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01 Pol,sd,slrikl dar uppslaget motlagils) SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål 

Oi Avsn,tt 1 08 L::c1nce ... , 

Stockholm 
02 Arbelsenhat !6�8Z 

•------
L 

KK l 09 Plats för förturs-,tämpel 

03 Uppgiftsmollagare 04 telefon 

Krinso M Andersson 4132 
10 Broll med vilket uppslaget hör samman 

Mordet på Olof Palme 
12 Uppg llslamnarens efternamn och alla lornamn (' ralt lol1d 

05 datum 06 klockan 

870223 12.50 
1

11 Spaningsuppslagel lämnat 
7 vid person-

n XI ligt besök per telefon 
tdllalsnamne1 markeras, 

n per brev n 
I F-år I -månl -dag I -nr 

�allgren, JAN Christer 57 03 09 
13 Yrke/lilel 

1
14 Postadress (uldeln,ngsadress och or1saaressJ. telefon bostaden 

vaktmäster Foqdevreten 10, nb, Stockholm, tfn 33 62 74 
15 ArD<!tsptats 1arbelsg,vare postadress och telefon arbelet) 

Karolinska sjukhuset, tfn 736 18 90. 
16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 

7 ��::��nkt 

n fordon ��r;;; ___ ��-?)-�� n_� �----:l·�-�------�-<:J-�-�-�-� t __ -�-�-�---�-�-�-�-�-�- L_��-� z ____ p _� _____________ _ 

7 n 
Kvällen den 28 februari 1986 

gods 
te I sak. (anteckna först kind persons yrke, namn, lödalsatid, bostad, telelon och arbetsgivare - okind persons kön, ålder, signalement och klädsel -

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, färg m m samt annat gods med noggrann beskrivning_ Därefter övriga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter for tider och platser samt bedömning av uppgittslämnarens trovärdighet och ev sprit• eller narkolikapäverkan) 

Hallgren uppger att han är kamrat till Bertil Lantz som jobbar på 

Grand. De har träffats genom att båda arbetar som vaktmäster på KS. 

C Den 28 februari ringde Lants från biografen hem till Hallgren som 
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var ensam i bostaden. Lantz ville tala om tipset som Hallgren hade 

lämnat in. Lantz berättade också att Olof PAlme var på biografen och 

Hallgrens reflektion var endast " Jasså, har �an ingen video". Själv 

satt han nämligen och såg filmen LI-båten på video. Han tyckte inte hel 

ler att det var säsrskilt intressant att Palme var på Grand utan han 

återgick till sin videofilm direkt efter att han av;lutat samtalet 

med Lantz. Han uppger att han inte ringde upp någon och berättade 

om Palme och han blev inte heller uppringd av någon. 

Vid 23-tiden var hans film slut och han gick då och lade sig. Han upp

skattar att samtalet från Lantz kom vid 21-tiden men är ganska osäker 

på den uppgiften. 

Hallgren omtalar också att han fått veta av Lantz att denne skulle 

på förhör hos polisen på fredagen så han var inte direkt oförberedd 

när han själv blev kallad på måndagen. 

På morgonen den 1 mars steg han upp vid 7-tiden för att han skulle 

jobba. När han satte på radion fick han höra att Olof Palme hade blivit 

mördad och hai. satte då också på TV:n. Därefter ringde han till Lantz 

och berättade vad som hänt. Lantz som dubbeljobbar var mycket trött 

och yrvaken. Efter samtalet med Lantz gick Hallgren till jobbet som 

vanligt. 
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19 Ovanstående uppslag �!�"181:)� f.� 

21 
� ' 8 , 

I 
Signalur 

I 
Signal r 

7 anknyter till uppslag nr ""' fr,e,-,6 RJ'.. 
22 Reg,slrerat: 

1
23 Arandel tilldelat I datum I s1gna1ur I 24 Fard,gbearbetat. datum I 25 Spa chef s1gn 

Signalur 

Mea feta t,n,er avgransade avsn It 
:fvlls er av uppg,!tsmotlaga en 

Ex 1 T or g na oarm 'lr-foljd) 



103 
01 Pol,sd,strikt" S,d nr 

Stockholm 
SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 7 Avsn,tt 08 Lopande nr 

02 Arbecsenhet" 

KK l 
03 Upprattat(d) av• telefon• 

Krinsp M ANdersson 
09 Brott med v1lke1 uppgiften hor samman• 

Mordet på Olof Palme 
10 sak 

L 
04 Fortsatt- I Uppg,ltslamnare (efcernamn ocn fornamnI 

x ningsblad Ha 11 ren , Jan C h r is t er 
05 

Forhorsprot 

06 I Utskroflsdatum 

7 Promemor1a 8 7 0 2 2 3 

Beträffande sin egen polistiska inställning uppger HAllgren att han 

inte är säskilt politiskt intresserad och att han röstat på social

demokraterna vid de senaste valen. Han har inga kamrater som är po

litiskt egagerade varken inom de etablerade partierna eller i några 

ytterlighetspartier. Hallgren uppger att om han träffar människor 

som börjar prata om politik lyssnar han inte eftersom han tycker att 

de tär s å ointressant. 

På fråga om han k. nner LArs-Göran Eriksson säger han att han gör det 

det genom KS där Eriksson har arbetat tidigare. Erikssons prat har 

han inte fäst sig vid eftersom han vet att Eriksson bara pratar och att 

det aldrig blir något med det Erksson säger. Han brukar till exempel 

säga till Hallgren att denne skall sluta jobba och göra något viktigare 

och det är Hallgren ganska trött på att höra. _Själv byter Erksson jobb 

ibland men Hallgren kan inte inse att det blir så annorlund för det. 

Han säger sig inte känna till BSS-rörelsen överhuvudtaget och har inte 

hört att Eriksson skulle vara engagerad där. 

På fråga om han har kompisar som är vapen och militärintresserade upp

ger att det skulle vara Lantz i så fall men det känner väl polisen 

redan till. 

Han säger sig för övrigt leva en lugn tillvaro. Han bor ensam och är 

sällan ute med några kamrater på krogar eller liknande eftersom han 

inte tycker om att dricka sprit. Han lägger ned sina pengar på foto

grafering och har det som sin främsta hobby. Tidigare har han spelat 

trumma i olika band men har slutat med det på grund av svårigheter 

med repetionslokaler. 

Hans närmaste vänner uppger han vara ett par med barn som heter Anders 

§ och Lena Alexander. Ar,ders är en gammal kompis från lumpen och har 

§ flyttat till Stockholm från Hallstahammar. 
� Eriksson träffar han kanske en gång i halvåret då de ser video till-

i samman . 
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' Ifylls er om blanketten anvands som fonsattn,ngsblad E• 1 Till o,,;;i<1aloarm <, nr-folJd) 


