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01 Polisdistrikt (dilr uppslaget mottagits) 

... S 1;.Q q�h9.l.i;g __ .................... 
02 Arbatsanhat 

... KK ... 1. ................ ····•··········· 
03 Uppglttsmottagara 04 telefon 

lU .Tnh::iTIRAnTI 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mord Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 08 klockan 

A�() :l\()1 21 �() 
111 Spanlngsuppslaget lämnat 
7 vid person- � 

ligt besök X par telefon 
12 Uppg,ftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd. tilltalsnamnet markeras) 

Korhonen. Anneli 
13 Yrke/tllel 114 Postadress (utdelningsadrass och ortsadress), telefon bostaden 

Rinkeb�svängen 113 1 103 S�åna 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telefon arbetet) 

07 Avsnitt 08 Lopanoe nr 

� :Sf,b 
09 Plats för lörtursstllmpel 

n par brev n 
I F-Ar I -mån I -dag I -nr 

Tfn 36 15 68 

16 Uppslaget avser 17 HAndelsa (kort rubrtcertng t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, akottlossnlng etc med angivande av tid 
och plats) 7 misstlnkt 

person n fordon --------------------------------------------------------------------------------------------------------------· -·-··············-·-········--

7 gods n 
18 I sak. (anteckna fflrat lllnd penona yrke, namn, f6dal111tld, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd ena k6n, ålder, algnalemant och klAdsal -

berOrt fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, Il� m m samt annat gods mad no3igrann beskrlvnlnPt. lreflar övrl�a sakupp�lfler mad angivande av 
ev hållpunkter för tider och platsar samt badOmn ng av uppgiflslAmnarens trovAr lghet och ev spr t- eller narkotl apAverkan 

Korhonen och hennes väninna var på Grand bio i går kväll och såg den ryska 
filmen Gå och Se. Filmen började 2045 och Korhonen vet int• när den slutade, fö r 

hon hade ingen klocka. Innen de lämnade biogafen uppsökte de toaletten. 

()
När de kom ut i foajen var det helt tommt. Utanför stod det en man som hade 
blå Jacka och ke;es och han stirrade sl hemskt att de fick en obehaglig känsla. 

Haa'.e troli�en �laa��on. 
Korhonen tror att on ev. skulle junna känna igen !!lannen. 

i:-;_::rnyad te 1 efor.kontak t ;,1er Korhonen månda0en ren 3 111ars klockan 2�.0(l. Korlionen var � 
tic'.]rafen ti 11 sa::·mans :· .. ed en vänninc'., ��ar3areta Storhök. Korhonen tiar kontrollerat r.,e 
bio�rafen när fi lr.ien slutade. enligt uppsift från biografpersonalen var fiken slut 
klockåB 23.C7. 
N:frfi 1;-::en slutade sick Korhonen oc h Störhölt ut i biografens foaje. Vorhrnen 5:år in p 

toaletter., medan Storhcik väntar i foajen. Yorhoner är på toaletten i högst fen minute 
'.'-,är K0rhonen kon:mer ti 11 bllka ut ; foajen är det foHtomt, sånär sc:.1 pA Stcrhrl{, '.(orlio 
lägeer n:ärke till till en rnan

2 
soM står omeldebart utanför biografons antrednrrar. 1)(5 

rarna är av glas. Yorhonen lägger märke ti 11 maneen av den anlednin�en att rian stirra 
s.å konstiqt oenom dörren och in i foajen. Korhonen och Storhög läMnar cioQrafer. och g 
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ut på Sveavägen och denna ti 11 höger upp till Kungsgatan octi vidare Kungs�atan ti 11 
år 
r,-h' 

�er n,ot Drottninggatan. När Korhonen och Storhc-g lämnar biografen: står 'llannen kvar. 
Si �ina 1 ement: 35-45 är

a 
cirka 170 - 17� crr. lån�. ordinär kroo�s�nad nåoot rul"g över 

�agen, troliaen cendrefärgat hår, alldagligt utseende. 
X 

Iklädd: Blå 3/4 kvartsjacka, ganska tjock vaddfyl 1 d, s kär:l'B11ÖS sa typ keps, troli0en �, 
ögon, bär inget i händerna troligen händerna i jackfickorna. 
Det mest iögonfallande var mannens stirrande blick och att han tycktes vänta på någon 

Kan Korhonen eller /och väninnan lämna ytterligare upplysningar ? 
n Forts-blad 

19 Ovanstående uppslag 20 Tagit dal 'l'� � � o l 
7 kan anknyta till uppslag nr Spanlngactlef I Bltr spaningschef I Registrator 

21 signatur '- I Signatur I Signatur 

7 anknyter 1111 uppslag nr .(_ { 
22 Registrerat: I datum I signatur 24 Färdigbearbetat: datum I 25 Spanchel: sign 123 Arendet tllldalet 

Signatur 
komm 8 860303 Re 

Med leta linjer avgränsade avsnitt 
ifylls e1 av uppgiftsmottagaren 

Ex 1 Till onginalparm (i nr-töl1d) 

as-


