
Aftonbladet-flasharna, fredag 7 april 14.59-23.59 
14.59 JUST NU: Polisinsats i centrala 
Stockholm – larm om lastbil som kört in i 
folkmassa

15.09 Vittne vid Drottninggatan: Jag såg 
hundratals människor som sprang för sina liv

15.18 Enligt flera källor till Aftonbladet har 
flera personer dött i centrala Stockholm

15.34 Polisen: Ta er från centrala Stockholm 
och ta skydd i butiker

15.41 Larm om skottlossning vid 
Fridhemsplan i Stockholm, rapporterar DN

15.43 Spendrups: Lastbilen blev kapad vid 
restaurang i centrala Stockholm

15.50 Säpo bekräftar minst två döda, 
rapporterar TT

15.52 Vittnen och källor berättar för 
Aftonbladet om en gripen i centrala Stockholm

15.56 Statsminister Stefan Löfven: Sverige 
har blivit attackerat, rapporterar Expressen

16.10 Bild visar hur misstänkt gärningsman 
grips och förs bort av polis

16.12 Tre personer döda och minst åtta 
personer skadade, bekräftar polisen för TT

16.13 Regeringskansliet är stängt och 
statsråden har förts i säkerhet, uppger 
regeringskälla för Aftonbladet

16.25 Alla sjukhus i Stockholms län har gått 
upp i katastrofläge

16.35 Filmen visar: Här kör lastbilen på 
Drottninggatan

17.06 Polisen och Säpo håller presskonferens 
17.15 – Aftonbladet sänder live

17.09 ”Sverige har blivit attackerat – allt tyder 
på att det är ett terrordåd. Vi tänker på offren, 
deras familjer och de skadade”, säger Stefan 
Löfven



17.20 Statsminister Stefan Löfven 
sammankallar regeringen efter 
lastbilsattacken i centrala Stockholm

17.41 JUST NU: Polisen håller 
presskonferens om dådet i Stockholm

17.44 JUST NU: En eller flera gärningsmän på 
fri fot efter attacken – här är polisens bild på 
gärningsmannen

17.47 KORRIGERING: Mannen på polisens 
bild inte misstänkt: ”Viktigt att vi får kontakt 
med den här personen”

17.53 Föraren av kapade lastbilen försökte 
stoppa misstänkte terroristen – blev påkörd

18.54 JUST NU: Två personer hämtade till 
förhör efter attacken, uppger Ekot

20.13 JUST NU: Man gripen i Märsta – uppger 
sig vara skyldig till dådet i Stockholm, enligt 
uppgifter till Aftonbladet

20.34 JUST NU: En person gripen för 
inblandning och fyra döda efter attacken, 
bekräftar polisen

21.15 JUST NU: Polisen håller 
presskonferens om lastbilsattacken i 
Stockholm

21.45 Stefan Löfven: ”Terrorister kan aldrig 
kuva oss” – Aftonbladet sänder live från 
statsministerns presskonferens

22.27 Här förs 39-årige misstänkte terroristen 
till häktet – Aftonbladet sänder live

23.10 Poliskällor: Misstänkte 39-åringen 
gömde sig bland tågpendlare efter attacken


