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KK1 09 Plal, tör törturaatl.mpel .. å.:i UPiiQiffSffiöttäg·åre···. · · ·· .......... °" telefon OS datum 0$ kfoekan 
L Bor,11;ström 4155 86-03-14 0915 10 Brou med Vuket uppslaget 111.1r ,amman I " Spaningsuppstagot t•mnat 
Palme 7 vid person. fil 

n per brev n ligt besök . per talelon 12 UppgiflSl.imnarens et1ernamn och alla förnamn f• råu följd . tillta lsnamnet mark:eras1 I . - -ar I •må.ni •dag I •nr 
Larsson, SUSANNE llisabeth 63 08 02 7140 13 Yrlce/lllel , ,.. Postedress (utae1n1ngudreu och orlsadress) ,  telefon bostaden stanspperatris Vulcanuegatan 2, 113 21 Stockholm, tel. 31 13 92 1s Arbe1.sp1a1s (arbe1sg1vare. postaoress och telefon arbelet) 
BankRirot1 teL 08/ 51 31 51 16 Uppslaget avs.er 17 HindelH (kort rubricering tex 1aJct'lagtlH av person, lordon, gods, skotuouning etc med angivande av lid och plats) 

t. 

7 miHtånkt n fordon peraon _lgl11_t1t� ... !itl.:t .. :vJ�.l�!!.t ... 11()_ .. f!.J11.s ... �c.l;l .. '1.�1i.t.J .l;l!!t;i.!t.bJL.P.å .. t11,t;1g!!lS1!. 
Pb 7 gods n 

Bl'N 656, Opel -73 gul (senapsgul) 18 1 sak. (Inteckna 16rst kind penon• l..rkt, namn. födalselid, bosted, telefon oeh arbetsgivare - oklnd gr,::• kOn, Alder, slgnalemtnl och klAdsel -berDrt fordon, teg nr , labrikal, typ, t1m0dtll, fir9 m m  ;1mt e.nnat gods med noggrann ti.akrivnlnPi. iretter 6vrir sakuppgiNer me-d angivande av ev hållpunkter tör tider och platser sa.ml bed6mnrng av uppgif1.&låmnaren$ trovärdighet och tv apr I• eller narkoti apAverkan) 
Susanne Lereeon tog ut pengar ur bankomaten Tunnelgatan-Sveavägen kl 23,17 enligt kontroll. 

Hon uppger sig ha suttit i Knut Morelius senepegula Opel av gammal modell som stod på Tunnelgaten i riktning mot Sveavägen. 
Knut Moreliue satt vid ratten och förutom Susanne fe110s Sven Erik Rolfart i bilene baksäte, De väntade på Helena eom hade ein plete fram bredvid Morelius, Helena var på väg från bankomaten när ekotten hördes, 
Lareeon tittade inte till direkt vid skottloeeningen för hon tänkte att det 
var en föreen8' nyårsemäll bare. Larsson var inte precis nykter heller. 
Larsson tittade mot pleteen för smällarna och såg precis hur en person rasade ihop och en person eom hon 
Tunnelgatan bort, 

såg ryggen på eprang nå gra meter ifrån på väg 
ö••erut. 

Hon eåg att den som sprang var iklädd mörk halvlång rock, vilket är all t hon kan beskriva. Hon kan inte ens säga om det v11r man eller kvinna som sprang och ingen eom helst ytterli!,are be-skrivning än mörk halvrång rock. 
Hon bedömer att det ver relativt 
bort. 

ljust på. p le te.an eftersom hon såg ända dit 

Bon varseblev först när Knut Morelius sade ett någon blev skjuten att det rörde sig sådant, om När hon hörde emällarna satt hon och just tittade bakåt genom bakrutan och när Knut Morelius nämnde detta så såg hon framåt och just då rasade personen 6hop, Hon lllllllv..i••• har inte minne av hon kan ha 
sett av personer eller fordon i 

något 
deras egen omgivning, 

Omedelbart efter det personen föll observerade hon att det var troligen fyra 
personer som låg ner på gatan intill 80 tarlbil som etod där precis efteråt. 
Hon tänkte inte på om det fanns andre personer intill som inte backen. Bon har inte heller observerat eventuella 

låg på 
personer intill bankomaten där hon kort innan befunnit sig. 

Ganska kort efteråt sedan 
på 

�
n och söierut 
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0935 
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Inge observerade· bilar. 
Helene kommit in i bilen körde de från platsen, ut 

till Sergels-Torgs-rondellen och vidare. 

Uppläst och godkänt, Rolfart är chaufför på postgirot 
och bor tel. 35 00 15 okänd adress, Sollentn,

•· Forts-blad 20 Tagit del $paning&eht1 I Bitr spaningschef I Registrator S1gn.111u, , Signa lur I Signalur I datum I $1gn.atur 24 Flrdfgbearbetal: dl1Um I � Spanchet: .slgn 
Ex. 1. Till originalpSrm (i nr•följd) 


