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EA qqt().-11-fl�,l 
01 Pollsdlstrlkt (dllr uppslagot moU.agits) 
Stockholm 

··02 • Arbetsenhet 
••••••••••••••••••••• 

Kl{ 1 

.. iii·uppgiitSlnOtiåQ.åiö' ················
• 

04 1e1e1on 

Tor Petrell krinsp 4119 
.10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 00 klockan 

860611 09.40 217 

Mord Palme 1
11 Spaningsuppslaget lämna! 
7 vid porson• � ligt bosök I X I por telefon n per brev n 

12 uppgillslämnarens efternamn och alla IOrnamn {i 1ii1t rOljd, tilllt'ltsnamnet markeras) I F•.Ar I •månl .. dag I •nr 

Ga.hn, Anna. Lisa 24 08 02 1224 
13 Yrke/mol 114 Postadre$$ (utdelningsadrc:ss och or1:sadress}, telefon bo.staden 

15 Arbetsplats (a,betsgivare, postadress och telefon art>etcH) 

16 Uppslaget avsor 17 Hän delse {kort rubricering t e x  iakttagotso av person, fordon, gods, skotllossning etc mod angivande, av iid 
7 mis,Ulnkt n och plats) 6 6 
l--'-"'P'�":c•::.."---'--'--"'•::.,«iec•::..n_-1 ....... . ....... ...... Komplettering . till .. förhör .. hållet .. 8 0 10 •...................... . .. . . 

7go<I$ n � 
18 I sak,. (anteckna för&t kind per&ons yrke, namn, födelsetid. bostad. telefon och arbetsgivare - okiind persons kön, ålder, signatemont och klll.dsol -ber6rt fordons re,g nr, fobrikat, typ, årsmodell. får9 m m "i&mt annat g;ods med noggrann beskrivning, oaroflor övriga sakuppgifter mod angivande av 

� e>' h&llpunkter f6r tider och platsor samt bedömning &\' uppgiftslämnarens trovärdighet och ov sprit• ollor narkotikapå:verkan) 

A 1 Ga.hn konta.kta,de polisen per tfn oc:h ville komplettera ett pa.r uppgifter till 

förhör hållet med henne den 10 juni, 

GaJm berättade a.tt vad beträffar färgen på Engströms rock så var den sva.rt eller 

mörkblå. Vida.re hade ha.n en svart handledsväska. som ha.n ha.de la.gt på disken i 

receptionen då ha.n ringde. Vida.re hade ha.n en beige eller brunfärga.d huvudbonad 

med öronla.ppar som knäpps över huvudet. 

Gahn berättade vida.re att Engström inte va.r blodig och hon tror därför inte a.tt 

ha.n ha.de hjälpt till a.tt vända. på Palme, vilket ha.n ha.de sagt a.tt han hade gjort. 

19 Ovanståonde upp slag 
kan anknyta lill uppslag"' 

21 

anknytor till uppslag nr 
22 Registrerti1: 23 Ärendet tilldelat 

Signatur 

Med feta linjer avgrän$ade avsnitt 
itylls ej av uppgiftsmonag aren 

I datum I signalur 

forlt1-blad 

20 Tagit del 
I Bitr spaningschet Registrator 

I 
Signatur Sig natur 

ea,bOl.).t: datum l 25 Sponc el: 3ign 

Ex 1; Till originalpärm {i nr-följd) 


