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9432 Knubb ser en man i korsningenTegnérgatan- '— 90143
953:2:1: Fauzzi möter paret Palme vid La Carterie. Olof Palme gick 952:1:4 E 134.

Saltmätargatan, nordöstra hörnet. 25-årsåldern, krulligt hår,
1 närmast väggen. Fauzzi passerade dem och gick då TAB Sid

'JUS TOCk

närmast gatan. 5-10 meter efter paret gick en man. Fauzzi 128
ca 949 Lars Erikssongår in i biografen.Mannen. som han sett en 937:1 L 14

fick intrycketatt mannen var äldre. Han hade på sig en blå
23.15 längre stund, finns då inte kvar utanförGrand.

jacka i färg som ryggen på t.e'låfonkatalogen, Jackan
950 Landgré& lenius står en kort stund vid Dekorimabutiken, L 854 liknade Tensonjackor. Jackan räckte till [åtala _mitt. När :

där de illte ser någon annan Person
Fauzzi passeradetänkte han att mannen var förgammal för '

23.16 951 Dahl med sällskap går på Tegnérgatan på väg till puben Tre 9531. L 2489 att vara Säkerhetsvakt. Efter att han passerat korsningenBackar. ' 95312
mousammakargatan hörde han två skott.95111 Björkman med sällskap kommer till bankomaten i 954:1:1 E 13 953:2:1 Wiklund passerarmed bil andr_r_':1_g_ången korsningen 940:1 EAD

V,

Skandiahuset, 20 m norr om mordplatsen
Sveavägen/Tunnelgatan. Ser en man stå och speja 622 ”

23.16 9512 GustavssorLfrån Björkmanssällskap, tar ut pengar på E 13-8 Sveavägen norrutyidmsthörnan. "— 4'5bankomaten i Skandiahusel.
9533 Landgre och hennes sällslgp Åhlenius stannar vid L 854

23.17 9513 Schaetfer kontrollerartider vid busshållplatsen mellan 939:3, L 904 ttMlenäTéHQängen intill ÖSkörTrFålirtiken. Funderar en
"

Kammakargatanoch Adolf Fredriks kyrkogata.Hon går . 952:2
kort stund om de skall gå igenom tunneln. Ser_irlga

därefter vidare Sveavägen söderut.
människor, beslutar sig för att promeneraäeavägen951 :4 Roldermed sällskap stannar vid Dekorima till följd av 939:3:3 L 1821 söWär de kommit en bit hör de en smäll som när två

_

illamående.Det finns inga andra personer där. De står där
bilar krockar.

_

ca 2 minuter.
953:3::1 Friberg gick in i Johannesxkyrkatillsammansmed några 951:5 EAD

23.17 951:5 Friberg med sällskap lämnade restaurang Bohemia, tog 953:3:1 EAD kamrater. Skulle gå in i kyrkan viajluvudmgangen.men där 22364
rulltrappan upp till Malmskillnadsgatan.Mötte ett par i 25— 2236-1 satt tre persgner som antogs vara fyllon. Gick istället in via u
årsåldern på Malmskillnadsgatan.

sakristian.
.

" _]952:1 Najic står i korvkioskensom är belägen på Sveavägens TAB sid E 23 'västra sida vid Adolf FredriksKyrkogata. Observerar Olof 128Palme med fru komma gående längs Sveavägen. Framför
Vid mordp|atsenparet går två män. Avståndet till Palmes var cirka 15 meter.Cirka 10 meFer bakom paret Palme går en man. Najic fickintrycket att mannen hade dålig klädsmak. Tid Sekvnr Händelse Korsref Refnr

952:1:1 Paret Palme passerar korsningenSveavägen-AdolfFredriks T 116-L äl 953:4 Skotten mot paret Palme faller vid Dekorimabutiken. E 9972
Kyrkogata från nordvästra hörnet till sydöstra hörnet och går 954 Lisbeth Palme hör en smäll. som hon först tror är ljudet av TAB sid T 116
fram mot SARl-butikensskyltfönster.

en fyrverkeripjäs.Hon varlder sig däreftermot maken, som 128
95212 Nordström tittar på TV:s sista program som var en långfilm. TAB sid E 2666 siunker ihop. kraftigt blödande. Hon hör ytterligare en smäll

Går efter en stund fram till den stängda balkongdörrenoch 128 och känner hur det bränner till över hennes rygg. Hon böjer
tittar ut. Hon ser då ett par som går över Sveavägen på

sig ned mot maken och då hon därefter tittaLgpp ser hon enövergångsstället vid Adolf FredriksKyrkogata. När de
man snetLbakifrån, som springer in på Tunnelgatan.kommit över till den andra sidan såg hon en ensam man gå Mannen vände sig om ett kort ögonblick och tonsatte sedanV över samma övergångsställe. Paret gick Sveavägen i

-

springa. __
,

riktning mot Kungsgatan ganska långsamt. 23.21 954:1 Lähde avslutar sitt bankomatuttag.
[_ l rl ; 954:1:2: E 107-1.

952:1:2: Paret Palme dröjer sig kvar vid SARl-butikensskyltfönster T 11 G-L
' Lå ; 2 EG

1 på Olof Palmes! initiativ.
.

100192
23.18 952:1:2: Malmström gör sitt bankomatuttag vid Tunnelgatan. 954:1 EBD 954:1:1 Björkman gick från bankomaten nglcall—mwmen. Säg 951:1 E 13

2 Larsson. Lähde och Rolfart ansluter till kön. 10013 - tre personer fra är sig. e s g'llt att vara(iåällskap med TAB sid
23.19 952:1:3 Larsson börjar göra sitt uttag vid bankomaten på 954:1 E 107-2; varandra Björkman uppfattar personerna som att det var en 128Tunnelgatan.

EG man som gick närmast huset och som hälgm en kvinna. De10019:2 såg alla ut att varaj_samma längd. Säker på att sällskapet
ca 952:1:4 Fauzzi går på Sveavägen i riktning norrut. Gick på den östra 953:2:1: E 13-1 hade gä" framförhon ' minst 5met? Hör (Vä smällar.
23.19 gångbanan. Passerar Tunnelgatan och tittar in där. ser inte 1 Ser då hur en Pem—Ofågnämegnaf nermot gatan.någon människa

Kvinnan som går längst ut skriker på ett gtländskt språk,952:2 Schaeffer möter en man som går Sveavägen norrut, 951_:3 L 904 59'" Blomma" Uppfattar det Mannen som Sköt försvannkommerfrån Kungsgatan och går med snabba steg. Detta är d'fekt '” på Tunnelgatan, i "19" takt, inte panikattat."'(. någonstans mellan busshållplatsen vid Bonnierhusetoch 954:1:2 Morelius satt i sin bil på Tunnelgatan i riktning österut. Såg 954:1 E 107
Kungsgatan

en man, som hatigigagsettstä invid entrén till 952112:
23.20 953:1 Dahl med sällskap lämnar Tre Backar och går mot 9582, L2489 Dekorimabutikenen stund. kommaupppakgrtuväjetsgner 2Döbelnsgatan 951 5329]??? P?. lLQtlQalen varandrasidan Sveavägen. Strax 95221239532 Hellgren. som gick Sveavägen söderut passerade L 1919- efter hors Nä skott. Den man. sowlfåitäsfjldlav TAB SidDekorimabutiken klockan 23.20. Lade inte märke till något ' 2, Splang Tunne'gala” OSlelUl 128särskilt.
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