01 Pollsdlstrlkt (dlr uppslaget mottagits)

SPANINGSUPPSLAG
I grövre brottmål

Stockholm

· ·li2 · Äitiiitå.iöiiäi · ·· · · · · · · · · · ··· ··· ·· · · · · · · ·

ICK 1

04 telefon

··c,:i·i.ipj:jgiitsmÖttåijaiå. ·················

Krinsp Jan Svelin

os datum

1

10 Brott med vllket uppslaget hör samman

860301

x

Mord Palme

Olofeson, Peter

13 Yrke/titel

17.30

11 Spaningsuppslaget llmnat

:::, vid person•
I ligt besök
12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt löljd, tilltalsnamnet markeras)

09 Plats för förtu111stämpel

08 klockan

0
I XI pertelefon

i t'Y�-3
n
I

n

per brev
I F•Ar I •min •dag I •nr

530215-

14 Postadress (utdeiningsadress och ortsadress). telefon bostad ,
1

Biografvaktmästare Drottninggatan 771 111 60 Stockholm tfn 08-11 82 02
tfn 21 91 30
Biografen Grand, Sveavägen

15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)
16 Uppslaget avser

17 Hlndelae (kort rubrl-1n11 t e,c Iakttagelse av pe111on, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

.;,.O_n___ .. ;;;'.;��.�;·�·�···�·!···iy·1:1.��.':'.�...��!".���....................................................... .. ..... ..
;_ __,n__,_..;.fOc.;.rd
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n

7gods
18 I sak. (anteckna fllm lllnd persons yrke, namn, fOdeiselld, boatad, telefon och arbetsgivare - oklnd persons k6n, Alder, algnalement och kildsei benlrt fordon, reg nr, fabrikat, typ, lramodell, flrg m m �amt annat gods med noggrann beskrivning. Olrefter övriga aakuppgifter med angivande av
ev hillpunkler för tider och plataar samt bed6mnrng av uppglftsllmnarena trovlrdlghet och ev sprft• eller narkotlkap6verkan)

Olofeson uppger att han arbetar som biografTaktmästare p! Grand. Han uppger att
han arbetade ntlr Olot och Lisbeth Palme bea6kte biografen aktuell kväll. De
Hvriga som arbetade aktuell kväll var Bertil Lantz aamt Göran Predrisiue.
Olotaaon har inte för tillfället aktuella adreeaer och ttn nUlllller till deeea.
Oloteson uppger att efter det att sista föreställningen vi■•ts, strax före
man ekall stänga biografen, al eer Olof�son hur en man atlr vid den offent
liga ttn eom finns pl biografen. Mannen itrlga är inbegripen i ett ttn samtal.
Olofsaon tror föret att mannen är berusad, men tycker sedan att han verka för
virrad. Mannen talar oeammanhängande. Han avelutatar samtalet, därefter ringer
han igen , men verkar inte t! något BTar. Olofaeon har då börjat släcka ner
ljuset i toaj,n. Mannen kommer då fram till honom och vill ha ett plåster till
ett sår eom han har på ett av sina fingerar.Vilken hand eller finger vet inte
Olotaaon. Olofseon ger inte mannen något plåster utan mannen tår gå ut från
biografen. Olotason säger att mannen T&r i 45-50 lrs lldersn. Han var iklädd
en brun moccadunjaoka, grl byxor. Mannen var tunnhårig med hårtestar över
flinten. H!ret var grått med leusa alingor. Magert ansikte. Han såg härjad ut •
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19 Ovanstiende uppslag
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kan anknyta till uppslag nr

anknyter 1111 uppslag nr
23 Arendet tllldelat
22 Registrerat:
Signatur

Med feta linier avgränsade avsnitt
ifylls eJ av uppg,ttsmottagaren

I datum

I

signatur

I

,C3C, '

i r spanlngachel
Signatur

24 Färdigbearbetat: datum

Ex t

Forts-blad

I Registrator

I

Signatur

I 25 Spanchef: slgn

Till orig,nalparm (1 nr•följd)

01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits)

SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Stockholm

. ·02 Arbåtsärihåi - -. -. - -............. ......
KK 1.
03 ·uppgiitsmottag a ;

e

.. . . .... ........

04 telefon

05 da tum

860326

insp. Per Gustavsson 4137

10 Brott m ed vilk e t uppslaget hör samman

06 klockan

08.25

11 Spaningsuppslaget lämn at
1
vid person- fxl
ligt besök
I ··1 per telefon
12 Uppgdtslamnaren s eftern amn och alla tornamn (1 ratt tölId tilltalsnamnet markeras)

7

Mord, Paloe

0 LO F S SON,

13 Yrke/tit el

PET ER Oscar

Vaktmästare

1

14 Post adress (utdeln,ngsadress och ortsadress). t e lelon bostaden

Drottninggatan 77,

15 Arbetsplats 1arbetsg,vare. postadress och telefon arbetet)

3 tr ög, 111 60

L

7misstänkt
person
7gods

n
n

fordon

105

09 Plats for förtursstämpel

n

n

per brev
I F-år I -mån! -dag I -nr

53

02

15 -

STOCKHOLM, 08-118202

Sandrew biograferna, 08-11 24 00 ( till Grand).

16 Uppslaget avser

ce .:c1·ae .,

17 Händelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person. fordon, gods, skottlossning
och plats)

e tc

m e d angivande

av

Arbetade på biografen GRAND på Sveavägen i Sthlm

tid

18 I sak. ( a nt eckna !lirat kind person■ yrke, namn, födelsatid, bostad, telefon och arbetsgivare - okind erson■ kön. ålder, signalement och klädsel berlirt fordons reg nr, fa brikat, typ, årsmodell, färg mm ·amt annat gods med noggrann beskrivning. g ärefter övriga sakuppgifter med angivande av
ev hållpunkt e r för tider och platser samt bedömning a1• uppgiftslämnarens trovärdighet och ev sprit· eller narkotikapåverkan)

Olofsson är anställd som vaktmästare på biografen GRAND på Sveavägen i Sthlm.
Han harbetade under kvällen den 28 februari - 86 tillsammans med maskinisten
BertjJ T,ant,z, kassören Göran Fredisius samt kioskkvinnan Gerd Waldermarsson.
Olofsson hade hand om insläppet i biosalongen och rev biljetterna.
Han hade rivit biljetterna till mak�rna Palme som kommit för att se filmen
bröderna Mozart, som började klockan 21.15. Han vill minnas att när Palme kom
så ha.c.i.e reklamfilmen reda börjat.
På särskild fråga om han lagt märke till någonting ovanligt i samba�d med in
släppet så hadeOlofsson ej gjort detta. Han kunde ej heller minnas �åsonting
speciellt beträffande de personer som kommit efter makarna Palme.

Har2 hade ej tidigare hört talas om att Palme skulle se filmen den akt·.:.ella
�<vällen. Kassören Göran Fredisius berättade senare att han lämnat a.'1dra bilj e_.:t
er - förbeställda - till makarna Palme eftersom han ville att de s�ulle få bra
platser i salongen. VadOlofsson förstått så hade Palmes biljetter egentligen
varit ämnade till någon flicka på kontoret.
Efter att filmen börjat så hade Olofsson gått in på ett kontor alldeles ba�om
kassan,

D
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På fråga omOlofsson varit inne på bion efter det att filmen börjat så kunde
han inte minnas detta. Han menade att det inte är ovanligt a�t folk �o�:mer
sent till filmen och att han i så fall följer med in i salongen och hjälper
vederbörande att hitta sin plats. Han har då tillgång till en ficklampa som
han lyser med mellan bänkraderna. Om detta skulle ha inträffat under före
ställningen av Bröderna Mozart den 28 februari - 86 minns han inte.
Efter att filmen börjat så hade kioskkvinnan Gerd Walderrnarsson och kassören
Göran Fredisius börjat med att räkna sina kassor. Det normala i samband med.
detta är att Gerd Waldermarsson brukar bli klar omkring klockan 21.30-+:ider.
och att hon sedan åker hem. Göran Fredisius brukar normalt bli klar en stu�d.
efter Gerd Waldermarsson, och då omkring klockan 21.45-tiden. Om så s�e:t även
denna kväll mindesOlofsson �nte •
När Göran Fredisius är klar med sin kassarapport så brukar man låsa igen ·::i:.c
grafens entr�dörrar, vilket fungerar som så at� dörrarna ej går att öppna uti
från, men kan låsas upp med vred om man befinner sig i foajen. Det�a �- för atL,
ingen obehörig skall komma in i salongen.
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Signatur
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I signatur
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24 Färdigbearb e tat: datum -
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I 25 Spanchef: sign

Till orig,nalparrn (i nr-fol1dl

01 Polosd,strikt

0

02 Arbetsenhet•

KK 1.

03 Uppranat(d) av'

07 Avsn,11

j

106

08 Lopande nr

i

telefon•

Insp. Per Gustavsson

09 Bron med vilket uppgiften hor samman•

04

x

4137

X

sak

Förts. av L 84 6.
Olofsson1 Peter Oscar, 53 02 15 -

Fort sättningsblad

05

Mord, Palme

10

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG
I grövre brottmål

Stockholm.

�

I

Uppgiflslamnare (elternamn och tornamn1
06

Forhorsprol

Olofsson, Peter Oscar

7

I Utskriftsdatum

860326

Promemoria

.

Olofsson kunde inte med säkerhet säga att man gjort så även denna kväll, men
menade att han finner detta trolige då det är rutin att låsa dörrarna.
Normalt är det då också tomt i foajen och om någon skulle ha befunnit sig kvar
så borde Olofsson ha kommit ihåg detta. Han menade att om någon befunnit sig
i foajen så hade han frågat vederbörande anledningen till vistelsen och Olofsson
hade ej någon minnesbild över att ha gjort detta.

Sammantaget menade Olofsson att när dörrarna låstes omkring kl. 21.45-tiden så
var det också tomt i foajen.

Kassören Göran Fredisius brukar sedan åka hem omkring kl. 22.00 tiden. Han för
modade att denne även gjort så denna kväll.

Filmen Bröderna Mozart slutade sedan omkring 23.05 - 23.10 tiden och i samband
med detta så började folk att strömma ut ur lokalen.
Olofsson lade inte märke till någonting ovanl gt i �amband med detta och han såg
ej heller Palme lämna lokalen.

Senare - omkring 23.40 - så slutade två andra filmer på Grand och efter det att
dessa besökare gått och det var tomt i foajen så lade Olofsson märke till en
man som stod och telefonerade. Mannen var klädd i en mellanbr'..ln skinn eller
mockajacka som nådde till höften. Han var ca 50 år och något kortare än Olofsson,
ca 175 cm lång, normal kroppsbyggnad, gråsprängt hår som var glest på hjässan.
Mannen ringde -två telefonsamtal och talade högljutt. Olofsson tyckte att ma::.nen
lät underlig när han talade men han hörde inte vad mannen sade. Han var doc�
svensk och pratade svenska.
Efter telefonsamtalet så kom mannen fram till Olofsson och ville ha ett �i plåst
er på fingret. Olofsson menade att han blev lite irriterad över nannen eftersom
han ju skulle låsa biografen för kvällen. Han satte i alla fall på ett plåster
på ett av mannens ena fingrar.
Efter det att mannen gått så lämnade Olofsson tillsammans med en k��rat bion
och gick Sveavägen upp mot Kungsgatan.
I korsningen Sveavägen - Tunnelgatan såg han några polisbilar parkerade.
0
....

Olofsson uppgav att han inte lagt märke till någonting ovanligt under prome._aien.
Han har ej heller lagt märke till någonting ovanligt under bioföreställninge�.
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• Ifylls e1 om blanketten anvands som fortsann,ngsblad
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01 Polisdistrikt (dir uppslaget mottagits)
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__________
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07 Avsnitt

SPANINGSUPPSLAG
I grövre brottmål
05 datum

04 telefon

1987-02-20

krinsö Paul Johansson

L

7

Mord Palme

08 klockan

n

0 1- o f s s o n, PET:1:R Oscar

1• Postadress (utdeln,ngsadress och ortsadress). telefon bo: ,den
1

13 Yrke/tltel

8Vt:-?--A-

09 Plats för förtursstä:npel

11 Speningsuppslaget limnat
1
vid person•
per telefon
ligt besök
12 Uppg,ltslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras1
10 Brott med vllket uppslaget hör samman

08 Lopande nr

n

n

per brev
I F•Ar I •mini •dag I •nr

53 02 15 -

15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

17 Händelse (kort rubrleerlng t ex Iakttagelse av person. fordon, gods, akottlossnlng etc med angivande av tid
och plats)
:��:��nk1
fordon
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16 Uppslaget avser

n
n

7

7

Uppföljning av uppslag L 846-7 ( tidi ,;are förhör
med Olof.sson)

gods
18 I sak. (anteckna fllr9t kind pel"IOnl yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd pel"I0111 kön. ilder, signalement och .klldsel
berllr1 fordon, reg nr, fabrikat, typ, if9modell, flrg m m �amt annat gods med noggrann beskrivning. Dlrefter övr!ga sakuppgifter med angivande av
ev hållpunkter för tider och platser samt bedllmnfng a1• uppgiftsllmnarens trovlrdlghet och ev sprrt• eller narkot,lcaplverkan)

Den aktuella kvällen hade en kamrat till Olof�Jon kommit till biografen.
Kamraten, Wängestam ( hörd L 856-8) hade sett filmen Gå och Se.
Olofsson har idag svårt att komma ihåg vilken föreställning Wängestam
såg men tror att det var den första föreställningen för han hade sedan

suttit och pratat med Wänges�am i rummet bakom biljettkassan och han

vill minnas att det var under ganska lång tid.

Olofsson kan inte påminna sig att han skulle ha ringt någon person

under kvällen. Att ringa från det aktuella rummet är i och försig inget
ovanligt utan förekomme• regelbundeto Han har dock för sig att han till
frågades detta vid det tidigare förhöret och att han då kunde lämna

svar beträffande ev telefonsamtal o

Olofsson minns inte heller något om eventuella telefonsamtal avseende

rbetskamraterna. Man kan också ringa från ett rum innanför maskinrum

ett. Men man måste då trycka ner en knapp inne på det kontor där Olofszon satt.
Olofsson hade idag inget minne av att han skulle ha lagt märke till
ågon person utöver tidigare beskrivningar. Han ändrar sig dock och
uppger att han minns en man i 60-70 årsåldern som kommit i sällskap med
några andra personer och han hade burit en ryggsäck. I övrig var det inget

märkligt med mannen.

Olofsson h3.de lämnat biografen tillsammans med Wängestam o Dom hade gått
Sveavägen på västra gångbanan till Kungsgatan. Olofsson hade inte
reagerat för något speciellt när han passerat mordplatsen men h�ns kamrat
� hade registre:r·at polisbilar o
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anknyter till uppslag nr
Arendet tilldelat
22 Registrerat:
Signatur
Med feta linjer avgrlinsade avsnitt
,tylls e1 av uppg,ftsmottagaren
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s

I datum

I

signatur

�

1

n

Bitr spanlngschet
Signatur

24 Färdigbearbetat: datum

Ex 1

I Registrator

I

Signatur

I 25 Spanchef: s,gn

Till originalparm (1 nr•fol1d)

SPANINQSUPPSLAG
I grövre brottmil

01 Polledletrlkt (dlr upp1l1g1t mottag1t1)

Stockholm

. ·02. Ä;i;i·,,-iiiiiii....................... ....

KX 1

..ö;--(jpjjåiit,möiiiö"i;i............. "....

04

1,1,ton

05 datum

l"!'!""!"�-���--0 8
07 Av1n1tt

08 LODIMdl "'

81'6-:5-A

01 klockan

per 1,1,ron

0 1 o f s a o n
15 Yrk171it,1

PETER Oscar

15 Arb1t1pl1t1 (erb1t1g1v1r1, po1t1dr111 och 111,lon erb,tet)

av biljetterna som vaktmästaren river av när besökarna går in kastas
i soporna och så gjordes även mordkvällen. Biljetterna försvinner
gott när städaren kommer på natten efter sista föreställningen.

ppgiften bekräftad av Susanne Harlldsson vid Sandrews huvudkontor 0

Forta-blad

11um

Mtd lttl linjer 1vgrln11d1 IYlnltt
1fyll1 ej av upc,glf11m01t1g1r1n

• gn11ur

:elgn

Ex 1: Till originalplrm I nr-loljd)

