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64 o, Polisdistrik1 idlt upp,slao•t mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsn,11 
Stockholm I grövre brottm61 

· ·02 .  Är0t'ti.rlhti ....................... · · · · 

KK 1 
•'äi 'UPi>Qitts·monao·ir•· ····· ······· 

······ 04 t•lt1on OS datum 08 ICloeun 

Krinsp Håkan Ström 
10 Bron med vilket upPt;ll'il•t h6r umman 

A.167 860�0,i 1<1.25 

Mord på Olof Palme 1 
·u Span1n9111uppst191t llmnat 
7 vid p.,-ac,n. fil 

llgt 1Mt6k per telefon 
12 Uppg,ttslaimnarens etternamn ocl'I all a fomamn {i till fOl1d, t111lalsnamne1  markeras) 

Andersson. Elin Britta-Stina 
13 Yrk'1'tl'1Wr .. \ ..... eln,ngu.dress oen on:s.aoren). ltltfon bostaden 

08 lop1noe n, 

z 71//:/ 
<19 Plals tbt fOrturaatlmP11I 

n Par brav n 
I F-ir I •mini --<lag I ·nr 

58 02 25 8508 

Daghemsanst. Sabolaksvä.ren 9. 122 o7 Enskede. tf'n '"'-'i<l 1A Ml ,, --·· tlltlon l/'1)11111 

Da.rhemmet Farstavä�en 108. Farsta. 
10 _,,,,s,a.,_, avtor 

tfn 08-9 0 <;,! A" 
.. "�•�•". , ...... ,. .... ,.__,ng tu ,a.,, .. g,111 av person, fordon, gOds, akonJoasni ng etc med angivande av Ud 

od1 plats) 7 miHtinkt n fordon .Åkte .. i .. samma_. tunnelbanevagn .. som .. paret .. palme .............. ........................ peraon 

7 gods 
18 1 s o .  renteckna f6rat lcl,ki pe,l'90ftl 'lJ::.· namn. t ...... e1-M11d, bottad, ta1Mon OCh aro.tagivtre - oUftd g:::: kOn, trcser, slgn alH1•n1 och kl&dHJ -

berlrt fordon• reg nr, fat,rlk,;t, typ, Odtll, tlrp, mm 1am1 annat gods med n�orann bffkrivnl�, .,._flll, 6vrt;1 1&kuppglttar m-ed 1n9ivan de av 
ev hlllpunkter f6r ti der OCh Pllt:Nr samt Nd6mn ng av uppgitttllmnaren.s �tovlt lgMt OCh ev a.pr t• eller narleo1J�fkant 

Den 2�/2 1986 vid 20. 30-tiden å.kte Andersson, tillsammans med Irene Andersson, 
T-bana från Gullmarsplan in mot staden. Andersson och väninnan klev in 
genom det bakre dörrarna, räknat i tågets färdriktning. Hon tror att det var 
i en :t vagn i mitten av tåget. Andersson vet inte om tåget hade 4 eller 8 
vagnar. De satte sig på sätena vid fönstret omedelbart till höger innanför 
dörrarna. Andersson satt i färdriktningen. Det var mycket folk i tåget. Flera 
stod upp. 

Genom fönstret vid Gamla Stan såg Andersson Lisbeth och 01of Palme på perronge n. 

De klev in genom samma dörr som Andersson gått in genom. De ställde sig vid 
dörrarna på andra sidan. Det var ca 10 personer som stod omkring dem. Anders so 
märkte inte att de pratade med någon. Hon kan inte svara på om någon mer perso 
klev in i vagnen genom de 2 andra dörrparen. 

När de klev av vid Hötorget stod paret Palme fortfarande kvar i vagnen. De 
fick tränga sig förbi människor, för att komma av. 

Inget speciellt inträffade och Andersson märkte inte något mystiskt. 

Förhöret avslutat 

19 Ov1n1ttrtnde uppalag 

h kan anknyta till upl)llag nr 
21 

n •nitriytar lill uppslag nr 
22 Aeg11trera1: 

Signatur Z3 Arendet 1111del11 

t.lto leta lln1er avgrtnuaa avanm 
1t-,lls •1 ,., uppg1ftsmonagaren 

klockan 14.35. 

n Fortt-btlld 
20 Tagit del 
Spaningschef I 8itr spaningaChel I R�istralor 
si gnau,, I SIOntlur I Signatur 

I aatum I sign-11ur 24 Färalgt>eart>etet: datum I 25 Spanctlef; aign 

Ex 1: Till originalpärm {i  nr-fbljd) 
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