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Breviks gård, finansmanden Peter Wallenbergs hjem, på Viirmdo uden for Stockholm. Årsagen til dette var, at
en gruppe mænd optrådte meget mærkeligt. En af dem blødte fra et sår i hovedet, og de øvrige var

bevæbnede. Politiet anholdt mændene til at begynde med mistænkt for ulovlig våbenbesiddelse. Der var tale
om tre russere og en svensk statsborger af polsk oprindelse. Svenskeren påstod, at han havde forhindret et

kidnapningsforsøg mod Peter Wallenberg. Han var blevet tvunget til at medvirke ved forbrydelsen men havde
nægtet, og det havde resulteret i, at de andre havde forsøgt at dræbe ham. Russerne påstod på deres side, at de
havde tænkt at aflevere svenskeren til Wallenberg og forhindre kidnapningsforsøget! Man fandt hurtigt ud af,
at de fire mænd indgik i en gruppe på seks personer. Politiet havde held til at anholde endnu en mand, mens

den sjette havde forladt landet.
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