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01 Pollsdlstrlkt (dir uppslaget mollaglts) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsnitl 08 Löp;inae nr 

·02 · Äibe·.s·eniiet 
.......................... i grövre brottmål . , -:;g-

.. 
lr- -.-09 Phils för förtorsstAmpe l .. oi ·uppgii1� ·rriOiiå�iå;e 

. .... ............ 
04 10Ioron 330 OS d1Uum 00 klock;m 

Krinsp A Bäckström 860306 
10 Bron mod vilkot uppslagot hOr somman 

Palme 
I " Spanin9suppsla••• lämnat 7 vid porson• n 

ligl bosök por I01010n 

12 uppgiltslamnarens efternamn och alla lörnvmn (i riitl löl1d. tilltalsnamnet ma,kerasJ 
Israelsson, Bengt Göran 

13 Yrke/titel 

n per brev n 
I f.a., I - må.ni •dag I -n.r 

620623-7833 

' 
14 Po:m1d1oss (otdelningsad,ess och 011gi,dress). 1eI01on boSl:iden 

Trevebovägen 26, Akersberga tfn 0764/23350 
15 Arbctspl.ils (t1rbeI:19iv;,rc. POSltldfess och telelon arbCIOt) 

Åkersbers;a s,jh tfn 0764/66000 
1a Uppslaget avser t7 Händelse (kort rubriceri ng t e x  l�kttagelse ev person, fordon. gOd s. skotllouning etc med angivande av tid 

n fordon 
och pfals) 

perton 
7 mfsstånkt 

·se
···,,;-nrä"flf··tTps···st·eräYi···ci-ä-iit·z::.···u:p-1rrö-x-.rn·tn·g·:············"············ .. -• .. 

7 gods n 
18 I sak. (antockna tOrsl kin� p-ctrsons ;.rke, namn , födelselld. bOtlad, teleron och ttrbot$givafc> - okind gersons k6n, ålder, si�nalement och klädsel -

berört ford ons r!Q i:ir. fabrikat, typ, 1smodeU. lärP, m m  samt annat god:i mod nogg,onn bo:;krivnin g. l!:retler 6wlga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter for tider och platser samt b&d6mn ng av uppgins15mn3ren:; trovärdighet och ev sprit• oller notkoUkapåverlean) 

Israelsson berättar helt i enlighet med vad hans kamrater berättat 

se vidare tips upprättat på Stefan Clantz. Han lade icke märke till 

någon person-bil eller annat under taxifärden eller vid stoppet vid 

den liggande mannen-Palme- som kan sättas i samband med brottet. 

Någon sade, möjligen Stefan att han kände mannens puls men att den tog slut 

.l<'lera människor stannade -.,ch tittade- polis och ambulans anlände 

efter cirka 2 minuter. Den flicka som var med dem från kåren 

heter Lena ev Gustavsson och arbetar vid den farmaceptiska avd • pa 

Söders juk,huset tfn 237000. 

När de uppehöll sig vid den liggande mannen var det någon som uttalade 

att han var skjuten men Israelsson ville inte tro detta. Först dagen 

efter fick han reda på att mannen var Palme. 
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F/JZ n Forts-blad � 

1i 19 Ovan-stående uf)f)Sl{)g 20 Tagit del 

� 7 kan anknyta till uppslag nr Spa,ningschef I 8it r  sp.iningseher I Regislrator 
� 2t 

E 17 -/() 
-signatur 

I 
Signalur 

I 
Signatur 

• I){ anknytor till uppslag nr 
u; Registrerat: 123 Mendel lilh:J8I3I I datum I sign:uor 2◄ Färdigbearbetat: datum J 2s Spancfier: sign 

Signa1or 

�od fe1<1 llnjor uvwänsad'o avsnit t  1 rus ej av uppgi tsmottagaren 
Ex 1: Till originalpärm {i nr-töljd} 
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