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02 Arbetsenhet 
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03 Uppgiflsmottagare 04 telefon 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

1
11 panongsuppslaget lämnat 7 vid person- r, 

Mord - Palme ligl besök DCX per telefon 
12 Upogif:slamnarens efIernamn och alla fornamn (1 rall folJd tdltalsnamnel markeras, 

Knubb, Lars Erik 
13 Yrke/titel j 14 Postadress (utdeln,ngsadress och ortsadress) telefo:, bostaden 

Programmerare Stubbstigen 6, Lidingö tel 08-731 92 97 
15 ArbcIsplaIs Iarbe1sgIva,e. posladress och telefon arbeteli 
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08 Lop3nde r.r 

qor-� 
07 Avsn
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09 Plats för förtursstämpel 

n per brev n 
I F-år I -mån! -dag I -nr 

441009 

IBM tel 0B-767 00 
16 Uppslaget avser 

1 misslänkt 
CXI person n lorden 

00 ankn 251 
17 Händelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 

och plats) 

l.!!Llc.�-��g�;J,.�.� .. :\ltEl-.rµ.i?.;' ... b.�.'?.g;r;�.f�P:. ��.:P... ................. . .................... .. ....... .  . 

7 gods n u 
18 I sak. (anteckna först känd persons �,. , . . o , . . , . , , re - okänd persons kon. ålder s,gnalemen: oc� klädsel -

berört fordons reg nr. fabrikat, typ, årsmodell. färg m m samt annat gods med noggrann beskro·ming Darelter ovroga sak�o::,gifler med a�g•vande av 
ev hållpunkter for tider och platser samt bedömning as uppg,f:slämnarens tro,·iird.ghet och ev sprit• eller narkot,�apa,erkan1 

Ul säger att han tidigare nämnt en person som han såg stående utanför 
biografen Grand, men då var ingen intresserad av den uppgiften utan man 
fastnade för den person som han iakttog i närheten av den plats där bilen 
stod parkerad. 

Mannen som stod utanför Grand har Ul en allmän minnesbild av. När UL går 
ut från biografen passerar han en man som står och tittar på biografens 
reklamaffischer. Kommer inte ihåg några detaljer i mannens utseende eller 
klädsel men säger att denne var av medellängd och var sportigt klädd, i 
jacka och byxor. Jackan kan ha varit blå, iallafall gav den, liksom byxorna, 
ett mörkt intryck. På huvudet h�de han en sportmössa, med skärm. 
Klädseln såg ut att vara skidkläder i Domus-stil från 50-60-talet. 

I övrigt beskriver UL mannen vara runt 40 och såg ut att vara en korsning 
mellan "Flexnes och :Björn Gustavsson" lite rödmosig och småfrysande. Han 
stod och ångade lite så han hade t�ligen värmt sig på något sätt. 
Han hade inget skägg eller mustasch, ej heller glasögon. På något sätt såg 
han lantligt fånig ut och gjorde ett töntigt intryck på UL. 

Mannen stod alldeles till vänster utanför Grand och UL passerade honom 
på nära håll, och är nästan helt säker på att det inte var någon biograf
besökare. UL tror inte att han skulle känna igen mannen om han skulle se 
honom igen 
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Lidingö den 12 april 87 

Jag har mina tidigare kontakter med spaningsgruppen vittnat om iakttagelser 

utanför piografen vid 2308 tiden. I första hand personen A, roen även 1. förbigående 

personen B. Av skilda skäl bedömer jag det som osannoligt, resp. närmast otänkbart 

att dessa personer tillhört biobesökarna på den aktuella filmen. 

Det är möjligt att jag har ytterligare minnesbilder (av mer trivial natur) 

som ni skulle bedöma som intressanta. Det är svårt för mig att veta. 

Om ni vill kontakta mig ytterligare bör ni göra det före den 1 maj, då jag 

anträder en längre tjänsteresa (minst 6 veckor) i utlandet. 

Med vänlig hälsning 

La..,. rz!:;;_ r � 
Lars Knubb 
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