
REKÖNSTR'UKTION

Wigerstam ser några personer utanför biografen och en907 L 7815—1'
. ensam man i inbuktningen i sydvästra hörnet av korsningentj Tegnérgatan-Sveavägen. Mannen försöker tända en

cigrrett. är darrhänt.
22.45 91911 Rivieraföreställningen. som Lars Eriksson varit på slutar. 92512 L 14
ca 91912 Lars Eriksson finner dörrarna till Grand lästa L 1422.50

' ca 921 Åström ser en man, som står vänd mot biografen, vid 937:2 L 1572Ni
22.50 telefonkiosk i nordöstra hörnet av Tegnérgatan/Sveavägen. TAB sid

12722.50 92411 Dager ser flera olika män utanför biografen. Två män med TAB sid L 1061arabia utseende står vid telefonkiosken i sydvästra hörnet 127
Tegnérgatan-Sveavägen. Vid bokhandeln ser han e'n—man i

45årsåldern.
22.55 9242 Wernergår in i videobutikenRådmansgatan/Sveavägen, där 965, EAEhan stämt möte med sin flickvän. De äri butiken 22.55- 93815 119—323.15.

92511 Lars Eriksson hämtar bil på Kammakargatan, far till 91912 L 14Rådmansgatan
ca 92512 Lars Eriksson anländer med bil till Grand och ser en man 949 L 14*] 22.55 vanka utanför biografen. TAB sid' 12792513 Lars Eriksson låser bildörrarnapga obehag inför mannen. L 1423.00 926 Lars Eriksson hör 23—ekot på radion L 1423.00 9261 Temperaturenvid KTH, vid Östra Station, är — 5.40. SMHI

Vindriktning är väst—syd—väst. Vindhastighet3.5 m/s.
927 Carl Olof Erikssonkommerfram till biografen Grand efter att EACha promenerat genom city. Stod cirka 67 meter ut från 13407-Aentrédörrarna.

23.05 93511 Pettersson ser en man som tittar på reklamskyltarnavid 927 L 942biografen Grand.
9352 Av lM-meddelandeframgår att polis klockan 22.50 varit på EACJohannesgatmgt rutiningripande.Minnesanteckning 13017skr vs 1987-03—04.Polismännen lämnade lägenheten 23.05.

gjorde inga relevanta iakttagelser på Johannesgatan.ca 93611 "Gå och se" slutar. 8121113 L 846323.05
93612 Korhonen. som varit på föreställningenav "Gå och se", L 866V besöker toaletten i några minuter.
93613 Storhök ser två unga män komma ut från toaletten på TAB sid L 866—1Grand. Hon är ensam i foajén. Ser en man utanfördörrarna. 127

[ Mannens intensiva,spända och ångestfylldablick var(, anmärkningsvärd.
93614 Korhonen kommer ut från toaletten, ser samma man utanför 93613 L 866% entrédörrarna.Tycker inte att han påminde inte om de TAB sid*— fantombilder. som hon sett i tidningen.. 12793615 Korhonen & Storhök lämnar Grand, kommenterar 93613 L 866—13? sinsemellanden man de just sett. Mannen tittar efter dem.93711 Lars Eriksson ser fortfarande mannen, som han känt obehag 925:2, L 14inför utanför biografen. 94993712 Åström passerar korsningenTunnelgatan - Sveavägen och L 1572tittar in i skyltfönstret till Dekorima Han noterar inget ovanligtutanför butiken eller under gång'in på Tunnelgatan.ca 938 "Bröderna Mozart" slutar ' 829 L 1919-23.07

2; L

1821

58 - Rekonstruktion (

REKONSTRUKTION

Efter biobesöket

Tid Sekvnr Händelse Korsref Refnr93811 Kahn med sällskap lämnarGrand genom utgången mot L 944
Tegnérgatan.

93812 Helin och Söderström ser en man, som går med bestämda L 852
steg ut från foajén.

9381211 Knubb ser en man utanförbiografen, Klädseln såg ut att TAB sid L 901
vara skidkläderi Domusstil från 50—60—talet. Litet rödmosig 127
och småfrysande. Såg lantligt fånig ut, gjorde ett töntigt
intryck. ""—'

938r212 Schaefffer med döttrar går på toaletten på Grand. L 90493813 Tammeleht ser två män utanförbiografen någon meter ifrån 81113 L 4598varandra. En av männen betraktade de människorsom
./'" lämnade biolokalen. Hon såg även den man hon såg ca

sl 20.40 +
23.15 93814 Pilgrenfrågar en man utanför Grand om vad klockan är och L 851; Lfår avvisande svar: ("sånt har jag inte tid med i kväll"). 851-1—Bca 93815 Werner med sällskap lämnarvideobutiken Rådmansgatan/ 92412, EAE23.15 Sveavägen. 965 119-3939 Gagnefjord lämnar salongen samtidigt med makarna Palme. 93914 L 9389391 Anna Eriksson, som varit på samma föreställning som L 849Palme tilltalar honom i foajén.

93912 Ekström ser Palme vid chokladdisken. L 82793913 Schaeffer ser makarna Palme vid entrédörrarna. L 904939311 Ekström står utanför biografen och röker. .Efter en stund L 827kommermakarna Palme ut. .

9391312 Ett flertal biografbesökare observerar Lars Erikssons bil och 92512 L 820-31de tror att det är en bil som väntar på Palme. L 820-4-
A; L

858; L
861-39391313 Rolder står utanförGrand och röker. Ser Palmes komma ut 95114 L 1821från biografen.Då går Rolder söderut.

9391314 Schaeffer går förbi Palmes och vidare över Sveavägen vid L 904Kammakargatan.
93914 Gagnefjord passerar Palmes vid möbelaffären. går längs 939 L 938kyrkogården. Ser intet anmärkningsvärt.
93915 Familjen Palme samlas utanförbokhandeln. T 2—B940 Ekströmmed sällskap går förbi Palmes. in på L 827Kammakargatan och vidare mot Vasagatan via Kungsgatan.Gör inga iakttagelser av värde.
940:1 Wiklund passerar med bil första gången förbi korsningen 9531211 EAD

Sveavägen—Tunnelgatan och ser en man gå ur en bil vid 622Olofsgatan.Wiklund observerar ytterligare två män i

framsätet.
ca 941 Ljuset slocknari bokhandelnsfönster.Mårten Palme TAB sid T 2—B23.15 observerar en man vid möbelaffärensskyltfönster. 12894311 Mårten Palme och hans fästmö skiljs från hans föräldraroch T 2-Bgår Sveavägen norrut. Mannen vid möbelaffärenbörjar gå i

samma riktning som Olof och Lisbeth Palme.
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94312 Knubb ser en man i korsningenTegnérgatan-Saltmätargatan, nordöstra hörnet. 25—årsåldern, krulligt hår,
ljus rock

ca 949
., 2315

L 901—B

REKONSTRUKTION

Lars Erikssongår in i biografen. Mannen, som han sett enlängre stund, finns då inte kvar utanförGrand.950

23.16 951

951:1

93721 L14

Landgré & lenius står en kort stund vid Dekorimabutiken,
där de inte ser någon annan person.

L 854
Dahl med säuskap går på Tegnérgatan på väg till puben Tre
Backar. 9531,

95812
L 2489

Björkman med sällskap kommer till bankomaten i

Skandiahuset, 20 m norr om mordplatsen
9_54:1.-1 E13

953:2:1: Fauzzi möter paret Palme vid La Carterie. Olof Palme gicknärmast väggen. Fauzzi passerade dem och gick då
närmast gatan. 5—10meter efter paret gick en man. Fauzzi
fick intrycket att mannen var äldre. Han hade på sig en blåjacka ifärg som ryggen på Eläonkatalogen, Jackan
liITrTaTnde Tensonjackor. Jackan räcktemumsrnitt. NärFauzzi passeradetänkte han att mannen var föLgammal för
att vara Säkerhetsvakt. Efter att han passerat korsningen
moUSammakargatan hörde han två skott, —

952: 1 :4
TAB sid
128

E 13—1.

23.16 951 :2 Gustavsson,,jrån Björkmanssällskap, tar ut pengar på
bankomaten i Skandiahuset. E 13—8

953:2:1 Wiklund passerarmed bil andrågången korsningen
Sveavägenfrunnelgatan. Ser en man stå och speja
Sveavägen norrut ' thöman. & 4—5

940:1 EAD
622

23.17 951:3 Schaeffer kontrollerar tider vid busshållplatsen mellan
Kammakargatan och Adolf Fredriks kyrkogata.Hon gårdärefter vidare Sveavägen söderut.

93923,
9522

L 904

95114 Rolder med sällskap stannar vid Dekorima till följd avillamående.Det finns inga andra personer där. De står därca 2 minuter.

939:3:3 L 1821

95323 Landgre och hennes sällskap Åhlgijgs stannar vid
tunne anene gängen intill Ö'EkörimabTutiken.Funderar enkort stund om de skall gå igenom tunneln. Seungamänniskor, beslutar sig för att promenera&eavägensödeuINärde kommit en bit hör de en smäll som när tvåbilar krockar.

L 854

23.17 951:5 Friberg med sällskap lämnade restaurang Bohemia, togrulltrappan upp till Malmskillnadsgatan.Mötte ett pari 25-årsåldern på Malmskillnadsgatan.

9531321 EAD
2236-1

952:1 Najic står i korvkioskensom är belägen på Sveavägensvästra sida vid Adolf Fredriks Kyrkogata. Observerar OlofPalme med fru kommagående längs Sveavägen. Framförparet går två män. Avståndet till Palmes var cirka 15 meter.Cirka 10 meFer bakom paret Palme går en man. Najic fick
intrycket att mannen hade dålig klädsmak.

TAB sid
128

E23

953:3::1 Friberg gick in i Johannesxkyrkatillsammansmed någrakamrater. Skulle gå in i kyrkan viapuvudingången, men där
satt tre pejsgner som antogs vara fyllon. Gick istället in via
sakristian.

951:5 EAD
'

2236-1

952:1:1 Paret Palme passerar korsningenSveavägen—Adolf Fredriks
Kyrkogata från nordvästra hörnet till sydöstra hörnet och gårfram mot SARl-butikensskyltfönster.

T 116—L
Tid

Vid mordplatsen

Sekvnr Händelse Korsref Refnr23.21 95324 Skotten mot paret Palme faller vid Dekorimabutiken. E 9972
952:1:2

V

Nordström tittar på TV:s sista program som var en långfilm.Går efter en stund fram till den stängda balkongdörrenochtittar ut. Hon ser då ett par som går över Sveavägen påövergångsstället vid Adolf FredriksKyrkogata. När dekommit över till den andra sidan såg hon en ensam man gåöver samma övergångsställe. Paret gick Sveavägen i

952:1:2:
'.,JÅ/u 1

riktning mot Kungsgatan ganska långsamt.

TAB sid
128

E 2666

954 Lisbeth Palme hör en smäll, som hon först tror är ljudet aven fyrverkeripjäs.Hon var nder sig däreftermot maken, somsjunker ihop, kraftigt blödande. Hon hör ytterligare en smälloch känner hur det bränner till över hennes rygg. Hon böjersig ned mot maken och då hon därefter titta_r_u_ppser hon enman snetLbakifrån, som springer in på Tunnelgatan.Mannen vände sig om ett kort ogonblick och tonsatte sedan

TAB sid
128

T116

Paret Palme dröjer sig kvar vid SARl-butikensskyltfönsterpå Olof Palmes! initiativ. T 116-L

skild . 23.18 952:1:2:
. Vt 2

Malmström gör sitt bankomaluttag vid Tunnelgatan.Larsson, Lähde och Rolfart ansluter till kön.
954:1 EBD

10013

23.21 954:1
springa.

L't 1 T '
Lähde avslutar sitt bankomatuttag.

J 0

954112: E 107-1.

1001912
23.19 952:1:3 Larsson börjar göra sitt uttag vid bankomaten påTunnelgatan. 954:1 E 107-2;

10019:2ca 952:1:4
' 23.19

Fauzzi går på Sveavägen i riktning norrut. Gick på den östragångbanan. Passerar Tunnelgatan och tittar in där, ser intenågon människa.
9532211:
1

E 13-1

95212 Schaeffer möter en man som går Sveavägen norrut,kommerfrån Kungsgatan och går med snabba steg. Detta ärnågonstans mellan busshållplatsen vid BonnierhusetochKungsgatan,
23.20 95321

95113 L 904

Dahl med sällskap lämnarTre Backar och går motDöbelnsgatan) 9532
9582.
951

L2489

Hellgren, som gick Sveavägen söderut passeradeDekorimabutiken klockan 23.20. Lade inte märke till någotsärskilt,

L 1919—

9541111 Björkman gick från bankomaten_2_mel;åumgmnmen. Sågtre personer fra ör sig. e 3 g ut att varalsällskap medvarandra. Björkman uppfattar personerna som att det var enman som gick närmast huset och som hägn en kvinna. Desåg alla ut att varaj_samma längd. Säker på att sällskapethade gått framförhon ' minst 5 met—& Hör två smällar.Ser då hur enpergamegnarner mot gatan.Kvinnan som går längst ut skrikerpå en jétländskt språk,som Björkmanuppfattar det. Mannensom sköt försvanndirekt in på Tunnelgatan, i lugn takt, inte panikartat.

951:1
TAB sid
128

E13

954:1:2 Morelius satt i sin bil på Tunnelgatan i riktning österut. Sågen man, som hgnångagsett_ståinvid entrén till
Dekorimaputikenen stund, kommaup'ppakgmiväpersgnersom gick på trottoaren på angr-asidan Sveavägen. Straxefter—Hörs'tiiåskott. Den man. som kom ifattdeaandra,sprang Tunnelgatan osterut

954:1
952:1:2:
N

952:1:3
TAB sid
128

E 107

60 - Rekonstruktion )
/,,

Den sista dagen . 61


