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E o/911-3 01 Polisdistrikt (där uppslaget mottaglta) 
SPANINGSUPPSLAG (11 Avsnln 08 Löp.and, nr 
I grövre brottm61 - . · ·02·...:rbe't3'9iiii8i ·········•·••••· .•••....... .,_ , 

09 Pfata r&r 16rturastlmpel 
.. ex;-. i.iPPQiit!iriiOttag·åre· · · · ·· · · · · ·· · ·" •· · 

04 telefon 
Krinsp A Bäckström 

()5 d.atum 0$ klockan 
860305 1800 327 

10 Brott med vilket uppstag•t 1'16r &amman 
' 

11 Spaningauppslaget 16mnat 
Palme 7 vid P•rton• n ligt bet6k per tatefon 12 UppgihSl6mnarens etternamn och alla förnamn (i rätt löljd, 1illt1lsnamne1 markeras) 
Glantz, Nils Stefan 

13 Yrke/titel 

n P•r brav n 
I F-ir I •mlnj •dag I -nr 

630716-1379 

Stud ' 
1' Postadress (u tdelningsadrtss och ortsadress), telefon bo.&laden 
Trevebovägen 36, Åkersberga tfn 0764/61836 

15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telefon 1rbat11) 
STI, Bältgatan klass 4 HV Husbyggnadsteknik 

16 Uppslaget avser 
7 mlsstlnkt 

17 HindalH (kort Mfioerfng tax  iaktta.gtlH av ptl'$On, fordon, oods, 1kott1ounlno tte och p lata) m.c::I angivande av tid 
n fordon �rson .................................................................................. on·1rf · .. -· ............................... 

7 ooda n 
18 I Hk, (anteckna 16m kind ,.,.._. C::.· namn. f6de1Mtid, bostad, telefon oeh arbetsgivare -olelnd � kön, lid«, algnaJement och ktldNI -ber6rt fordons reg nr, fabrik.al, typ, t1modell, ftrg m m -;amt annat gods med n�grann beakrtvnlZff· tren.r 6vrl� in.r med angivande av  ev hlllpunkter tör tider och platser aamt ti.d6mn no av uppgift:tllmnarens ltO\llt ighet och ffV ap, t• eller na.rkotl 

Glans uppger att han fredagen den 28.2 1286 under kvällen vistades på 
-,tudentkåren bakom �c Donald på Sveavägen tillsammans med Gö;.:an 
Israelsson, Trevbovägen 26, Åkersb.,-rs;a tfn 076�L2225o samt Kenneth Ersson 
Andvägen23, Åkersberga tfn 0764/22208 i;illika med en flicka med 
okänt namn 
-·-·· ·-� 

och boend;, :i--ockholm vän med Israelsson. Vid omkring 
23-tiden tog de en taxibil för färd mot Kungsgatan. Vad han kommer 
ihåg stannade de vid rött ljus och taxichauffören såg �n liggande man vCh 
gjorde en u-sväng vid Tunnelgatan så att han kom i närheten av den liggan 
mannen. De hoppade ur allesammans oc·h Israelsson rusade fram till den 
på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet 
pekade. Han vände mannen med andras hjälp i framstupa/sidoläge 
samt tog pulsen. Han kände den svagt. Han såg att det rann för mycket blo 
ur munnen och lyckades få ut detta och började mun mot munmetoden. Samtid 
hade en flicka senare identifierad som Anna Hagen kommit till platsen 
och började med hjärtmassage. De höll på med detta i vad Glans 
beräknar ca 2 min varefter ambulans kom till platsen och förde bort 
Palme. 

Han säger vidare att han under färden dit eller i samband med stoppet 
ic)&e såg någonting som kan e;agna utredningen. Han har även diskuterat 
med sina kamrater och ingen av 
lagt märke till något som kan 

Vid förhöret överlämnas tfn nr 

19 Ovar11sttande uppsl1g 
7 ktn anknyta till uppslag nr 

21 

7 tnknyter till uppslag nr 
22 Regis1tera1: 

Signatur 123 Arendet Ulldelat 

Mee leto llnje1 avgränsade avsnitt 11y11, ei .... uppgif1Smo11aga1en 

I dalum 

dem heller har sagt att de sett eller 
sättas i samband med brottet. 

till Hagen på 

I s19n11ur 

he,.nes begäran. 

n Forte-blad 
:io T•oit ••' t <-r C71 0 ':, Sptningsehet Bilr spanlngsehel I Registrator 
&ignatur I Signatur I Signatur 

A.. i 
24 �lrdigbt11ti.tat: datum I 25 Spanehet: 110n 

Ex 1: Till originalpärm Ci nr-följd} 

de 

d 

ig 



,. «o 

' {(t i • • 

01 Polisdistrikt' 

Stockholm 
02 A1be1Senhei· 

KK 1 
OJ°Upp1anå1(·ci)' åV· te18ion• ... 

Krinsp Lars Jonsson 4106 
09 B,ott med vilkol upP1iliften hör umman• 

J,;ord Olof Palme 
10 I Hk 

E 917'7-J_ 
SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottm61 07 Avsnm 

Su:l nr A 

08 Lopanoe nr 

°' Fortsätt• 17 ningsblad 
os 

h Förhörsprot 

I Uppgil1stamnare (elternamn och rornamn) 
Glantz, tiils STEF.U1 7, / R 

I 06 

I Utskrills<latum 

x] P,omemo"• 86-05-13 kl 11 • 30 

86-05-13 kl 11,30 sammanträffar krinsp/KK1 Lars Jonsson o Allan 3äckström oed 

vittnet Stefan Glantz - tidigare :1örd - anknyter till spaningsuppslag E 17 -

i avsikt att utröna vilka personer som �=s invid den mördade Olof Palme och 

dennes hustru Lisbeth. 

Glantz förevisas i ärendet speciell upplagd fotosamling - över de s k "  mord

vittnena " - jämte ytterligare några foton - totalt 15 st fotografier. 

I fotosamlingen finns bl a foton på Stig Engström, Lars Jeppsson, Anders Björkman 

Anna Hage och Karin Johansson m fl. 

Glantz studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen 

foto E 19 - föreställande Anna Hage, samt foto E 20 - föreställande Karin Johans

son, Han är i uppfattning att de tre var först framme vid mordplatsen, Han och 

An..�a Hage försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helkoncentrerade på 

detta, 

Glantz uppger att han tycker att foto E 15 - föreställande Lars Jeppsson verkar 

lite bekant utseendemässist, Han kan inte dra sig till minnes från vilket saCllllan

hang, nen tror att han kanske sett ett foto på honom någon tidning, 

Glantz är helt säker pf att han inte har sett någon av de övriga personerna på 

eller i direkt närhet av mordplatsen, 

Avslutningsvis tillfrågas Glantz särskilt om han kan erinra sig - att mannen på 

foto E 63 - föreställande Stig Bngström - fanns på platsen i ett tidigt skede 

och deltog i försök till räddande åtgärder, ävensom i saotal med Lisbeth Palme, 

Glantz säger sig icke ha något cinne av att denne man skulle ha varit pl �latsen. 

Glantz framhåller på nytt at� han var helt engagerad i Olof Paloe och tänkte inte 

p� vilka personer som uppehöll sig i närheten, 

· Ifyll, ti om blankenen an11onds .$-Om lons.ånni ngsbl&d
. 

Ex. 1: Till originalpärm (1 nr-fol Jd) 


