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01 Polisdialrikt (dlr uppslegtt mollagita) SPANINGSUPPSLAG rn Avsnitt I 08 lop1nd• nr 
Stockholm I grövre brottmål 

02 Arb9.tSanhii .......................... 

· 03' · (.i ppg ii1s'ffl0iiå9'8 ie .... ............. 04 tele!on 

krkom Jan Länninge 
10 Brott med 11llket uppslaget hör samman 
Olof Palme 

05 datum 06 klo,c k ,n 
86-05-12 

I ·  
11 Spaningsuppslagel lämnat 7 vid person- n llgl besök per t elefon 

12 Upog1r1slåmnarens e11ernamn och alla fötnamn (• ratt tOljd. t11Ualsnamne1 mark.eras) 

13 Yrkt/llltl I 
U Postadress (uldeln1ngudress och ort:sadreuJ, lelelon 0os1aden 

1$ Arbetsplals (a1t1ets9ivare. pos1ac:1reu och 1e1efon arbetet) 

-
I' ' , •J 

09 P1,ts för förtursstflmp,tl 

30 9 

n parbrev n 
I �-Ar I •månj •dag I • n r  

16 Uppslaget avser i1 Hindelse (kort rubrlc.rlng t ex  iakhegelse av person, fordon, gods, skoUlossnlng etc med engivende av tid och plat,) 7 mintinkt per,on n fordon . .. i5'..o;i;-.:.:i.g!t;r;Jna: .. a:v .. .lHl.IleH'.t .. L uppslag 8 ... 1.1.,,1..A .............. ........................ 

7 gods n 
18 I sak. (anteckna Hlr■t kind person■ 1,rtt.e, namn, t8delsetld, bostad, tetefor-i och art>etsgivare - oklnd r:= ktin, licter, signalement och klldsel -ber6rt fordon, reg nr, labrlkal, typ, rsmodell, llrP. m m -:amt annat gods med noJgrann besktlvnlnri. lretter 6\lric Hk':fipgifter med angivande av ev hållpunkter tör tider och platser samt bed6mn ng av uppgif1slåmnarens trovi, ighet och ev apr t •  eller narkoti pM anl 

Vittnet Johansson, HAJJS Åke 

I förhören uppger Johansson att han stod me� sin taxibil på Sveaväge n  för rött 
ljus vid b.pelbergsgatan när mordet skedde. 

Sedan uppgifter framkommit vid förhör med ett annat vittne,Ljungkvist Leif,on: 

att en t�i gjorde en U-svän1 i korsningen S veavä�en-Tunnelr,atan uppstod fråga n 
om IB:ohansson lämnat felakti5 u:ppgi t. Johanssson vidhöll sina uppsifter Of!l var 

han befazm Si& när skotten hördes.Han hade en vit merc�destaxi. -
l:ndersöknin� beträffande förhållandet företogs: 
Vittnet Horelius: tror att det var en ljus 1-'iercec!es. 

_11_ Jan Åke Svensson: vit eller ljus Mercedes. 
_t,_ Susanne Larsson: e j  säker,men möjligtvis en ljus Hercedes. 
_11_ Anders Björkman: har för sig att det var en l,ercedes, men är ej säker. - Glantz,pass.i J oha..>1ssons taxi: U-sväng i korsningen Sveav,-T,;nnelgatan. 
_11_ E»sson, - Il - - " -

Samtliga kontaktades 86-05-07 per tfn. 

Det har således konstaterats att Johansson stod för rött ljus på Sveaväeen vid 

Tunnelgatan och att han omedelbart företo,; en U-svä.ng i kor-snihgen. 

19 Ovanstående upp1lag 

7 kan ankny1a till uppslag nr 
21 7 anknyier till uppslag nr 
22 Registrera!: Signatur 123 Ä1&ndet lllldelet 

Me-d !e1a hn1er avgrånsaC!e a11sn11t ,lylls e1 1111 uppg1'tsmo11agaron 

E löi 'J -
I datum 

n Fort�-blad 
'lf> Tagit del<; le,� !:, 

I 
2. 

Spanlngsehet I Bitr 1panln91ch•l I Regisr,ator 
Sign.a1ur ' I 

Signatur 
I 
Signatur 

,:;J I 
I s1gna1ur 2• Fardfgbearbetat: d atum I 2$ Spancrier: sign 

Ex 1 Till orlg,nalpärm (1 nr•fOljd) 


