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Marten går ut bakvägen på sin arbetsplats och kommer nu ut på Whllilfgatahåia. *

Han går Holländargatan, Kammakargatan till höger och ner på &

Eventuellt genade han över kyrkogården.

'. '.)

Sekretess-fenan. .5 "" ":!OO

"”%”? år 19#
RIKSPOUSSTYRELSEN

Han går sedan Sveavägen fram 'till biografen där han köper två _biljetter ;

till 21-föreställningen. VadMårten kommer ihåg, vai-'det ingen före honom
vid biljettluckan. Några människor fanns i foajeén som han kan minnas.

Marten kan ej uppge huruvida någon förföljde honom från arbetsplatsen
och ner till biografen. Han själv hade ingen känsla av att så skulle vara fallet.

Mårten kommer ihåg att han frågat vid bilj'ettköpet om han fick lämna tillbaka
biljetterna med tanke på att han och fästmön ej bestämt sig 100—procentigt.
Han fick då till svar att det skulle gå bra 'om han gjorde detta före kl 20.45.
Mårten hade. inte för avsikt att köpa fler biljetter än dessa två. Han hade
ej pratat med mor eller far om biobesöket.

Mårten går nu Sveavägen fram till Rådmansgatan där han tar T—banan, byter
vid T—Centralen och åker till Karlaplan. Eventuellt kan han ha gått från
biografen Grand fram till Hötorget men troligen gick han till Rådmansgatan.

.
Mårten hade ingen känsla av att någon förföljde honom till Karlaplan.

Då han kom fram till Karlaplan går han upp till Fältöverstens centrum. Inne
i centrum, mitt. för Metro möter han en bekant vid namn Göran Engström,
vilken tidigare har varig—gift med Anne Lindgren.
De pratade om Alva Myrdahls begravning samt Metropoliéundersökningen.
De pratade ca 10 minuter och kom aldrig _in och samtalde om kvällens biobe—

sök.

Mårten inlägger nu att han varit på Alva Myrdahls begravning och satt bakom
fadern i' kyrkan. Själv tror han inte att många känner igen honom såsom
Olof Palmes son.

Vid klockan 17.45-tiden gick han in på Metro och köpte där filmjölk, gick
sedan till bokhandeln och han tror klockan nu är strax före 18 då affären
höll på att stänga.

Mårten går sedan över gångbron till_. ingen följde efter honom.
Klockan är nu ca några minuter över 18.

*
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Då han kommer hem ringer han ganska omgående sin fästmö,_ KMHFQLISSHRELSEN

vilken då talar om att Lisbeth Palme ringtwvid IY—tiden. Hon had r gat "

_ vad de skulle göra under kvällen. Mårten tror att_ nämnt något
om att hon och Mårten skulle gå på Bröderna Mozart eller Mitt liv som hund. '_ hade uppgivit att det varit ett långt samtal, ca 20 minuter.

..

Mårten uppger nu för_ att han köpt tva biljetter nu 21-föreställningen
. och de kom överens om att de skulle gå och se filmen och att de skulle träffas
utanför biografen vid 20.50.

Efter samtalet börjar Mårten att'by'ta om för en joggingrunda på Djurgården.
Under tiden som han byter om ringer fadern Olof Plame, klockan är ca 18.30-

Olof uppger att han är heinma i bostaden och Mårten hör även mamman
Lisbeth (i bakgrunden. Olof och Marten pratar rent allmänt om metropoliti
samt Mårtens uppsats. ,

.

Olof sade även att han och Lisbeth—tänkt gå och se Mitt liv som hund. De
hade tidigare pratat om det. Mårten uppger att han och fästmön skulle gå
och se filmen Bröderna Mozart. Olof Palme sade då att han hade pratat
om den filmen också.

'

Då Lisbeth Palme tydligen hörde Olof prata om Bröderna Mozart som_ .
och Mårten skulle se hörde han i bakgrunden henne säga. "Dom vill väl inte '

att vi ska gå med dom". ,
'

Olof Palme sade då, "vi, får se om vi går på Mozart och i så "fall ses vi utanför
biografen". *

_:

&

Under samtalets gång upptäcker nu Mårten att filmen börjar 21.15 vilket
_även Olof Palme kände till.
Samtalet varade ca 15 minuter och Olof Palme slutar med att han ska gå
och sätta sig att äta.
Mårten fick. intrycket av att de skulle se den andra filmen, Mitt liv som
hund. '

, _

Mårten ringer nu upp fästmön och upplyser henne om att föräldrarna eventuellt
skall gå med på samma film. '

'

_

Mårten går nu ut och springer sin runda och klockan är ca 19.15. Han springer
Ladugårds Garde, Djurgårdsbrunns Värdshus och vänder och springer mot
bostaden. Joggingrundan tar ca 30 minuter. _
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Ingen har under hans Joggingrunda sprungit efter honom eller liknan seum”, "?

duschen äter han fil och ser nu på klockan på väggen att hon nu är 20.38.
Armbandsur-et hade då sackat något på grund av eventuellt någon vattenskada..
Mårten ringer nu fästmön som inte svarar eftersom hon troligen redan gått
ner till biografen. Mårten springer sedan från bostaden till Karlaplan där
han tar T—banan till Östermalmstorg. *

Han springer sedan Birger Jarlsgatan, Stureplan, Kungsgatan, Sveavägen
och fram till biografen Grand. Han kommer fram till biografen 20.55, alltså
5. minuter försent.

Då han kommer fram till biografenGrand upptäcker han att iS—föreställningen
nyss slutat varför mycket folk strömmar ut från biografen.

De första Som Mårten Palme träffar på är en bekant flicka och hennes pojkvän.
Flickans namn är Anette Klintfäldt och hon ska bo någonstans på Döbelnsga—
tan samt hennes pojkvän som han endast känner som Thomas. Mårten Palme
pratade en kort stund med dem om filmen. Mårten uppger att de troligen
sett mor och far vid biografen. Marten. uppger vidare att "Lisbeth Palme
under samtalets gang kommit fram och väntat ett' stycke. bakom” Mårten
tills han pratat färdigt varför han tror att Anette bör ha sett mamman.

Lisbeth Palme uppger för Mårten att Olof står i kön. Under tiden går Mårten
vidare fram till en annan studiekamrat, Birgitta Magnusson och hennes
väninna. Båda hade varit och sett It)—föreställningen. Mårtens fästmö_kommer också nu fram och alla fyra pratar ett tag utanför biografsalongen
på gatan.

'

Undertiden som de står ute på "gatan och samtalar ser Marten att Olof Palme
kommer ut och går och tittar på filmbiiderna utanför på väggen. Mamman
Lisbeth har troligen gått in och handlat någon chokladkaka.

Efter ett tag gar flickorna Birgitta Magnusson och hennes väninna. Klockan '

är ca 21.07.
Mårten och_ sammanträffa'r nu en kort stund med Olof och Lisbeth
då filmen nu snart skall börja. Marten får nuen chokladkaka av mamman
och samtliga fyra går in mot biografsalongen.

(

' Mårten tror att under den korta stund som han pratat med mor och far tar
ett steg: bakåt varvid han knuffar till en man som han får en känsla av står
mycket nära honom.
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RIKSPOUSSTYRE SEN

* Klockan är ca 19.50 då han kommer hem till bostaden. Han duschar och
glömmer att ta av sig klockan och upptäcker att den inte är vattentät. Efter

_
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ut. Mannen har på en vinröd jacka, täckiacksmodell, med skinnkant påskagif-55555?" ”220100
. en
sehongenr Skinnet var IWSt-
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Samtliga går raskt in på biografen och klockan är ca 21.19.

Mårten. uppger att han och_ sitter snett bakom; ca tre-fyra rader skiljer
Marten och_ från Olof och Lisbeth Palme. .Vad Mårten kommer ihåg
är det en mindre gång framför Olof och Lisbeth __Palme och Mårten ser föräld—
rarna ganska bra ifrån sin plats. '

Mårten .uppger även att då de kommer in i biografen vid 21.10-tiden är ljuset
fortfarande tänt i salongen.

Raden bakom Olof och Lisbeth Palme sitter Rosengren som Lisbeth och
Olof hälsar på. ' '

Mårten ser även en bekant till honom själv som heter Johan, han vet ej Johans
efternamn. Han har träffat honom på Fårö någon gång. Mårten skall senare
ta reda på mannens namn. _

Mårten upptäcker inget onormalt under filmens gång som han reagerat över.
Vad han kommer ihåg var blogafenganska fullsatt.

' Efter- filmens slut, dröjer de kvar något i salongen för att vänta in varandra,
varför samtliga fyra kommer. ut ganska sent från biografsalongen. När de
kommer ut på gatan går de ganska omedelbart en bit till höger, ca 10—20

meter. Samtliga fyra blir stående utanför Bokcirkeln. Mårten har på biografen
tagit med sig en tidningskrönika, vilken tar upp olika filmer. Pappan lånar
tidningen för att se namnet' på en viss skådespelerska. Mår fram ti_1_1

Bokcirkelns fönster som är upplyst, just när han skall titta i'tidningen slocknar
ljuset från skyltfönstret. _& #3.
Mårten tror att klockan nu är ca 14.15—14.30. Ljuset slocknade vid tillfället
för gott och något flämtande ljus förekom inte utan det blev helt mörkt
i skyltfönstret.

I
Mårten går nu själv fram till skyltfönstret och tittar in för att se om det
fanns någon i butiken. Han vänder _sig även något till höger mot biografen
Grand och upptäcker nu en man som står utanför möbelaffärens skyltfönster.
Mannen står vänd med ansiktet in mot affären. Vad Mårten kan komma ihåg

' är det ganska tomt utanför biografen.
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Samtliga fyra går nu.—'ut och ställer sig ungefär mitt på trottoaren.
och hans flickvän står vänd snett emot med ryggen mot biografen

* och Lisbeth står vända mot dem. Mårten kommer även med försla xmsteaussTYRELSEN
skall gå 'hem_ till Västerlånggatan och dricka thé. Mamma Lisbeth avråder
dock till detta då klockan blivit mycket.
Samtliga bestä'm'mér sig nu för att gå var och en till sitt.

_

Man diskuterar även hur man skall åka hem till "Gamla Stan, om man skall
ta tunnelbanan eller åka taxi. Olof bestämmer sig öock för att—.de skall prome—
nera hem till Gamla Stan.

Då Måren vänder sig om för att gå mot Odenplan upptäcker han att mannen
fortfarande står kvar vid skyltfönstret och då han och fästmön passerar
börjar mannen även röra sig i riktning mot Hötorget. Mårten ser att mannen
liksom lyfter blicken och tittar mot föräldrarna. Mårten tror först att det
när en lodis/gubbe, som går omkring i stan. Mårten är ca fem meter från
mannen då han passerar. .

Mårten upptäcker nu även att mannen är ganska ordentligt klädd och här
,på en typ vindjacka i bäVernylon, mörkblå till färgen och har en kepsliknande
föremål på huvudet. Eventuellt kan mannen haft en axelremsväska över
vänster axel. . *

Mannen hade en fixerad bliCk, boxarblick. Han hade ett sammanbitet intryck.
)Mannen var ej svartmuskig, oa 40 år.

Efter det att Mårten och fästmön passerat mannen vänder de sig ej om för
att se vart mannen tog vägen. Mårten tror att föräldrarna då han och fästmön
passerat mannen kommit fram till Kammakargatan.
Klockan är nu närmare 23.30—tiden, men ej'överf

Mårten Palme har för övrigt inget att tillföra utredningen i den aktuella
delen varför förhöret avslutas klockan 23.50.

Stockholm den 16 april 1986 ,

Leif Bokström
kriminalinspektör


