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01 Polisdistrikt (där uppslogol motlagils) 

... S.TO.CKHOL/:1 ................ 
02 Arbetsenhet 

...... 

RK A-2 
oi 
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up 
i:i9i itiilTIOitåii åre · · 

............... 

1)1 telefon 

Thure Nässen -7925 
10 Brott med vilket uppsla get hör samman 

Mordet på Statsminister Olof Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

06 datum 06 klockan 

89-03-22 09.35 I " Spon;ngsuppSloget IAmnot 

7 vid pers.on• fXl 
llgt besök por tolofon 

12 Uppgill$1fimn.arens oflc m-U,mn och aua lörn;)mn {i 1li11 lölJd, lilllalsnamnet markeras> 

Larsson. LARS - ÅKE 
43 i iRGllltei 

114 
Postadress (utdelnlngs adres.s o ch or1sadress). telefon bostaden 

Björns väg 5 B, 761 331 Arvika, tel. 
15 Arbetsplats (atbetsg,vare ,  pos1aaress och .. , 

GÖTEBORG. 

'17 Avsnitt 08 Löpande nr 

UD 161102-f-
09 Plats för förtursstämpel 

-

978 

n perbrov n 
I F-ir I •må.ni •deg I -nr 

46 06 22 6329 

0570-80 345 

för närvarande intagen Allmänna Häktet, 
16 Uppslaget avser 17 Hllndolso (kort rubricerlng 1 ox iaknagolH ttv person, fordon, gods, sko!Uos.snlng etc med anglvendo tv iid 

och pfaa) 

B 

7 mis.sti!lnkt 
po,son n fordon 

·······························································································-············································ 

7 gods 
18 1 sak.  (anteckna törst kln� persons yrke, namn. födolsolid, boslad. tole-ton och ar1>ots91 ... aro - okind g•rson• kOn, a1der. slgnalement och kl!dsel -

berört fordons reg nr, fabrikat, typ. än.modell. får)! m m samt annat gods mod nogg,ann boskrivning ,  a,otter (Ivriga sak':fipgllter med ang ivande av 
ev hållpunkter lör tide,r och platser samt bedömning a" vppgifl.$I6.mn;,ren.s trov5rdighot och ov sprit• eller nt11kollltapåve an) 

Larsson uppger, att han • ar 1983- 1984 "satt" eä Kriminalvårdsanstalten Kumla.Under 

vistelsen på anstalten arbetade han tillsammans med Krister Pettersson på en av ar+-

staltens verkstäder. 

Inne • pa anstaltens verkstad arbetade även en person vid namn, Umberto Pincic 

och med denne syntes Krister Pettersson ha ett gott förhållande. 

Pincic var en "riktig Palmehatare"och pratade ofta om, att Olof Palme skulle skjutas 

eller han skall skjutas. Dessa diskussioner ägde ofta rum inne i verkstadslol<alerna 

och då var Krister närvarande. Huruvida Krister hade samma uppfattning, som Pincic 

kan Lars-Åke icke uttala sig om. 

Pincic ansåg dock Ollof Palme vara en öststatsspion, huruvida Krister delade hans upp 

fattning kunde Lars-Åke ej heller uttala sig om, men han fick den bestämda upp fatt-

ningen, att Krister icke var • nagon 11Palmevän11
, utan att han tvärtom tyckte illa om 

honom som person . 

Krinsp Mats Nygren Rikskriminalen, vilken för närvarande befinner sig i Göteborg, 

kommer att hålla ett 

RK-A 2 för utskrift. 

19 OvanstAendO upp$I3g 

7 kan ankn)'1a. till uppslag nr 

21 

7 anknyter lill uppslag nr 
22 RegisIre,111: 

Signatur 
123 ÄlendeI1illde1aI 

Med fela llnfe, avgränsad e  av-snllt 
ifylls ej av uppglftsmottaga,en 

förhör med Larsson, 

I dalum 

och överlämna "ett bandat förhör" till 

n Forta•bl•d 

20 Tagit del 

Spaningschef 1 Bitr sp anlngschel I Regl$tra!or 
Signatur l Signatur l Signatur 

I signatur 2• F$rdigboarbotat: datum I 25 Spanchef: stg n 

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


