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01 Polisdlstrlkt (dir uppslaget mottagits) 

.S.thlm. ................................ 
02 Arbetsenhet 
KCV 

··ro·· Usiiiliiit,riiötiåiiåie· · · · ·· · · ······ ···· 04 telefon 

K Lundgren 4379 
10 Brott mad vilket uppslaget n6r aamman 

Palme-mordet 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 08 klockan 
860311 2245 

1
11 Spanlngsuppsfaget llmnat 
7 vid person- fXI 

ligt baa6k per telefon 
12 Uppgiftsfämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras) 

Mal:t� E:cikaacc, 
13 Yrke/tltel 

1
14 Postadress (utdefningsadress och ortsadress). telefon bostaden 

lltkikabackec 20, jll 41 Stblm lB26Cl 
15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet) 
248980 

07 Avsnitt 08 Lopanoe nr 

� Jf33 
09 Plats för f6rtursstlmpal 

n par brev n 
I F•år I -månt -dag I -nr 

42l2l2• 

16 Uppslaget avser 17 Hlndelae (kort l"llllrlc:ertng t ex iakttagelse av person, fordon, goda, akottloasnlng etc mad angivande av tid 
och plataJ 

7 
mlBBtånkt 
person n fordon ... ia�.t.as.eJ,.e.�;i; ... Yi.< t .. biografen Grand, ···········-·--------·--·-········-----------············· 

7goda n 
18 I sak. (anteckna tOl"lt lllnd penona yrke, namn, f6delaetld, bostad, telefon och arbetsgivare - olllnd gr,::e k6n, ålder, algnalemant och klldsel -

berilrt fordon• reg nr. fabrikat, typ, lramodall, flrP, m m  ,amt annat goda med n�grann beakrlvnlnH. irelter 6vrlr sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter f6r tider och pletaer aamt bad6mn ng av uppglltallmnarena trovlr lghat och av apr t• eller narkotl apåvarkanJ 

E var tillsammans med sin fru Vivianoe och Margit Lilja, tfn 182339 och vidare 

makarna Roland ocg Marielouise Ökvist tfn Nyköping 88795 utanför biografen 

... rand 860228 vid oa 21.10 tiden. 
. De letade efter en rest och E gick tillsammans med Roland Ökvist in på 

biografen för att titta i en tfn-katalog efter adressen till rest. 

När de går in på biografen obs de makarna Palme utanför biografen, de st�d 

och tittade i en skyltskåp där bilder från filmen visas. 

Det fanns ingen tfn-katalog inne på biografen varför E beger sig till rest 

Cirkeln för att titta efter en tfn-katalog. Där var stängt och E återvänier 

mot biografen. Mellan rest Cirkeln och Tegnergatan står en man och han är vänd 

_så att han tittar ut över Sveavägen. Ingen beskrivning på mannen. 
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E beger sig till rest La Conkarde på sveavä:en för att söka vidare ef�er tfn

katalog. När han sedan återvänder till sällskapet utanför biogrcfen Grand har mxkzri 

makarna Palme gått in på biografen. 

�är sedan sällskapet går tegnergatan upp mot Tegnerlunden, alldeses i oörjan -�! 
Tegnergatac obs de hur två mäm står vid husväggen. Sällskapet får den uppfattning

en att de båda männen inte skall gå in på gr�nd av a�� de som skulle se filmen 

edan gått in. Ingen beskrivning på de två männen. 

kan anknyta tl Il uppslag nr 

anknyter Il Il uppslag nr 
22 Registrerat: 23 Arendat tilldelat 

Signatur 

Med fela linrer avgrinsade avsnitt 
ifylls er av uppg,ttsmottagaren 

I datum I signatur 

20 Tagit del 

Spaningschef 

Forta-blad 

13 
I 81tr spaningschef I Registrator 

Signaifiit _ I 
Signatur 

�- /. 
24 Färdigbearbetat datum I 25 Spanchef. s1gn 

E� · T ::-r 9 naioa ·m nr-101 d 


