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!>elsborn uppger i fJrhöret att han fått en körning från Barkarby station till 
�u.ngsträdgården, Stockholm, Passagerarna var 3 stycken yng-re damer, 

tlär Delsborn kommer fram till korsningen Sveavägen-·1'unnelcatar:, må�te !>els·�orn 

stanna för rött ljus, Delsborn framförde bilen i det mittre körfältet,Delsborn 

säger med nästan full säkerhet att han inte hade någon bil bredvid sig, alltså 

i det vänstra körfältet, 

Delsborn har uppfattat situationen så att han, när han står för rött ljus titta 

åt båda hållen/ höger och vänster/ för att se om det kommer någon trafik 
utmed Tunnelgatan, i samma stund som Delsborn tittar åt vänster ser Delsborn 

3 personer, ett paLo..c.b...e.n ma�1 stå och samtala med varandra i kors$nineen 
Sveavägen-Tunnelgatan / östra sidan av Sveavägen /, Hannen, som Delsborn nåeot 
senare såg avlossa ett skott mot paret, stod vänd med ryggen mot ���fasaden, 
medan paret stod vänd med ryggen mot Delsborn, Omedelbart som Delsborn startat 

färden igen, hör Delsborn en kraftig smäll, som kommer från det �åll han sett 

de 3 personerna stått och samtalat, �elsborn, som hunnit ut i korsningen vänder 

på huvudet samtidigt som han hör ytterligare en ldliftrg smäll samt ser en rök

flamma från det vapen som mannen med ryggen vf.nd 1110t husfasaden, håller i sin 

högra hand, riktad mot par!J. Vapnet �ppfattade Delsborn som ett vapen med 

ovanlijft lång pipa,� colt, Delaborn ser hur·mannen ••• blivit beskjuten fall 

omkull, samtidigt beger sig den som ailossat skottet_!lpringande från platsen, 

!-:an springer Tunnelgataa i riktning ·mot Luntmakargatan. l!!anr,en som avlossat 

skottet var c: 130-185 cm lång, Åldern har ingen uppfattninc om, det anda som 

:)els:)orn :.:,ckte sig märka var att 
forts. 
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han inte sprang med en yncre mans vighet uta.;:. förde sig nåi:;ot låni,

långsamt i steget, Det som Delsborn uppfattade av mrnnens klädsel, 
var att han hade en grå herr'latt samt en gråaktig ulster med svarta 
stänk. Ulstern var av normallängd, Av mannens ansikte uppfattade inte 
D�lsborn nåconting pg a att hatten var långt nerdragen över pannan, 
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