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01 Poh&-dlstrlkt (d.ir uppslaget mortaglta) 

... ',tor,� 02 Arbe Hft tt 
····················· 

?.K 
. ·o:,. UPii9iitS'fflOttiQ'åi6 

···· ··············· 
04 ttlefon 

insp I.ennart Davidseon 
10 Bron med vilktt uppalaget h6r umman 

::ordet på etatmninieter Palme 
12 Uppgitts11.mna,en1 tttemamn och 1111 IOrnamn fi rl-\' IOl jd .  

StefBD ?.olm, 

SPANINGSUPPSLAG 

I grövre brottm61 

os datum oe klock.an 

1986-04-04 09,45 I " Spen;no,uppS1e911 limner 
7 vid puson• f;I 

llgt be16k �r ttlefon 
l1lltalsnamne1 markera.s) 

13 Yrkt/11tel I "' Pos1ae1rus (u1e1e1n1n9sao,eu och on,adress). 1e1e ton bos1ae1en 
Gtud Sandfjärdsgatan 9, 1,1 70 Johanneshov, 

\5 Aroeispla1s (arbtll91vare, �Otlldress oen ltltfon arbelet) 
A!.IU-center, tfn 58 46 53 

07 Avs.nni 08 Lopano• nr 

z g;q3 
09 Plats 10, fOnursstlmpel 

n SMtbrev n 
I t-•tr I -m_., •dig I •nr 

61 04 02 0299 

tfn 81 75 55 

16 Uppslaget av1-1r 17 HlndllN (kort Nbrlceriftlli I tX itkhag elH IV person, IOtCIOn , goels, skottloaaning elc � angivande IV l id 
och plata) 

6S 

Q 

7 mlastånkt n fordon person . Ho;t,m __ har .. åkt. med __ T-banan __ eamt __ med ___ Palme ... Steg __ av. vid .. ?.ådmarusg•···· 
860228 ca 20,45, 

7 goda n 
18 I H k ,  (anteckna f6rst � pef'IOf'IS l,r'M, namn, IOdelsttld, bostad, 1,1,fon och arbetsgivtre - oltlncl g:=: kOn, ild•r. slgnaJement och itlldsel -

ffr6rt fordons teg n r, fabrikat , typ, ramodell, flrP, mm samt annat gods med no3igrann betkrivning . lreNer Ovri� sakUppgitttr med angivande av 
ev h6Upunkter lc!lr !ldtt och platH, samt bed6mn ng av uppglNstlmn,rens trovir lghel oeh ev aprlt• eller narkotl p.tv911(an, 

UPPFÖLJ. AV Z 819� 
Holm uppger att han på kvällen den 28:e febr åkte T-bana från Gullmanplan till 
P.Admanega tan, 
Rolm eäger att han obeerverat makarna Palae först imie i tunnelbBDe�. Han 
har 11åledee inte ■ett var och när makarna Palme eteg på vagnen, 
!,'.ekarna Pal.Dae hade etått upp i vagnen under hela reean. De haue stått 1 -cnena 
:iögre haln, Holll sliger att :1an satt r:w.gra meter �rån makarna, P-et var en sitt-
plat11g:rupp mellan dem, Holm säger att han inte lagt märke till något eärslcilt 
U!,der reeBD. Ren minna ejälv bara uteeende på hå personer i vagnen, Jet var två 
;mgre män, vsrav en etod bredvid malca:rl:ia Falme, och den BDdre eatt vid l!lidan av 
Sol.m, !let var inget epeciellt 1 deraa upptrt!dBDde eller utseende eom -.an fä!ste 
sig vid, Bakom makarna, sett :t'rån Bolma h!ll, eå eatt det en gzupp" ungdomar, som 

hade skidor med e1g, Holm säger att Palme nrlcade glad och avapä:ad. 

Då de kom fram till RAdmanegatana T-bBDestation, så hede såväl makama Palme 
eom Holm gått ur vagnen, Holm eä,er att han gick blldele11 bakom makarna på 
perroll8en och även under flirden upp i ru11trappan till biljetthallen, Holm 
säger att hBD fl:lrut11atte att Palme hade linakter med eig, och han gick �d 
aveikt nära IIIAlcama upp till biljetthallen för att 11.lmom proflcera fraa liv-
vakterna fl:lr att han ville •e hur de hBDdlade och reagerade då n�gon följde 
eher 11tetn1ni•tenm Han hBll eig dock 11A långt tillbaka att he.n inte alrulle 
etl:lra ·Mka%9a, ooll han .. nar att han hele tida gick 4-7 meter bakom, Holm hade 
då .-t14i«t titt.i )I! de l:lvriga mä:aniekorna eom gick av och åkte upp i :rull-
trappan, ech 41 Mri i anilct att se nm eom var livvakter, och �an säger att 
dei in.te "ftl' � - paeeade in för att vara liv-rakt, Det var ett 10-tal 
peraener •ca � &T, och enl Rolllit in.tryck, eå var det helt vanliga människor, 
varaT de :tlena t,,-ckte• vare 8?181111111&, Holm har tällkt mycket på eilla intryck 
av händeleen, men han kBD inte säga att det var något eärekilt som tydde på 
att någon var etter mak&ma Palm. pl re•an. 
Dt herr och :tra Palae ba upp i bilJetthall� al. tTelcade de t:,dligen � 
nappa de akulla 'ftll.3a, ocla de We ammenwzn utta iill •er◄► 'lek akrattat. 
Pan°" Paåe -.u ■edan un i uir ba,Ptm ·tw ':Jli r, •da .l!ola �llT ,tet WJl1I 
1 6G ....... � ft'h HUii-NC.J19Zl illc"!t --- -
HolM ........ ,�tl 25 h. 187 • u.... al:l:dl:blolli. • -i T<I _. ff9-t.,,...t,ff .Jlu .. Han 

----��· 
bTr•'i• ooh ■,m: .. -�t . I Forta�lad 

� ,.. u 21D Tagtt 0.1 

kan anknyta tlll upp1t.-g nr ,, 
7 a nknytet 1111 uopalag nr 

� R�ustrer11: 
Signatut 

123 Arendet tilldelat 

l,!te1 111.a lln,e, •vgrånaade avtnitt 
1fyll1 •1 , ... upp91fttmott&gar1n 

I d1.1um I alg n11ur 

5-lnvw,OI I 8ttr 1c,anlng1Ch., I Regl1t:ra.1or 
algn.1tur I §1gna1ur I Signatur 

2-4 F i r digbeubetat: aatum f 25 Sp1ncri,1: s 1gn 

Ex 1: Till Originalpärm (i nr-föl jd) 


