
01 Polisdislrikt (där uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 0'7 AitSl"'t•:I , Ciö _:c1-ce -, 

Stockholm I grövre brottmål L /!Il/ .
. 02 Arbe1s·enhet 

...................... .. 

.. 1 
03 i,ippgiitsniotiagare 

.. ·•··········· 

Monica Andersson 
04 telefon 

4132 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mord I Palme 
12 Uppg,flslamnarens efternamn och alla tornamn 1, ralt folId 

Rosengren, Björn 

05 datum 08 klockan 

86-03-06 12.30 
1

11 Spaningsuppslaget lämnat 

7 vid person- lx7 
ligt besök per telefon 

tilltalsnamnet markeras, 

13 Yrke/titel 114 Postadress (utdeln,ngsadress och ortsadress). telefon bosladen 

TCO-ordförande 
15 Arbetsplats (arbetsg,vare. postadress och telefon arbetet) 

782 91 00 

09 PlalS for lörtursstämpel 

n per brev n 
I F-Ar I -månl -dag I -nr 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 

7 misstänkt 
person n fordon 

och plats) 

········· · ···············-------------- · .................. ....... . ... . . . .  · · · · · · · · · ······· ········· ·"·"· ·· · ---------········ ··········· 

7- n _ . 
1e I sak. (anteckna fllrst kind person■ yrka, namn, födelsetid, bostad. telefon och arbetsgivare -_olllnd g!rson■ k.on, 61der, signalement och klidJel 

c 
berllrl fordon, reg nr fabrikat typ 6ramodell firg m m ,amt annat gods med noggrann baskrovn1nPt. arefter ovrlga sakuppgifter med ang,van e av 

� ev hållpunkter för tider och piatser samt badOmning av uppgiltslimnarens trovirdighet och ev spr 1- altar narkotikapivarkan) 

C 
.!! 
ID ... 

.. 
I 

Rosengren uppger att han tillsammans med sin hustru kom till biografen Grand 

strax innan filmen började. De stannade mittför bä,nkrad 7 eller 8 för att 
.. ta av sig ytterkladerna innan de steg in 1 raden eftersom de v var ganska full

satt. En man i bänkraden sade att def behövdes inte och de gick in i raden 
sig, 

där Rosengren går före och sätter till höger om sin fru a Just som han sätter sig 

ned vänder sig Olof Palme om och säger Hej varpå alla skakar hand med varandra. 

Rosengren sitter så att han bakom dem sitter så att.han ser emellan Lisbet och 

Olof Palme. Palme säger sedan Du Björn jag har talat med Kjell-Olof, han tar 

kontakt efter Köpenhamn, så slipper vi skälla på varandra i massmedia. Rosengren 

halvstår dä över Palme och Lisbet Palme säger "Prata inte jobb nu•. 

Han har sedan sådan uppsikt över Palmes att han ser att de äter ojoklad. 

Beträffande personer runt dem uppger Rosengren att bredvid honom själv sitter 

en flintskallig man i 35-40 årsåldern och bredvid hans fru sitter en flicka 

18-25 år. Till vänster om Palme sitter en man i 50-60 årsåldern med kraftigt 

ansikte och till �öger om Lisbet sitter en flicka. Sonen M�r•en lägger Rosengren 

inte märke till. Något anna11_.t i omgivningen har han inte lagt märke till. 

Han uppger att publiken är städad och ser ut att bestå av människor med sociala/ 

intellektuella intressen som •pplåderar då ooh då och även då filmen är slut. 

När filmen är slut vill fru Rosengren sitta lite och lyssna på musiken vilket 
�,�· 

och paret Palme gör. De reser sig samtidigt och Paret Rosengren går ut f0re 

paret Palme och har inte någon kontakt med dem på vägen ut eller i foaien. �ä� 

de kommer ut dår de sakta fram till sin bil som är parkerad på Tegnerg�tan 

väster om Sveavägen. Fru Rosengren röker en cigarett innan de 1ätter sig i 

ilen och kör Tegnergatan överut över Sveavägen. När de apsserar biografen 
For1s-blad 

19 Ovanstående uppslag 

kan anknyta till uppslag nr Spaningschef I B,tr spaningschef I Reg,stralor 
l-

21

....!..:.::.:.:...:::..:.;=:::...;.;.:..:....::==..:.:.;..---------------------1 s, I Signalu I Signalur 

22 Reg,slreral: 23 Ar ndet tilldelat I datum I s,gnatur 24 Faro,gbearbetat da•ur:- I 25 Spa�chef s,gn anknyter 11 Il uppslag nr 

I 
Signatur 

Med leta hn1er avgransade avsnitt 
,fylls eI av uppg,ttsmo1tagaren 
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01 Polosd11trikt' 

Stockholm 
02 Arbet11nhe1' 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

s,a nr 
Bt 

07 Avsn,tt 

L 
j 08 Lopanae �, 

l ///'( 
KY. 1 

03 Uppranat(d) av' 

Monica Andersson 
! 04 Fortsatt

� ningsblad 

""0""'9'""'9=-,-01-1 -m-ed _v_1,...lk-e1-u-pp-g -,f -1e_n_h_or-s -am-m-an...,.•------------I 05 

telefon" 

4132 
I Uppgoftslamnare (elternamn ocn lorna..,n, 

Rosengren, Björn 
06 I Ulskroltsdalum 

' 

Mord / Palme 
10 sak 

Forhorsprol 7 Promemoroa 

ser Lisbet och Olof Palme stå strax utanför biografeL�ren. Om de står till

sammans med någon annan kan Rosengren inte yttra sig om. Han lade inte märke 

till sonen heller vilken han för övrigt säger sig känna igen. Något anmärknings

ew1xx värt i omgivningen noterade han inte. 

0 

• Ifylls er om blanketten anvands som fo"sann,ngsblaa E, · -
::· g "la pa•r-- nr-!olJd) 


