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01 Polisdislrikl (dlh uppslaget mo11agi1s) 

.. Stoc�_holll) 
02 Arbe1senho1 

KK 1 
03 Upp!Jiltsmo11agt11e 04 telo!on 

..Juj,rup C H Sj öblom 4141 
10 o,ou mod vllkel uppsla9e1 hQr :.omm;'ln 

Mord, Olof Balme 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum. 05 klOCktin 
86-03-08 18.0, I " Sp3n;ng'"PPst•1e1 r•mn31 

7 vid pe,son• fxl 
llgt besök X per telefon 

07 Avsniu 08 Loptndc r;, 

I 16-A 
09 Plats fdt tÖr1urs.stämpel 

n perbre11 n 
1;, IJPn?•lt<;l11mMw·:i,,-. f•!1�1nfl(11n nr.:h :,Ua l?mamn (• rntt tot1d. 1,111a1sf\amr.c1 'Tlarkerasl I FMår I •månl •dag I •nr 
Palme, Anna LISBETH Christina 31 03 14 0863 
13 Yrko/lilel 

f 
14 Pos1<1dress {u1deln,n9sM1ess och or1sad1oss). 1c1e1on t>OS!aCICI\ 

1$ A1h(.l'IS.i<11bcts91v,)1\), j)OS!f,ClH'H\$ OCII tclclon arbetet) 

1G Upp::1a9:1c, 
-ximi$Mån n 

i><u:.:on fordon 

7 god,. 

17 Hände1$0 (kOrt rubricer ing tex iakttagelse av person, fordon, gods, skonlossning etc med angivande av 1rcr-och pl3l$) 
-••··· ····· ···•··••··"·· . . . ..... .... . .... ....................... ......... .................. ......... ......... .............. 

18 I sak .  (;mlcckna först lieänd person s lrke, na .mn, födelsetid, bOSlnd. !&le.lon och arbolsglvare - okänd persons kön , :åldor ,  sign alement och klädsel -btrört fordons ,�g '."' ·  labrika l, typ, rsmodell!. lärP, m m  saml,MROl g ods mod !:!OJigrann beskrivninp. 03rolter Ovr!ga sa kuppgifler med an givan de a v ev hftllpvnklcr for 1ider och pla tser samt bedomn ng u- uppg ,ltsl!lmnaren.:; uov.i.r ighet och ev &-pnt• ellor na rkotikapåverkan) 

Fru .me önskar, efter att ha sett det publicerade fotot på den misstänkte 

mördaren, komplettera sin tidigare utsaga något. Hon har även diskuterat 

sal<en med sonen Måi-ten P.alme. 

Hon upp fattade det som om manner. som. sprang i F1 på Tunnelgatan hade ett 

något rundare, fylligare ansikte än det på fotot. Dr·agen i övrigt, mun och 

riäsa, uppfattade hon som raka. Den korta halsen kan kanske förklaras med att 

han rörde sig med uppdragna axlar. 

' 
Vidare vill fru Palme meddela att det på Didrik Ficks gränd; intill Väster-

långgatan, finns ett grått tele- eller elskåp intill husväggen, Hon har 

lagt märke till att det, som hon uppfattat det, förekommit arbete vid det ta• 

skåp ganska o,fta under den relativt begränsade tid hon bott • 
pa den nuvarande 

adressen. Hon, kan dock inte med säkerhet • paminna sig om det förekommit 
något arbete den se�aste tiden. Med tanke. på eventuell. telefonavlyssning 
vill hon dock att saken skall komma till polisens kfinnedom. 

19 Ovnn slående uppslag 
7 ka .n anknyta 1111 u ppslag nr 
21 7 :,11kny1or lill uppslag nr 
22 Re91$1tcHt1I: 

Slgn11tur 
I R�

e

t 

tilldelat 

Mod teta lln/e1 /\vgr:.nsa de a vsnhl 
dylls e1 av upp9H1s.mottag�1r(in 

' 

I da tum I sign atur 

20 Tagit •••�b O :..:S, ({)'ef 
n Forls•blad 

Spttning schel I 8ilr spa nin gschef I Registrator 
Signatur 

Kl I Signalur I Sig n.atu r 

24 Färdigb-earbelat: datum I 25 Spanchef: slgn 

€x 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


