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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 A ... sn11t 08 !.op3noe nr 
Stockholm I grövre brottmål -

�c'.:"td. 
02 Arbli1senii&i ... .......... .... ...... 

Kl( 1 
• • • ., 0 0 0 0 0 MO> 0 0 0 0 

.. 03·· UPP9ittsffl0iiåiiåi å .  04 ietelon OS datum 06 klockan 
Tn.,.var Kiellv&� 7694169 88-""-0'I ,., 'I<; 10 8rott med \!like, uppslaget nor ummen 
Mn-det på Olof Palme 

l 
1 1  Spanlngsuppstaget lämnat 
7 vid person• @ li9t besök X pet lelefon 12 Vppg,ttslamnarens ettornamn ocn 0,lla tOrnamn (i ratt IOl1d, 1illtalsnamne1 tn{Hk1$ras) 

Göran Israels son 13 Yrke!tiltl 114 Postadress (utdolningHdress ocn 01iu<1rns). telefon t>o;taden 
Tre.vebov!igia 26 184 QQ Åke;r;:sbllirg11t, IS Arbe1sp1a1s (trbetsg,vare, POSIOdress och telefon aroe1e1} 

,y,.,.,., 0764-",:-" "" 

:t.t:n 

09 Pla1s ro, tonuruti.mpel 
33 

n per brev n I F-t, I •m6n1 ·dag I •nr 
22 06 2� - 18�,i 

Q:Z6�233 5Q 

16 Upps1age1 avs er 17 Ha.ndt!.tt (kort rubtlcertng t e11 l-1kttaga1se av person, fordon, gods. sko111ossn1ng etc med anglvanae tv ua 
7miutänkt 

n fordon 
och plats) person ...................... �P. .P! !?1 j !?-.�g-.. !! :! ... t J.P. !! . . -� .. J 7. ........................ ·················· ................. . 

7 go<, n 18 1 sak . (anttckna f6rtt kind INrMn• /iru, ntmn, föde1s.elid, bostad. lelefon ocn art>1rsgivare -oi:lnd ct= kOn. iitCt.r, signalement ooh klldsel -bu6tt fordons reg nr , fabrikal. typ, amodtll. flrP, m m  -:a.mt annat gods med no3igrann beaktlvninPt. lrtft.tr 6vrl�uppgitltr mtd angivande av ev Mllpunkltr för lider och tPltlaer se.ml btd6mn ng &\ ' uppgiltsllmnarens trovlr !ghtl och tv apr I ·  tlltr narkotl • rkan) 
En kort tid innan morde.t inträffade tog han on taxi till11amD1ana aed Stefan 
Glan11, Ken.-ie,t Ers son, och Lena 
söderut, han satt., fl!al!I 

Bäs:ten frln Glädjehu11e..� 
till höge:ir på pa11sagerar11idu. 

De lkite S-veavi!gen 

Taxin stannade 1 korsningen Sveavägen - Tunnelgatan o.oh de stod aom förstabil, 
i vilken fil de stod ko11111er han inte i.hAg. 
När de. satt. i bilen tittade nå gon till vän11ter ooh s!g då hur en person låg 
på tr11ttoaren, Göran tittade då eok.aå till vän■ter.·och llåg hur en person 
låg på trottoar.en, runt omkring 11tod tre till fyra per11onu-. 
Han såg i!Jij per.eon 110111. springande lämnadj, plateen. 
skott elle ägon perflon som avlossade något 

Han hörde heller inget. 

Efter cirka 15 sekunder blev de.t grönt 
vapen. 

ooh taxibilen en u gjorde sving 
och parke:mde 1D.Y1d trot1iDare11 vid mordplatsen, Ingen aruian bil fanna 

då i närheten som han lade märke till.. Som han *ppfattade det kom de fram 
som företabil. 
Göran kan inte beskriva di personer som stod runt personen som låg på 
trottoaren, men det var samma pe=onexr· som stod kvar när de kom fraa, 
Han lam bara säja att det var en dal!I. och en kila. Killen hade, 
gjort upplivningsförsök för han var-· allde:il.es blodig 

tydligen 
runt munnen. 

När han kom fram till platsen kom dect ytte:z:iigare. två tjejer B0111 ClakaA 
hjälpte, till mei upplivn1-gsföreök av den skadade mannen. 
Killen som var blodig i 
frän plataen. 

ansiktet talade om a:tt de,t sprungit en person 

Göran tittada då upp Smn:Blgata11. österut mot Malmskillnadsgatan 
men ban såg ingen person i grändan/gatan. 
Det kom ytterligare personer fram till 
uppstod. 

platsen och ett stö»re virrvarr 

Efter 5-10 minuter kom den första polisbilen till platsen. 
Göran hade då tagit Sig an sin kamrat Lena Bäsen som blev illamående av 
det inträt'fade. 
Gl:iran uppger att han tidigare blivit 

Förhöret slut kl 15.55 

/Ingvar Kjellvås, krinsp/ 

19 Ovanstående uppslag 
7 k.an a11kny1a lill uopslag nr 
21 
7 anknyter till uppslag nr e/1-rO 22 Rtg•strer.11: Signatur 123 Ji,♦ndel tllldelal 

Med feta i.n,e, hgrånseoe avSl'litt •lyUs e, av upog,11smouagaren 

I CIOlum 

hörd av polis. 

,t'J t1' ,t") '] /7 (Å7 Fon,-01,d 
20 Tagit dtl c.., V - ~- ' 
Spaning$Ch&I I Bilr &panlngsehtl I Reglstr,tor 

� 
' Signatur r Signatur 

I signalur 24 Färdigbearbelat: datum, I 25 ... panchef: sign 

Ex 1: Till originalparm {i nr-följd) 


