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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) 

Stockholm ........... -........ · ·02 Arbetsenhet 

KX 1 
.. ············--.. ir.i "(ippgiitsmotiagare 04 telefon 

insp Per Gustavsson 41 37 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mord, Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

860327 10.55 

l 
11 Spaningsuppslaget liimnat 

7 vid person- P7 
I igt besök per telefon 

12 Uppg ftslamnarens efternamn ocn alla fornamn (, ratt fol1d. tilltalsnamnet markeras, 

! s '1' R ö M, Ha.D!ii MIKAEL Gu!iita.y 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdelnongsadress och ortsadress). telefon bostaden 

Gustav von Platens Gata 11, 1 12 42 
15 Arbetsplats (arbetsg,var�. postadress och telefon arbetet) 

Sveriges Radio, Oxenstierngatan, STOCKHOLM, 784 1 6  3 7. 
16 Uppslaget avser 

07 Avsn,11 08 Lop3nde nr 

. 

L /�12.-A 
09 Plats för förtursstämpel 

n per brev n 
I F-år I -mån! •dag I •nr 

58 Q8 03 -

STOCKHOLM, 52 40 79 

�

" H>,a,O,• ('°" N>,(u,og I°' , .... ,.IH h p .. w,. lo,do,. god, ... O .. IOUo(og Olo ffl .. _,,, ..... n ,;; 

7 misstänkt 
n fordon 

och plats) 
person 

··s·t-öckhöl!��;:;.�;;;I�-!�!��--�����:�r-��t�6f·�--�-���.�����-----
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gods n .. . 18 I sak 1acteckna lorst kind persons yrke, r.ar.in. fodelset,d. bostad. telefon och arbetsgivare - oklnd person, kon, ålder, signalement och kladsel -

9 

I 

berört fordons reg nr. fabrikat, t;p, årsmodell, farg mm ·am: annat gods med noggrann beskrovn,ng. Därefter ovr,ga sakuppg,ller med ang,vande av 
ev hå.!!,P.unkter for tider och ialatser samt bedömning av uppg,llslamnarens trovärdighet och ev sprot• eller narkolikapåverkan) 
UPP!''OLJIHG AV L 157 2 ,  

1 Åström slutade sitt arbete vid Sveriges radio �nder kvällen den 28 februari 86 
I vid 22,30-tiden. Han hämtades av sin fästmö, Lena Larsson, Tegnergata.� 31 Bi 
i Upplala, 018- 11 55 88, och de åkte iväg i en orange Ford Taunus för att besöka 
\ restaurang Tre Backar. De åkte Sveavägen fram till Tegnergatan och vidare in 
I :på Döbels.;atan där de parkerade. De parkerade några meter in på Döbelsgatan 

och i kvarteret mellan Tegnergatan och Kammakargatan. Åström uppskattade att 
;(locka� då var ca 22.50. Då de inte kände till adressen till restaurangen så 
gick de för att leta efter en telefonkiosk för at, slå upp adressen i telefon
boken. De gick tillbaka till Tegnergatan, korsade nämnda gata och fram till 
Sveavägen . I korsningen Sveavägen - Te€,"llergatan och på motsatta sidan av bio
grafen GRA.1':D så fanns en te efonhytt. Äström skulle just gå fra.'Il till hytten 
r.är han observerade en man där. Han fick först uppfattningen a":t mannen befann 
sig inne i telefonhytten, men såg sedan att denne stod utanför oc� lutade sig 
mot telefonhyttens sida. Han tittade in i kiosken och såg att det inte fanns 
några telefonkataloger varför Åström och Larsson fortsatte över Sveavägen och 
därefter fram till biografen GRA.1':D som låg diagonalt, eller snett över, kors
ningen. U�anför bion såz han tre personer, men kan ej ange dessa närmare, Han 
fann adressen till resta;;.rangen ... telefonkatalogen i ,iämnda hytt och de båda 
återvände tillbaka till Tegnergatan. De gick då så att de ej kom att passera 
den tidigare telefonhytten där de strax innar. sett den okände �annen stå och 
hänga, Åström vet därför ej om mannen fanns kvar, 

Åström har sedan funderat över vad mannen gjorde vid telfonhyt�en och en tanke 
va� att denne möjligen väntade på någonting, kanske ett telefonsamtal till 
hy":ten, efteatsom han stod alldels utanför dörren • 

Mannen var omkring 30 - 40 år, ca 180 - 185 cm lång ( Åström beskriver mannen 
till omkring 1 dm längre än han själv. Åström är 17 0 cm lång), mediär kropps
byggnad, gav ett mör;.;:t intryck till utseendet och Åström menade att han ej 
�ar nå6on minnesbild om att mannen skulle varit ljushårig. Han vet ej heller 
om håret var rakt eller lockigt, tjockare täckjacka som gick en bit nedanför 
skinkan, täckjackan kunde möjligen vara blå och Åström menade att han inte är 
säker på detta eftersom �ankan ha påverKats av de uppg�fter so� lämnats ; press
en om en man i blå jacka. Minnesbilden är i alla fall att täckjackan gav ett 
mörkt intr�0ck, doc� ej r·c1n eller svart. Täckjacka var försedd med luva s 
syntes klart i nacken då den inte låg direkt an mot ryggen vilket kunde berott 
på att mannen haft de!"! över h1..1v-c1de: och seda:1 fällt r:e::i. ie:1, 
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Sid nr 130 01 Po l ,sdistrikt' 

Stockholm. 
02 Arbetsenhet' . . . 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 07 Avsnitt 08 Lopande nr 

KK 1. 

03 \.!PPranat(g_} av' talefo!1' 
insp �er Gustavsson 413 7 04 Fortsätt

� ningsblad 
r;0.;:;9"8;:-:,0:-:-:11-=m=-=-e-::--d -v,:-:-

lke-=-1-up_p _g,..,.,lt-en-:-h-or-s-am_m_a_,n•,------------I os 
Mord Palme 

7 Forhorsorot 
10 I sak 

Uppföljning av L 1572. 

Åström, Hans Mikael Gustav, 580803-0091. 

I Uppg,ltslamnare (efternamn och lornamn) 

Åström, Hans Mikael Gustav. 

I 06 

I Ulskr�1�5�7 
7 Promemoria 

Mannen hade ett par guldfärgade glasögon, med fyrkantigt glas. Åström fick 
uppfattningen att glasen var mindre än normalt, dock ej sk. små läsglasögon. 
Mannen hade ett något kantigt ansikte med en haka som sköt fra..� en aning. 
Beträffande �ackan så tillade Åström att det inte verkade vara någon nyare 
märkesjacka utan en mera alldaglig täckjacka. Täckjackan verkade vara tjock. 

Åström och Larsson gick sedan till restaurang Tre Backar, men vände strax 
därifrån. De fortsatte tvärs över gatan vid Tegnergat n och tittade in på 
en annan restaurang varefter de gick tillbaka till bilen. Åström t±±±pllx 
tittade på klockan , då han tänkte de skulle åka till en kamrat. Han såg att 
klockan var 2j. 23. 06 när de satte sig i bilen. De pratades vid en kort stund 
varefter man åkte Döbelsgatan upp förbi Johannes kyrka och vidare till höger 
ned på Apelbergsgatan. I korsningen Apelbergsgatan - Sveavägen stannade de 
till ett kort ögonblick och tittade in i skyltfönsrtet till butiken Dekroima. 
De fortsatte sedan Sveavägen fram till korsningen med Tunnelgatan där de svängde 
vänster och in på nämnda gata. Åström observerade ingenting ovanligt utanför 
butiken Dekorima eller under färden in på Tunnelgatan. 

• llylls e1 om blank.euer, anvanos som to,tsa11n,ng!i.btad E• �.l ,,. 1, aroa, (, nr-lol1d) 


