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SPANINGSUPPSU.G 
I grövre brottrntl 
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.Jil)ijftifflönåöåii,···············.... 04 ltfefon 
:.-r�!:Sp Börje Wingren 4147 

05 datum 
B· ... 0)01 

09 Plat, f6r f6r1urutlmo,e1 
08 klockan 

21.35 2J$ 
10 Brott med vilket uppslaget h6r Mtl'lrnan 

::ord 1
11 Spaning1upp11aget llmnet 7 vid petaon- r7 llgt *6k I XI �r telefon n per brev n 

12 uppg1tt,1tm-narena efttornamn ocn alla förnamn (I ritt följd. Ulllalanamnet markeru) I •·" i . .,.,,, •40Q I -n, 
Ancersson1 JAN, 47 06 30 1639 
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,.,..-P;;;o;;,;;,.;;;o;;,.,;;;,,(7"u;;;,o;;e;;,n;r;,n;;;9;;u;;;d;;;,.;; .. ;-;;"";:;";-;;•rt;;;N;;;;d ,;;e:;;aa;;-),'l;:,,;:,;;;,o:;:-n-;:t>o::::;11::,o::,:::-n- ---:!..!.....:::.:::.-...:::.:::._..:...:�::._- --
Ti'' "'; .-;; -e,.., 6 ,,,c, "O v-i·,,n•,,,..,� 0!7"'2-10_,q2 ., ,.,..,I._,= •• f ._., ..J •-u..-• ............ , :plJ "I' ..-

1s Artte11plats (art>e1191vare. postadreu cx:ri ltlelon arbetet) 

·'762-72125 
16 Uppslaget aVMr 17 HlndelM (kort Nlwtoering tex la.kttaQetN r, person, fordon. godl, akOttlONnlnO etc IMd angivande a\' ild 

l-xi-'-";.""i:"'1: .. .-_"_�n�-'-""'-·•- --1·····:��=�----····················································································· ................................... . 
7.0d, n 
18 r a.ak. ,anteckna f6rwt ltllMI ,__,,. yrtce, namn, f6dllNUd. bostad, telefon och •�•vare - � ,..._ k6n, iioer. algnal•l'Mnt oe,, 1c1idM1 -NrOrt fotdone r11g nr. fabrikat, typ, iramodell, ft.tg m m  ".amt annct godll med noggrann bMktlvnlng. Direfter 6mga .. 1cuppgltt.r m.o angivande 1v ev h!llpunkter fc}r tilMC ooh plat:Nr Nfflt bed6mn[ng av uppgiftltlmnarem ttOV'lNflgtlel OCh e. IP'f t •  eller narutl� 

Jan passer.:�Ce i ärenC.et Orot�-3pl:-;.°t3en i Girek: anslutnins till ,gärninfen. 

Han §.kte 30� pass:iger-.r.� i pe:-sonhil SOl!I fr;,,:nfördes av hans ka!!lrat Leif Ljung-

kvis� som också lä..-:t.�ct u�p�ifter för sp�nin3suppslag. 

Jan <lel<1r helt uppfa:tnin;; i a7'- vi!<ti;:;are avseenden med sin kamrat Leif dock 

med n-�gra unåantn.g, 

Jan b�rij�tar: Isamb�nå �e� att de hör skot�lossnine;en så svä...��er Leif runt i en 

de sig v,.1r s�::�:;minis';e:r Olof ?al!!le. Tråkigt nog så :taru1ade Lei:: 'oile:i s� en 

befintlig stolpe skymde ::ziZten u99f'ör Tun!'lel��t:;9:n mot 3egering3�at?..n. ::en Z.2n 

:"�anr. dor;k se ::ärr..in:;:zmz.r.r.en sprin,:;a denne g?ta i nti.r!lnd lä.l'l5d.riktlling. :!edan 

Lei r ägn�.ce sin uppsikt i:iot fru Palme så iakttog Jan istället en !?l�n co:n ci::-el-:t 

i sa:noand ced �ärnin5en tog sin tillflykt till en närbelä�en nort. Jennc =ns 

beteende verkade på Jan mystisk� oc:i ru-.n fick det intrycket, a.tt �ntin;;en ·,ar :i-:, 
helt chockad ell�r st:irkt p,-'\.verkad av n�gonting. Därför släppte inte Jen denna 

man ur sikte förrän en h-vin!:li;; polis fick kontakt med l!lP.nnen och börjt.ce ned

teckna uppgifter. Jan är hel� zä�er pA, ?-:� �a�nen måste ha sett tlet m�sta av 

själv� gärningen. 
Denne man var enligt Jan :t:ii'.d�. i en olå halvl,1n� täckj 0ck:t ::i=t ce:,s. 
Den som Jan uppfattgde som särnings:nan och spran3 Tun.nelgatn:n mo"'; ::e,:�:-inJ$i::it:?.n 

uppskattar han till en llder av c:� 40 Ar.,Han var iklädd mörka kläder och Jan 

är också säker på han v�riklädd en !!linst knälång ytterrock som fladdrade när 

mannen sprang precis som om den varit oknäppt. Han var också svarthårig och 
ba:rhuva-d. 

På fråga- om �an såg något vapea blir avu-.'t nej. 

110, ...... llppllllg 7 kan anmyta tfll � nr 
--YIJ�je>( 

7 1nknyt., till uppelag nr 

sr;na.1u, 22 � l•trerat: 
1
23 Ärendet tilldelat 

Med let1 linjer 1vgrlnsade 1vanin ifylls 11 ,., uppgiflsmott1;1ten 

I datum I aignatut 

_......., , .,.._,_, ""_ 

., ..... .t ,' I sliiiofui I Si·-
Ex 1: TIii originalpärm (i nr-följd) 
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S tocJ,-.holm 
02 AfbelHnhet• 
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03 Upprit11t(d) i\'• 1tleton' 
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10 I Uk 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottrnil 

°' FortsaH• I� nangsblad Andersson .. JAU 
os 

n Fornorspro1 1; P,omemo,., 

I v1s11.r111s011um 

s,0 nr 201 
08 Lopanoe nr 

qc:;12-1 

Andersson up-:r.nss 860302 kl. 16,00 för att �.nyo höras om den 11,;>.ns klädsel 

0 

har. u:,9fa':':�d<? sor.1 flyende fr'n b<?rörd brottsplats. 

:\..nde:rsson vidhålle; ':idi.;,;·· re lä�aåe uppgi:'ter och p:1 ·iirakt f!':"½:a fr·"m 

förh�r�l�daren om ha� k�� utesluta att m2n�ens rock var ev �ocka �� s��er 

�'1an, �tt ae�t:=i. ;:a!"! v:;.ra �ycket nöjligt och tj.llägger, at: .::e:1 till och r.1•;d 

ka� v��� av läde� el!�r skin.�. �an är helt säker på den vcr knäl�ng och upp

knänpt p� 1rund av ;tt den s.k. fladärade ut fr�n kroppeno 

• lf'l'"lls •• om blankenen anvand• som fonunn,ngsblad. Ex 1. Till o!'i;inalpärm {i nr•foljd) 


