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Cl) � a: 

01 Polisdistrikt (dår uppslaget mottagits) 

Stockholm 
.. 

02 Artiiitsenhei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

/.. 
:a: 1 09 Pla1s for fortursstämpel 

.. 63 . i.ipj:jgiitsmotiaga;e 04 telefon 

�p.:.. �o Elfa.sson 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

!-!or�.et på Palt:1e 

05 datum 06 klockan 

86-03-07 08.40 

1
11 Spaningsuppslaget lämnat 

7 vid person• r.:;-, 
ligt besök 1X I per telefon 

12 Uppg,llslamnarens efternamn och alla tornamn (1 rall tol1d I,11talsnamneI markeras, 

l;'yrln, T�-!OEAS ?er 
13 Yrke/titel • 14 Postadress (uldeln,ngsadress och ortsadress). telefon bostaden 

n per brev n 
I F•Ar I •mån I -dag I •nr 

65 (18 01 

af.färsbiträde I Jupitervågen 41, 3 tr, 181 63 LIDil:GC..:, 08-766 25 16 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postaaress och telefon arbetet) 

ICA-butiken, Larsbercshallen, LIDINGÖ 08-767 23 10 
16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering I eJC rakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av lid 

. • och plats) 7 m,sstankt n .... d .P. 'I..· .f G d ,;, 28 f b person fordon ................. �:.�:1:'��:1:'.� ... !: ... �� ... ��.?.�:l:°.� ... �:n ...... ��:?, ..... ::.�� ........... � .... � .. �::??: ............. . 

7 gods n föreställ•inen 
18 I sak. (anteckna fllrat kind perwona yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd P!raon1 kön, Alder, signalement och _klAdsel -

berllrt fordon■ reg nr, fabrikat. typ, Ar1modell, fAr11 m m �amt. annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av 
' ev hållpunklar för tider och platser samt bedömning av uppgIllslimnarens trovlrdIghet och ev sprft• eller narkollkapiverkan) 

Nyr,n besökte biogr�fen Gr.md ?re, 86-03-07, oc� såg den sena fö�eställ
ninzen tillsa!Ill!!ans med sin flltckvän :.nn�. G.;,gne.f jord. 

De .r:-1öttes pt t-cent�·alen o::;: .:ick fö:::.-st på resturang Valentine. De hade 
fcrköpta biljetter till förestellningen. Från restu.rangen gick de till 
fots till Gra.nd, de v�r .fratl!.:e omkring kl 20. 35 - 20. 4c. 

De h�de red�n satt sig pl sina ,1atser, då ett p�r kom och satte sic 
på bänkraden framför dem. :;är na."lnen i p�ret tog av.sic sin rock så� �an 
att det var Olof Paloe, Olof s�tt på armlängds avstånd en liter.. 2r.in� 
till höger om Nyr,n. Liseeth satt till höger om Olof, 

R-1.kt .frill!lför !-:'yr,n satt ett äldre "finare" par, mannen i paret s.i.tt o
meielbart intill Olof, Till vänster om Nyr�n satt h�.ns flickväc och till 
töger s�tt en flicka i 24-25-irs lldern. 

�yren och flickvännen dröjde �ig kvar och såe rolllst�� efter filT.en, d= 
lämn�de s�longen strax efter paret Palme och en p�jke oc� flicka, :1�� 

tror att pojken var P�lmes son. 

';är de ko� ut fru.n Gra.nd eick de i sa.oroa :riktni!lg sor.: :- :;.l:::e, ::;-; 'i :-1 � 
meter b�kom, men paret Palme, poj�en och flickan gic� st l�n:sa�t så 
ca 50 meter fr�n Grand passerade �yren och hans flickvän dem. 

Det va.r ingen som gick omedelbart framför ?�yren, han och flickvä�'1en 
giok i ganska snabb ta.Jet, utan att vända sig om vidare till �ötorgets 
t-banestn, nedgång vid konserthusets oafe. �fter det at� de h&ie pass
erat kyrkan vid :.veav. mötte de en del .folk, a.nnc1.rs k'-"l ha.'" inte ninnas 
att de nötte någon på. den strfobm, i sånt fall b::ra r..2.gon e::wt.1.�:;;. :'er;:;o::., 

::yren tror att de var nere på perronben omkring kl 23.20 - 23.25, de h�d� 
inte hört några skott eller sirener. Nyrens flickvän heter .Lnna I�tarin� 
Gagnefjord, �tt 6�1228- , Ingesunds Folkhögskola, 671 Qt ARVIIL 
t!n eleThemmet 0571-118 41 

19 Ovanst6ende uppslag 

kan anknyta till uppslag nr E 

anknyter till uppslag nr 
22 Reg,strarat: 23 Arendet tilldelat 

Signatur 

Med fela hnIer avgransade avsnitt 
,tylls e, av uppg,ftsmottagaren 

Fons•blad 
20 Tagit del 

I datum I s,gnatur 

E, 1 i er 9,rz ;:iar!"" "'•lo';o, 


