ensam fiir: bostaden. ..

I *"i, jag, jago.nlaktetillsarnmans dit.

!: Ja. Si vi korn med tunnelbanan Riclmansgatan och upp dir.

FLI: Och ni anliindsr dit ungefiir?

I ru, vad kan det ha vant? En, formodligen 20 minuter ungetlr tror jag innan,
innan fiirestiillningen s& afi vi var en kvart innan utanfiir.

FLI: En kvart inniur fiirestillningen bcirjade?

I ,r, var nog 19. l9:30. Det kommcr jag inte ihig. Jag rror det var . . .. f)er mlsre
varit 19. 19:15 kanske det var om det var l9:30.

F[,]:Ja, den skulle brirja 2t:15.

!, Jaha: Da ver tlet cn kvan innan. Dii var dcn nio di i s6 fall.

FLI : Det var ju den sena forestillnin_een.
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f: Ja precis.

f**

f',

FLI: Ja.

biografar, . .

ia just det.

FLI: Vid biografen eller vid tunnelbanan eiler]

J: Nej, vid biograf'cn. N&gra kom ifrin andra sidan Sveavigen dlir p& n6got stitle
seim, nigon kr*g fr&n det hiltet. I{en vi kom ju fran R&dmansgatans
tunnelbanestation. Eh mot Crand biograt'en dn. Se vi triiffades utanfiir.

FI-l: Sf; ni gir ftAn T- banan srieienrt ned till Crand?

FLI: Och diir strilar ni sam,rnan rned de andra tv&-

f ru och s& hade en firkopt biljenerna s& att vi delar ut biljetterna till varandra d&

s6 delade vi ut biijetterna. Eh, och di ville vi sitta ihop jag o"f och fick di
varsin biljett och vi hamnade p6 en rad och nigra andra pi lite framfiir oss.

FLl: Fram tills nu cm vi ser p& tunnelbanan och frarntdrallt niir ni kommer fram till
{ohcirbart) och under promenador ner till Grand fram till att ni g&r in i salongen.

FLI: Cor du n&gra speciella iakttagelscr i det skcdet?

!: Ne3, det gdr jag inte. Ehrn annat iin art det var vdldigt mycket fotk utanfiir
biografen niir vi kom s& vi ft)rstod att det skulle liksom vara i stort sett fullsatt den
kvillen. S& jag var, vi var lite oroiiga ftir att vi inte hade {Btt biljetter s& att det rdckte
di.

FLI: Men det iir ju flera frirestiillningar pi samma biograf dcn kr.iillen.

I, fom Det gjorde det sdke*. Det var ju en populdr film. Den var...

FL I : Nej, jag tiinktc p& amira lilmer ocks6.

!: Ja, ja det giorde det ju.

I ,u Men just infrir den. alltsi en kvart innan si var. var det ju futlt utanftir

FLI: Men ru str&lade samman meti era ka.mrater...



FLI:Ah. okej.

f, . mycket folk. Ja.

FLI: som du di tog ftir givet var sidana sum skulle p& den fiire;tiillningen?

!: Ja, exakt ja. Precis. Den, den har ju inte si mi.nga and.ra dukar. Tror bara det [r
tvi dukar i Grand. Ett. tva. tre eller tre. ett. eller. Ett, tvi, tre rror jag att det dr.

FLI: llm.

vt 
l f na*

FLI: Men inga, inga iakttagelser runt nigra personer som du ligger miirke till?
Fordon som du liiggcr miirkc till? Ingenting?

f: Nej, ncj inte d6. Sig en, en lang rnan med nigon cowboyhatt p& sig elier n&got
sldant diir tror jag att det var. lnnan. det s&g jag [ven efter och i biografen men det
var vil det enda som stack ut liksorn. Som man lade miirke till.

FLI: Ivlen han var pA samma ftirestiillning'?

!:Ja. Precis.

FLI: !'arfiir lade du m:irke till honom?

!: Han var l&ng och cr:wboyhatt var inte s&dik jiittevanlig huvr.:dbernad.

FLI: Det var inte pi mode d&?

I *.: det var inte det. Nej.

FLI: Men han.s beteende var ingenting som du tyckte stack ut p& n6got vis?

!:Ne1,det. Nej" inte.han r*,o-n-.

FLI:Okei.

Ir*-
FLI: Kan du l:imna nigon niirmars beskrivning pA den hrir mannen?

I

| ';

i, dct kan jag intc. Annat dn att just att han var

Men inte. inte hur han s&g ut eller hur han ldt.
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FLI: Och

FLI: S& pass?

f: nam.

FLI: Och nir du

f:Nej,

!: Ja.

l.

ai

FL I : Skiiggviixt? Mustasch? Glasogon?

FLI: Atder? Ld.ngd?

!: Ja &tder. 40 plus i alla falt skulle jag rro. Men...

F'Ll: Stor kille? Liten kille?

Ellcr menar du eh...

FLI: Ja och han var inte fet...

FLI : ... uta.n rtun urrllttra:

FLI: Okej, var han i srillskap med nigon annan eller?

I un, i och rned att han pratade si, med folk si kan jag frnrtsafta det. Men det iir
ingenting jag kan liksom. art han, jag s&g honom gi tillsammans mcd n&gon ellcr
s*ddr. Men han pratade ju med folk och med nigon. Bide pi vigen in och pi viigcn
ut-

FLI: Okcj. Mrirk? Ljus?

FLI; Lockigt? Rakt?



It

f n"t mirurs inte jag.

FLI: Nej okej. Jag &&gar si noggrarura fr&gor beroende p& an vi ftirsoker ju att f3 en
bild utav alla s*m har varit diir...

FLl :.. . nch fiirseiker och plocka ihop olika personer med olika beskrivningar si att
man liksom fir en, en heltickande b'ild av vilka seim har rort sig inne p& biografen
cch i anslutning till den. Si det ir ju det hir det beror pfr. okej, ni kommer in i
biografcn. Kan du komma ihig hur du sj6lv var kl8dd vid det hdr t.illf;illet'l

&.o"j Vad kan jag ha haft p& mig? Jag hadc det vanli

hur var kliidd mirurs inte
hade i alltid d6 pi den tiden.

.,. 86 ja, det miste jag ha hafr.

).

F'LI: Ja okej (skranar).

J: Det Yar nog det det var.

FLl: Ja,

I**
FLI : Och dina tvi andra karnrater. det kanske du inte har nigon koll p6 hur de var
kliidda'l

f **: det minns inte jag. ).tej.

FLI : Mcn okej. Eh ir i det hrir liiget har ni. har du eller nigon i ditt siillskap lagt
miirke till makarna Palme?

I ,u* noteradc intc dct fiirriin vi satt i biografen. I och med att de korn in ganska
sent innan, innan visningen sA att det var ju en kamrat som saH till vdnster om oss
sorn r.i kallade trrf r"nf ror jag han hette, som perade p& oss och sa',nu
korn, nu kom paret Palme" och di satt de allts& bakom oss.

flt: Oc[ dr allts& en i det siiltskaper du fums?

f , I det siillskapet som jag farurs.

i!

.t

FLI: Ni var fyra stycken somJag {iirstir det"

6

I"*-



f: Ja precis.

FLI: Och elir var Au.',"ff ochJ

f o.r, nigt;n tittI, hon som. jajustfi eh... tntef uranf
ja hon s*m blev vittne sen. Hon gick ju titl hciger. ..

rr-r,f
Precis. Eh si di san dem. vi satte oss med

ryggen &t Palmcparet di.

FLI: Ni hade Palrne bakom er1,

I n*o*, bakom...(ohtirbart) v&r rygg ja.

FLI: Ja.

!: Och raclen, jag har fiir rnig vi miiste ha suttit pi rad tre eller lrra n&got s6dant
diir. Allts& ganska langt fram. Si han miste ha suttit i mitten i rad ja, nigonting fern,
sex kanske det var och sen sA ja, sen tiinkte vi inte mycket mer pA det. Fcirriin liksorn
det liksom sliicktes och filmen btirjade. Eh utan det var ju niir filmen var klar d&. . .

FLI: Ursikta. Liigger du mtirke till nigonting speciellt under det att filmen rullar?

f : Xei, det var ju, det var ju vEidrgt, var ju en viildigt bra film si att jag var viildigt
engagerad i den faktiskt och vi skratlade &t den och s&diir. Eh si att, men jag kan inte
p&st& att jag lade mdrke till att de skranade eller att jag horde palme. Jag hade ju
triiffat Palme forut vid nflgra tillfiillen. Si att jag, i och med att han hade en viildigt
specifik rost ocksi s& jag. ja, dA skulle jag ha la1;t rniirke till det i s& fall. Men det
horde 1ag aldng. Eh...

FL I : var dct nigonting annat som rOrde sig i salongen? Att n&gon kom sEnt? Elier
riverhur.udtaget nigonting som skedde uttiver sj[1va filmvisningen?

I **: inte som jag kornmer ihig. Faktiskt inte. Nej. vi, ailtsi vi var ju vdldigt
engagcradc p6 den tidcn i just i teatern och vi var, yi pratadeju vildigl mycket, jag
kommer ihig innan den, vi pratade om stadsteatern och vilka som var med och...6m
Suzanne Osten och hela det giinget och vi pratade om Sand€n och alla de hiir olika
skidespelama som r.ar alrtuella just dA. Ehm si aft under filrestillningen. . . Ncj, jag
kan inte siiga att jag minns nigot speciellt som hiinde undgr pigiende visning. Det
kan ha varit s3 mcn dct rir ingenting som jag liksorn minns i detalj i sl fall.

FLI: Nej.

!')

,,1
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lLl: Ja just det.

fru'
FLI: Si

!: ia.

{--:"

r-..,

FLI: Ja precrs.

!: Ja.

I' fu va,J sorn hiinde. Nej,

FL I : Yad. orn jag firstir dig ritt nu di si sitter du lingst ur till. till hoger nu eller
vart sitter du?

I O"j, vi sitter vil, nej intc lfrngst ur pi raden utan.

F l- I : Itiej jag tlinkte i ert siillskap.

t;ln"::T;nr.j,iffiji:::" "' se Jag sitter rirr viinsrer*r

FI.l : Okq och de andra tvi kamraterna sirter'l

I Sitt"r p6. viinster om oss.

FLI: Ar det J sen eller?

I roriagf sen ja. Mfiste det ha varit.

Ff-f :Jiingst ut till. till viinstcr?

I flff vdnster ja. Mrn, Ja dct m6ste det ha vant.

f;L I : F'ri.n Ert hill sett?

f : Frnn v&rt sett, ja precis om man har hur.udet mot duken.

FLI: Precis. Ja, nigra andra som ni kii.nner igan i salongen eller som ni kdnner.
riwiga kamrater eller bekanta som finns d2ir?

!: Nej. nej Nej dct krinns sorn aff det. si hrr i eftcr. med ianke p& r,ad som hrnde
si var det liksonr si att man, man gir tilibaka och lorsoker miruras vad som hinde
lian det att man reste sig liksom si att sriga.



FLI: Mrn.

!, er,

FLI: Men ni pratar intc med n&gon annan utriver ert sillskap.l

r I*q'

I n*: Eh det trar jag inte. Det var viil. Jag har fiir mig att det var n{gat par sorn vi
var tvungna att resa oss for. for att han, dc skulle komma firbi oss s& att s6ga.

FLI: Mm

''-t 
J: fill en plats sont var ledig tiingre in. Det har jag fiir mig arr det hiinde. Om det...

FLl: Men dct var ingcn ni kiinde?

FLI: Krinde till eller n&gon?

JrO det var ingen som vi, som vi krnde elrer som jag inleddc nigon dialog med
eller s&diir. Det var det inte. Nej utan det var nog... Nej, fiir art r.i, vi alltsi, vi pratade
med varandra viildigt n:ycket. Eh och det var mycket.,.

(Telefon ringer).

f . tisseltassel om att Palme- paret satt bakom oss si aft s{ga. 8h...

F[.]: Vem var det som upptdckte deml,

,n J n"t m&ste ha varitJellcr, cller! di. Ftir jag nr:terade inre det fiiniin...
Fcirrrn de precis sane sig och r,6nde mig om och de tog sina platser sfr an sdga, Di
noterade jag det.

/*': FLI: (Harklar sig) men di. (harklar sig) ursskta mig. N&gon hintade drg om att de
fanns diir eller sig du det sjiilv eller?

3l (ohcirbart| Palme di viinde jag mig om s& var det dern si att siiga.

FLI: Si ntgon siiger det att cliir Ir Palme'/

J: Ja.

Ft.l, Ja. okej.

I**

I
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FLI: Och det var int*

f **: det m&ste u*f etter. etler. eller!.

FLI: Okej.

f Un... Jo, dct maste det ha varit.

F[.] : Har de nigot samrore som du uppticker med nigon iinnan person?

f: Paret Palme?

FLI: Ja.

f : Ja, eh. . . Vacl jag sig sri prataele de med, med vilka det var det vet intc jag. Men

'^, de, de pratadc med varandra naturiigtvis mcn, men cle pratade viit bide. till lbtk btde
till hciger och till vdnster om sig sjdlva som jag uppfattade det. Men vilka de var eller
hur tle sig ut det minns jag inte alls. I och med att jag, man bara tittade pi dem si att
siiga.

FI-l: Mrn.

f : Och det i och med att det var, det var ju mycket kappor och liksom ytterkliider
som skulle liiggas hdger och vd.nster och ja, sfldiir.

F1,1. Men de konverserade med andra personer i salongen men clet iir inga som du
kan siga vilka det var eller beskriva?

!: xej

FLl: Okej.

J n"r ?ir der inte.

FLI: Nigra andra minnesbilder iman, innan filrnen drar igang di?

J: Nej, nej. Nej jag vet bara att jag funderade p& att jag hade h<irt att filmen var si
lang stjag undrade orn det stocl p6, om n&gon hade hiirt hur l&ng den var. Eh det var
precis innan filmcn boqade. Men annars vct jag intc. Ncj. man tittade f:amit d&.

FLl: Mm.

I n"l, man tittade framit d& niir filmen briqade.

FLI: fulm. Ja, det dr viil det som ir tanken.
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!: {Skra*ar} Det dr det som iir ranken mcd filmvisning.

FLI: Homrdu ch, sen s&, s{ rullar filmen. filmen tar slut. Kan du beskriva situationen
d&?

!: Ja. Di som det ir di", Iiksom innan ljuset gfu upp i salo*gen, ndr sluttextema
bclqar rulla som det heter eich det fortfaranele dr halrmorkt i salongen s6 btir;ar ju
folk resa sig och har kliir pi sig srna ytterkl;ider.. .och s&diir. Eh, s& g<ir iven vi. Eh i
och med att det i'r s& fullt i salongen si blir det liksom stopp s& man stir diir man
stir. Eh och vi kliir p& oss och sen s*" precis d& nfrr det, salongstjuset tiinds igen s6
horjar di fillk g* ut till hciger- re.speklive vdnster gang och vi, om vi har ansiktet mot
duken si g&r vi till hoger ut ur salongen. Yir cgen hrigcr med huv...mcd ansiktct mot
duken. Eh, s6, cch det iir k6. Man flr vd,nta och vinta och sen ndr vi kommer ut d6 i
sidutgingen so:n 96r upp mot utg*ngen s& att siiga. d6 pratar. ser jag palrneparet
prata med nigon. Det rir, som jag uppfuttar, det en man med ganska eh. .. stora

- Y..
glasilgon. Eh. och sen s6 dr dct en annan man p5 hans vdnstcr sida.

FLI: Pi glasrigonmannens sida?

!: Nej

FL I : P& Palmcs sida'.'

!: Nej, de, de kommer ut till gange, och fi-amfiir oss nu iir palmeparet rned lite
folk cmellan.

FLI: si de har klivit ut vid samma, p6 samma sida som ni har gort.

!: Samma sicia som vi hzr gjort.

FLl: Och dr framfiir er?

I r. precis.

Ft.l:Okej.

I o"r, p{ Palme och Lisbeths ch, och de. de r,.inde sig si an. 6t virt h6ll. Allrs6
mot duken tillmed ansiktcna.

Fi.l: De vinder sig bakit alltsi'l

I nrtat si att siga. Fcir att det iir nigon som dr framft)r dern. En man i glascigr:n

i-.tg Och pi deras, deras hogra sida. min vdnstersida si att siigaom m"n iiiiii-pa
den) sa std'r ett arulalr man med. ocksi glasrigcrn och msd en s&dan diir eh lad ska jag

I



kalla det tbr, en sidan hiir

'* r},

r^: 
FL l: li.r de i sdllskap eller?

r.l

{'t

!: Ia.

IUn. nja inte si gammal. Allrs& jag var ju d& tjugo- nigonting.

t2

s& rtt s$ga. Scm iir som, ja om
si 6r detju en hudsida s5 att siga FI.l:

f: Jo, exakt mer ro*I...*.df och s& siiger n&gor
skdmtsamt och ler till dcm ach de skrattar tillbaka.

FLI: De hiir tye mdruren du pratar am, det var glasdgonmarulen och...

!: fi ena sidan och den andra...

!: f e, just det, pi andra sidan.

KtrfrXi:ffi ;,XX?f"m,'lI" o"*," ou
att sdga di eller s&diir t5ry. Iih, men som mannen till eh deras viinster, min hriger om
dein. llan verkar bekant mcd dcm" fiir dc har en annan, rnan hor pi samtalstoncr att
det dr en annan liksom. de 5r inftirst*dda med varandra p& nigot sdtt.

FLI: Mm tlu k:inner inte igen n&gon av de hdr tvi?

f: Nej Det kan jag inte gora.

FLI: Kan du besknva dem mer?

da.

f : 8h... Mannen p& htigersida soqhar, sorn har ansiktet mot, vtind mot dern ochr
FLI: Ar det han med giasogon dd1,

FL1:ja vi tar glasrlgonmannen firrst hhr.

FLi: Alder pi honom ungetlr?

Eh med

Eh och hzur

du vdnder *t och in

sr*riir.

df;. med den
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FI-1: Tjugotv&.

FLI:Smal? Kraftig?

FLI: Ljus? Mdrk?

FLt:

f: Mm.

; Nej inget skiigg...

FLI;...ovngkliidsel?

FLlI"tt"'f:

fTjugo*A och man uppfattar en sin pers.Jn.. d5 rniste han varala, trettrofem,
trettiofan. flrtio kanske. N&got s6,nt.

F[.]: Liingd?

J: Ehnormatlfrngd-

I'" liksom sadiir.

FL I : Okej. Var han i sdllskap med nigon eiler'/

! O., vet jag inte. Jag vet bara att de, de hade en lite rnumlande samtalston mcdan
** tI liksom pockade pi uppmrirksamhet typ och ja, och sen
skrattade de till sidir lite smigenerat som man grir ndr man, ndr man sttir nigon.
sediir. Eh och de artigt nickiu tillbaka och skrartar tillbaka s&diir.

FL1: Ja. di har du glasrigonmannen som du har besknvit nu d&.

FLl: Har du n&gon, n&gonting mer p& honom som du kan komma ih&g? Skiigg?
Mustasch'l Eh...

{:r

r3
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Iiksomf s&diir. ja. Eh och r&f.

FLI: ocrf var svafi? Eller] Eller! EIIer?

FLI: (Ohrirbart) mannen ellcr?

FLI: .. . utan det 6r mer, mer inne (oh6rbart)?

,(-' FLI: Ar den ljus? Eller mork eller?

Eh iir det jag ser framtbr mig

-

nrrf
!: Ja- det tror jag.

r\ FLI: Okej. Vi overg&r till... Ja, fcrrl*t.

J.ra. nei...

f **: cch sen, jag undrar inte om a* oaf var s6ddr f
FLI: Ja. det iir ingen, det

!: Nej.

f:

FLi

T
FLrI
J: Mm.

FLl: ,{h okej.

kan man sflga.

(Skrattar). M

"",f :

glascigon och eh, men den hiir
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i* a*,
i

FLI:Alderpihonom'l

f: Ja. femtio kanske. Femriofen:. )-iigot s&dant dgr.

FLI: Stcrlek? kingd?

di. N&gert

FLl: La du miirke till om han hade siillskap mcd n&gon anniln person?

ft ,::"Tx-#:1x :* r, xffiiT[:;r ;:r "1# kvinn a,

.---/a
FL I : Har du nigon uppt'attning om vart de hiir satt under sjrilva filmvisningen'l

f : Nej lnte cn aning fakriskt. tJtan niir de var klara, hade skranar fiirdigt d:ir eller
skattade till och si viinde ju sig Palmcparet om. Di borjade ju hela eh, ska vi siga
raden eller miinniskohopen r<ira sig langsamt upprit mot utgengen. varpf; jag lutar
mig ftirbi en person pi hcigra sidan och petar palme p6 htrns hrigra arm och sen
snabbt tiilbaka till rnin vtinstra sida och ser atr han viinder sig om och ser d* ingcn
och s6 v:inder jag mig till och sa atr ( Eh, erch
s&arissadcvitillochdctochs&harafo'tsatt*@skalang
tid, li.ngsamt fiir det var tjockt rned tblk.

FLI: Mm.

t'.
f: Eh. sen...

tt,,I vad har du an siiga eirn rlen? Var det n&gon grej att
du skulle ha glort det bara? Eller var det n{gon tanke bakom dct diir cller?

f : Ne1, det var viil liksom att, att visa att det inte var sA miirkviirdigt pi n&got stitt
iikscm. Paline var ju en av, eller det var atr avdramatisera det p6 n&got siitt ocks&.
Och sen u .l' enc lrnmnic,. Iil

och sidiir. Ilan var pi n&gon t1p av besok p&. jag
har fiir mig det var Di han alltid hiilsade pfl alla
journalister sorn skulle {iilja med honom ut

FLt: Mm.
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!: Den hiir kiassiska nir man filrnar.

FLi: Mm.

I ,u och sidiir. Men nej och si, sf; vi skrattade till och dets si bara firrtsatte vi
langsarnt uppit. Vi pratade om filmen. Eh och n&gon ville kissa har jag ftr mig
n6.gon sa och, men ndr vi kom ut s& var det ju viildigt, vildigt rjockt rned folk och
tringt och d& ser jag iiven den h!ir, precis nIr vi kommcr ut i firajen s& noterar jag
egentligen den hiir" den hiir manncn mcd cerwboyhatt som iir viind mot oss och gi.r
liksom trllbaka in mot salongen igen. Eh. och sen slipper jag honom med blickan och

ir'- lo*siitter ut mot gatan.

FLI: F&r jag bara fr&ga dig? Du iir siiker p&, du sa dct forut, du iir sd.ker p& att dcn
mannen ocksi var inne i saiongen'l\* f-}
f' kf*. Han var i biosalongen.

FL l: Han var inne pi, och tittade pA fitmen.

!: Ja"

FLl: Ja, okej.

!: Ja" Eh..

FL I : Niir ni kommer ut i foajen. eh jag avbryter dig litegyann. Reagerar du p&
nigonting ddr ute'l Ar det nigon speciell person som du tycker sticker ut eller ligger
mii.rke till?

r1

!: Lag minns att det var v6ldigt, liksom kvart och tjockt och det dr mycket
vinterklider och ytterkliider och liksorn, sidiir.

FLi: Har du koll pi makama Palme i foajcn ocks&?

I ,u, som jag minns clet si var det si att de hamnade pi hciger sida om oss. Eh, si
an vi. si alt siiga kommer ut innan de kommer ut. For annars skulle jag ha noterat det
att, var de. var...

FI-1:lfoajen'?

I ""j, 
dct iir viilttigt varmt sA att niir, man vill liksom bara ut si fort som mrijligt ut

i Fiska luften.

i-., FLl: Mm.
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I' I foajen 1a. Si att niir vi reir oss mot utg6ngen och tar pii *ss det sista iiksom,
mcissor och handskar och vad det var frir n&gonting. Sen n;ir vi trlnger oss ut utanfiir
de h{r ytterdeirrande d& stannar vi ja. nigra rneter utanfiir s.jalva entr6n, di minns jag
att jag noterade att liksom. att reist, n6.gra haga roster hrijs. Jag kan inte siiga att 6et
var Iiksom som ett brik eller att det var, rnen det var nigon tJ,T &r, diskussion som
hojde. som heijda rcisrer. Eh och d* viincier jag mig om och <i* ser jag palmeparer
varp& rnin h$gra sida eh.

FLI: I-)u st*r med ansiktet ut mot Sveaviigen antar jag?

!: Ja just det.

FLI: Och du r,findcr dig rnot hcigcr.

fr.-
FLI: Det vil! siiga seiderut.

Iru-
FLI , Och d& iakttar du Palrne, mahama palme som sti.r dd"r.

!: Ja precis.

FLl:Okej.

Irn
FLI: Finns det personer runtomkring dem d5 ellerf

Ja, det gdr det. Men det dr si mycket hur.r:den och kroppar liksom framfsr dan
och oss s& jag, jag ser inte vad som hdnder eller vad seim. vad sorn srigs eller nigot
sidant. Jag bara noterar att det iir lite stahej tycker jag, och jag tiinkte d& att ja, det
blir.lu allrid stihej liksom si nar han kom ut och lblk ser. ser honom nu. Fejr dct var
ganska m&nga tror jag som inrs uns noterade att han vari salongen i och rned att han
kom si sent in i, i och elet var ju liksom nedsliickt nitr de satte sig i biografen s&
salnngsljuset var ju nedslfrckt. si di si tror jag att de kom in i salongsljus. Eh, sorn
att de liksom har vdntat tills att det dr, och siitter sig sent d6 si att siga.

F L I : Ffir 1ag bara sticka rn en {iiga diir? Eh" vad grundar du den slutsatsen pi t6r
som jae fiirstod dig st iir du inte medveten om att de finns i sak:ngen liiniin nigen i
crt siillskap pipekar det och du viinder dig am och ser dern.

l-\

f : Mrn. lv{en d& iir rler ju. tler iir di tiet dr s:i mrirkr s& att s[ga.
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FLi: Ah.

,__ f\

t-}

{-} !: Bioerafen.

FT,I:

r
FLI:

FLi:Mm.

f : Eh, si noterar jag rakt framfbr mig typ. ja rlct iir, vacl kan der vara. typ den
trottoaren dr viil i och 16r sig ganska bred men ja. fern meter framliir mig di" Si stir
det en. en hil parkerad alldeles utanliir biograftn. Fiirgen har jag for mig lr si hir
bl&grn. Eller, ja, bli eller gr& eller bligr& ooh dcn har tona<ie rutor runt hela sidan.
Bakruta" sidorula. sidoruta, passagerarsidan, &irarsidan och halva framrutan. Det hiir
med tonade rutor var n&gonting sonl var,t,.,I, g0- talet var liksim lite,

!: Mm. Si an niir vi g&r in d& iir dct ju upptiint i saieingen och det iir. folk gir och
sdrter sig or:h letar platser och sid2k.

FLl: Mm.

!: De var ju inte dc drir. Det var ingen som noterade dern diir de utan vi sitter ju ner
nir de kermmer petar och siger "du ddr iir Palme" *ch vdnder sig om. Di hiller de p&

att sitta sig precis.

FL1: Ja okcj.

f: Mm.

FLl: Och di [r det morkt?

f oU [r det ju morkt.

FLI: Mm. D6 frirstar jag.

!: en nej s& att jag stir ute pi trottoaren, ]ug o"tf och d& vet ]ag un I fr&gar
om vi skulle gi vidare n&gonstans r:ch ta en ol ellsr nigot s&dant dir. Vi avbcijer, jag
sdger att "nej vi ska hem. Det iir sent. vi g&r hern och l[gger oss". Eh och d& ndr vi
ska avsluta det sarntalet s6 att sdga. Den konversationen och sdger hej dd till dern och
s&d:ir.

Nu st&r ni alltsi alla fjna ute pi gatan?

Ute pi gatan ja.

AIldeles utanftir biografen'l

skulle vara lite hiiftigt di och men, di fick man ltira sig att det
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:- 4r

FLI: Ett ogernblick diir. Vad, du rag"rl O,, uag*rf.

f: Mm.

FI- I : Kan du utveckla det?

I tn si att jag tiinkcr.. .

:i

i'l

rlr: f? Hur komrner du rn pl det'l Du ndmnde det ocks6?

!: Jo. jag fiirutsiiaer om man, om man sitter. om det sitter, st&r en bir utanfir.
Palmeparet dr inne i biografen" utanfiir stir en bii med tonade rutor runtom hela
bilen. D& fiirutsdtter.lag. min tanke dirckr 6r

frn och d& tlinker iag "ih vad bra.l

FLI: DA riinker ouJ:rl

f f. Ja. Precis, ush vi noteradc tlen diir bilen. Jag ser att <let sittEr. jag ser
amtar i, liksom genom framrutan ser jag att det sitter w-6, en, tvi stycken personer I

!rlen.

F'Ll: Ffrr jag bara avbrlta dig igen? Ursdkta.

I**
Fl-l : Men clet hiir *"Of:

Ir-
FLI: Du, du, jag fick inte nigon rikrig klarhet i det. Hur rJu tdnkte diir. Du rI
"tt"rf sadu.

!: ru

Fl,l: Okej.
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I **. I och med attT
FLI: Ja"

FLI : Ja, s* ting iir jag med.

I,u
1-r: FLl: Di har vi fiirklaringen ritl att Au sf

: Ja.

FLl: M

!: Ja, det iirlu tnr",I s& att siga.

FLI Nehej.

s& du menarJ

I ,u, just det.

FLI: Fcir

!: Jahal Ja, jaha. jaha. Ja.ja, nei atttsif

FLI : Ah okej. Okej, di forst&r jag"

-ft l' I ** Ja just det, intf ja, ncj.

FLI: Nej.

I tClfro*art) utliindska filmer.

Fl.1 : Du {brstir hur jag tinker?

I ru (skrattar). Mm.

FLI: NIen du menar att det hiir var. var enligt din uppfattninf:

I;,

Ar det

i n

I

FLI:f



I ru. {ohorba*}.

FLI: Mm.

Mm.

J: Hon g&r 6t scidemt.

FLI:Soderut.

J:la.
,t I

VI
FLI:oct!ocnJr

J: Som vi korn ifran.

2t

FL I : Det var fiirmodligen pA grund av att Palme var dir?

slutsatsen "ah, det hdr

f : Och d&, vi tar ju tunnelbanem firr vi ska cle till f
{' FLl: Viinta lite vi, vad, vad om vi benar ut det h6r nu. Ni star utanfiir?

"^' FL I : Dir rJu och ! som. som ! nirmottligen ir den som pratar erm att ni ska
eventuellt gi och ta en 6l negonstans?

r
FLI : Ni kommer fram till aft det ir lor sent ni vill gi& hem istiillet. sen pratar du om
tunnelbana- \'iika ir dct som tar tunnelbanan?

J: Jago"rJ. lusncnf.
FLI: Du o"rf tar tunnelbanan?

f : De. .rr. "rrf tog vdgen minns inte jag. Jag vet ,il hon sa att'Ja jag ska
&t det hfrr hillet" s& hon g&r it hoger.

FLI: ft'trn.

!: Eh, vi gAr d& norrr.rt. Fcir vi tar tunneibanan till, tunnelbanenedg&ngen

R&dmansgatan.

FLl: Samma sorn ni kom iilan?
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f Lf : elcfi vet du inte',)

!: Nej Jag vet inre om han skulle gi. nigonstans vidare eller eim han. jag rninns
intc var han faktiskt teig vaigen. Eh orn han skulle ta bussen cller om han gick mcd

! cllcr, det tror jag inte. Men. rnen Jag vet inte vart han tog r.agen.

FLI: Innan vi ger oss ivig mot tunnclb&nan nu. eh kan du p* n&gat siitt {iirstik och
komma ih&g allting runt den hiir bilen?

f -** 
.. Vi st&r ddr utanftir biagra&n. Siiger hej d& till f eh. vi viinder oss Iiir an

,-.. g&. Det lir d& jag noterar att bilen st&r parkerael precis utanlir biografen. Alltsi... tlet
:il ju som, det iir ju trid som vdxer. Det iir stora red p6, pfr, utanfir biografen och
(ethcirbart) ndnnast bingrafen st&r den hdr bl6. eller hligrA bilen med tonade ruror
runtom. Jag scr nigra hiinder vid allts6, vid ratten. Jag ser liksom en, en overarm. Ehr-'. med n&gon svartklidsel pi sig och sen s5 tdnker"lag "der ddr ar Of. Jaha, det
,,-'.

FLI: Hur m*nga personer iir det i bilen som du uppfattar det,I

!: Jag uppfattar der som att clet iir tv&. Jag ser en arm och jag ser ryp ett kni. N&got
gr&tt kna.

FI"l: Och de tv6 personema vill du placera?

f: I bilcn.

FLI : Ja juste.

r*., !: Mm.

FLI: Men vart i biien'i

,.- ! f frarnsiitet. AIIBA i forars:itet och passagerarsiitet.

FL1: Oke1.

f : Ja, och scn br.rrjar vig& till viirt v;inster. Mct numtt.

FL I : Jag vill bara litegrann h&lla mig kr.ar vid bilen,

I**
FLI: Ynerligare cn stund. Eh fabrikat? Tvp? Storlek?

! Eh antsi.



FLt: Kombi? Vanlig kupe?

f x*;. n4

I*"i.

Fl.l: IUm okej.

har jag tiir mig, allts& pi sidar av bakluckan.

FLI: Bakskiirm?

ITI

t*-f I

n

ansiktslige si, ser inga ansiktcn s& att sdga.

23

FLI. Stxlan?

f : Nej. Alltsi en! en, jag har tiir mig att dct m&ste ha varit en Volvo eller en Audi.
Eh fiir farmen var liksorn fj,rkantig. Den hade bagagelucka och, oeh en vanlig sidan
sedanmodeli. Eh s& arntingcn d& en, en Audi en Volvo 76S eller n&got s&dant ddr
kanske. Eh om jag tiinkcr p& hur, hur liksom fomren p& bilen var.

FLt ; !Irn. Inga speciella kannetecken som nigot ja, fina fl5lgar eller fbnsterjalusi?

FLi : ... hir och dit och extra ljus eller n&goting speciellt som du tiinktc pi mcijligen?

!: Nej inte, nej inte utrusrringen. Jag tittade inte clen, pi elen pi det *5ttet. Eh jag
har tir mig att. att det fanns nigon extra backspegel. Eh om den satt i anslutning till
den befintliga backspegeln onginalet ovanp& den eller om den satt ssparat, kommer
inte ih6.g. Men jag tror att dcn satt pi, alltsi p6byggd backspcgel som dcr hercr.

FLI : Pi utsidan av bilcn?

Ir* . backspeglar brukar...

FLI: Ja" du har inre trackspeglar ocksfr (ohcirbartl.

f : Ja justc (skrattar). Men den som jag ser som iir allts& p5, pn passagerarsidan d6.

I ** Eh men i ovrigt ingen hksom sidiir, inga ch... Radioantcnn pi baklucka

!: Bakskiirm ja. Dct ir ju intc hcller original s& att, alttsi mitt spontana var direkt
i[-a"t aio "u.f titronJ av nig.t slag.

FLI: Du kan inte beskriva personema som satt i bilen mer?

f : Ne1. I *ch med att det var, det var en toning p6 halva liamrutan s6 att i



FLI: Men du pratar om toning pi sjiilva vindrutan allts8? Inte sidorutan.

f : Jo" srdorut, jo sidorutor. sidorutoma dr tonade runt om.

FLI: Aja.

Ilvtra.
FLI: Men iven pS...

I tu framrutan.

FLI: Framrutan?

rl

n I ,, Alltse &i decimeter ned och det, som man kan ha i och liir sig.

FLl:NIm.

f:P&,au*paf.
FLI: Ja, det dr sfidana

I,i", exakt.

F L I : Okej. lngentrng pi sidorna inte? Eller'/

I ta sidan? Pi framruran?

'--- ( 1

Ftl: Ja.

I*"r'
FL1: Nej, okej.

.* r\ f*": Eh och sen ja. Scn g&r vi...

FLl: Pratadc ni om den hiir brlen pi n&got vis? Kommenterade ni biien pi n6got vid?

J:Ja.Jagsa,Ja,ocht,n,r,sajagochsen,senpratadevitiksom.

FLI: Ar det nigon som kommenterar tlin kommentar?

f *":

FLI: Som svarar dig niir du sdger tlet hiir?

Ir"l, iag pratar u*u *".I
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FLI: J*

!:Arts&*"dI.
FLI : la. och hon siger inget om den hiir bilen'l

I r" hon bara'laha" och s&diir och sen s&. scn pratar vi mycket om filmen i och
med att, i ach med att vi tyekte viitdigt mycket om den och sidiir.

F[.]: Mm.

!: Eh, cch vi pratade fbktiskt inte, r'i pratade rnte om Palme iiver huvudtaget fiirriin
vi hrir pi radion sen sa$tma natt och fick chocken liksom. Eh.

FLI: Men okej. Innan ni g&r till, ellcr mot tunnelbanan nu d6.

FLI: Ar det nigonting aftnat som sticker ut pi nigot vis, eller ni.gonting som du
liigger mlrke till?

f : Ja, d& iir dct si att bilen star utanfrir biografen. Vi gfu till vd"nster s6derut. Vi 96r
kanske ja. vad kan det vara? Fem. sex metsr innan fastigheten som bicgrafen ligger
vid iir liksom, vad heter det, avskuren. Den sviinger it viinster si att siiga. Diir g&r iu
gatan upp, upp mot Holldndargatan och diir. jag vet inte vad den gatan kan heta. Ar
det R&drnansgatan? Nej.

FLI: \iej. Kammakargatan kanske.

,!

J: ra. I alla fall till ho...

FLI: Jag har ingen karta hiir tyviirr.

{ J: Nci till vdnster om, orn biografbn...

FLI: Ni g&r sricicrut firrst?

! luiurt*.

en man med s&dan hir. vad heter dct? En

lted en, en walkie-

:1

FL1: Mm.

try'fi::;
talkie och niir jag vinder mig mot honom sfl viinder han sig bort si att sdga. Eh och

dct iir ingenting som jag kommcnterar till utan jag tinker '"och ddr ii.r en utav

f, u*.
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deln".

korsa. gl ever gatanl <ivergi.ngsstillet dik.

FLI: Siiderut? Soderut.

Eh s& att ndr vi stannar fiir att

/-\ I ,u, nej alltsi vi, vi gf,r titl vrinster (ohorbart) biograt'en. Vi 9,6r norrut mot
runnclbanenedgingen Ridmansgatan.

FLI: Ja.

: Ja.

',.-- nJ

/^\

f : Ja. S& att prccis vid var vdnster sida d6, backen upp mot, ja om det nu ik
(ammatargatan, d;ir p& om homan cm fasti e-

talkic'EhrrchHir;ktrlcrg&ngsstiillctochp&arrrdrasidanSv-i@
-?El 

Konsum. Do*r.
gir civer slzinger jag, tittar.;ag it htiger rald civer Sveaviigen och dir st&r ytterligare en

man. Heirnan, Coops inging precis.

FLI: Ska vi lorsrika f? tiam gatunamn. Det tror jag vore bra.

f:Ja.
(Paus: 27 sekunder)

FLI: Di ska vi se. Di har du ju... Du hnr.,. (Paus: 30 sekunder). Mm.,. Om du har
Kammakargatan till och brirja med. Scn har du ju ch. . . Sen har du Tegnergatan. Se

om vi kan ffi fram nigon... Sen har du R&drnansgatan diir uppe. men del ir ju en bit
upp det.

1

v

f: Nej, nom"rt. Vi dr ju, vi vlnd* ju till vinster och gir nomrt.

FI-l: Ja det var de jag funderade pi Cick ni seiderut? Frir ni skulle ju norrut
cgentligen.

FLl: Ni nr aldrig nigon gang p& vig sriderut.

f: Nej, nej.

FI-l : Du sa det alldeles nyss niimlrgen.

f: Jaha, nej. Alltsi, nej, nej norrut.

FLI: Ja precis.



f: n4m. lriu ska vi se d6. Var har vi ABF-huset hdr. Ddr va? Hiir *r vdl, var har vi...

FL 1 ; ABF har du diir. Det iir Kammakargatan som ligger dar. Dar har du ju. . ,

! tOtr,irlurt).

FLI: ... Adolfs Fredriks kyrka.

f : Drir ja. Justc di ik ju...

FLI: Ddr har du Kammakargatan.

J:.ra.

t'l
FLI: Diirhardu...

!: Precis.

FL1: ... Tegnergatan.

FLI : si vi pratar allts& om att du ser en man med walkie- talkie i korsningen
Sveaviigen Tegnergatan?

FLl: P& Sveaviigens v;istra sida?

f: Mm.

27

!: Precis. Hiir ligger Coop.

FLI: Ja.

f : SA att ch..,

FL I : Diir har du Crand.

!: Juste . Si vi kommer ut hiir och gir till...

* r-\ FLI: Nomrt.

I . nomtt. Hirrnaur diir stfu walkic- talkic- mannen nummtrr ert som jag notcrar
d,ir.A

{i

v

FL l: Stir han p{, till norr om Tegnergatan eller sci,der om Tegnergatan',)

I' iu'
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I**. s6der om.

FLI: Oke.i.

f : Drir och niir vi gir de kirifran hit. IIiir ir ett riverg&ngsstiillc. Alltse som g&r...

FLI: Sam g&r civer Tegnergatan.

f Su* g&r tiver Tegnergatan. N[r vi k]iver river h.ir s& noterar jag en man som srAr

h$r nere.

{*1 FLI: Ja di pratar vi alttsi p& p& Tegnergatan tister axn Sveav}ige*?

!: Ja ocks8 scider om Tegnergatar.

,"-\ F L I : Scjder om "I'egnergatan. Okej. Eh kan tlu beskriva person nurrrmer eft dilr till att
b<irja med'l

r.pr*.Ehwalkie.talkic-manneIetthadsens&eiant,ii,s,u.tfochcn
walkie- talkie i sin vdnstra hand och derr, r,arfbr jag, de var ganska stora de hiir
walkie- talkierna. De dr nistan. vad kan de vara, tvi och en halv decimeter liksom.

FLI: Hcrjden't

I ru. Hojden. Eh och sidan hiir gummi, gummianrerm.

FLI: Hur l&ng var antennen fror du pi ett ungefdr'l

!: (Suckar), vad kan den vara? Ja. en decimeter.

FL1: En decimeter?

!1". ri'...

FLl: FIrg pi, p& walkic- talkien?

! Sanat svart hdlje med rciela eller orangea inslag eller nigot sidant dir. Det dr ett
svart hdlje i alla fall.

FLI: Har du nigon. nigon, du beskrev hojden. Har du n&gon, nigon tlocklek pi den?

I tn ja I centimeter i alla fall.

!'L1: Okej.

irl

V



.!1" '

ft
f: Mrn

f: ia.

f : Ja. Juste.

. f''t

i

FLI: Huvudbonad?

FL I : tlir'l

FL I : Glasogon?

3q

: l'ldstan en decimeter. Och

och jag ser honorn och han vdnder sig om. Tittar
ailts* de, vad blir t!et? vfisterut. Upp mot Tcgn*rgatan$ frrliingning. sen gir vi d&
mot dvergingsstellet och tiffar, vi ska g& river n[r det dr grdnt, gron gubbe si att siiga.
Di tiftar jag till hoger och ser en man utanf*r Coops entren.

FLl. Om vi tar man nummer ert dik till art btirja med dA.

Jag fiirutsitter att det dr en s6dan hir

FLI: Eh hur lang iir han tror du'i

tycker jag.

FL 1 : Nigra speciella kiinnetecken?

r.*,.:1:l]!'6hanhade,t,o.t-,*feIlern&gots&dantdirochharn&gon
6 rr]6 sig elle*egot ,eiiliE Allme der iir inga jag ser inga flirger,,ag ser lnga larger,

Det ArJ eller si
trorjag. Liksom s&hdr, lorjag ser

eller s&diir.

f: fir. nej ingen huvudhonad.

inga

och si
liksom

,i,
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1i {..
\)

f1

f hgu glasogon.

FL1: Skngg?

I **.1 Ingcn (ohorbart). nej.

Fl.t: Alder'l

FLI:Okcj.

!: Nngot sidant. ddr.

FLl: Nigot arurai som du tiinkte p8?

J: Nq inte annat in att han liksom vdnde sig liksom morsols och tinade upp&t
Tcgnergatan.

FLI: Pratade han nflgonting? Eller lyssnade han? Eller var han helt passiv grillande
{ohiirbart)?

!: Han hade handen pi walkie- talkien och dct kiindes som atr han ja, vintadc p6
svar ellcr nigot s&nt d?ir. Eller tl,?, men jag sig,lag h<irde eller sig inte att han
pratade rned, med n&gon i dff dik. Eh... Nej det gjorde jag inte.

!LI: Kan det ha varit nrigonting annat som han hade i handen dn en walkie- talkie?

I*":
i'r

l''i\,
I ; *t:'*.}ry il.l _# 

r'r' t'or jag atr jag sa " och cidr {r,

FI-1: Ja. Svarade hon oi det eller?

FLI: Kommenterade du det hir pi ndgot s:in till Eller fiirl&t. tifJ

normalt att det hdr, i och rned att det var forutsatt

J rir.ia, allts& hon var nog ganska ointresserad av det. Aha", utan, sen, sen pratade
vi mest om filrnen.

FI.l: N{m.

f tU att. tJct kdndcs prccis som

att dct var liksom, atr det var Palme sorn

t
I

\/

FLI: Ni uppfattade det hir som, som



3t

a]

l,!

J: Ja, ja. Precis.

Fl.1: Ah. okej. Eh. okej. Sen s* g&r ni 6ver gaten?

J: Juste.

FLtr: Tcgnergatan.

f; t.grergatan.

FLI: Och i sarnband rned der hiir s& iakttar tar du ndsta man?

f: S,i tittarjeg rakt till min hdgra sida di.

F[.]: Mm-

I tn, s& st&r det vid. utanfor Coops ingang en man med walkie- talkie diir. pi
walkie- talkien si var det en sidan hiir sladd. Alltse med en skruvad tclefonsladd med
en sf,dan hiir mikreifun. En walkie- talkie- mikrofon pi" SA han hadc sin walkie-
talkie liksorn fastspiind pi n&got siitt p& sin. vad blir det? Hogra axel och med en
sidan hdr snabbmikrofcrn.

FLI: Och det hade alltsi inte den iurdra...

I**
FLI: Den 6rsta mannen?

J: Han hade intc dct.

FLI: Okcj.

Alltse, s&dan hiir
.-\

.k\tJ

av

med, som 5r ganska Men hdr dr, hur han sig ut
ve!, mycket, my'cket liingre. Jag,,iag, det liksc,m bara liksom
noteradc det, att det stod en ddr ocks6. Men hur han sig ul r ansiktet det, ldngden var
vlil mm... ungefiir ocks6, och han hade di ansiktet mot,
mot oss eller mot korsningen si att siga. Mot

F[.1: Mot viisterut di?

diir vi gick.

I ,u. Precis. Ehn:. . . Sen sd ja, sen fortsatte vi di gat, pi trotroaren.

FI.l : Ursikta. Ar det nigonting annat som du kan komrna ihig angiende den

rnannen?

l
t

rl/

och jag,

var



,1:

n

I, Nq. Det var liksom att man tirtacle upp bara innan man g&r over.

FLI: Ja.

$nabbt erch dir l'ar en titl *cks& och sen,..

FLI : Ilar du nigon uppfattning om! orn liingd och kroppsbyggnad och {oheirbart}...

(ier"t
'J

nnorrnai targ,lf.

al

!: IIan hade, han hade iiksom. i och rncd att jag s&g dcn hir sladden eh till dcn hiir
lilla micken.

FLI: lv{m.

J: Frir han hade hksom. jag s&g att walkie- talkien san fast pi hans. hans hcigra
trrii.sl (ohrirbart). . .

FLi: Pi utsidan uf?

f ' 
fa utsidan ,,I pi n&got saft. Ja. N&gon slags tiksom sahiirf eiter

vad jag kan kalla det fiir. Eh, och atr overkroppen iir viildigt liksorn , det e,

I.. detblrr"n,ot .

F[.1. Hur ser den walkie- talkien ut? Ar <1et nagonting som du kunde se p& det
avstandet? RG: Nej jag ser bara atl det iir n6got stort svart p& hans r.dnstra brost p&

a.nna'fochattdetlirensladcluttilIhansvdnstrahantl.

FLi: N{m. Du ser ingen antenn och sidant diir eller?

J: Ne.1 inte antenn kan jag inte sdga an jag ser ddr.

FLI:Okej.

!: eh. Nej. Bara aft han iir v[nd mot oss. Mot virt h&ll si att siga.

FL1: Komrnenterar du hans ndrvaro ocks6?

f : l+ei. inte tilJ. Den fiirsta mannen noterade jag. sur noterade jag bara dEn
titl hoger ftir det" och dlir ik lttcrligare en si att s6ga. Det var gansk4 ja hiir ik dan.
De lir overaltt. Eh... 36 det. dct kiindes bara liksom, naturligt liksom. Eh.. . och vi g&r

over d& eivergingsstillet. Fortsritter fiirbi den diir. det iir n&gon kinesrestaurang p5
vdnster srda och fortsdner ned mot norrut mot tunnelbanenedgingen och nrir vi dA

\
t

ttr

FLI:tulm.
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precis ska g& ned i tunnelbanenedgangen si' dr det som en pelare. Ja <ippningen ned

och ngjl pqsryral
pelaren s;i htir jag liksom den hdr walkie- talkie kopplingssignalen (gcir signalljud
rc'd ,"rnn;,r) uuh jug ro furg- s& ser jag direkt till

hrirnan. Det {r en <ippning sorn iir norftrt och sen en pclare och sen cn oppning som

dr. ',ad blir tlet? 6sterut. Si onr det hiir iir pelaren s& dr clet rlppet hiir och oppet hik
och vi gir hiir. Hiir hor jag (gor signalljud med munnen) och niir jag tinar pi min
hogersiela si stir det en pcrson och vdnder bort om hcirnan. Men jag ser liksom en, p&

siuilna sitt som han som var vid Coeip, restaurangen si iir det en person. jag hirurer
inte se vad, vad liksom, hur han ser ut. lfen jag ser att han vlinder sig bort runt
htirnan om den hdr, om den hdr vdggen och vi fortsdtter d& ned i
tuuclbanenetlgingen till, till spdrren.

FLI: Ar det nigon tlp av rcklampelare? Eller dr det n6gon, n&gon cernentpelare?

f : Xej det iir en cementpelare. I)et iir rlen som h&ller upp liksnm hela ingAngen si
att sdga.

FL I : 'l'aket till nedgingen'l

f : Ja. ja juste.

FL1: Ah, okej.

! n"" d.r s&ddr grnblA eller lik.som och just den dir. just den ddr kopplingssignalen

{r

den. den liksom iigger kvar i mitt huvud. I-iksom, frr den, den 6r si specifik. Den
dr... och den, just dcn melodin si att siga. Som man h<ir liksom pe ah, vakter vid
tunnelbanan cllcr vad som helst. Den hiir (gor signalljud med munnen).

FL i : Dct, kan du beskriva mannen pi n6got mer sritt?

I *"j, jag ser. jag ser bara nigon som viker undan. AlltsA om han gor det for att vi
kommer, det tror jag inte . Men han, jag hdr den hiir signaleir och si scr jag en man
som vrker undan och. med ansiktet bort fian oss, d& it vEsterut.

FLI: Viisterut.

!: Mrn. Eh...

FLI: Och du h;r ingen. ingen uppfattning om mannens ilder? Eller storlck? Eller
klridsell

!. Xcj ingenting. Jag. jag ser trara, jag ser en hand ,rch en, med en hanelske p6.



T-

FLI: lllm.

iF

J. S*m. tiks*m och en a-xel.

FLI: Mrn.

!: Som vdnder bart frin *ss.

!: Nei.

i1,

.i

n

FLI: Okej.

!: net iir en civil klldselja.

FLI: Mm okej.
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FLI: llcn i den situationen. ser du n&gon, n&gon apparat? N&gon walkie- talkie?

FLl: Nigonting som du uppfanar som nigot tohdrbartf

f : Ne"i. bara den hiir vilcliS t1'dliga liksom signalen.

FLl: Okej och han. siger trian n&gonting? Elier pratas det nigonting'l

I **: Jag hnr bara att det (grir brusningsljud rned munnan) friiser $ll.

! en*r den dir likseim kopplingssignaien eller vad det kan vara fiir nigonting.

FLI: Ar det nigonting sorn du kommenterar til[, till?

J: Ne:, inte vad jag kommer ih&g. Jag tror att hon. vi pratade ouppheirtige.n om
filmen. Om, si vi var inne i det samtalet s& an siga och i och med att det finns. ". I
och med att sett nalkie- talkie {ven innan, plus att det finns val'1er iven i
runnclbanen si. sA noterade jag inte det som nflgonting, som konstigt cller sidiir. Men
vad jag, vad jag hann se var ju att den diir ryggen eller axeln var ingen, det var ingen
vdktaroveratl eller, utan det var ju liksom erl! en axel pd en. en. ja en jacka liksom.

iVlork jacka.

FL I : Det iir ingen uniform utan det iir det iir civil kliidsel?

!: Och det fann ju ingen annan utanfor honom. Pi gatan hdr var det ju helt tomt si
att :i[ga oqh vl miittc n&gra personer sr;rn konr ut diirifran som passerade precis niir
jag hor signaten diir. S& hiir finns inget annat tin den hir personen sorn viinder sig

bort runt...
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FL I : itii iir i anslutning till t- bancnnedg&ngcn nt"r?

I ,u.ja precis.

FLI: iVIm. Okej.

f : Sen, ja sen si drar vi vira kort och tar runnelbanan mot T- centralen. Byter tig i
Gamla stan Rir att slippa gi ned vid kappor utan vi g*r bzra rakt eiver perrongen cch
tar dEn rri<Ia iinjen d& mot Hornstull.

FLI: Ja, under flirden till Gamla Stan och mot Hornstull, ligger du miirkc till
n&gonting speeiellt d5?

I

f : Ne.i, diir har jag inte t:inkt se mycket pi vad sorn hdnde.. . Nej. jag tror inte cict

hinde n&got speciellt. Eh.. . som vi lade mdrke trll diir. Vi sart ju kvar liksom i. i. r

vagnen nere pi t&get i, vi gick ganska lang fram vid perrongen och rclg, i och med att
vi ska av i den uppgangen som ir ld,ngst fram i tigcts f;irdriktning s& att siiga. Si att,
rnen nej jag minns ingen, ingen hdndeise p6 sj{lva f;irden flan, till Camla stan eller
frarn Carnla stan till, till Hornstull sorn var speciellt uppseendevickandc" Det har jag
inget minne ar alls. Eh, frbr att".. ndr vi v6l sedan radion, det rir ddrifran man,
Iiksom diir. drir. d:ir kom

Fi-1: Ni iker till f,

I,lr, ochgfu,,lI,
FLI:

Mm.

FLI: Urk du bodde'l
f='

Iru-
FLI: Tanken var att, att, eller det blev s& att

I ru 

=en 
hdr penodcn si att...

I ru, precis.

i{

FL1:Okej.



Ja di..ya vi dter

+'- n,

*ft

a'

I ** ..1a23,23:40 kanske (oh<irbart).

det blev ju vdldrgl rndrkligt.

walkie- talkie

!:Ja.
FL I : Om du p& n&got sitt kan uppsatta dct.

FLI: Ja.
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!: Se att eh. ..

FLI: Niir ni kommcr hern, vad, vaql h[nder d&? Vad 96r ni?

sl&r.f ag pi radion och n[r hon kommer tillbaka s&

brys sdndningen d& av extra meddeiande dA fran'fl'.

FL1: Niir iir ni herma tror du?

I ,o, varl kan dct ha tagit? Alltsi.. . Vi kornmer nog in i liigcnhet.. . Vad kan det
har tagit? En och en halv tirnma, scdan satt vi och pratade sf, att dct var nog, det var

nr:g ndstarr, det rn&ste ha varit mEr [n tve, tv& och en halv timma efter, efter bion som

-

FLI: Mm. Ni keimmer hem till hostaden pi ett ungefldr'l

FLI: Fir jag be att du pratar lite tydligare tbr, fiir inspelningens skull.

I ,u, lorlit! Eh ska se, allts&... Vi kanskr kom hem. vi miste ha varit hernma fiire
midnatt i alla fall. Alltse 23, ja, 23;45 kanske. N, s&dant d;ir de. For det var en

och r,ad hiinde? Och vad hiinde? Och var{tir? Vi var ju dir och, och allt det

ddr och att det var v6ldigl mdrkligt fiir det var ju,

ur kunde det hii.r ske? Han hade ju bevakning och (ohrirbart). Si

FL1: Du drar, du tlrar slutsatsen att. att alla de hiir personsrna scm du iakiiar med

J: Mm. Ja, det rir ju det. det ir dan enda tanken man fEr.
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f1

f etttra den ranken. slutsarsen vi drar dlir och di.

FLI : Fanns tlet n&gonting som giarde att. att du rarnl*de in i den isitten rner ain att
du tog kir grvet att det var lirryakter rill Palme?

f vaC msnar elu rneel "rarnlar in"? Att..

FL I : Ja, fanns dct, s&g de ut p& n&g*t speciellt siitt. Lttryckte de sig p& n&got spccielit
sdtt. Hade de nigon koppling titt, till bilen som, sam du tog frr gr"*,f?

! Ja. nei...

FLI: Ells fanns det n&gonting a*nat som giorde att, att du korn till slutsatsen att detr,
men det var iu liksorn srittet de, att,

Hur de var kliidda
Eh plus det faktum att de iir si niira i anslutning titt t*ir patme tcfann sig. S& diirfiir
drog m:rn en slutsatsen vildigt direkt att det var nigon typ av bevaknrng av. av
statsministem,

FLI: Mm.

lViU.et fiill sig hclr narurligr tli.

t FLI: Mm.

kvillen som dct inte stdmde. .se

f : Sa vi hade ju liksom ingen tanke p& att det skulle kunna vara n&gonring annat.
Utan dct var ju {brt i eftcrhand ruir vi helrele att han inte hade bcvakning den

att. och sen fick vi h<ira p6 radion atr de som. jag tror det var. jo det rn&sti wrJ
radion. att de som befann sig pd biografen skulle hora av sig. Si di ringde jag och an,
bicle jag n"tJ och liste in vira personnunmer och allt s6 diir och
tclcformummer. Eh. och scn ringde de viil upp. Det tog nog nigon vccka eller tvi
minst innan det horde av sig n&gon och sd var det liksom utfiigning d6 per tele{bn.
Ja, oeh d& bcrdtrade jag ju st-rm tlet som jag har berittat nu. AIItsi om bestiket pl
biografen, upplcvelsen utanfiir, prornenaden ned rnot runnelbanan d&. D& var
ftrrhorsledaren, eller han som fiirhrirde mig diir pA telcfcrn var ju liksom mest
upPtagen med den hiir manncn i cowboyhatten. Let intc si intrcsscrad av walkic-
talkie- mdnnen ellcr n&gon bil med lcnade rutor eller nigot s&dant ddr over
hutudtaget utan det var.. .



!: Ia.

f:Ja. Precis.

t':

ra

f: la.

J: Ja.

In":'

f : Att mina beskrivrung;r fanns mcd.
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FLl: Iden du ndrr$de bilen rned tonade rutor och or,h alla tre walkie- talkie- m6n. ..

FI-l: . . (r:horba*) fiir den som ringde upp till dig?

FLI: Men han verkadc intc intresscrad?

!: Nej Det var hela tidcn. och sen. ja. tiir att imitera ett samtal s& lflt der som an
jag, jag sa di 'Ja. och scn sig jag ju di en rvalkie- talkic- ma* p& min viinska sida
innan dvergingsstillet dir". "Jq ja, ja" sa han "men annars s&g du ingentinglf Och
sedan d&?" "Ja, sen sigjag det och det". "Ja", och s6 gick han tillbaka till
cowboymannen igen och hur hiig, l6ng han var eller vad han hade pE sig eller, och
s&diir. Fh". . S& att, elet var inga faljdfr&gor pi vare sig bilen eller pA walkie* talkie-
miinnen river hur.tdtaget.

FLl: Okq.

I, Nq .. St, ja sen hclrde man ju inre n&got mer fr&n" fr&n polisen serian cisss. Eller
inte hoft pi trettio ir. Si att.

FLI: Och d& redogjorde du liir allt det som du har redogjort {br mig nu d&?

FL1: Eh och ssn har inte du heirt nE.gonting mer civer hurudtaget?

FLl:(Harkla sig). Du har inte skrivit n&gon lapp ang6cnde dina iakttagelser och sfl

vidare?

!: )lej, nej jag, jag (ohrirbart). Jag har ju kimnat de upp, jag f?irutsatte n[stan att
han bandade samtalet s8 an det liksom fanns.

FLI: Mm.
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FLI: Okel.

J: fe, p* band nigtrnstans. Eh si att var liksorn (ohtlrbart) liksom kunnat bidra
med det kuntle bidra metl.

FLl : hidr och hur har du s*t uttraget ur ftirh<irct?

f : Det var n*gcn, det var nagnrf som hade,

utskrift har iaq fiir dct var i samband raed,

Ja... S& att, ja. .. Jag har tiinkt. jag har tiinkt mycket p&, pi de diir hojda rostema
jag r ar inne p&. Jag vdnde mig aldrig om och sf;g, jag fick ju (ohorbart) var, var. var
det glada tillrop? Eller om det var aggressiva eh... ett aggressivl stahej. Eller om det
var ett positiu liksom. om det var skran inbiandat. Men jag har for rnig att jag hrir
liksom inga skratt dl n5r. nir eh. ndr de iir p& vir h<igersida utanfbr biogralbn si att
siga.

FLI; Kan du lornimma nigon koppling mellan de hciga nisterna och paret Palme?

!: Nej det iir. .. Det enda jag hrir att det iir mansr<ister. Det dr liksom inga
kvinnoroster. IJtan jag htir att det zi.r mansrSster som [r. om det ii.r liksom (gtir hoga
liud rncd munncn), att det iir hojda roster ellcr om det bara dr, eller om dct iir brik.
Det, jag kan inte svara pi det. Men, men det liter inte positivt. Alltsi det liit inte som
(gor Ltud med nrunnen) tlet liit, det liit mcr som en, en diskussion. En. cn hOgrc
diskussion med h<ig rost, eller n6gon som hojer rcisten oeh nigon som svarar med
hdg rost och sen har man ju rnassa ansikten och mummel runtomkring sig liksom pA

ctt mycket niirmrc hill s6 jag kan liksom inte utskilja. Mcn eh, mcn dct kiinns intc
som. fi,r det var ju mycket liksom skralt och positi{ mummel i och med att filmen
vau liksom ganska rolig och undcrh8llandc och det var, alla liksom (hark-lar sig) gir
tillbaka och kommentcrar sccncr ur filmcn och sidiir s6 att, rnen drifir stack de diir
hitjda rcisterna ut i&en de andra liksom gladare rcisterna eller positiva liksom
diskussionerna sorn var i nonnalton eller vanligt sorl s&ddr. Men...

FL I : LIen om jag stlller frigan. Sig du rnakama Palme utaurfbr biografen?

I **.Ja. Det var precis precis, ndr,-i kom ut si stannar vi upp och vi pratar.
Sedan noterarjag att p6 hr5gersidan si g&r de. si stannar de till precis pi v&r

hogersida de. Atltse scider om oss dA. Si att. och sedan ndr vi pratar fiirdigt si borjar
ju ta fiirsta steget och tlet rir d& jag scr den diir bilcn rakt fram{br.

FL1: Hur I&ngt iir avstAndet mellan ert srillskap och makama Palme ndr ni stir
ulanfiir']

I

L
l

I

l:-
li
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FLI: Oke;.

!' ra. p& band n&gonstans. q:i:tr1gg.arJlksom ( hksom kunnat bidra

med dct iae kunde bidra med.

FL1: trid"r och hur har du set uttraget ur tiirhorct?

f : net var n6gcn, det var nagnn: som hade,

utskrift har iaq fdr rni det var i samband med,

Ja... S& att, ja. .. Jag har tiinkt. jag har tiinkt mycket p&, p6 de diir heijda rcstema
jag var inne p&. Jag viindc mig alclrig om och sig, jag i-ick ju {ohorbart) vi}r, var: var
det glada tillrop? Eller om det var aggressiva eh... ett aggressivt st&hej" Eller om det
var ett p*sitiW liksom. om det var skrart inblandat. Men jag har fiir rnig att jag hor
liksom inga skratt di n5r. nf,r eh. ndr de ik p& vir hcigersida utanftir biografen s6 ati
siiga.

FLl: Kan du fiimimma nflgon koppling mellan de hriga rdsrerna och paret Palme?

f : Nej det ik. .. Det enda jag hrir att det iir mansnister. Det iir liksom inga
kvinnorrister. []tan jag hor att det 6r mansrrister som Ir, om det dr liksom (gt]r hoga

ljud rned munnen), att det iir hojda roster sller om det bara iir, eller om det iir brak.
Det, jag kan inte svara pi det. Men, rnen del lSter inte positivt. Alltsi det liit inte som
(gor l3ud med munnen) det liit, det liit rnsr sorn en, en diskussion. En, en hogrc
diskussion med hcig reist, eller nigc'n som hrijer rosten och nigon som svarar med
hcig rost och sen har man ju massa ansikten och murnme! runtomkring sig liksom pA

ctt mycket ntirrnre h6ll s5 jag kan liksom inte utskilja. Men eh, men det kdnns intc
som. fbr det var ju mycket liksom skratt och positir,t mummel i och med att tilmen
var liksom ganska rolig och underh6llande och det v:r" alla liksom (harklar sig) g&r

tillbaka och knmmentcrar sccncr ur filmcn och s&dzir s& att, rnen diirfor stack de diir
hrijda rosterna ut ifren de andra liksom gladare rcistema eller positiva liksom
diskussionsma sorl var i normalton eller vanligt sorl s&dfrr. Men...

FLI: LIen om jag stlller fr6gnn. Sfrg du makama Palme utantbr biografen?

I **. 1a. Det var precis precis, niir vr kom ut si stannar vi upp och vi pratar.
Sedan nolerar jag att pi ht5gersrdan si 96r de, s6 stannar de till prccis pi var
hcigersida de. Atltsa scider om oss d&. Si att. och sedan ndr vi pratar fiirdigt si trorjar

1u ta fbrsta steget och det lir di jag sur den diir bilcn rakt framfr-rr.

FLl: Hur l&ngt ir avstindet mellan ert s5[skap och makarna Palme ndr ni stir
utanlor'J

t\

\t



FLl: Ja okej.

-. ri

a-\

Iru-

!: xcj
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!: Ja.. . Ja det dr inte mer ;in, ja sju nreter kanske eller n&gert sidant dlr, Sju, tio,
mellan sju ach tio mcter.

FLI: Scr du orn de har nigon, n&gr* andra personer i anslutning till sig sjrih,* vid dct
tillfdllet?

!: la. eh, jag tror att jag. det stir n&gon p6 hans. nu ska vi se. p& hans, p& Palmes
viinstra sida och dir, det iir fiirmadligcn safi:ma. i iall samma klider som den ddr

H* ***X pi hans vdnstra sida. Feir att
Palme hade ju liksom n&gein stcr rnrissa tror jag p& sig och han hade inge mrissa alls
den diir mannen. Det iir alltsi samrna kliicler. srunrna. det kan ha varit. det rn&ste ha

varit han som var. som pratade med h*nom. den fr&n, frin som

var som bara snabbt man vdnder sig om tittar tdn tillhaka igen alltsi, Det lir typ en

sekund eller nigot siidant dir.

FL t: Mcn det du uppfuttar. om jag forstir dig ritt, nu tEr du ritta mig orn jag har t'el

hiir. Mcn dct [r att Palme st&r tillsammans med en m*n och det iir den manner som
du har sett i anslutning till makarna Palme inne i biografen?

!: I alta fall har han exak! samma. samma kliider...

FLI Nzir du hor de hf,r hojda rcisterna. kopplar du det till de hdr re personerna d6?

Eller kan det vara ctt helt annat, n&pga anclra personcr som, sorn uttry'cker sig mcd de

hrir hciga rcisternal

!, Ja. jag kopptar till ttem tliirfiir att det iir viitdigt mycket folk runt oss och cIe, men
de reisterna rir, ;ir samtalstonsnivi pi och i och med att det hojs rostar si viinder jag
mig och tittar och de, de enda som ir ddr si 6r det fblk som springer ut framfiir denr

rnelian grupperingen runt oss och meilan Palnreparet s[ iir det folk sorn iir pi viig ut
si hir och di ser jag att det eir. Palme har ryggen mot biografen, manflen st&r viind
med ryggen mot mig s& att sf,ga, mot Palme. Det ir det jag ser nir jag sliinger blicken
till htiger si jag liksom, jag reagerar p& de hojda rosterna, vrinderjag mig om och ser

d& Paime och den hiir mannen och sen viinder jag rnig tiltbaka igen. S& att jag
kopplar per automatik att dct iir diiriflin rdstcrna kommer di.

FLI : Men du kan inte siga om jag fiirs*ir dig riitt.. .

var inte qlii.r och intc den hiir
Man det var som sagt
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f : i\tt det iir de som...

FLI , . ., pratar med de hiir hci;da reisterna?

f : l''rej Det kan jag inte.lag inte liksost, jag ser inte att munnarna rrir sig i sarn6and
mcd det ddr.

Fi. t : Ne;.

!: Aills& det, der kan jag inte siiga.

FLI: Okej.

f'. !: Nej. I och med att det ir s&dan kort liksom rin bara.

FLI: Ja. tr det nigonting annat som du tdnker pi i sarnband med, med det vi har
pratat om nu:|

!: (ohrirbart) nfigonting. Ncj, zin at, an nu ska vi se... (ohcirirart) tre. (ohofiart
mummel). Nej jag tror att jag har fEtt med mig ailt. Inte annat dn att det kiindes som
att, alltsi i salongen i biograt-en att de var vIldigt liksom eh... lr,{an noterade och
hdrde vil liksom samtalston mellan. alltsi det kiindes som att de hade med sig nigon
bckant eller nigon de kiinde. Nu si hiir i efterhand k* ju*I

-6 

hor jag liksom an det, det ddr var riksom, eh... samtarsmurnmer
som kindes liksorn kontrollerat eller bekant, eller privat s&diir. Hm, men jag har inget
minne av veln som satt pfi deras hriger respelctive vinster sida. Vilka det var. och
med att man var s6 fixerad pi, p& Palmeparet liksom.

FLI : Jag har plockat fram det hdr som finns runt, runt dig hir i utredningen och som
du sdger ungef;irja. du sa nigra veckor nigonting sidant hdr efter hdndelsen s& :ir det
nigon som ringer upp till dig och pratar med dig om, om vad du har sett och inte sett
och det finns ett kort ftirhor med dig fr&n 860317. SA det iir ju tvi veckor lite drygt
efter sjilva h[ndelsen d6.

!: Ja.

t"Ll: Uu iir inne dri p& att det iir

I Mm,iuste.

ri

a:
I

FLI: Ar det nf;got du kommer ih*g nu eller?

FLI : ... att elet dr dcnr $cltTl. som...
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:tj

3-: det iir bara niir de reste sig der de, eller *m det var i g*ngen innan de b<irjade

g& uppit diir.

(Ko* pausj.

FLI: &'len det dr inget du har n&got niirmare minne av nu?

I ,". ja allts& niir du (ohrirbart) siiger s& var det. det var nng niir de reste sig, eller
jag har fiir mig att det m&ste ha varit i gingen. Alltse ndr de kom ut fr6n
sittplatsgingen s& att slga ut p&... Vru inte det, om intc deto om intc, det rn&ste ha

vant han- drir. s*m star pi hans. frs.n mig sett dE, hans hcigra sida.

FLI : Mm. Jag kan viil llsa upp er kort stycke hiir si fBr du se om du kan
konrmentera den hiir?

I,u

I ,", fran mig sen ja. Miste det ha varit va?

FL1: Ja det stir inte fr&n vilkct h6ll man ser det.

In";
ii

(Paus 46 sekunder).

!: Mm.

rt FLI: Men vi kan sllppa den biten. Det kdnns som att du har... Det ir inget som du
har nagot direkt mirure utav nu idag?

!: Xej Det iir (ohorbart) alltsi vi rest. alla reste sig ungefiir samtidigt och d& viindc
man sig om mot di, han fick nog hjnlp med kldderna diir ja.

FLI: Ja.

I tn men vad jag, vad jag minns mest det var ju liksom ddr i samband med att jag
petadc p& honom. Det var ju niir alla var pi viig ut, upp.. .

FLI. Den ddr m gar upp mot utgingen')

han Olof eich Lisbeth Palme sti kvar
vid sina

Mannen satt till vd.nster om Olof P

grck ut fran



lr J:ra?

r!

FLI:Oke.1.

r.. FLl: Mm.

Pree is.

ti

.{3

I ruprecis.

FLI: Du sa cm jag uppfattatlc dig riitt titligare att. att du ocif kom direkr fran.

frin bostaden ach akte in *ch motte upp de andra vid, vid Grand?

!: Ja. elter om vi }:ade varit p& restaurang innan? Jag kammer inte ihig. Kan ha

varit si att vi, att vi var n&gonstans innan biografen.

F L I : Det st&r hiir i det hiir samtalet som clu hade med den hiir polisen.

I r".Ihade vi varit p&.

Jn"tiirganskan*uo*f.
FLI: Det tigger ouI ddr va?

f : Ja precis.

FLI: Ja

f'f (drorbartmummd).

FLl: Eh men okej di vsr dst sA d* var allts&.

f ,U var det si det var. Dri kom vi <liir ifr6n.

! lott.t Octr si gick de in och hdmtade biljetterna och vi fick de dZir. Se r,'ar det ja.

FLI: Du siiger om den hiir bilen "efter f,brestillningen obsenrerade b&de!

-o.lf 

en silverfirirgad opel. Troligen en Senator. Bilen
stod utanitir biografen b&de ffire och efter ftirestdllningen".

(Kort paus).

FLI: Eh

!: i\{rn. Senator. jaa.



FLl: Ja.

J: Ja.

{-\

J:Ja.

f: Ja (ohcirbart).

!:Ne1.

I, h.

FLI: Ja.
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FLI: Det 6r ju en ganska ovanlig bil.

I ro, det tr en s&ciam hik, det 5r en sedan.

FLI : Men din uppfattning idag 1r att det var en: {?:rmodligen en Volvo eller Audi.

F'Ll: Det dr en sedanmodell.

f : Oet lr sedanmodell med bagagelucka. Ehm.. . Det bl& (ohorbart), ja det kan ju
vara gatubelysning som p&verkade dc. hlen gri ellcr bl&.

FLI: Mm. Mm.

FL I : Men silverflirgad det iir viil gri det?

FLI : Men okej. Oj, iir det dig jag sparkar p6? I.{ej, det ir det inte.

,f,., FL1: Sedan finns det nista florhcir. 860404.

l-, FLI: Ar det nigot du har mrnne utav civer huvudtaget?

I ,"j, der miste ha varit pi teiefon d& ocksi?

!: Vfm. Eh (kort paus).

FLI: Och di pratar du ocksi om
med. med .

f : Mm. N{en alltsi. jag kan inte siiga bilmdrke, men alltsi den iir ju. . .



f: Mm.

J: rvlirm.

'- {a

.*- f.

T"

I

I

t

i
i

tt:

Si di har det ju gitt
rittare

Ir*
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rt-t,r*hf japrecis.

{Paus: l5 sEkunder}.

FLl. och iven i det fiirhorer s& pratar du om en. en, en silvcrfdrgad opel och du
ndrnner iivcn hiir mrijligheten att det skulle kunna ha varit en scnator.

(Paus: 25 sekunder).

FLI: Men okej, en ann;u"l sak som jag reagerar p& rir att vid b&de de hrir tillf;iltena niir
du t?r t eratta om dina iaktt&gelser si siger au utf ocksi gick merl cr tifi
Ridmansgatans T-bana.

f : Mhm. {Ko* paus}. Han kanske tiiljde med 1a, men jag har inger minne av att han

&kte med i tunneibanan. EllEr om han gjorde det och 6kte it andra hillet. S& kan det
ju har varit i och lor sig.

FLl: Ja, det st&r inte vart han tar vigcn i och fiir sig. si det kan mycket vil vara si
som du sdger nu.

f : ett han, det kan vara att han loljde med oss sen ikte d6 vistemt. Alltsi mot
odenplan och dEt hillet. For jag vet, jag tror, jag har for mig med bestiimdhet att vi
satt ensamma ndr vi bytte tig. Nej. fiir jag vet att vi pratar ju om filmen diir ndr vi
grck mot tuunelbanan. D{ (ohorbart).

FL1 : Det iir viil det naturliga sarntalsdmnet antar jag, niir man har vant p& bio.

FL I : Sen ir det dessutom si att man har siint ut en liten blankett till de som man vet
har varit pi Grand den h*r kviillen och d& ir du ombedd att. att fulla i den hrir lappen
och skicka tten tillbaka till polisen fijr att mtur ska ffi n&gon koll p& vilka sr:m har
varit pi platsen och hur ni har varit klldda och si vidare, och si vidare va och. du har

ftllt i den hiir lappor. l)en iir utskickad och den lir <laterad ska jag siiga till 87A4A2"

ett 5r hiir d& och di du fortfarande eller skriver

Han finns ju med iiven hiir d&.

!: Jo.
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at

Fl.i : Du ligger heit riitt. Det du keimmer ih&g idag. Du beskriver dig sjilv som, som

vara ikliidd o.lf s& att du flr fiigan "stannar ni till
nigonting utanfiir bi*graf'en?"" Du skriver att ni st{r ddr en kort. ett kort ogonblick.
Eh "sa hej d* till en k*mpis" har du skrivit hiir.

!: Mrn. net :if d& &irmr:titigen.

FLI: Ja. det borde "urf ju.

I,u

f:Nci
FLI: Det st:ir iven pi, pi den hiir lappen d& som man skickar ut "OBS! Om ni vill
liimna ytterligare upplysningar kan ni notera dessa p& baksidan".

f: Mm.

J nA"n det hiir iir k*mpletterande. Att man ska komplettera med nigonting va?

FLI: Ja. det dr egentligen en, en biankett som man sl<rckar ut for att fl koll pi vilka
det iir som varit p& biagrafen och hur de ver kln<lda och hur de s&g ut och s& vidare
och sf; vidars.. .

-'.

I,

!: Men det hiir iir fiire eller efter det dir?

FLI: Lappen siinds ut 87 sonr jag sa.

Mm.

FL I : Si och biigge firrhoren iir ju {idigare.

FLI: Si att det.

I *o ja juste.



f: Mm.

FLl: llej okej.

FLI: Mm.

f-.*, f r." veckor.

f\

!: vid det hiir titlfiillet.

FLI: Nej.

f: Ncj.

!: Du.

FL I : Du syftar pri att du inte har fitt se. . .

A1

FLI: 86031 7 respektive 06040,1 d6.

FLl: Eh, men som jag fbrstir p5 dig re,r
f:Nej,-

3* Hur langt var det emellan cte hiir?

FLI: Ja,0317 och 0404 si dct iir ju ja trc veckor.

FLI: I{ar du n&gon kommentar till

!: r'*ej jag fhrutsiitter ju liksom att han har, liksom handat allting och allting jag har
sagt iir med och skrivs ut och liksom infbrt diir.

FLI: Ja-

I t, clet hiir upplever jag ju mer som att, Iiksom att man ska. ja hur var du kliidd. . .

I, ... (ohorbart), Sen allq alla liksom iakttagelser sker ju. ska ju finn;u med cliir
fiirutsiitter jag ju. Men jag har inte, jag har inte lEtt se det hiir.

FLI:Nej.

FL I : Det dr nog mycket riktigt.



!: Ne;.

FLI: Nej.

!: Ne3

-11

'-"r} !: xe;

f: Mm.

r*}
I-
I

Iln'

: Ja. det fbrsta.

FL l: Mm.

FLl: Okej.

florhdrsledare om man siiger s6, som alltid brirja med allting med ncgation. Men
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!: Proto. elter fiirhorsprotokoll.

FLt: ...fiirh<irsprot*kollet i samband med att du har fullt i lappen.

FLl: Vad har du fbr funderingar runt det?

FI-l: Ja. Ja, det dr, jaghar samma uppfattning

F L I : Den hir *r 1u utsJrnd till och du har fyllt i den och skickat tillbaks den

F'Ll: Men,

: Ncj, nej. nej. Absolut intc...

f : Ja. ja, ja. Oh ja. Alltsi hela, utan si som, alltsi forhorct var ju vnldigt ocngagsrat
si art sdga.

FLI: Di pratar du om det ftirhtiret (ohtirbarti?

f . Det var ju, kretsade ju bara kring liksom ime i salon6ien mycket. Alltsi.

f : Och direLt i anslutning efter. Eh s& att rlet var ju mycket liksom ch, viltligt trOtt
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a.nnars var det ingenting sorn du s&g. Annars s&g du ingmting {ohtirbart}, sen var tlet

ingcnting mer eller s&diir. M!'cket inte. Negation i alta utfr&gningar. S& un,I
det dr helt klart. Feir det. det gjorde jag.

FL I . Vid clet htir f?irsta ftirhriret slft*r du p*?

I ru absolut!

f L1: Ja.

I '; !: Absotut"

jag ser det som e$ ibrhor. Men...

FLI: Ja. Okej.

FI.l : Och vad det giller hlanketten se uppfattar du den mer att du skulle beskriva dig
siiih och inte rcdogr5ra fiir, fiir andra iakttagelser?

J: Nej, inte som nigon kompletterande att fiir di skulle det, di skulle jag ha hafl
och skriva en a4 rill.

FLI: Ja, nej det stir har ni fler upplysningar kan ni notera dessa p& baksidan.

!Ju,utdver det du redan har ndmnt. S& uppfaitar jag det som.

FLl: Ja.

I,*
N,len. men jag fiirst6r hur du resonerade. Ja, sedan rent, i ovrigt si, sd skulle
hora dig litegra.nn, fljrklara hur du tdnkcr. Jag har ju sett,

FLI: Ja,

I

I

t

f
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FI.l: Ja

ville hrira din version 
"tdllt;r

FL1: Ja.

I)et iir diirftir jag giima

niir man sen p& natten

. Med myck*t***juffi
gaining' Utan det d'r liksom, det at, fAr walkie- talkie- m:in ibnns ddr de fhcto och di,
d& iir det ju fler iin en inblandad och tll dr elet liksom en organiserad eller organiscat
scenario som Jag ser det och ddr, ddrav s& h*.1.g l"gt3tt det hrir dr ju ett, det hik
rn6ste vara ett trestdllningsjohb av nigon eller

att de var ju de facto diir.

FLl:UndertbrutsdttningarattdepersonernaSomdus6g"""ttig"nf

J; vcrkli*""f.
FLI: Ja.

!: Om inte ii s& atr. ja precis atr dct iir ni
mycket moltigt att det kan vara som stod diir med
walkie- talkies. Eh men jag rror;n "rlk,* talkie liksoT, ja dcr Ar ju liitt,

p& den tiden fanns

frin undre viirlden som. som, vilkct iir

varsi trygga i lbnissniog*ffi
hcir att han har blivit mrirdad s6- si sremmer det inte.

drju liksom den,
u inte rnobilteleione. r"h.,r"L li[so,nE[@t

,i

I
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t:

Fi- I : Det var v1i lite det jag k2inde ocksA an det ska ju inte vara s& att n&gon, i det her
fallet du. tyckcr aft du inte har blivit Iyssnad p6 och tycker att du har upplysningar
sorn du inte har f1tt l:imna pi ett. eller lamnat har du ju gort pi ett korrekt sltt, men
dei har inte tagits emot p& ett korrekt sdn...

3r, nej precis.

FLI: .. "e;ch det var diirfiir jag hernskt gdma ville att du skulle kcmma hit idag sE att
vi fick reda ut de hiir begreppen i detalj s6

Mm.

FLI: ia.

FLI: Ja prei;is.

;)



FL I : Det ii.r lite svt* att hantera.

.. dct :ir ett inbyggt problern i. i det diir.

f'; I O* blir konstigt rindi ja.

FLI: Ja.

FLl: Ncj. okcj.

l-

I

ir

n

S& att vi, vi har i

Men, men vi pratade aldrig, aldrig orn
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FLI: Oeh siiger clu ni.gonting som blir det konstigt i atla kll.

FL I : Ne1. jag florstir dilemmat" Vi ska v6i fiirsrika runda utav. Har du nigontrng mer
nu som du tycker lr vdrt att niimna i det hdr sammanhanget?

!: |,;ej Det iir de hiir alltsfr., det iir det d;ir och liksom si forr jag heir den hiir (g<ir
signalljud med munnen) kan man fortfarande hrira si liksorn blir jag helr pirnind om
det diir.

FLI:Ja

J Uf.o* a* aldrig eh... Och men det iir de hiir tre rvalkie- talkie- mdnnen som
inle... Fcir d& ndr den noteras ir det nigot positivt och i efterhand blir det positiva
negativt.

FL1: Mm.

FLI: Jag forstfir att du har bra kontakt med, *ef fortfarande?I ro*
clu sdger. Hur dr det med f ocn !: Har du tontat t med dern ,rctsa etie*

N"j,I har vi ingcn kontakt merl octJ rir visscrligen
N{en vi har inte hort fren, av varandra p6, ja over tio ir tror jag_

frrecis.

det hiir fakiskt.
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t.h

fi

FLI: Nej.

Utan de var man ju upptagen av det. Eh. och vad han
giir idag vet inte jag f*ktiskt.

FLI: Nej.

f {orraruurt).

FL l: Det kan hdnda,lag siger inte att det kornmer hinda. Men det kan hdnda att vi
tar kontakt mc<tf ocks&.

f: Mm.

FI-l: Eh jag siger det si att ni inte blir chc.rckade om vi ringer eller skriver.

I *"j, nej. Precis.

FLl: Har du nigot telelbnnurnmer till hennell

rI
F[.]: Okej, iir det sl att du kommer pi nigonting mer s& vorc jag hernskt tacksam
ifall du hdrde av dig. Har du mitt telefonnummer eller?

! luf Det har jag inlagt. Ja.

FLI: Jiittebra, jdttebra. Sen som jag sa innan ltirhciret. Det hdr kommer skrivas ut och
du ir hernskt viilkommen upp ifall du vill ta del utav det. Si att du verkligen ser air,
att det har gitt schysst till och s& vidare och sB vidare. Vill du s& kanjag kontakta dig
ndr det finns en utskrift.

f ftm. Du kan SMS:a mig bara si. di vet jag at1 der...

FLl: Ja. Ja.

f:Ja
FLI: Tyckcr du att lorh6ret har g&tt riktigt till?

I ru Det tvcker jag.

FLl: lnga problcni'l

I

:t

I".,



FL l: Och det iir inga funderingar? Fr*gor du har runt fiirrfarandet?

f::'{ej. Xcj

FL l: D& gnr vi sl att vi avslutar filrhdret eich klockan har d& hunnit bli si mycket
som 10:04.

'-U,

irr

i-_-ifi

f^rri
I

I

I

r1.


