
01 Polisdistrikt (dAr uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

07 Avsn,11 
1?8 

08 Lopande nr -
Sthlm 

• ·li2 · Ärbe1;iåniiåi · · · · · · · · · · · · · · · · -· · · · · · · · · · 
KCV 

··Ö:i °lippgiitsmoiiagå;e··--··············· 04 telefon 

K Lundgren 4379 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Palme-mordet 

05 datum 08 klockan 

860310 2220 
111 Spaningsuppslagat lämnat 7 vid person- rxJ 

ligt besök I -, per telefon 
12 Uppgdtslamnarens efternamn och alla förnamn (, ratt fol1d. tilltalsnamnet markeras) 

Åström, Mikael 
13 Yrke/titel 

L /ftZ 
09 Plals för för1ursståmpel 

n per brev n 
I F-år I -mån( -dag I -nr 

58 08 03 

1
14 Posladress (utdeln,ngsadress ocn onsadress). telefon bostaden 

Paltzar von Platecs Gata 11, 112 42 Sthlm 524079 
15 ArbeIsolaIs (arbetsgivare. postadress och telefon arbetet) 

784 16 37 
16 Uppslaget avser 17 Hlindelse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person. fordon, gods, skottlossning etc med angivande av lid 

octi pl�ts) .. • IakK�agelser utanfor biografen Grand T7 misstänkt 
n -- I person fordon 

1-�----'--'------1············································•···················•··--·····································································-·· 

7 gods n 
18 I sa• 3�!e ck�3 först kind person■ yrke, namn. födelset,d, bostad, tele l�n och a•be!sg,vare - oklnd ger■on• kön, ålde:. signalement ocn l<lådsel -

berört ford�ns ·eg nr, fabrikat, typ, årsmodell, färg m m  sam: ar,nat sods med nog;rJnn beskrivning. ärelter cvriga salu;ipg,lter med ang vande av 
ev M"pun"te, lor tider och platse, samt bedömning av uppgiftslämnarens !rovärd•;ihet och ev sprit• eller narko!ikapå,e,i<anJ 

Åström var tillsammans med sin fästmö Lena Larssson boende i Uppsala ute 

på mordkvällen. De hade tiestämt träff med några kamrater på rest Tre Backar. 

Åström kom inte ihåg adressen till Tre Backat varför han beslöt att uppsöka 

en tfn-kiosk för att titta i en katalog. 

På Sveavägens jämna sida vid Tegnergatan, diagonalt för biografen Grand finns 

en tfn-kiosk och dit gick Åström. Tfn-kiosken är en glaskiosk a När Åström närmar 

sig tfn-kiosken tycker han sig se en man inne i tfn-kiosken. När han kommer 

närmare ser han att mannen står..tanför tfn-kios�en vänd 1 riktning mot biografen 

Grand. Åström går in i tfn-kiosken men aktuell katalog saknas varför han går 

över Sveavägen till en tfn-kiosk som är belägen där0 Han fi�ner adressen till 

rest Tre Backar och går dit tillsammans med sin fästmö. De hit�ar inte kamraterna 

varför de beger sig till rest Källaren ·.1.·egner. Där stannar de enda.st ett kcrt tag• 

!och går sedan till bilen vilken är parkerad ett kort stycke därifrån 0 När de 

l1ämnar rest Källaren Tegner tittar Åström på sin klocka vilken visar 23.06 0 

j Åström uppger att när han var vid den första tfn-kiosken var klockan 22.50 

§ 

"' 
c.. 

22.55. 

annec !ström obs utanför tr■-kiosken såg ut som han hade tr�kit och att h�n vänta• 

de på någon. 

BESKRIVI:ING: Såg mörk ut1 iklädd mörk jacka med kapuschong vilken låg rullad som 

en korv vid halsen, Guldfärgade glasögon, framskjutande h�ka0 
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