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01 Pohs.dis1rlkt (dtr uposl1g•t mottagits) 

. . S�o.qkn. 9.l.l!' ...... 
02 Artlttsenhtt ...... ..... � .. 

.. CS,.. .. . ...... 
03 Uppgittsmon101re ............. , 

04 ltltlon 
r.�-� Rich+cor 769 'iO 
10 Brou med vilket uppsl•o•t hOr aamm1n 

11 

l'lordet på Palme 
12 Upp91ta1amnarer,1. etternamn ocn aua IQrnamn t• ratt lol1d. 
Embrink

1 
Hans 

SPANINGSUPPSLAG 

I grövre brottm61 

OS datum 08 klOCkan 

86-0'i-09 11, 45 111 Spanrngsupps11ge1 lämnat 

7 
vid Plfl-On• pc7 
ligt besök l)tr telefon 

1,111a1snamne1 ma,1ceras1 

13 Yrke/titel I " Postadress iu1de!n1ngsaa,eu oen onsadrtn). 1e1e10,i '!>osiaeen 
tfn hem 08-20 70 40 eller arb 08-11 79 1s A1oe1s01a1s 1a,01Hsg1vort. postaciress och lelefon arbeltt) 

-... -- / , 
_, ___ . �� -

07 ....... ,,.,u I°' ':·:·i·; 
�f 7T 

09 P1•ts ror rortursstämotl 

n perbrtv n 
I F•tr I -mant •dag I •nt 

94, 

16 Upostaget avui, 17 Hindtlse (kort Nbflcering I ex lakt11ge1u av person . fordon. QOds, skolllonni ng etc med a/\givande av l id 7 misslånkt OCl'I plats) 
person n fordon 

7 

· ································ ················ ································ ........................ ..... ... . ..... ..... ............ 

7 goda 
18 I sak, (antectna t6rat kl"d "'90fl• [,m, ntmn, födelaetld. bostad, tel•lon oel'I arbetagivare -oklnd � kOn. •ider. slgn.alement ocn kJlcfa.el -ber6rt fordons re,g nr, 11.btlkal, typ, nmodell. llrjil mm -:amt ann.It Qods med noggrann besk!lvnin9, lrtfttr Ovri�• Hkuppgltter mad angivande av ev h611pvnkter tör lider oel'I pl•tHr samt bed6mn,ng a \ ·  upp91ttsllmn1tena trovlrdigl'let och ..., sprit· eller narkoti aplverkai,) 

E omtalar att han fredagen den 28;c februari skulle åka tunnelbana från 

Gamla Stan till Jrcitorget, Precis när han skulle gå på vagnen u:pptäckte han 

att paret Palme - gick på samtidigt, 

intill :earet Palme, Har,L såg inget 

H� stod 

av värde, 

sedan
1 

an.ser 

under hela sin resa, precis 

han själv, 

I sällskap hade E sin flickvän, Flickvännen stod, under tunnelbaneresan, tryckt 

� mot Olof Palme, men med ryggen till varf'ör hon ej 
I observerade att paret 

Palme var med på samma vagn, Att paret varit med blev hon först uppmärksammad 

på när E omtalade detta och det vid avstigningen vid lfötorget, ' I 
Det var mycket folk på denna vagn, framförallt 

av dessa hade skidor 

�
Må

�
a 

l FJl{jj; 'v ,.__ 
/Lars Ricbter 

Flickvännen heter 

08-20 70 40, 

19 Ovansthnoe upp1iag 
7 kan anknyta till uopslag nr 
21 

7 anknyter till uppslag nr 
22 Re9,,trera1: 

S ,gnatur 123 Arendet IIIICle 181 

Med 1e1a hn1er av9,ansaC1e a'f&n,11 
,fylls eJ av ;;009,•tsmonagar,n 

Ceoilia Hallin och 

t datum 

med sig, 

har samma 

I signatur 

fram till T-Centralen, Där gick 

hemtelefonnummer som E, 

n Fons•blld 
20 Tagit del Q � L/ ..s O c::;_ 
Span1ngs.ehtf I 8itr s;paningschef I ReglS1ra10, 
Signatur ' 

I 
Signalur 

I 
Signalur 

ta. ( 
24 Färdigbearbetat: datum I 2.S Spancrief: s1gn 

Eit 1: Till ong,na1pa,m f• n,.fofJd) 


