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b I 01 Polisdistrikt (dlr uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsnitt 

1�;;;�'-Stockholm i grövre brottmål 
L I · ·02 · Är1:1ä1s·eniitii · · · · • · · · · · · · · · • • · · · - · · • · · • · 

... KX.-1 .................................. 
09 Plats för förtursstlmpe I 

03 Uppg lftamottagare 04 telefon 05 datum 06 kl�ckan 

-4 'nqTl -pc,-,. r._,,a+qVSsn,i 41'37 860416 17.45 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

1
11 Spaningsuppalaget llmnat 

vid person-
Mord I Palme 7 llgt besök � per telefon n per brev n 

12 Uppg,ttslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt löljd. tilltalsnamnet markerasI I F-lr I -mini -dag I -nr 

B L 0 M. NINA 67 08 22 -
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdeln,ngsadress och ortsadress). telefon bostaden 

Studerande Folkun5af/jatan 1421 c/_o Bussuli, 116 30 STHL?ll, 08-44 67 81 
15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet) 

N yckelviksskolan i Lidingö1 
08-767 35 260 

16 Upp■laget avser 17 Hlndelsa (kort nibrtc:ertng t ex iekttagelsa av person, fordon, goda skottlossning etc med angivande av tid 
�-� 

7 mlsatinkt 
person n fordon Besökt biografen GRl1.ND på Sveavägen i STHIJ.I den 

- ----------·······--------------------------------·- ··----------········ · ·· ··-···-------··----------------------------····--·-·-··-··-------

7gods n 28 februari - 86. 
18 I sak. (antackna f6rat kind person■ yrke, namn, födelaetld, bostad, telefon ocll arbetsgivare - olclnd girwon■ kön, llder, signalement och klldsel -

beltrt fordon, r!g nr, fabrikat, typ, lrsmodell, flrP, m m samt annat gods med noJlgrann beskrlvnlnPt. lrefter övrle! sakuppgifter med angivande av 

' 
ev hållpunkter for tider och platser samt bedömn ng av uppglftsllmnarens trovir lghet ocll ev 1pr 1- eller narkotl piverkan) 

Uppföljning av L 6384 

Blom var under kvällen den 28 februari - 86 på biografen GRAND på Sveavägen i 
Stockholm. tillsammans med Maro DeDardell, Nybrogatan i Stockholm, 0S-61 45 23 
för att se filmen bröderna mozart som borjade klockän 210150 

De hade varit på bion tifigare under kvällen och köpt biljetter. De gick sedan 
till ett caf� i när�eten och återvände till bion något försenade. �rlir de kom in 
i salongen var det något nedsläckt och reklamfiloen.:1.ade börjat. 
Blom satt på plats nr 105 i bänlaad 6. Till vänster satt Marc De Dardell, Detta 
blev plats nr, 106 

På samma bänkrad, men ett okänt antal platser till vänster om dem så hade hon 
också sett en kamrat som l:�eter G·.milla Magnusson. 

Blom observerade inte någonting ovanligt under bioföreställningen. När hon var på 
väg ut från foajen sade Marc DeDardell att Palme fanns i salongen, Hon såg Palme 
stå vid sin plats vid den breda gången 1 salongen, Hon passerade Palme. Blom och 
De Dardell mötte sedan några kamrater till De Dardell i foajen och de stannade 
och pratade. Efter en stund kom Palme ut från biosalongen och en av flickorna som 
de pratade med gick fram till Palme och sade någonting om att han borde se till 
att kulturbidragen höjdes. Palme fortsatte mot utgången och efter ett tag så 
gick även Blom och DeDardell från bion. De gick ut mot Sveavägen och vek av till 
höger upp mot Kungsgatan, När de befann sig mellan biografen GRAND och ABF-huset 
så gick de förbi makarna Palme, I samband med detta så har Blom ingen minnesbild 
över någonting anmärkningsvärt. Blom ooh DeDardell :fortsatte att promenera på 
samma sida som tidigare ooh när de kom upp till korsningen med Kungsgat�n gick 
de över Sveavägen ooh fortsatte Kungsgatan ned mot Stureplan. Under hela promenade 
från biografen till. Stureplan så observerade Blom inte någonting anmärlmingsvärt, 
Hon har ej hört något skott eller liknande, 

For1s•blad 
19 Ovanstående uppslag 20 Tagit det 

Span,ngschel kan anknyta till uppslag nr 

anknyter till uppslag nr L � 'I 
22 Registrerat· 23 Arendef tilldelat 

Signatur 

Med leta tinIer avgransade avsnitt 
,lytts eI av uppg,ftsmottagaren 

signatur 

I datum I signatur I 25 Spanche' s gr 


