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01 Polisdisttlkt (dlr uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 AV"snitt 08 Löpanoe n, 
I grövre brottmål ,r- -, 

·äi · Äibe'täirlhtt ............
.
.............. , -, 

.. Cii. UPPQiNSfflOtt.iQ·are 
.. ................. 04 telefon 

Krinsu A Bäckström 
10 Bron med vilket uppslaget hOr Hmm,n 

Palme 
12 uppgittslämnuens efternamn och all a förnamn 11 ran löljd. 
Ersson, Anders Kenneth 

13 Yrkeflitel 

G6 dalum 08 klockan 

Jl.h/"\ 7,0<; I " Spaningauppslagat limnat 
7 vid person• 

n ligt bH6k per telefon 
lllltalsnamnet ma rk(lrts) 

09 Plats IOr 16rturnt.Ampel 

n �rbrev n 
I F-Ar i •mini •dag I ..nr 
6211 �2-1053 

Timmerman 
11• Poa1a<1reu (uldelningudreu oth ortsadress). 1e1e1on bostaden 

Andvägen 23, Åkersoerga tfn 0764/22208 
1s Arbelspla ts (arbetsgivare

. 
postao,en och telefon arbetet) 

" ' 0-,+-� ffh0- rl "-. ; rl 

32 

1G uppslaget aV1tr 17 HindelM (kort rut:wtcetin,g t ex laktta;gelH av �rson. fordon, gooa, akotllosanlng etc med angivande av tid 
od'lplats) 7 mtutA.nkt 

perton n fordon ···· ····· · · ··· ········ · ···· ···· · ·········••···•····•··•· ·•········· ··············· · ····· ·········· ····•···· ····· ··••················ ····· ···· 

7 goda n 
18 1 .,.k,  1ante,ckna tem kind pereont C::.· namn, t6cle1Mtid, bottad, tel9fon och arbetagivart -oltlnd gr;: k6n, Al�r. signalement oeh k.lldMI -

ber6rt tordonl reg nr, fabrikat typ, odell, t1rp, m m  samt annat gods msd ni'Jlgrann btskrivni�. 
lratter Ovrf� aakuJ>�lfter med angivende av 

ev htllpunkter f6r tider och platser samt bed6mn ng av uppgiftsllmnarena trovir ighet och •v spr t- eller nsrkotl ffl an 

,t;rsson berättar i enlighet med sin kamrat Nils Stefan Glant z. 

De kom i taxi Sveavägen fram vCh vid Tunnelgatan gjorde taxi föraren 

en u-sväng och stannade bredvid den liggande mannen. Sällskapet 

hoppade ur och lade mannen i frmastupa/sidoläge. Ersson för sin 

el fick ta hand om Lisbet Palme eller kvinnan -han kände icke 

igen personerna- för att de and. r'H ,  .,\: •.lle kunna genomföra livräddande 

åtgärder. Snart anlände polis och ambulans och tog hand om 

det hela. Själv fick han ägna sig en stund åt att trösta den kvinna 

de hade med sig vid namn Lena i förnamn. 

Han säger på fråga att han icke 

sättas i samband med 

öMRI 

19 Ovanstående uppslag 

7 kan anknyta 1111 upp1lag nr 
21 
n anknyter till uppslag nr Er?-? 
22 Re,giSlrtrat: 

S ignatut 
123 A,endet tltldelat 

Med leta linje, avgränsade avsnitt 
ilylt$ ti av upp9iftsmo1tagaren 

brottet och 

I datum 

lagt märke till någonting som kan 

har därför inte hört av sig. 

n Forts-blad 
2'JTagltdtl '//o ()'.3 (!J "5 
Spaningsch1f ! Bitr spanlngs.chst I Registrator 
$igna11,11 

A..'i' 
I 

Signatur 
I 

Signatur 

I 1ign.atur 24 F!rdlgbearbetal: dalum I 25 Spanc:hel: sign 

Ex 1: TIii originalpärm (i nr-följd) 

9 


