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01 P011$dis1rikt (där uppslaget mottagits) 
89 -06· 1 6 

SP NINGSUPPSLAG 07 Avsnitt 08 Löpande nr 
.. .Mät:s.t.a ...................... ....... I gr •vre brottmål 

f(D /)6�6-3 02 Arbetsenhot 
RIKSl(RIMlNAtEN 0a 

Väldsrotoln/2 
00 Uppglltsmottagaro • ••• ···" • • •• • ••· 04 telefon--
Le;f Grahn 0760/200 20 10 Brott med vilket upps1ago1 tlOr samman 

"Palmemordet" 

....... um 06 klOCkM 
8CJ-06-0CJ 18.25 I " Span,ngsuppslaget ,amn•t 
7 vid person- fil 

llgt besök X per telefon 12 Uppgutslämnaren$ ell(HMmn cx:h alla förnamn (i rätt löljd, lilllalsnamnel markeras) 
Söderström1 

13 Yrk&utei 
0slmr 

09 Plats för förtursstAmpel 

. 1 

n per brev n 
I F-år I -månt -dag I -nr 
20 11 10 - 8418 114 Postodross (uldelningsadress o,ch ortsadre-ss). lelelon bosladen 

Pensionär Fins12'1!:!fiSVäf1en 1 B 
1 

194 34 Upplands Viisby -tfn 0760/853 
15 Arbetsplais (arbetsgivare , pos1aare$$ <>eh'1ttlcfon rnbcte .• 

28 

71 

16 Uppslaget avser 17 Hindelso (kort rubricering tex lakU-O.gelse av porson, fordon, gods, skottros.aning etc med angivande av tid och plals) 7 mlsstllnkt person n fordon ................ Ut-talande .. med .. anlednin.e. .. av __ Al15ot __ Åsells __ framträdande __ 
7 godo n i n-i;r.hetsmedierna 1989-06-09, beträffande 1142-åringen", 
18 I sak. (MIOCkna först k!nd penons ;,rke, namn, fOdeleetld, bOstad, taIe«on och arbolsgivore - okind gersona kön, Atder, signalement och klidsel -be-rört fordon& reg nr ,  fabrikat ,  typ, rsmode"o 

fArp, m m  samt annat god:$ med noggrann boskrivning. ärefter öv1ir aakuf�ifter med angivande &:V ev hållpunkter för tider och platser samt bad mn ng av uppgiflsllimnarens trovGrdighot och ov sprit •  eller narttoti apåver an 

Dag och tid som ovan ringde uppgiftslämnaren Söders-trö!.l (s) och ville 
Åsell (Å): lä:nna en redogörelse/beskrivning på den i TV "agerande II Algot 

s. har känt • " sed.an i bö:!'jan av 1940-talet, då han kom till Stavre i 
Jämtland. !:!an gifte sig sedermera med en kvinna i Brunflo som heter 
Ewelyn lsell (Linclberg som flicka). 

s. vet a-t-t Å. lämnade sin familj i Brun:flo och "drog sig" mot Stockhelm, 

Enligt s. hade han (Å) lurat av henne pengar och däre:fter åkt ifrån gården. 
s. på(ltur att A. ofta är vårdslös med sanningen och att han ä-,ren i de·�ta 
läge inte skulle tala sanning. 
Citat från Söder ström: Il Å är en av 

så a-tt han är ö-,rertygad om att all-t 

s. ville också lämna namn och tfnnr 
i:lerä·t;telsc: 

tv.Bertil Johansson tfn 063/12 13 52 
i1.ar J. "or ang ·cfn uo93/1 07 87 

19 Ovanstående uppslag 
7 kan anknyta till uppslag nr 
21 

n anknyter till uppslag nr 
22 Registren'lil: 

Sign&tur 123 J\,ondot tmdelat I datum 

Med 1e1a linjer avgrM.sade av:;nitt ilylls ej av \.IPP9iftsmott3goron 

Sveriges största lögnhalsar. Han ljuger 
han säger är sant". 

på personer som Jean vidimera hans 

n Forts-blad 
20 Tagit del 
Spanlngschof I Bitr spaningschef Registtator SigMtur 

I 
Signatu r  Signatu, 

I signatur 24 F8rdigboarbotat: datum I 25 Spanchof: algn 

Ex 1: Till originalpärm (I nr-följd) 

J 


