
,r
. � 

., 

01 Polisdl!otrlk1 (dAr uppslaget monao1ts) 

Stockholm 
· öf ;;r1:ie·,s·•nhti · · • · · ·· · · ·· · ·· ··· · ·· · ·· · · ·· 

KK 1 
.. cii ·uppgiNSfnOii.Siåri.' .. · · · ·· ........... 04 telefon 

Monica Andersson 
10 Bron med vllket upp11101t hOr .. mman 
Balme 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmil 

05 datum 08 klockan 
06-0�-01 09.20 I " S p a n i n g a u p p a f a go t  t l m n a t  

7 vid �raon- fX7 
llgt bnok per telefon 

12 uppglttshimnaren, ettemamn och alla förnamn (i ritt följd, lilllalsnamnat markeras) 
Morelius, Knut INGE Börje 
13 Yrteftllel I " Posudreu (utdelnlngsadress ocn orta.adresa), telefon bOstaden 

musikläzzEe Kubbegatan 34, 123 54 Farsta, tfn 
1s; Arbetspla ts (arbetagivue. oostedress och telefon a.rt>etet} 
Komm. musikskolan, 

64 

�c; 
07 Avsnln 08 USp.ande nr 

.E" /ö':? 
09 Plats IOr för1ursatlmpel 

n per b1av n 
I F-tr I -mtnl •d� I -nr 

54 07 08 5074 

19 13 

11 Uppalai,tt avaer 17 AlndalM (kort ntbrtcertrng tex iaJttt.aQtl-M ev peraon, fordon, gode ,  akottloanlng •te mtd anglvand• av tid 
ocnp

l

nl 7 mintlnk1 
p a no n  n fordon ······················ ··················•··••······-·························································································· 

7gods n 
11 1 tak .  �eckna tom lclnCI peraont � nern n ,  f&de!Mt.ld, 6ö,tac1. telefon oeh arbetaglva.r• -oflllld g:: k.6n, lid«, al onai.ment oeh klldHt -

1Mr6tt OM reg nr, fabrikat, typ, Il, tl;P, m m  �mt annat Ooda med �grann belkrl vnJ�. �lf'tef mtd angivand e av 
ev hAllpunkter 16r tider och platMr Hmt btdamn ng av uppglttsllmnare.na trovir lghel och ..,, ep 1· _...., 

Morelius uppger att han satt i sin bil på �nelgatan strax efter korsningen 
med Olof aga tan, Han fästmö hade gått till poiten och han satt och väntade på 
henne, Han ser två personer komma gående pl trottoaren på Svevägen ö.,stra del 
i rJktning mot Sergels torg. Han ser sedtan en man komma upp bredvid dessa båda 
personer bakitfti, Strax efter hörde ha.n två skott gä av och såg hu:t det 
blixtrade till och en människa föll oakull, Den man som kommit ifatt de andra 
två sprang sedan 'funnelga tan österut. Han hörde sedan hur kvinnan skrek och 
en taxi svängde U:PP framför dem. 

Beträffande mannen uppger Morelius att han ej eåg mannens ansikte, men att ha n 

var iklädd en mörk rock, längre än jacka, mörk mössa och att han var längfe 

6 

än de andra tvä personerna. Genom hans sätt att röra sig fick Morelius en kän sla. 

av att mannen var --- 30-40 är, 

Beträffande tidpunkten uppger N
0

relius att 
det 2},18, Fästmöns namn är Helena 

Domus, Vällingby. 

19 Ovanst&ende uppalag 

h ka n anknyta till uppalag nr 
21 

7 anknyter Ull uppslag nr 
22 Registrerat: 

Sfgnuur ' 
23 A.r•ndtl lllldelat 

�ea '•�• linjer avgrlnHde avsnitt ifylls •• av uppgihsmottege,en 

.E; 4,y/,, /t,141 

I darum 

Lähde, 

I aig:na1ur 

på fästaöns kvitto från posten stå r 
tfn 87 52 09 och arb. 37 25 60. 

n Forta-blld 
a, 

Tag

l

lde

l

'fV

" 

JI.)' 

/ 

Spaninoa.ch., I Bitr 1panlng•Ch•I f Regf1trator 
signat"{ 

, 
Signatur 

I 
Signatur 

41 
:N Flrdfgbtarbetat: da tum I 25 spanch.,: sign 

Ex 1: Till origfnalpär(.Tl (i nr-föli 


