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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) 

Stockholm 
SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

07 Avsn,n 08 Lopande nr 

· ·02 · ;.;tiät;ieniiåi · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · 

KK 1 
··03·uppgiitsmoiiagåre· ·········•······· 04 telefon 05 datum 06 klockan 

Krinsu Stålhamra .!168 860513 15.�0 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 111 Spaningsuppslaget lämnat 

M d 1 r P 1 7 vid person• r::i 
0 r t O O a me l,gt bescik I xt per telefon 

12 Uppg1ftslamnarens ef1ernamn och a lla fornamn (1 ratt fo l1d. t1 llta lsnamne1 marlteras) 

Knubb, Lars 
13 Yrka/titel 114 Postadress (utdeln1ngsadress och ortsadress). te lefon bostaden 

Programmera•• Stubbstigen 6, Lidingö, tfn 731 92 97 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telefon arbetet) 

L -,\ 
09 P lats för förtursstämpel 

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

441009-

IBM, Lidingö, tfn 767 00 00 
16 Upps laget avser 17 Hlndelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person. fordon, gods, skottlossning elc med angivande av tid 
x! :��:��nkt n fordon ,i;��;.;t.���-�:':.E:\.f �-�--�����---':1:��---?.�/?.J ... ��-��---rö.��S ��p).J:1:��8: .. �-(?.�----·· 

7 gods n paret Palme 
18 I saK. ( anteckna !lir at kind persons yrke, namn, föde lsetid.,.., ""'b-o"""st-ad.,.., ""'te....,l'""al-on-oc..,.h- a-r'""ba..,.ts_g.,..iv -ar_e ___ o...,k

""

lln_d.,......pe_r _ao_n_• ..,.k.,..ön-.-:å"""
1 d-,-e-, .- s.,..i g-n""'a1,_e-m-en-:-t -o -c'""h ..,.k""

lä...,ds-e""'
I -_-

berllrt fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, färg m m  ·amt annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga saltuopg,tter med ang,vande av 
ev hållpunkter for tider och platser samt bedömning av uppg1flslamnarens tr ovärdighet och av spri1• a llar narkotikapåverkan) 

Lars Knubb uppgav följande: 

Han åkte till biografen Grand den 28/2 för att se filmen Bröderna Mozart. När han 
kom in i foaj&n så såg lå:K han att paret Palme stod vid chokladdisken. Han tänkte 
inte mer på detta. Han observerade aldrig att paret Palme gick på samma före
ställning som han. 

Efter föreställningen slut sä gick Knubb ut genom huvudentr�n mot Sveavägen för 
att därefter svänga vänster upp för Tegn,rgatan där han hade sin bil parkerad. 

När han passerar korsningen med Saltmätargatan sä observerar han en man pä andra 
sidan gatan Jx■äm■••xk•n�t:Jr.g%. Mannen såg ut som om han väntaäe på någon. Knubb 
tänkte att det var ett konstig ställe att stämma träff med någon dä det var 
ganska mörkt på platsen. Mannen nr dessutom udda till utseendet. 

Signalement: Utomeuropeiskt utseende, ev Marockan e.dyl, ca 20-25 är, 180 cm 
lång, slank kroppsbyggnad, lång rock(ljus), krulligt halvlångt hår 
typ afrofrisyr� mörkt hår. 

Knubb skulle förmodligen inte känna igen mannen om han fick se denne igen. Han 
la inte märke till något speciellt ang. mannens ansikte. 

I övrigt la inte Knubb märke till något speciellt före, under eller efter det 
aktuella biobesök .... 

I biosalongen satt Knubb längst bak omedelbart under projektorn. Han satt 3 
platser från höger på bänkraden. Han vill minnas att han hade några yngre 
flickor både till höger och vänster om sig. 

19 O,·ar.s:lenoe uppslag 

7 kan an•nyta tdl uppslag nr 
21 

7 anknyter tdl uppslag nr 
22Reg,stre,a1 

I 
<l Arendet 11lldelat 

Signatur 
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