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01 Polisdistrikt {där uppslaget mottagits) SPANINGS UPPSLAG r .\,sr :· �S _ :•: ! ""Ce ... r 

Stockholm. 
02 Arbet se nhet 

KK 1 
······················ .. 

I grövre brottmål L ·1g'-lb-� 
oi i.ipj:iglit smoiiågåre ··············•- 04 telefon 

insp Per Gustavsson 4137 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mord, Palme 

05 datum 06 klockan 
860326 09.30 

, 
,1 Spaning suppslaget läm nat 

7 vid person• � 
ligt besok per telefon 

12 Up]fftslamnarens efter namn och alla forna�� 1, ratt fol1d tdltalsnamnet mar�eras1 
F ED R I C I U S, GORAN Karl Fredrik 

13 Yrke/titel telefon bostaden 

09 Plats for fortursstämpel 

n per brev n 
I F-år I -månl •dag I - nr 
32 01 27 -

Kassör 1
14 Postadress {utdeln,ngsadress och ortsadressj 

Östra Ågatan 29, 4 tr, 753 22 UPPSALA ej telefon. 
15 Arbetsplats (zrbetsg,vare. postaoress och telefon arbetet) 

Sandrew biograferna, Grand, 08- 11 24 00. 
16 Upp slaget avser 17 Händelse (kort rubricering t ex iakttagelse av perso n , fordo n , gods, skottlossning etc med och plats) 

a ngivande av tid 
7 miS$tänkt 

perso n n fordon Arbetade på biografen GRAND på Sveavägen i S toc�hol. m 
··•········--··-·······-········-············--------------·-····················-··········-······· .. .... ... ··········· ·•·········· 

7gods n 
under kvällen den 28 februari - 86. 

18 I sak. {a nteck na f0rst kind peraona yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd �raon1 kön, ålder. signaleme nt och klädsel -ber0rt fordon, reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, får� m m ·amt annat gods med no3;grann beskrlv n inR. irefter övriga sakuppgifter med a ng,va nde av ev hållpunkter för tider och platser samt bedömni ng a1• uppgiftslimnarens trovär ighet och ev spr t· eller narkotikapåverkan) 

Fredricius arbetade som kassör på biografen GRAND på Sveavägen i Sto ckhol:r. 
under kvällen den 28 februari - 86. Han arbetade tillsam!Ilans med va.�tmä st are:1 
Peter Olofsson1 kioskanställde Gerd Waldermarsson samt 1 

• • 
..L masK1nn1s.en Berti:'.. 

Lantz. 

Fredricius sålde ensam biljetter till alla biobesökare. 

Han har till uppgift att sälja biljetter till biobesökarna till sa��liga 
fyra biofilmer som visades på biografen GRAND den aktuella kvälleYi. Det hade 
under kvällen varit m�rcket att göra med många biobesökare och för at··: '.-:änna 
sig något lugnare hade han dragit för ett drapperi vid kassa:1. Detta g:nrie 
att han ej såg hela biokön och därför ej kände sig så stressac.. Fred.r:.cL:s 
menade att om han såg att kön skulle sträcka sig mot utgångarr:a s'.cl ... e han 
bli s·�ressad. 

När den sista filmen sk-..ille visas - Bröderna Mozart - sorr: börjaie �:loc�:a:". 
21.15 hade Olof Palme kommit till luckan. Fredricius såg atc o::.of Palme ha:l.e 
sällskap med sin hustru Lisbeth Palme. Palmes hade kor:un:. t ga:,sia se:::: oc:-. 

0 

det fanns ej så många bra platser kvar till försäljning oc::. F·reiri.::;,,·..:s :::::�:te 
att de båda skulle sitta pä bra platser i salongen. Han tos iärfcr :v� ::.��ett
er som var förbeställda av sekreterare!"! till i. rektör Göra:-. Lin:igren p? 
Sandrew biograferna. Palmes fick därför två b:.ljetter ti:'..::. ·.::ä::l:ra:: r.·..:.::-:,;-:-.e::: 
8 i salongen. 

Sekreteraren till direktör Göran Lindgren heter Ulla Striih. 

Fredricius hade ej tidigare hört talas om att Palme steulle besöka ·c:.c:-:. ·.::::.er 
kvällen och han hade ej heller förbeställt tiljetter. 

Till se'Ililla föreställnirg hade det också ko:m:1i t er: man son: ::pper:t.ar· ' gE< e' 
talade svenska. Fredricius är ej säker på om denne person kom före eller 
efter makarna Palme. Mannen hade i alla fall haft pengar i har:de:: 8C� visa: 
på en reklamskylt över filmen Börderna Mozart och därige::o::: på.vi sa: a :: r.a:-. 
ville se just denna film. Fredricius tyckte att detta verkaie ko:.s:igt, :iå 
mannen ej talade svenska och att filmen är sve:1sk. Ha.."1 sa:ie då -c:..::.:. ::-.a:·.:-ie::-. pä 
engelska" it's a Swedish picture 11• Mannen verkade ej heller förs:§. en.;:--
elska och hade då pekat mo--c reklamaffichen och sade nå

0
c-ontiYJ,,,__� lL:- , _ " Forls-blad 

19 Ovan stående uppslag 20 Tagit del 
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Signatur I S,gnalur 21 

anknyter till uppslag nr 
22 Regi strerat· 23 Ärendet t;lldelat Signatur 

Med fela 1,n1er avgransade avsn,11 ,fylls e1 av uppg,•tsmonagaren 

I datum I signatur 24 Fardigbearbeta: aatum I 25 Spanchel s,gn 
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01 Polosdist11kt' 
SPANINGSUPPSLAG � 9

1 

St 'h 1 OCK 0 m 
I grövre brottmål 07 Avsn,:t I 08 Lopanae r,r 

02 Arbetsenhet' 

KK 1 
I 

03 Upprattat(d) av' telefon' 04 Fortsatt- I Uppg11tslamna,e :efternamn ocn tornamn1 
insp Per Gustavsson 4137 179 ningsblad Fredricius, Göran Karl Fre:l.rL: 

09 8,011 med vilket uppgiften hor samman' os 

1; Promemoria 

I Utskriftsdatum 
Mord, Palme 7 Forhorsprol 

860326 
10 I sak 

fortsättnngsblad 

Fredricius, Göran Karl Fredrik, 320121-· . 

nande " Brtider Mozart Il 

Vid tillfället fanns det bara platser kvar till de sämre platserna och 
Fredricius min!lesbild är att mannen fick en plats vid någon av de främre 
bänkraderna

1 
troligen vid bänkrad 4:a eller 5. 

Fredricus menade att normalt så spar han platser vid de yttersta sidorna i 
varje bänkrad så att han kan sälja dessa till jämna par. Han trodde att det 
funnits tle platser kvar vid någon av bänkraderna 4:a och � och att han s,g, "'" 

den tredJe - eIIer innersta - platsen till mannen. Han minns doct: inte or.: 
. . .. mannen hamnat vid den hogra eller vanstra delen av salongen • 

Det troliga var i alla fall att mannen hamnat tre stolar in i bänkraden och 
i den främre halvan och antagligen vid bänkrad 4:a eller 5. 

Han vet dock inte om mannen Jick och satte sig på denna plats eftersom det 
förekommer att folk ibland sätter sig på andra pla�ser. Stolarna som finns 

� 

i salongens ytterkanter var i stort sett osålda och det kunde ju hända a�t 
mannen gått och satt sig där. Freocricius menade att man då har en bättre över
blick i salongen. 

Fredricius har kommit att tänka på dencie man efter det att polise�·1 i tid..r1ingar 
publicerat den s.k. ' Fantonbilden � över Olof Palmes mördare. Mannen so� 
köpt den aktuella biljeten hade vissa likheter med den publicerade bilden. 

Fredricius beskriver mannen till omkring 30 - 35 år, okänd klädsel, gav doc:-C 
ett m�rkt intryck i klädseln, troligen europees�t utseende och Freiricus ffien
ade att mannen ej verkade vara turk eller gav ett intryck att vara syde:.:.rope. 

Efter det att filmen b rjat hade Fredricius räknat kassan och han känie sig 
en aning stres_sad då han skulle med tåget he::1 till Uppsala. Tåget s�:·.1:;_1 e 
avgå från centralstationen klockan 22.05. När tiden började att ri.r.r1a iväg 
så frågade han kioskkvinnan Gerd Waldermarsson om hon kunde köra hono;:-, t:.11 
centralen. Hon lovade att göra detta när han var klar. Gerd Waldermarsscn var 
klar före honom och gick för att hämta sin bil. Under tiden så spranE ta� 
fram och tillbaka i salongen för att hinna bli klar i tid.. 

Beträffande ytterdörrarna till biografen så uppgav Freå.rici-:.;.s att dessa nor
malt skall stän[as klockan 21,30, Han vill att detta görs då han håller pi 
med kassaräkningarna och detta skall göras av vakt!:lästaren ?eter Olofsso,.. 
Detta hade dock inte gjorts den aktuella kväller: och Fred:dcius har sae;-: ,:.12. 
Peter Olofsson om detta vid ett flertal tidigare tillfällen. Han �er:aie a�-: 
Peter Olofsson inte sköter dessa uppgifter särsiilt väl. Låsr:ingen går ti.l: så 
att man stänger dörrarna med. ett vred på insida:-. aå a-:-'c ir:ga o"::lehöri.ga korr:...-:-,er 
in i f oaj en, men att dörrarna i alla fall går a: t öppr:a i.nni:ri�- t:.o�a.: e.r .. 
Fredricius är övertygad om at: ytter::l.örraYna i::-,te var lås-:a ::.s .. 2� fe·::c:"..:ar::. -ei::. 

När Fredricius var färdig a-:t läm..'1a bio:-. så ha:ie ha,. :-:assa:-. :::-.e::. 
först gå till banklokalen med kassa�. Banke� är jelä5er: :. s���a 

- 0 

Il) 
CL 
CC 

• Ifylls e1 om blankenen anvands som fonsattn,ngsblad. 
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01 Polisd1s1r1kt' S i d .,, .;J 9 2 
Stockholm 

02 Arbetsenhet• 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 07 Avsn 1n 1 08  Lopanae nr 

KK 1 .  
03 Uppranat(d) av' telefon· 

Insp Per Gustavsson 4137 
09 Bron med vi lket uppgi ften hor samman• 

Mord, Palme 
10 sak 

Fredricius, Göran Karl Fredrik, 320127-

04 Fortsatt- I Uppg,lts lamnare 1elternamn ocn lornam�,  

05 

ningsblad Fredricius, Göran Karl Fred.ri�: 

Forhorspro1 

< 
- • 

06 I Utskroltsdatum 

7 Promemoria 860326 

bion och i hörnet av Sveavägen - Tegn�rgatan. 
När han var på väg ut från foajen til l  Sveavägen så stod det en kvinna in:ia::
�ör ytterdörrarna. Han tittade på kvinnan o ch tänkte på vad hon gjorde där . 
Fredricius första tanke var att det kanske var en biobesökare som gått ut för 
att röka. När han närmade sig kvinnan log  hon mot honom o ch han tänkte då at � 
hon kanske hade tyckt det var lustigt när han sprang runt i foajen för a�� 
hinna bli klar i tid tills tåget skulle gå. Fredricius hade kanske gjort et-:  
stressigt o ch virrigt intryck när han höl l  på  med redovisningen av kassan . 

.!vinnan var omkring 30 - 35 år, mörkt halvlångt hår som nådde ungefär til l 
axlarna, barhuvad , häret verkade ej uppsat 1 någon knut utan minnesbilden 
var att det hängde ned , ca 175 cm lång o ch Fredricius menade att flickan 
verkade vara något över rrormalangd for kvinnor . Hon såg väl vårdad ut . 

Fredricius gick sedan ut från bion o ch fram til l  banken där han lade i 
pengarna. Under promenaden till  banken lade har. inte märke till  någonting 
ovanligt o ch Fredricus uppgav att han har för vana att se s:.g runt när ha:: 
skall till banboxen. 

Han fick sedan skjuts till centralstationen av Gerd Waldermarss o:::. 

Den 18/ 3 - 86 läste han tidningen Expressen och såg å.§. er. b :. ld av e::: ,<v :. ::na 
som väldigt myd:et liknade kvi:man han sett på biografen Grand den 2 =  fecr·.:a::- :. 
- 86 . Enligt tidningstexten skulle denna kvinna heta Ke::-stir. Teg:.:-.-Gai::�.- o :::�  
vara med lem i något parti som hette EAP. 
Fredicius kan ej med säkerhet säga att det var sa.rr"-:1a ;_:v:.n:::a :::e::-. me:r.a:ie a-:  ·. 
likheten var påfallande. 

Vidare vill  Fredricius tillägga att man på b i ografer. G::-a.:.d., för o,.... �· � '  � :  2 -: i ::. l  
3 år sedan, haft en anställd som heter Lars-Göra:: Erikssor.  oct  soI f :. c� � - - ,� 
eftersom han visade rasistiska tendenser bl.a. Lars-Göran Eriksson haie visa-: 
nazistsympatier o ch hade ka:n::-ater som var medlem:nar i Iford.is:-:a r:.kspar": ie-: . 
Vid något til lfälle hade Eriksson nämnt atthan innehade et t pas s  �ei an�::: e -:  
Ol of Eriksson. Lars-Göran Eriksson hade tidigare he:a'=' ?ers·,_ s  :. e.: -;:eYr.a:..:-. , �e:-. 
återgått till namnet Eriksson. 
Han skall vara i 30-årsåldern . 
Fredricius känner ej närmare till någonting o:T. d.er:�e ��a�., me::  a : : ·.: � ; =-. .:.. : -: e� e -.- . 
kunde lämnas av Sandrew kontore": • 
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• lfvlls e1 om blanketten anvands som fonsann,ngsblad E> · • · ; - a ::ia ·- nr-fol Jdl 


