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Förhör hållet med skådespelaren Lantz, 
JöRGEN, Lars, född 431223-0818 boende under 
adress Gåsgränd 2, 111 27 Stockholm. Tel.: 
08/209909 eller 116133. 
Egen företagare under bostadsadressen. 

Förhöret hållet den 11 mars 1986 kl 09.35. 

Förhörsledaren krinsp Leif Bokström/Lars 
Hammar. 

Lantz upplystes om att förhöret gällde hans promenadväg mellan 

T-banestationen i Gamla Stan upp till bostadsadressen som han gick 

den 28 februari 1986 och då han mätte Olof och Lisbet Palme. 

Vi började vår vandring nere vid T-banestationen vid Gamla Stan och 

Lantz visade nu vägen som han och hustrun samt barnen gick. Då 

de kom upp ifrån T-banehallen upp på Munkbrogatan gick man till 

vänster fram till Kåkbrinken där man gick fram till Stora Nygatan. 

Barnen springer nu snett över Stora Nygatan i riktning mot Gås

gränd. Jörgen Lantz och hans hustru går samma väg, snett över 

gatan och då de är i höjd med hus nummer 21 Stora Nygatan obs 

Jörgen Lantz paret och Lisbet och Olof Palme, vilka går på mot

svarande sida utanför hus nummer 22. Fru Lantz obs dock inte 

paret Palme då hon har ögonkontakt med sina barn som springer ca 

50 m framför dem. 

Jörgen Lantz uppger vidare att han inte under gångvägen/promenaden 

på Stora Nygatan obs någon person fram till Gåsgränd där han 

svänger upp till höger. Han uppger att han inte heller tittade upp 

i gränderna som han passerade då han gick fram till Gåsgränd. 

Jörgen Lantz kan heller inte säga vilken gränd Palme sedan svängde 

ner mot Tunnelbanesttionen . 
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Han är dock helt säker på att ingen person närmare än 50 m 

har följt efter paret Palme. Vad han minns har han blicken 

riktad enda bort mot Posten på Stora Nygatan och under den 

sträckan ser han ingen person vare sig på den högra eller 

vänstra sidan av Stora Nygatan. 

Lantz har i övrigt inget att tillägga beträffande den sträcka 

han gått från Tunnelbanestationen upp mot bostadsadressen 

Gåsgränd 2, 

Angående den tid då han mötte lisbet och Olof Palme tror han 

skall vara ca 20.30. Han är inte exakt helt säker på tiden. 

Förhöret med Lantz avslutades kl 09.55. 

Stockholm den 11 mars 1986 

� 
kriminalinspektör 

Tillägg 

Lantz uppgav att Olof Palme var på Operakällaren den 14 december 1985 

och där mottog ett Freds-pris. 

Händelsen TV-filmades. 
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