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I september 1987 fick gruppen i uppdrag av byråchef P-G Nässatt i förundersökningen kring mordet på statsminister Olof( Palme, göra en begränsad undersökning av avsnitt E "Sveavägen".
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' Direktiven till gruppen var att försöka utröna om det i detta
_;5 ' avsnitt fanns något som tydde.på att mordet kunde ha utförts av
ååå den turkiska organisationen PKK.

; Efter genomgång av vittnesförhören, samt efter'det att vi själva' genomfört nya förhör och rekonstruktioner, har vi inte funnitnågot som talar för eller emot att mordet skulle ha utförts avkurder."
Vi anser oss dock ha funnit tecken på att mordet med största

.sannolikhet utförts i organiserad form under samverkan av flera
ipersoner.
Dessa personer, som iakttagits i anslutning till mordplatsen, ärav utländsk härkomst. Av vittnesuppgifterna kan man direkt ellerindirekt sluta sig till att personerna kommer från ett område av-gränsat i öster av Iran, i väster av Marocko och i norr av Bul—
garien.a —. .. ..Läs; Denna preliminära analys grundar Slg pa Signalementsgamforelser
av lämnade vittnesmål. Dessutom har vi försökt bedöma logiskakopplingar mellan olika vittnesmål. _
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Beträffande de enskilda vittnesmålen, har vår ståndpunkt bl a
& varit att ett vittne normalt endast kan lämna en diffus bild ,av en person som han inte haft närmare anledning att registre—ra. Däremot kan en signalementsbeskrivning bli fylligare om

den beskrivne av någon anledning dragit till sig vittnets upp—märksamhet.

För att komma till ännu större visshet huruvida mordet var orga—niserat eller ej, krävs en fullständig genomgång av materialet
med direktiv att försöka fastställa detta.
Som stöd för eventuella.nya direktiv bifogar vi vårt eget arbets-material och hänvisar i övrigt till åberopade förhör eller munt—
lig redogörelse. -
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