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01 Poli,dislrlkl (dir upp1l•get mottaglt1) SPANINGSUPPSLAG 01 Avsn,n 08 looanoe nr 
Stockholm 

· m · Ätbe:,s ·en ·,;ei ·· · · · ·· · · · ·· · · · ··· · · · ·· · · · · 
I grövre brottmAI C: /ö96 -( 

� .. J ... . . .............. 09 Plals för förturnlimpel 
03 Uppgiflsmottaga,e 04 ta1alon 

UTe1110/ JaAas•n . -·- 41 'lh 

06 datum 

860312 
os kloctan 

438 
0909 

10 81ot1 mad vl1kt1 upp.,laget l'lör samman 
Mordet &T Palme 

I " Spanlng,upp,11gat !Amnot "il vid person, n 
llgt besök per telefon n parbrev n 12 Uppgif1slåmnarens efternamn oc;h alla IOtnamn (i riU följd, tilltalsnamnet markeras) 

Rytteretål, Ul.rilca 
I F-ä.r I -mani •dag I -nr 

68 06 06 - 7861 13 Ytkt/tilel 114 Postadress (utdelnir-.gudress OCl'I ortsadress). IeIaton bostaden 

Sel!ag-Täge 24, 141 45 HUDDINGE, t!.11 174 45 60 15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet) 

17 HtndtlN (kort nibrloenng t ex iakttagelse ev peraon. fordon, gods, skottlossning •te med angivande •v lid 16 Uppslaget avser 7 misstänkt oeh plats) 
person n fordon ........................ l.ak.tiagel.eex .. g.�or.4&. . .1 .. ■a11ba.11& .. -d .. ,mo.r.de.t .. a..-.. ;p�1111e-

7 gods 
18 1 uk. (ant•ckna 16m kind persons ytQ, namn, t&ielsetid ,  bostad ,  telefon och arbetsgfvar• - � � k6n , lider, aignalement och klldul -berOrt fordons rtg n r ,  fabrikat, typ ,  tramodell. firp, m m  -;amt annat goda med no3:grann betkrlvninff · lrefter 6vrlga Hkup� ifter med angivande av ev hillpunkttr för tider och platser Hmt btdOmn ng av uppgifl&llmnarens trovlr igh•t och ev apr t• ell•r narkotlkaptv•rkan 

UPPFÖLJNING AV B 1096 

Ulrika berättar att hon tillsammans med Susanne Karlsson 
besökt biografen Rialto som också ligger på Sveavägen. 
Biografen ligger på andra sidan förhåi.lande till Grand, 
och något 1 ängre ner mot Sveaplan. 

gång kring klockan 23 tror Ulrika. 

·filmen 

På sin 

slutade . .. gangvag 

någon 

in mot 
stan så gick flickorna över Sveavägen för att besöka 
Mac Donalds. Mac Donalds ligger i korsningen Sveavägen 
Odengatan. flickorna blev kvar inne på Mac Donalds fem -
tio minuter. Vad klockan var då de lämnade Mac Donalds 
är osäkert, men klockan var en bit över 23.00. Ulrika 
berättar att hon och Susanne gick på den högra gångbanan 

-

i riktning mot Sergelstorg, på Sveavägen. De två flickorna 
gick och t it  tade i olika skyltfönster. De tänkte inte på 
om de såg nå got ovan! i gt. Ulrika 

berättar att då de p ro-... .. 
menerade mot Sergels torg .. 

sa kom de fram till Grand, bio-
grafen Grand. Där stannade hon och Susanne till en liten 
stund och pratade bland annat om att Ulrika tidigare sett 
filmen Mozart. Hon kan inte säga om filmen vid det här läget 
var slut, men hon drar sig dock till minnes att utanför bio-
grafen fanns ett antal människor som prata med varandr.a plus 

att det fanns människor inne i foajen till biografen. Dessa 

verkade också samtala med varandra. Med anledning av dessa 

19 OvanstAende uppslag 20 Tagit del 
n Forts-blad 

7 kan anknyta till uppSlag nr 
21 

Spa ningschef ( Sitt ispanlngschet I Regi&trator 

7 anknyter till upp,lag nr 
22 Aeg1suera1: 

Signatur 123 Ärendet lill dtlat 

Mee feta lln1e, ov;ransaoc avsnitt 1!yHs OJ av upo91ftsmonaQaren 

ldelum I & 1gna 1ur 

Signa1ur 
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Signatu r  
I 
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24 Ftrdigbearbeta t: datum I 25 Spanchtl: a1gn 

Ex 1: Till originalpärm (i n r -fö!Jd) 
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SuJ n, 439 
08 lopa.nde n, 

1eleton' 04 Fonsäu. lxJ ningsblad 
I Upp9,11s1amn;,,e 1etterm1mn ocn lo,namnJ 

09 Btott med villll:e1 uppglf11n hö, ••ml'l\ln• •• Rytterstål 
06 

10 I Uik 
n Föthorsp,01 7 Promemoria 

0 

iakttagelser så menar Ulrika att filmen nog hade slutat. 

Här utanför tycktes inte Ulrika heller se något som inte 

stämde in med det vanliga så att säga. 

Då flickorna fortsatte sin promenad in mot Sergelstorg på 

samma sida av Sveavägen som tidigare, så i jämnhöjd med 

Adolf Fredriks Kyrkogata och en korvkiosk som finns där 

träffade de två flickorna en bekant till Susanne. Med 

denna person samtalade de i några minuter. Uppskattnings

vis cirka tre minuter. Denne mansperson fortsatte sin 

promenad ner mot Mac Donalds. Alltså den som är belägen 

korsningen Odengatan - Sveavägen. 

Ulrika berättar att hon och Susanne fortsatte sin gång mot 

Sergelstorg. De passerade Tunnelgatan och hade gått fem -

tio meter ytterligare efter korsningen då hon hörde två 

snabba skott. Hon berättar spontant att skotten small i 

så rask följd att hon inte ens hann vrida huvudet till 

vänster för att se vad som hänt. Hon var även osäker om det 

var skott. 

F: Förhörsledaren 

R= Rytterstål 

F: Vad såg du då du vände på huvudet? 

R: Jag såg hur någon sprang upp i gränden, men jag hann 

inte se hur han såg ut, men att han var mörkklädd såg 

jag. 

F: Du säger gränden nu, är det samma gata som den gatan 

du tidigare gick över, Tunnelgatan? 

R: Ja. 

F: Såg du något speciellt på den personen? 

• lfvlls •J om bl1nlreue" anv1n.ds som lonunn11•1gsblad ,  Ex 1: Till originalpärm (i nr.följd) 
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09 e,ou med vilke1 uppgihen r.ö, umman• 
Rvtterstål 

I Vtskri ltsoatum 

10 luk 
n F6rhörspro1 7 P,omemoria 
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R: Nej jag hann inte se alls så mycket, det var liksom 

bara att han var mörkklädd. 

F: Berätta det du såg. 

R: Ja jag vände mig om, jag tittade först på offret då 

som var Palme här då. 

f: Du visste inte vem offret var i det här läget? 

R: Nej det såg jag inte, så tittade jag dit, sen tittade 

F : 

R: 

f: 

R: 

f: 

R: 

f: 

R: 

F : 

R: 

f : 

R : 

F : 

R: 

f: 

R: 

jag liksom runt omkring, för man tittar ju först på 

offret. Då såg jag att det var någon som sprang iväg 

upp i gränden. 

Vad hände med offret? 

Han föll ihop. 

Såg du det? 

Nej jag kommer inte ihåg, men jag tror att han var så 

här halvvägs nere. 

Han var på väg ner? 

Ja. 

När du ser den här mannen springa ifrån offret, hur 

långt ifrån befinner han sig då? 

Cirka två meter tror jag, han måste nog ha varit nära 

han sköt. 

Såg du något speciellt med hans kläder? 

Nej bara att det var mörkt . 

Kan du säga om han hade lång eller kort jacka, om han 

hade någon huvudbonad? 

Det tänkte jag inte på. Jag tror att det var, det 

fladdrade till liksom, om det var en jacka som var upp

knäppt eller . . .  

Kan det ha varit en lång eller kort jacka, har du tänkt 

på det här efter händelsen? 

Jag har tänkt på det. 

Förutom det du har läst i tidningen och sett på TV, dina 

egna tankar? 

Klart jag har ju blivit lite påverkad också, en del säger 

· llylls e1 om blan.teu,n används som lonsaumngtblad. 
Ex 1: Till originaJpärm (i nr-följd} 
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09 B,ott mod vilket 1,1ppgit1en hår ummen• 
Rytterstål 

OS 

106 
I Utskrilt$da1um 

10 juk. 
l7 Forhorsprol 7 P,omemoria 

0 

att det var en halvlång jacka, ja det kanske det var 

då tänkte jag. Jag tänkte bara på att det var mörkt 

från början. 

F: Den minnesbilden du har det är att han var mörkklädd 

och att du såg någonting fladdra till? 

R: Ja. 

F: Kunde du se om det var jackan som fladdrade till? 

R: Ja det måste det ha varit i sådana fall. 

F: Men du är inte säker på om den var lång eller kort? 

R: Nej, halvlång kanske. 

F: Vad innebär halvlång? 

R: Så här, hit till . . . .  

F: Du visar ner på halva låret ungefär. Såg du om han hade 

någon huvudbonad? 

R: Nej, det var så mörkt också. 

F: Kunde du se om han bar på någonting? 

R: Nej det kunde jag inte se. 

F:  Var det fler personer i närheten av paret Palme? 

R: Jag tänkte faktiskt aldrig på det, men det blev ju så 

att man tittade på han som trillade ihop då. 

F: Såg du om det var några flera som sprang upp i den här 

gränden, eller var det en ensammen som sprang? 

R: Ja jag hörde senare att det var någon som sprang efter, 

men jag såg inte. 

F: Men det såg inte du? 

R: Nej. 

F: Du har sagt nu, eller berättat för oss det du har sett 

av det hela, inte vad du har hört av andra, utan vi vill 

ha din berättelse. 

R: Det är vad jag har sett. 

F: Efter det här du ser offret falla ihop, du ser mannen 

springa iväg, gick du över gatan då? 

R: Ja, vi sprang över direkt, vi tänkte att vi skulle 

försöka hjälpa till då . 

441 
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F: Fick du då höra någonting speciellt? 

R: Nej inte direkt, men när vi kom över så hade det kommit 

dom där två tjejerna så var det någon kille. Om vi hade 

kunnat hjälpa till eller så där, men då skulle vi kanske 

bara varit i vägen. 

F: Såg du någon person i täckjacka? 

R: Nej det tänkte jag inte på. 

Hon berättar rent spontant att hon tror att gärningsmannen 

Palmes mördare sprang upp på den högra sidan av Tunnelgatan 

då han försvann in i gränden. Ulrika tillfrågas vidare om hon 

möjligtvis såg gärningsmannen eller någon person springa upp 

för trapporna, till detta säger hon nej, och att hon även 

tänkte på att detta kanske är en galning så han skjuter mot 

oss. HOn säger även att det var bäcksvart och mörkt ute så 

man ej heller kunde se något. 

F: I vilket läge fick du reda på att det var Palme som blivit 

skjuten? 

R: Det var när Lisbet Palme själv sa att "ser ni inte att 

det är min Palme som har blivit skjuten''. 

F: Hon sa det för personerna runt omkring? 

R: Ja, till ambulansförarna och poliserna. 

F: Förhöret slut klockan 09.28 . 

Som ovan 

Inge Uvemo 

krinsp 

Seth Jansson 

krinsp 

• ll)'/11 •1 om bl&nkenen anvtlnds som lonsli11nin91bl&d. Ex 1: Till originalpärm (i nr.följd) 
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Ulrika Ryttestål promenerade Sveavägen söderut, på den västra 

trottoaren, i sällskap med Susanne Karlsson. När de kommit 18 

meter söder om korsningen med Tunnelgatan, hördes 2 smällar i 

snabb följd. Ryttestål vände sig om och såg en person som fallit 

ihop. En kvinna böjde sig ned. Ett par meter ifrån dem avlägsnade 

sig en tredje person springande. 

Personen i bildens högra nedra del markerar Ulrika Rytteståls 

position vid iaktagelsen. 
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Händelseförloppet fotograferat från Ulrika Rytteståls position. 


