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01 Politditlrikl (dlr upp111g•t mot11gltt) 

StockhR.+1!1 ..... .................. . 
01 Arbettenhet 
KCV 
tUPPQitts·monag·a;e··················· 04 t,1,ton 

erlind,L-E A 
10 Brott med vil ket uppslaget 1'16r "mman 
Palm�ordet 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmil 

05 datum os kloeitan 

1986-04-13 20. 35 
111 ;:)pan,n9supp.s11ge1 timnat 

7 Yid person- FJ 
lig1 besök per telefon 

12 vppg1ns1a.mnarens etlernamn oeh alla lårnamn<• 1å1t lol1d. hlltalsnamnet marKeru) 

L undin1 ALF Elvin 
13 Yrke/titel 11• Pos1adrus (uIaeIrungsae1�ss -ecn onsa&'usJ, telefon bo,taoen rapp r, 
sjukvårds bi träde Dal�atan 2 C 113 24 STHIM1 Tel1 301521 
1s Arbetsplats (arbets.givare, i:iosiaorus och 1etelon arbetet) 

Sthlm Läns Lan4.sting.Stureby Sjukhus tel. 590080/116 

07 A\IS-"llt 

1
3/�z, e 

09 Plats lor tOrturutimpel 

n oerbte\l n 
I F-ir I •mini •dag I -nr 

22 02 1 l 5555 

te u0i,11agtt avHr 17 Hlndtl .. (kort rultrtc«lftg t e x  ltkttlQtlH av ptr1on, fordon, gods, tkolUouning ttc mtd 1ng1v1ndt av tid 

7 misstinkl 
person n fordon 

7.... n 

och plita) 
.... 1!.P.PB�.t .. l!JB .. 9.� .. 1!!9..'!:.1 .. �.Ji�.li!m-Jn . .i..!!te.1: .. .:P.alm11 .. me.d .. h.ust.ru.. ... unde.r .... 

nromenad ,,å Sveavä�e�� 
� UUA 'A 1 no,: .n2-?8

1 
re2B:erade för nåsot 

18 I Salt. (anteckne t6rat UftCI penoM l. e .� g::;:: k6n, lldtr, sig�•••mtnt och ,klldHI -berOrt tordoM reg nr ,  fabrikat. typ, remodtll, tlrp m m -:amt. annat goda mtd 1103
i
grann bttknvn1nPi. irttttt Ovrlga 1akuppg1tttr mtd 1ng1v1ndt av 

ev hAllpunkttr t6r tider och platser umt bed6mnmg t\' uppg,fttlimnltftns trovir 1gl'let -och tv apr t •  tlltr nukollka.pl\'trkanJ 

1986-02-28 22.40 c:a påbörjade Lundin en kvälls-promenad från bostaden på Dala 
gatan • 
Lundin gick Dalagatan-No=a Bantorget-Vasagatan-Centralen- genom Stora Hallen 

Centralstationen- Klarabergsviadukten-Kla.rabergsgatan-Sergelstorg-Hamngatan-
Sverigehuset i Kungsträdg\rden-från Da1ly News Caf& genom Kungaträdgården över 
Kungsträdgårdsgatan in på Näckströmsgatan sedan genom Berzelii Pa.rk-Birs:er 
Jarlss:atan till Sveaväs:en s:enom S ers:el stors: • Lundin kan ej precisera närmare 
vilken väg han gick från Birger Ja.rlsgatan till Sveavägen. Detta med anledning 
att han mycket ofta förlägger sina promenader ovan väg. 

7 

Från Kungsgatan s:ick han Sveavägen i ri.ktnins: mot 0dens:atan. Han gick på vänstr a, 
�stra sidan. 
Omkring kl 2;.15 - 2;.20 passerade han Adolf Fredriks Kyrka. Då han passeX}de 
förbi Kyrkogården "HAJADE HAN TILL• Han reagerade för något mörkt som rörde ,2å 
sig inne på Kyrkos:ården. Lundin stannade ej till. Lundin vet ej varför han 
reagerade. Pl fråga uppgav Lundin "att det var något mörkt" vad det var vet han 
Då Lundin befann si§: ungefär 20-30 meter från Kammakargatan mötte han stats-
minister Palllle med buatru. Fru Palme gick nä=ast muren. 
Lundån gick in Kammalcargatan-Holländargatan och via Rådmansgatan åter till bo-
staden på Dalagatan. 

Lundin, som ofta promenerat ovan väg,uppger sig ej ha något att berätta utöver 
"det som rörde sig på Kyrkogården" 
Under sina många promenader har han ej "hajat till" Kyrkogården har han passera t 

tidigare helt oberörd. 

19 OYanst.hnde uppslag 
n k1n ankn�ta till uppslag nr 

21 

n anknyler lill upp.slag n, E 
22 Reg1s1rer11: 

Si gnatur 
123 Ar1ndtt till datal 

Med 1e1a hn1er avgr;iinuoe avsn111 
!lylls e, a,, uoo91nsrnottagaren 
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I dtlum 
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I s1gn11ur 

öM.R. t f5<] Forts-blad 
2!I Tegltdel Y;,b O ""'{ { ,J Sp.anln,gsch•t I Silr spani ng1chet I Reg1s1r11or 
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Ex 1: Till or1g1nalpårm (1 nr•föl1d) 
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01 Po liad111r1lr.t' SPANINGSUPPSLAG S,o n, ? 
Stockholm I grövre bronmil I 

08 Lopario• nr 

02 A,betHnn,1· 
KCV 

03-,VPDlillll(d) 1\'• 
Akerlind,L-E A 

Fortsatt- I Upp91ftslamna,e (ell•rnamn o�n rornamn) 

n,ngsblao Lundin, ALF El vin 
09 e,on m.d v11k,1 upp,grften hor umm.1n' .. I Uts;kr1115datum 

Palme-Mordet Fornorsprot 7 Promemona 

0 

Strax innan han passerade förbi Adolf Fredriks Kyrka mötte han 

människor vid en korvkiosk. 

Lundin kan ej nämare redogöra för vad denna är belägen. Sannolikt är den 

belägen vid Adolf Fredriks Kyrkogata på Sveavägen • 

Något som va.r den vanliga gatubilden olikt kunde Lundin ej föm.ärka. 

Med undantag av händelsen på Adolf Fredriks Kyrkogård • 

Några speciella människor eller fordon uppmärksammade han ej. 

Lundin uppger sig vara 175 cm lång. 

Ordinär kroppsbyggnad 

Barhuvad, cendr6-färgat hår. 

Glasögon med smala bågar. Mörkblå täckjacka, "ner Sliiin" 
Mörka jeans, svarta skor.Bär glasögon med smala bågar. 

Lundin har tänkt lämna ovan uppgifter tidigare "Han har tänkt ringa" 

Lundin begär att få vara anonym. Lundin begär att hans uppgifter ej må ut

lämnas till Press och Massmedia. 

Lundin är villig att lämna eventuella k•ompletteringar av uppgifterna • 
Måndag den 14/ 4 är han i tjänst 12.00 - 21.00 
Tisdag den 15/4 -"- -"- _ .. _ 1.00- 17.00 
Onsdag den 16/ 4 -" -"- -"- 1.00- 15.30 
Torsdag -"-17/4 LEDIG 

Lundin E1111otaer gärna skriftlig kallelse. Vid telefonsamtal till anst. får det 
�j uppges att det är från POLISEN. Då det är så mycket nyfiket folk på arbets
platsen •• 

• uvu5 ,1 om b11nk1n,,, '""'"'°• 50m IOf'1sa11.tuno,blad. Ex 1: Till originalpärm (• nr,folJ< 


