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SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

OS datum 06 klockan 

K.B 

1 

lil per brev n 
12 Uppgiltslämnarens efternamn och alla förnamn (I rån fol jd, tllllalsnamnet matkeras) I F-år I •månl •dag I -nr 

StaterAdsbereåningen 
13 Yrke/titel 

I 
t4 PosIadress (utdehilngs.adres.s och ortsadress), tchHon bostaden 

5 Arbetsplats (arbetsgivare. postadre"Ss och telefon arbetet) 

16 Uppslaget av,or 17 Händelse (kort rubrleerlng I ex Iakttagelse av perton, fordon, gods, skottlotsnlng etc med angivando av tid 
och plats) 

1.:.....w:="'-- --'-n_,_,,roe,rde,o,:n ___ 1 ...........•..............•. Irukommet .. tips .................... ..................................... .......... ....... .... . . .  . 

gods n 
I &,ak. (anteckn;, f6rtl kind persons yrke, namn, fOdelsetld, bostad, telefon och t'lt tsgivar• - oklnd persons kön, ålder, signalement och klädsel -
bcrOrt fordon.i l'eg nr, fabrikat, typ, årsmodell, f-Arg m m samt annat god$ med noggrnnn beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av 
ev h(lllp\1nkter för tider och platser tamt bedömning av uppglfl.$I8mnarens trovärdighet och ev spm- eller narkotlkS4>6verbn) 

rån statsrådsberedningen har ett brev adresserat till Lisbet Palme inkommit. 
Aende innehAll: se brev. 

19 Ovanstående uppslag 

7 kan anknyta till uppslag nr 
21 

7 anknyter 1111 u pslag n r  
22 Registrerat: 23 Arendet tilldelat 

Signatur 

Med fota linjer avgränsad,c awnitt Ifylls ej av uppglftsmolt(lgaren 

I datum I signatur 

20 Tagit del 
b, 

Forts-blad 

Spaningschef I Bitr spaningschef I Registrator 
•;gnatu� ,� I 

Signatur I Signatur 

24 Färdigbearbetat: datum 125 Spanchef:tign 

Ex 1': Till originalpärm (I nr-följd) 
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Lis bet Palme. 

Eder mana mördare gömde sig i en 

illegal sprit och vapenklubb 

under Restaurant Oxen på 

�.&Lmskillnadsgatan och det ringde 

jag om tidigt på lördagen til1 

Norrmalmspolisen och talade om. 

PåJ. klubben finns vapen, narkotika 

och sprit. Det omsätts Kr, 20.000:

per natt i spel. 

En sådan pistol som Eder man har 

mördats med finns på denna klubb • 

Mördarem är av ii1Jlänsk härkomst, 

och .  fick efter mordet Kr. 250.000:

för mordet. Flera politiker skall 

mördas un(1er «etta år. 

Varför granskar i.Thte poliseru denna 

il:Legala klubb-,. Mina uppgifter är 

hundraproc1int:Lga, därför ringde 

t,ill lforrmo.lmspoliser,.:.. 

Vidarebef'.odra detta til1 de�höga 
polisledningen och till pl'13ssem, 

Lisbet Palme 

Västerlånggatan.31 
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