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01 Pol,sd,stnkt [dar uppslaget mottagits) 

. S tock..'lolm 
02 Arbetsenhet 

KK 1 
03 Uppg,ttsmottagare 04 telefon 

Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

1936-03-21 15. 50 

1
11 Spaningsuppslaget lämnat 7 vid person-

ligt besök per telefon 
12 Uppg,!t�larr.oarens elternamn och alla lornamn (I ratt lol1d. t,lltalsnamnet markeras) 
Fredricius, Göran I !� Post 1ress 1utdeln1ngsadress och ortsadress), tetelon bostaden 

-.,.-s�"L' c«e, Ostra Ågatan 29, Uppsala, ej tel 

_______ 9 
Je .,: 3r.oe •r 

; n�1-
•-=,09

,--;;-p :--la-:-ts--:f-or-,f"'"ö..,.rt u-r-s , läm pe I 

tlt6-S-,L\-

n per brev n 
I F-år I -månl -dag I -nr 
32 01 27 

Bios:rafen Grand, 
16 Uppslaget avser 

Sveavä�en StbJm 11 2� oo 
7 Hän else'(kort rvbrlcaifng t ex lak agelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av ttd 

och plats) 
1 misstänkt 
X I person n fordon 

7 gods n 
_;i;_akttagi t en g_er.�c;m .. i>.å ... �d .9.�P. .. Z.e./Z."."'.R.6 ... �l 2JQ55 ..................... . 

18 1 sak. (anteckna fOrst kind peraona yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd p�raona �ön, lider, signalement och _klAdsel -
berilrt fordon• reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, färg m m samt annat gods med noggrann beskrlvnrng. Oarefler ovrlga sakuppgrlter med angrvande av 
ev hållpunkter för tider och platser samt bedömning a� uppgillsUimnarens trovlrdighet och ev sprit• eller narkotikapåverkan) 

berätta följandeo nan har tidigare blivit hörd av polisen i sam

mordet på ?alme, men detta har han inte tidigare berättat. iian 

lämnade biografen klockan 21055 mordkvällen, och i foajen sµr då en kvinna 

�recis innanför dörrarnao Han tänkte inte så mycket på det då för det brukar 

ofta stå folk där. Men han kommer i alla fall ihåg att han tittade på kvinnan 

som allra hastigast innan han gick uto Och när han nµ denna vecka läste 

Expressen för den 18/3-86 så har dom en bild på en kvinna som skall vara 

e11 av ledarna i EAPo _Så här efterå.t så tycker han att det var den kvinnan som 

stod i foajen på Grand kl21.55, mordkvällen, när han gick hHm. 

Forts• Cl ad 

19 Ovanstående uppslag 

kan anknyta trll uppslag nr 

20 Tag,t del i:,0'32. r 
I 8 tr spanrngsche/ I Regrstra or 

21 
i 

S•gnatu• 
A \ I SrgnaL· I S g a:ur 

anknyter trll uppslag nr IC!. 
J--=-

22
e-'--='R

:c.
eg'--,-'stccre-'-,a-t -. ...;.;,,:....23�A;:..r-'-en_d,...e.,..t t"""i 1

""
1d.,..a..,..la-,------..,.,--d,...at_u_m----..,.,-s -,g:--:n_a _:"-,---! 24 Fard gbearbeta: dat,� 1 2: S�ancMt srgn 

Signatur 
I 

Med teta 1,n1e· avgransade avsn,tt 
,tylls e1 av uppgdtsmottagaren 

-.r. to 01 


