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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) 

Stockholm 
. ·02 Ärtie'ts"eriiiei ........................... 

KK 1 
--ro· ·ui>ii!iHtsmoiiaiiaie ··· 

· 
···•· ········· 

04 telefon 

UT�mo/ "'"'An 4136 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mordet på Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmil 

05 datum 06 klockan 

860308 17.55 

1
11 Spanlngsuppslagat lämnat 
7 vid person- f7 

ligt besök per telefon 
12 Uppg,ltslamnarens efternamn och alla fornamn (1 ratt folJd, tilltalsnamnet markeras1 

Gagnefjorq ANNA Katarina 
13 Yrke/titel 

◄ 

Oi" Avsn1!t I 08 Loc 3"!:le nr 

L j932-/ 
09 Plats för förtursstämpel 

n par brev n 
I F-Ar I •mån I •dag I -nr 

64 12 29 -

Stucl 1
14 Postadr�ss (utdeln1ngsadres1 -,ch ortsadress). lelefon bostaden 

Staf'lyvägen 8, 196 32 KUNGSÄNGEN1 0758-725 93 
15 Arbetsplats (2rbetsg,vare, postadress och telefon arbetet) 

tfn. Arvika 0570-146 06 eller 0570-118 40 
16 Uppslaget avser 17 Hlndetae (kort rvbrlcerlng t 8)( Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 

och plats) 7 misstänkt 
person n fordon ....................... ��n.e.t. j.o.�d. ... l>�.t�nn ... e.ig_ .. Pl ... ■amme. ... b.io . .! ör.e s:täll.ni.ag .. 

7 
gods n som Olof Palme. 

1e I sak. (anteckna fllrat kind peraons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - olllnd �raons kön, ålder, signalement och klld�al -
barllrt fordon, reg nr, fabrikat, typ, Aramodell, färg m rn �amt annat gods mad no3;grann beskrivning. ireltar övriga sakuppgifter mad angivande av 

t ev hållpunkter för lider och platsar samt bedOmning 11• uppgiflslimnarens trovär ighat och av sprit• eller narkotlkapivarkan) 

Gagnef jord uppger att hon eatt till Tänster om sin kille då maa 
ansiktet mot bio duken. 

•att med 

4 

Palme satt precis !=:■l!l�lå lil■■I enett framför henne• kille Nyr,n 650801-0 276 
Hon kunde inte säga på Tilket nummer hoa satt på men att Palme Terkade sitta 
Täldigt nära dem. 
Hon tillfrågas ifall nå�•n satt till Tänster om henne uader föreställningen. 
Hon säger att det gjorde det nog men att hon inte har något minne aT denna person, 
H n kommer inte ihåg om personea satte sig där före eller etter hon och hennes 
killee Det är okänt om personen till Tänster Tar maa eller k"rinnaa 
H n tillfrågas återigen em det fa.a.ns någon person på stolen till Tänster om ... 
heanes då hon kom. Nu säger hon att hon in'ie tror det. Hon är dook väldigt 
osäker. Hon har inge* begrepp eller minne av andra personer på bio förutom 
paret Pru och Herr Olef Palme. 

Hon såg ingen blixt under föreställningen. Hon •18 ej heller några personer som 
verkade vara särs�ilt intresserad &T Palme. H�n tänkte inte mera på detta. 

Då filmen Tar slut d. Tar hon och kille blanå äe •ieja som lämnade salongen. De 
gjorde det strax efter paret Palaeo Hon sig att Palme pratade med en ugg maA och 
■011 det Terkade den ngge, mannen■ fliqkyä.n. Hon förstår nu att de'\ var Palme• sor 
eon med flickvän. 
Precis dl Palmed Tar pl vq ut U biografen så koJIDler u ™ flicka fram O,AA 'iar 
liksom tag i Olpf Pal11ed och säger Algot om ungdomsarAetslösheta Olof lalme 
med fru forteätter ut. De'i är okä.At hur den frågande flioksa såg ut. 

Gagnefjorä uppger att hon och killen redan fanns i salongen då Palme kom. 

U1.antör biografen så såg hon att Paret Palme oah Sonen med flicka 
mo'i Cit1 tillo D gick gauieka sakta varför hon och killen efjer 
tö bi Palm••• med anledai &T att de baåe brltton till ett • 

börjar gå upp 
någon bit går 

Gagnefjor4 lade inte märke t ra aär■ki människor aoa Terkade vara 
i.Atreeeerad &T Palme••• 
Hon GCh kille• bade bråttom till U.get. 

Hoa har inte hört nlgon w\1'1C1C1\ww alc•·"'l•••ning. 
Fons-b ad 

19 Ovanstående uppslag 20 Tagit de 
C>) 

1--'--ka_ n_ a_n _kn-yt_a _ t _ill _ u_pp_ s_la-g _ n _r --------------------, 
Span,ngschaf 
Signatur 

I 8,tr span,ngschal I Reg,strator 
Signatur j 

s,gnat"r 

I 

21 

anknyter till uppslag nr 
22 Reg,strerat: 23 Arandat tilldelat 

Signatur 

Med feta J1n1er avgransade avsn,tt 
,fylls e1 av uppg,ttsmo11aga1en 

�( 
I datum I signatur 24 Faro,gbaarbeta! daturi I 25 Spanchef s,g 


