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()1 Polisdistrikt (där uppslaget monegits} SPANINGS UPPSLAG 01 Avsnitt 08 l.öpande nr 

Stockholm I grövre brottmål ,.:; -
� 

·'62 Ärtier,·enhti .......................... 

KK 1 0!il Plat,: for fQrturssllmpel 
· . Cif . UP j;g ift$'fflOtiåQ 'åi8 ... ............... 04 telefon 05 datum 08 klockan 

572 Krinep Lars Joneeon 4106 86-12-03 09.30 
10 Bron med vilket uppslaget hör aamman 

lllord Olof Palme 
I " 0Plnlngauppll1got llmnot 
7 vid peraon• � llgt bff6k �r te.leton 

12 Uppglftslåmnarens enernamn och alla tbrnamn (i t6tt följd, 1ilitalsn•mnett markerasJ 
n Ptrbrrt n 
I F.tr I rfflinl -dag I -nr 

'l'esalen, Per J.nders IU.BTI!i 51 03 05 - 0133 
13 Yrkfl'Uttl 11• Po,tadresa (utCl'elningsaaress och ortHdresa), 1e1ero�_t>oataden 

Ta:d.chaw'.för Prästgårdsgränd 14, 125 45 Alvajö, tel 08-86 73 11 • 
1s Arbtl-1p1ats {arbetsgivare. postaaress och telefon arbetet) 

Droakä&are Helena Väatfeldt, Sthlm, tel 08-45 02 41 ( Stockholms taxi ). 
16 Uppslagei avser 17 . ,_ndtfH (kort ,.....-,Ollfr19 t •x 111c.ttagel1• •v per,on, foraon, god1, 1kon1ounlng •te mt<f 1nglvange av ua 

� misstånkt ijt" ·t"1 n fordon person pp ö jning av epaningsuppelag E 59. ····· ······························ ·········· ·················· ·······"······ · ···· ···········""'"''···· ·······················--········· 

7 gods n 
18 1 sak .  (anteckna t6rat kind �• yrke, n1mn. tödelseUd. bottacf. ltlefon och arbetagivar• olClnd g::,_,. kOn, tldtf, aJo�•IH";tnt och .klldsel -tHU6r1 fordons rtg nr , fabrikat ,  typ, lrtmodell. flrp mm sam1 annat gods m•d noJlgrenn beakrtvnl�. lttfter 6vri� Nkuppg1n,r m•d eng,vande av 

ev hållpunkter för tider och platler samt bedOmmng av upp.gitlsllmnartns trovAr iQhtt och ffV 1pr I• tlltr nerkotl pt,,911tan) 

Predagen den 28 februari 1986 på kvällen och natten kHrde 'l'eaal�n ta:d. 368, 
en mörkröd Volvo 244. Omkring klockan 23.50 ( enligt taxis datalieta kl 23.48 
har han stannat för rött trafikljus i korsningen RAdmanagatan-Sveavä&en. Han 
står på Rådmanagatan i riktning västerut och har för avsikt att sedan köra 
Sveavägen söderut. Innan trafiksignalen slår om till grönt uppmärksammar han 
dels hur två festklädda flickor kommer springande på Sveavä&en i riktning mot 
taxin och hur dessa flickor blir omsprungna av en man som hade mycket bråttom. 
Denne man kom springande tvära över Sveavägen. We!!!Ble1:1 1'1ck uppfattningen att 
mannen kom Il uppifrån Saltmätargatan Il • Han alg dock inte närmare varifrån 
mannen kom - annat än att han sprang tväre över Sveavägen. 
När mannen kommer fram till taxin öppnar Weaalen höger bakdörr. 14annen säger 
då helt hastigt: Il Nej, jag är ensam Il varefter han sätter sig till höger 
i taxibilens framsäte. 
Mannen som är andfådd och ger ett intryck av att vara något stressad eä&er 
därefter bara följande ord på hela resan: Il Sollentuna, Häggvik, E 4:an norrut 
Wesslen uttrycker saken al, att han :tåx genast en känsla av att det är något 
som inte stämmer i "personkemin". lllannen sitter helt tyst och något - Weesltln 
kan inte närmare förklara vad - stämmer inte. 
Weesl�n kör Sveavä&en norrut. Vid korsningen med Surbrunnsgatan :tår han stanna 
i v!i.nsteri'ilen för rött trafikljus. I jämnhöjd med taxin i högerfilen stannas 
en polisbuse, vilken köra av en manlig polis och det finns även kvinnlig polis 
i bussen. Weaslen är vid denna tidpunkt helt ovetande om att Olof Palme blivit 
mördad. Han ser hur polismännen på nAgot sätt verker upprivna och spanar i den 
kringliggande omgivningen. 
Av någon anledning 

19 OvansU1onde uppslag 
7 kan ankny1e till uppslog nr 
2t 
7 an�ny1er 1111 uppslag nr 
22 Rtgis1r•ra1: 

Sign&tu1 123 Arendel tilldela1 

Meo 1ete. 1,,11er avgrånsade ovsn111 
•l vtls 9! i, uoog11tsmotta9ar•n 

vänder passageraren 

I d&!um 

bort 

J signalur 

ansiktet från ,.P?liabues:0_0",..'•d 
20 Tagit d I (\" � J

.{,Y � 
Spaning el I Sitt spanings,chel I Regist,aior 
$tgnatvr ,,,,. J 

Signalur 
i 

Sign11u r  

I 2' F&t .. , bearbete,t: datum I 25 Spanchef: s1gn 

Ex 1: Till originalpärm (1 nr.fOIJdl 
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02 Atbouenhet" 

03 Upp1a1m(dj av' te lefon• 

09 Brott m� vilket uppgrflen 1'16r Hmmtn• 

· 10 IHk 

SPANINGS UPPSLAG 
I grövre brottm61 ; u, Avsn111 

s,o ., 5 7 3 
08 Lopane1e n, 

o, Fortsätt- I Vpp91ltsl;amnare (elternamn ocn IOrn:imn) 

�nlngsblad Weselen, Per Anders 111.U!TIN 
f Uts'Crif1se111um 

li7 
Fö,honp,ot 1; P,omemo"• 86-12-0� 

Mannen vrider sig snett till vänster på sådant sätt att ryggen vände mot 
taxibilens högra sidoruta och mot polisbussen • 
.Mannen säger ingenting och det gör inte Weeelen heller. 

Weeelen tycker att mannens beteende är anmärkningsvärt och framhåller, att 
bl a detta var orsak till att han ringde till polisen och lämnade sina upp
gifter den 1 mars. 

Färden fortsätter mot Sveaplan - Norrtull - Uppsalavägen norrut. 
Hela tiden sitter mannen tyst. Weeelen iakttar inte mannen - typ att han 
sitter och studerar honom. 

När Weeslen har kommit en bra bit norrut på E 4:an och börjar nalkas önskat 
resmål frågar han mannen vilken avfart han skall ta. Mannen visar då medelst 
tecken Wesslen fram till Häggvikevägen (rondellen). 

Han stannar till på Häggviksvägen och släpper av mannen, som utanför bilen 
tar upp sin plånbok och en 100:- kronorssedel. Han överlämnar sedeln som 
betalning för körningen, men begär inget kvitto • .Mannen går sedan iväg, utan 
att Wesslen närmare iakttar vart mannen går. 

I samband med att mannen betalar körningen, iakttar Wesslen en personbil 
parkerad på Häggviksvägen kring vilken flera personer uppehåller sig, 
Tyvärr lade han inte märke till varken personbilens fabrikat, färg eller 
något annat. Ej heller de personer som uppehöll sig vid bilen. På fråga om 

han fick uppfattningen att mannen som han kört i taxin hade samröre med 
de personer som uppehöll sig Vid personbilen, förklarar han att det kan 
han inte uttala sig om. Det fanns inget som direkt tydde på detta. Han kan 
dock inte utesluta att så är fallet, 

Wesslen fick av någon anledning en känsla av att mannen inte var bosatt 

i Häggvik. Om denna känsla kan ha sin orsak i att han fick uppfattningen 

att mannen verkade ha någon dialekt - kan det vara en förklaring, 
Han är säker på att mannen är skandinav - troligtvis svensk eller norrman 

� j 
som talar mycket god svenska. 

� ,�en har en mycket svag dialekt, som troligtvis kan härröra från södra 
� Sverige. Wesslen nämner Småland - Växjötrakten. '" ' • 

· lf vl ls •J om blanl,;etten tnvana.s 50m lonsann.,,9$t,lad Ex 1 Till ori!;inalpärm (• nr-foljd) 
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SPANINGSUPPSLAG 

I grövre brottm61 

Stel n, 

I Uc:i�•ltslamna,e (ttltrn� och Jorna'°ftnJ 

574 

03 Uppl'elltl(d) • v •  04 Fortsätt• jYJ nlngsblad Weeelen, Per Anders JU.BTIN 

W Forhötso,ot 1; P,omemo"• 
10Juk 

Såvitt Weeslen kan bedöma var mannen helt nykter. 

Mannen beskrives: 

l Utt\.nhWtlUtn 

86-12-03 

Ca 35-43 år - snarare öur 40 år än under, ca 175-180 om låna, kraftigt 
byggd - begynnande korpulens, troligtvis vältränad i yngre år, grovt ngt 

runt ansikte. Något i ansiktet var speciellt - troligtvis hade mannen en 

krattig näsrot och förhållandevis små ögon, dålig anaiktshy, normal.ljus, 
tick intryck av att håret är mörkblont - mellanblont med begynnande grånad, 
Mannen var barhuvad och hade såvitt Weealen minna varken glasögon, akä&g 
eller mustasch. 
Han var klädd i mörk rock av tren■hoattyp som antingen var avart eller mörk
blå. Trenchoaten var av typen SOIII var morderna tör 10-15 år sedan. 
Tyvärr kan han inte närmare beskriva Trenchoaten mer än att den gick till 
strax ovan knäna. Kan inte beskriva bµor, skjorta och dylikt, 
I övrigt betr. klädseln kan han endast minnas att mannen hade lågskor -

okänt slag, 

Mannen hade ingen väska eller något annat i sina händer. 

På fråga om "han lade märke till något epeoiell t i mannens sätt att springa 
eller att röra sig, uppger han att det gjorde han inte. 

Weselen tror att han ev skulle kunna känna igen mannen vid en konfrontation -
åtminstone skulle han kunna peka ut rätt typ av person. 
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Rikspolisstyrelsen 

Rikskriminalen 

Rotel A-2 

Konfrontationsgruppen vid konfrontation med Martin Wesslen. Den misstänkte 
bär nummerbricka 1 . 
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