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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) 

_ _ Stockholm. ................... . 
02 Arbetsenhet 

· · 03-�pgtsmottagare · · · · · · · · · · · · • · 04 telefon 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

7 vid person• r7 
Mord, Olof Palme ligt besök I XI 

12 Uppg.tIs amnarens efternamn och alla lornamn I• ratt lol 1d tilltalsnamnet markeras, 

Åström, Mikael 
13 Yrke.'lltel 

1 3 1 
07 Avsn,tt 08 Lop 3nde r.r 

L !S11-:.B 
09 Plats for förtursstämpel 

n per brev n 
I F•år I •månl •dag I •nr 

58 08 03 

15 Arbetso l ats (arbetsg,vare 

1
14 Postadress (utdeln,ngsadress och ortsadress;. telefon bostaden 

Gustav von Platens Gata 11, 112 42 
postadress och telefon arbetet) 

stockhob, tfn ae-52 40 79 

Sveriges Radio, 
16 Uppslaget avser 

7..misstånkt 
�erson n fordon 

tfn 08-784 16 37 
17 Händelse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person. fordon, gods, skottlossning etc mad angivande av lid 

och plats) 

-�-Ö.��---��-g-�---�Y.! ... fo�e:>_y�-�-�iM.� ... l:JJ>pf.9Jj���E ... �.Y ... �j,.p_� __ L_J5.7�., .......... . 

7 
gods n 

18 I sak. (anteckna först kind persons yrke, namn, fode!set,d, bostad, telefon och arbe!sg,vare - okllnd persons kon, ålder, signalement och klädsel -
berört fordons reg nr. fabrikat, typ, årsmodell, färg m m samt annat gods med noggrann beskrivnin�. Oarefler ovriga sakuppg, fler med angivande av 
ev hållpunkter for tider och platsar samt bedömning a, uppg,ftståmnarans trovärdighet och av sprit- eller narkotikapåverkan) 

Mikael Ås tröm uppgav att han endas t obse.-Verade den aktuella mannen några seku.ndeJ 

Han säg aldrig hela ansiktet på 111111llen utan endast från sidan. Avstånde t var ca 
2 meter. 

lström uppgav a t t  han inte skulle känna igen mannen om han säg denne igen med 
tanke pä den svaga minnesbild han har av mannens utseende • 

t9 o,.1r.s:�ende uppslag j �o Ta;,: c�· 

7 kan an•nyta till upps�g r., _____________ _ 
I 

______ I Span,o;scnei 
21 

7 a11�n ... ter 1111 uppslag nr 
22-Reg s!'erat: I 23_A.:-,e_n_:j _e1_ t_ ol_ld_e_l a-1--------,,-�-:i-:u-m----�

l
-s-,-g n-a-•-u,---

S,gnatur 

Mttd tt�t.1 l,n 1er ;wqr,1nsadt' J ,. S"'I 11 
:lv!ls t:'I J\ uooq 11smo1t,1 �,en 

I S,q!\,I' ,· 

Forts-blad 

s,gn 

T ·, or g,nalparm (• nr•folId) 


