
.... 
-" 
u 

� 
': 

.c 
..:; 

"' .., 
0 

.., 

.. ... 
...I .., 

"' ..... 
.... 
C .., ,,, 

. 1 7 5 
01 Polisdistrikt (dår uppslaget mottagits) 

Stockholm · ·02 · Aihätiiäniiei · · · · · · · · · · · • · · · · · 
· · · · · · · · · • 

KK 1 
.. 

iii. tJi>i,giits-måiiaiiaie· .................. 
04 telefon 

Monica Andersson 4132 
10 Brott med vilket uppslaget hor samman 

Mord I Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

860306 1910 

1
11 Spaningsuppstagat lämnat 

7 
vid person- fXI 
llgt besök per telefon 

12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla lbrnamn (1 ratt folJd. tilltalsnamnet markeras) 

Jansson, Kjell Åke 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress). telelon bostaden 

.fotograf Utanbygata.n 5 A, 722 14 Västerås, t.fn 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telelon arbetet) 

07 Avsnitt 08 Löpande nr 

L �ir--J 
09 Plats för förtursstimpet 

n per brev n 
I F-år I -mån I •dag_ I -nr 

48 0814-

021-18 86 14/ 12 60 

16 Uppslaget avser 17 Hlndelse (kort nibrlcertng t ex iaktlagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av lld 
och plats) 

7 
misstänkt 
person n fordon 

94 

- ------------------·········-----· ----.. ------... --------........ ···--· .. -----------------------------. -. -----------. ---------. --------------

7 gods 
18 1 sak. (anteckna först kind person• yrke, namn, födelsetid, bostad. telelon och arbetsgivare - oklnd gersona kön, ålder, signalement och klädsel -

berört fordon, reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, flrg m m  samt annat gods med noggrann beskrivning. ii,etter övriga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter för tider och platser samt bedömning av uppgiflslåmnarens trovärdighet och ev sprit• eller narkotikapåverkan) 

Jansson uppger att han 86-02-28 kom till Gr?.nd kl 20.40 för att köpa. biljetter 

till sig och Tredi te och Selino Han stod kvar i foajen och vEi.ntade på de andra 
och pratade samtidigt med en bekant vid Thomas Tidholm, författare. De stod vi 

chokladdisken och Jansson la.de inte märke till när Palme kom in eller när han 

stod i biljettkön. Däremot lade han märke till honom inne i salone-en när Janss 

efter att ha gått in och satt sig gick ut strax före filmens början och då 

passerade Palme när han satt i bänkraden efter aång eno Jansson satt längre fra 
med sina vänner. 

Efter att filmen var slut stanna.de Jansson till strax utanför och pratade mea:-
Thomas Tidholln igen. Hans vänner väntade på honom lite längre bort och Jansson 
så� lite diffust att Palme stod vid t=ottoarka.nten en bit frå.n honom tillsamma 

JJl�d flera a.ndra.o Om det var män eller kvinnor kan han int1;: yttra sig om men tr 
a.tt det 2-6 Eersoner. Jansson säger att han inte tänkte så mycket på att noter 
va.i som hände runt omkring utan fortsatte att tala. med Tidholm. i: ... an bleg sedan 
tvungen att skynda iväg till sina väntande vänner och de ,s:ick tillsammans och 
hämtade bilen på Luntmaka.rga.tan. Först säger Jansson att de körde direkt nomri 
men efter påpekande att de hade en person väntande någonstanns i stan erinrar 
han sig att de åkte ned mot K1Jngsga tan och 
staden. .Eås;ot anmärkningsvärt lade han dock 

19 Ovanstående uppslag 

7 kan anknyta till uppslag nr 

� anknyter till uppslag nr 1v :;1r 
22 Reg,strera1: 

Signatur 1
23 Arendet tilldelat 

MPd feta lln1er avgransade avsn,u 
,tylls e, a, 11opg,llsmo11agaren 

I datum I s gna•ur 

sedan hämtade den andre vid Film-

inte märke till under den f.irden. 

n Forts-blad 

' 20 Tag,t del 

Span,ngsche! I B11r soaningsche! I Registra1or 
s,griatL.r 

I 
Signat�, 

I 
Signatur 

' 
i 

2� Fard,gbeart<eta:. datum j ::; Spancllel. s,gn 

d 

on 

m 

ns 

or 

a 

t 


