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9 01 Poll1dl1trlkt (dit upPfill0-1 mottagltl) SPANINGSUPPSLAG 
Rikskriminalen 

<n Ann,n 08 Lop,anoe nr 
· ä:2 · Ä,1i4:tie.· � .. · · · .. · ................... 

I gr6vr9 brotbMI 
z 3Kftf.) 

....... �;r;".ll,P.P ... g················ .. ····· ot Platt for 16rtvl"N1lmpel 
OS Vppglftlmottag.,. 

Torbiörn Sä.f'ström 
04 teltfon 

o-'• 7801 
05 datum OII klOcita.n 

86-01-15 10A0 10 Brott med vilket uppellQet """" MffllMft 111 Spaning1upP9le,gM 1....-.nat 

Mordet på statsministern liot bN61C per M,lefon x1··· ........ n 
12 Vpp9ift1timn1ren1 ett1mamn och ana f6mamn (I r� 1611d. lilltal1n1mn1t rnark1r11) n l)etbl"t\' n 

I F-lr I •mini �ao I �, 
Jadin, MATS Erik 61 28 ,, · · --.... , •• ... o_, __ 1 {ura11n,noMurNa oc .. OnM1;;1reuJ, te,e ,on bo1t1den . 01 0222 

3utiksbiträde Val.frid Brodds Väz 73. 
•� ,..!_vl,H)lllt jl,Ol�•Q1Vlr9, pot,lv_leta OCu ,l,,.,.,n I,.,..,,.,, 

Systembolaget i KärrtorE1 t.fn OS-4264i2. 
162 40 Vällinagy 08-18 99 87 

18 UpptllQlt IVMr 17 Hind.IN (kÖtt niidoerGi,i t • liicttigetM tv ptr.on, iorcson, aoc.. tkottlopnlng etc med ang1·vand1 av tid 7 mlatlnkt 
peraon n fonlon 

°""PIIIOJ 
.. _liar . .  åkt. m�d .. samma. tunnel bane tåg .. som .. makarna. Palme, .. iian .. har. .  

7.... n även besökt biografen Grand, 
18 I uk. (ant.ekna fint lli:lfM:I per90M l::i· namn. f6dl1Mtld, i:>ottad. lalalon oeh artMtaglvara - otlnd � k6n. i10.r. algnale1Mnl och klldNI -Nt&t kHdoM re,g n.r , tabrlkll, typ, ramodell, tlr� m m  "'.amt annat goda m9d n�grann beakrlminff. Irene, 6vrf;a 11.kvppglfter me<I angivande av •" h611puntter t6r tider och pl1tMr .. mt ti.c:16mn ng av uppglftallmnar• n• lrovlr lghet och ev apr t •  eller narkOtlkapherbrit 

Upp.följning till z8134. 

Jadin har förhörts upplysningsvis 1986-03-15 klockan 19,40 av krim.inalinspektö 
Torbjörn Säfström, förhörsvittne kriminalinspektör Bengt Fredriksson, 

Jadin uppger att han den 28 februari 1986 klockan 20.27 åkte från 
Bagarmos sena tunnebanestation med linje 17 - tåg. Ja.din hade avtalat 
med en kamrat att de skulle gå och se .filmen RAN på biogra.fen Grand. 

Jadin satt i första vagnen pa den högra sidan i .färdriklningen, Han 
kunde från sin plats se .första och andra ingångarna till vagnen, 
När tåget närmade sig gamla stan började det l>_li mycket .follc i vagnen, 
.A.lla sittplase:i: var vid denna tidpunkt upptagna och ett tiotal personer 
stod i utrymmet vid m.i ttendörrarna, Tå.get kom till 6amla stans tunnel-
banestation klockan. 20 •. 40. Jadin stöder denna tidsangivelse _på SL1s 
tidtabell, Han har inte själv tittat på klockan V.id detta till.fälle, 
Tåget kom in p1 spA.ret närmast riddarfjärden. Jadin uppmärksammar att 
Olo.f och Lisbeth Palme står någonstans mitt på perrongen, De står vid 
den norra uppglngen från twmelbanehallen intill ett. kort järns taket. 
Jadin tror att paret Palme har gått in i den andra eller tredje vagnen, 
Jadin tittar mest på paret Palme och lägger inte märke till andra 
personer som vistas på stationen� Han. har heller inte lagt märke till 
de personer som steg in i den vagn dli.r han st. 

När tå.get kommer till tunnebanestationen RA.dlllanagatan är klockan 20.45. 
fil Forts-blad 
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0t Pohsd1strik1" 

Rika kriminalen 
S,d ri, 2 

SPANINGSUPPSLAG 

02 AlbttHnrwu• 

Grupp 2 
03 Upp,11u1(d} av' ··1t1,1on• 

Torbjörn Sä.fström ank 7802 
09 Brou mtd v1lb1 up�1fte .n hOr .. mm.an' 

Mordet på statsministe:c:u 
10 s.ak 

forts. 

I grövre brottm61 

"' Fortsa11- I Uppg111s1amnare 1et1e,namn <Xh rornamnJ 

X ningsblad Jadin MilS Erik 
06 I u1,1mt1sda1um 

F OthOr,prol 7 P,omemona 

Jadin säger sig ha tittat på den klocka som finns på stationen. Jadin 

går ut genom mittendörren i vagnen •. Han har nu ,;an.ska bråttom eftersom 
han stämt träff med kamraten på biografen Grand klockan 20.45. Han 

I..OPanae n, 

� går till höger när han kommer ur vagnen och passerar förbi ett 20-tal ' 

• 

11.·. ' 

.. 
I 

människor innan han kommer fram till rulltrappan, Han kommer att stå 
omedelbart bakom Olof och Lisbeth Palme i rulltrappan, Jadin går även 
bakom Paret Palme genom spärrarna, .ti:fter spärrarna stannar paret Palme 

till och talar om vilken uppgång de skall välja. Jadin är så nära att 
han uppfattar att Lisbeth Palme s�er "vi skall gä till vänster", 
Olof Palme s�er dA "nej vi miste gå till höger". Olof Palme pekar 
också med den högra armen, I detta l�e tittar sig Jadin omkring 
för att se om han kan upptäcka några säkerhetsvakter som finns i 
närheten av paret Palme, lian upptäcker inte några sådana och i samma 
stWld passerar han förbi paret Palme. Ha.o har inte Wlder tiden han 

varit nära paret Palme_la.gt märke till någon person speciellt. 
� - -

Jadin går mot uppgången Sveavägen och efter ett kort ögonblick vänder 
nan sig om för S.!S se om paret Palme kc-mmer samma V.il€, Han ser då 
paret går cirka/� meter efter honom även de på v� mot uppglngen vid 
Svw,ägen. När Jadin kommer fram till dörrarna vid uppgången så håller 
� upp dörren för en person i 25-års åldern, cirka 180  cm lln8, blont 
l§ortklippt hår1 "snobbigt klädd" 

1 
läns" blå rook eller jacka och vit skjorta. 

Han plminner sig bara att han lagt märke till denna person eftersom han 
hållit upp dörren för honom.,Han tror att denna person i sin tur har 
hållit upp dörren för paret Jalw••; När Jadin kommer ut på Svev�en går 
han fortare än paret Palme mot biografen. Han uppskattar avståndet till 
markarna Palme vara oirka 30 meter.. När han kommer in på biografen tittar 

han bland personerna i biljettkön för att försöka hitta sin kamrat. Kamraten 
hade emellertid inte kommittSl.11 biograt:en varför han går och ställer sig 
siat i kön för att köpa bi�jett. En halvminut senare kommer hans kamrat 
Håkan Jonsson (vet att han bor i :Bromma men kan inte han adress och telefon

numme�.U) i sällskap med en flickvän (Jadin har aldrig triii'fat i:!åkans flick
vän tidigare). Han se:c att makarna Palme står utanför dörrarna till biografen 

,; 1 O en kort stund innan de ko,nmer in, Olof 
i I 
f I 

PalQe går först en bit längre fram 

• och ställer sig i kån. rlen Lisbeth ropar på Olof so..i verkar något förvirrad 
Ex 1 Till oris;inalpärm t• nr.fot
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SPANINGSUPPSLAG 

I grö"r• brottmil 01 Å'lsn,tt 
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lxl nmgsblad 
I Uppg1fttl8mn1,e (ef1ernamn oct\ to,namnt 

J adin- MÅ.TS Er i.k 
0. 

I 
06 I Uttkrilttaatum 

n Förhör1prot 7 Promemotta 

i detta. ögonblick. Ha.n verkar söka efter nå.gon person men inte hitta honom. 

Här Lisbeth röpar går Olof tillbaka. och ställer sig sist i kön. 

•\ 
Han kommer att stå direkt bakom Ja.din i biljettkön� Jad{n får vänta 
cirka 10 minuter innan han kommer fram till biljettlucka.n. Vid något 
tillfälle uppmärksammar han en äldre gråhårig man som pratar med 
Olof Palme, i:!an u1,pskattar att mannen är mell.-an 60-70 år gammal. Det 
verkar som om denna man känner paret Palme. Kan inte säga sig komma 
i.håg nå.gon annan person i biofoa.jen • 

• 

• 

Den film som Ja.din skulle gå på började klockan 21.00. Ja.din och hans kamrater 
var lite sen.u:a så när de fått sina biljetter gick de direkt till biograf
lokalen där filmen Bil visades. De kom in sent och filmen hade redan börjat 
när de satte sig ner. De var även en del andra personer som kom in samti.gdigt 
i lokalen och satte sig, 

Filmen slutade klockan 23..45. Varefter han och Häka.o Jonsson 0.i,ck direkt till 

Rädmansgatans tunnelbanestation och tog ett tåg mot Hässeley. i:!åkans flickvän 
tog ett tåg söderut•; 

Förhöret avslutat klockan 20.50� 

N 'O 0 

• Ifylls tJ om bl1 nk,n,n an"•n<11 som fo1"1nnn,ng1bl1d. Ex 1: Till originalpärm (i nr•fOljd) 


