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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsnitt 08 Lopande nr 

8 
Stockholm I grövre brottmål 

-·m · Är6iit;ieniiåi · 
· · · · · • · · •· · · · -- · · · · · · · · · · · L �'f3-I 

KK 1 09 Plats för förtursstimpel 

.. ro·. Uppgiitsmoiiåijii;it" ......•.... -----·-
04 telefon 05 datum 06 klockan 

Insr,. K Johansson 86-C3-10 l 8.4C 
10 Brolt med vilket uppslaget hör samman 

1
11 Spaningsuppslaget lämnat 

t•iord Palr.1e 7 vid person- [xl 
I igt besök A per telefon 

12 Uppg,ltsla.,,narens eflernamn och alla förnamn (, ralt fol1d. t1lltalsnamne1 markerasi 

Hellsten. Anne-11arie 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdelnongsadress och ortsadress), 1elefon bostaden 

Siljansvägen 7a 1 tr
2 

121 f7 Johanneshov, 
15 A,bets,:>.ats ,aroetsg,vare pos1aoress och lelefon arbeteti 

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

56 '13 30 -

tfn 03-31 28 07. 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kon n1brtcertng tax Iakttagelse av person. fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 
och plats) 7 misstånk1 

person n fordon __ Var __ på __ sa111ina __ bi_ografföreställ ni_ng __ som __ makaena __ Palm,.············-----·------
7 

gods n He llesten satt på bänk 9 plats 159. 
- -

1� I sas, ,-:ec,ra forst kind persons yrke, namn. fodelset,d. boslad, telefon och a,be:sg,vare - okänd persons kon, ålder. s,gnafemen: och kla:lsel -
I berört fordons •eg nr. fab••kat, typ, årsmodell, !ärg mm sam: an�at gods med n,:,ggrann beskrivn ng. Oärefle• ovriga sakuppgifter med ang,vance av 

i u: p;ö 'i; �-; �: ":·� ·:· p :�:-�;:�;:,:�:: : ,;;;·:"··"·"' ,,,. •. ,., ... "" .. .,.., .• ,,.. .. . ., •. .,, ....... 

1 �reda�en ��n 23 fe�r�ari 1°0€ var �ellsten tillsa��a"s �e� två vännincr, S�sanne A�el 
och Ir9er Si�lin� på biosrafen rrand och såg fil�en rrEderna �ozart på den sena 21.15-
f�rettällnin�en. Hellsten hade tidigare �å kvällen varit �å �io�rafen oc� k�pt biljPt
ter. �ellsten oc� v�nnir.orna ko� till biosrafen strax irnar föresttllninren b�rja�e. 
De gick direkt in i salon�en. 
Deras platser var 1:7, 15S oci, 1:9 på btnk 9. �ellsten �år in f0rst oc� s1tter sis på 
plats l:�. Si�ling sätter sis på �lats 15q och ��el s�tter si: �å rlats 1S7, vil�en är 
en ytterp 1 a ts. 
På platserna ni'ir ... ast till vänster OI'' Hell1stcn sitter tv§ flicl·.or. :Jt·refter sitter Ejö
rr. Rosensren �ed sin fru. P2llsten ser ir.t� r.akarna Pal�e i salonsen. �on �ar ci hel
ler :;ett .:iakarna 0ahe i foa.jen. 
In�et sr-eciellt hilnC:er under fil�.ens '.;!�']. :rfr fil•~en °3r sh:t sitter ,"ubli!-=r, l:var p! 
sina platser och ser pa rolltstar. so,; spel2.s upp. 1-itllsten H·r�er ir.t-e 1:·.3r1., e till o�,i 
nt�cn .�an oår frai.:för rar:' '.3 när rollistar spelas ui:-�. Ej i·t:ller lä�,:ier 1ior :-<:.'rke till 
o,,, nä9on kvinna fra.Atr henne på t-�nk 3 blir tra,·r,ad �å fcten. 
i',:ir fiken ?r helt slut. r-fr Hellsten tillsa1·:r·ans -:ed v:ir.nir.otru. ut i foa,j�n. Sin1lin!] 
ocli ,�.�el tänder d�r varsir. ci�arett. �ellsten uppt�cker er. ':a:::rat s0. sitt':r i .c�r: sof
fa i foaj�n. 1:ellst�n :ar fra:. oci. pratar· c: hi.:rater.sr '1et�r frna. �:;llsteri s-::r nu 
ttt � .. .:i�.arn3. !"a1�,0 !·.o:""-er t:t fr�n birsalon�er.. "ar··rater, ·�:-� :--�r fro til "lof ?alrie 
oc� s�;er näJot till to�0:· c· ��lturpolitik. H�ll�ten ��r 1 . ... + ..,. ,. 

. ... - ..,J 

�ot. ll"ra t:o,:-ier d2.r.:?ftE.r tillbaka till Hellsten. •·at•ar"' a ...,:.�•e n:--rar �i":r2f:::r:. :'ert: 
dfrefter lärnar cc�:�-� ·:rlls�cr. Si•··lirc- cc1 " ::-r1 t:,i("'.:rc:fen. ::'2 st2rn�!"' till o..,,�::l 0 lt-art 
utanför bio�raferi. Si�lin[ s�ils fr4n �ellstP" nc� �:01 "C� �c,, �;r Sv0 �v��e� till 

F.7 Forts-olad 

� :.,'. 1·•�· .":':"'Uc> 11;:,;;5iJg 

l kar i\ '" •-':"'yta tlf 1 uppslag n· 
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:,� - 7 ankr.,•e· td1 uppslag n� 

.& �� 'le�--:;:-;:-•�J o\rA _ _r_CQ-.-,,-,,�-,-)i-;;-, 
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01 Polisdistrikt• 

02 Arbetsenhet• 

03 Upprattat(d) av' teleJon• 

Sid nr ..a 69 
SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 07 Avsn,tt 08 Lopande nr 

04 Fortsätt- I Uppgiltslamnare (efternamn och tornamn) 
�--------------------'=:i] ningsblad 

09 Brott med vilket uppgiften hor samman• 05 06 

.... 

...J 
...J 

"" I 

10 sak 

vänster i nordlig riktnina. 

Forhorsprol 7 Promemoria 

�ellsten och Agel går Sveavägen till �öger i sydlig ri�tninr. Utanför ABF-huset �å 

Sveavägen, ser Hellsten nakarna Pal�e stå och samtala med en oojk oc� en flicka. Hell

sten och Agel passerar förbi sällskapet Pal�e. f-:ellsten och Agel går på Sveavä�ens 

västra trottoar fram till Kun�s�atan. De går Kunos�atan till höger i västli� riktnins 

fra·1 till lfötor:et och sred�ar rver d�ttc1. f-'ellsten h"'r ir.'.;a 1-r.allar ellPr clyli 1:�. 

Hellsten har ej heller sett nåson r.�rson '.lå biografen eller i dess n?°rfhet SOi"' uppträtt 

underligt eller iöi;onfallar.de. !�eHsten har ej heller sett någon person visat intresse 

för �akarna Pal�e . 
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