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_Palme, Anna LISBETH Christina 

13 Yrke/11I8I 
l 

14 Po:;1adress (uldClnin9st1drc1,.s och orts.adress). 1eleton boi:t:idcm 

Västerlån atan 31 3 tr 111 29 
"is .. A,1>e1,p111i .  llcl:;givare, postsdrc;:; och telefon arbelet) 

7sods n 

07 Av.!l;ni!! 00 Löpande n, 

(S,T l/6 
09 Pl11ts för fönursst!mpol 

n per brev n 
I F-år I •månJ -d;,g I •nr 

31 a��1�HOiAf�JINGSRÅTT 

1989 -02- 0 1 

18 I sak. (anteckna 16rs1 k!nd persons yrke, namn, födotsotid ,  bostad, telefon och 8JbctsgiY;'sre -.okänd P!rtOnt kön, ålder, slg�alemgnt och klåd$0l,
berört fordons rog nr, f;:t;brikal. typ, Arsmodell

t. 
IArg m m  -:amt ann�at gods med nogg,ann beskt1vning. Oarefler 6vrlga sakuppgifter med anglvand.o av 

ev Mllpunkter 16r tider och platser samt be�omnfng 3'' uppgift.slamna.rons trovArdighot och ev sprf1- eller narkotlkapAvorkan) 

Dag oc.tid som ovan uppsöktes fru Lisbeth Palme i bast.eden av krkom :nge 
Reneborg och krinsp Christer'K Sjöblom"för förhör i anledning av inordet på 
hennes make. ·, 

' l 

Närvarande vid förhöret var statssekreterarP Ulf.Dphlsten sBmt sonen Mårten 

Palme. Fru Palme önskade att båndspelare ej skulle 8nv�ndas under fBrhöret.· 

I sak uppgav fru Palme atl hon och maken åt middag i hemmet och att de vid 
18.30-tiden ringde till sonen Mårten. De k om överens om att de skulle gå 
på bio på kvällen.·trln början var de osäkre pi vilken film de skulle se 
n;en kom överens om att besöka biografen Grand· på Sveavägen och där se fcrP-· 
ställningen kl 21. 
Makarna Palme gick hemifrån kl 20 ." 40. De gick Väs ter långgatan och vidare 
Yxsmedsgränd ned till Gamla ståns T-banes·tation vari från d(, lik te med 
tunnelbanan till Rådmansgatan&1 T-banestation. 

� 
På biografen sammanträffade dä med··Mårten öch hane flickvän. De ställde 
sig i kön för att köpa biljetter och köpte också dessa i kassan. Makarna 
Palme fick biljetter i bij_pkrad 8 medan Mårten med flickvän kom att sitta 
snett ·pakoin -dem. I b:i(ogr�salongen 'kände de igen TCÖ-crdföranden Björn 

Rosengren som de också hälsade på. I övrigt"lade inte fru Palrre märke till 
någon annan person som hon kände igen på-minsta sätt, vare sig uncler 1•san 
eller vid biogr afen. Hon ·lade inte heller• märke till om någon perfon följde 
efter dem. 
Efter bio�rafför�ställnin�en-gitk deialla ,yra Sveavägen söderut på den 
högra (västra) trottoiren. Utanför �okhlndelh i ABF-huset (Sveavägen 41) 
stannade de. Olof Palme tänkt�•där, i -ljusskenet från-skyltfönstret, X Fons-bla.d 
19 OvanSlående upp$1og 
7 kan an.knyta tlll uppslag nr 
21 

ankn tor till u;,pslag nr 
22 Rogistrorat: 23 Arendet tilldelat 

SignAh.1r 

Med feta Unjer avgränsade av:snln 
ifylls ej av uppgillsmOH.tgaren 

I datum 1 signatur 

20 Tagit d el {.;; (J 3,0 ) 
Span ngscho I Bltr spanlngsehof I Roglstrator •':?tr 

l Slgnawr I Signelur 

24 färdlgboo,t>otat: datum I 2S Spanehof; slgn 
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kontrollera en sak i filmprogrammet. I nästan samma ögonblick släcktes dock 
belys.gen. 
Makarna Palme skiljdes dl från Mirten och hans flickvin och fortsatte att 
gå Svea.gen söderut. Nlgot längre fram gick de över gatan rcr- att se 
skyltfönster varefter de fortsatte på den vinstra trcttoiren. De gick 
arm 4 fru Palme till höger om Olof Palme . 

i ett 
arm i 

Framme vid korsningen med Tunnelgatan hörde fru Palme ''smällar'', sannolikt 
två till antalet. De lät inte som om de kom från närs håll. Hon trodde att 
det v.ungdomar som lekte med smällare och vände sig mot maken för att. 
kommentera saken. I samma ögonblick sjönk han ihop, kraftigt blödande frln 

bröst och mun. 
Fru Palme hörde ytterligare en smäll samtidigt som hon kände hur det ''brände" 
till pi ryggen. 
Snett bakifrån sig hon hur e·n man spr°ang in pi Tunnelgatan. Han stannade m1 

bit in och vände sig om varefter han fortsatt�. Någon annnn lade hon inte 

märke till. 

Hon skrek på hjälp och på kort tid samlades flera personer kring henne och 
Olof Palme och försökte hjälpa till på olika sätt. 
Mannen som sprang in på Tunnelgatan ·uppfattade fru Palme som varande 1 
40-årsåldern, ca 180 cm lång och med ''kompakt'' kropp med kort hals. Han var 

mörk men inte på ett direkt sydländskt sätt utan hårft var mer brunaktigt. 
Han var iklädd en blå; något litet ''bullig'' täckjacka som gick en bit nedan
för midjan. Harn hade vidare mörka , troligen grå byxor. I övriqt lade fru 
Palm� inte märke till några detaljer vare siq i utseende eller· klädsel. 

I övrigt uppgav fru Palme att hon för 2-3 veckor sedan, en vardag, vid 

08.30-tiden från bostaden lade märke till två män som stod.på VästerllnggatEn 

och tycktes iakttaga porten till nr 31. Bägge va•r i 45-årsåldern , den ene 

något längre än den andre. Den längre var° iklädd en vinröd jackå och den 
andre en mörkblå jacka. Den sistnämnde• var eventuellt något yngre än den 
E.ndre. 
Fru Palme tyckte att männens beteende var litet underligt och funderade på 

d att ringa till säkerhetspolisen men avstod\ 
&i 
4 Hon har en svag känsla av att den jacka mannen på Tunnelgatan bar var av 
I 
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Ifylls e 1 om blanketten a nvind.s som forts!luni ngsblad. Ex 1: Till originalpärm (I nr-följd) 
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samma typ som den blå jacka mannen på Västerlånggatan bar. Dun v�r· av en, 
som I. uppfattode det, "äldre" typ som man inte så oft:; ser j Sverige. 
Någon närmare beskrivning kan hon dock inte lämna och hon skulle ini.� �tinna 
igen ,.an av männen . 
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