
.., 

"' 
u ,. 
,:: 
cii 
-" 
.:; 

"' 
M 

0 

.., 

.. 
... .., .., 

"' 

0 

M 
a, 

01 Polisdistrikt (dår uppslaget mottagits) SPANINGS UPPSLAG 
Stockholm I grövre brottmål 

··öi · Ärt>iitiiäi,tiöi - · · · ··· · ·· ····•········· ··· 

KK 1 
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·····-----------·-

04 tetefon 05 datum 06 klockan 

Monica Andersson 4132 860308 14.10 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mord I Palme 
1

11 Spaningsuppslaget lämnat 

7 vid person- fij 
ligt besök per telefon 

12 Uppgittslamnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd, t1lltalsnamnet markeras! 

Wahlberg, Ka.ri� MARGARETA 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress1. telefon bostaden 

Främlingsvägen..1} 126 48 Hägers ten, tfn 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telefon arbetet) 

Skapa i gszn tfn 20 33 17 

178 
07 Avsn,lt 08 Lbpande nr 

L �2(),,. 
09 Ptats tör törtu,sstAmpel 

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

61 04 15 

19 38 53. 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 

7 misstllnkt n fordon 
och plats) 

person 
-----------------------------········· .......... ----------------------...... ············ ----------------------------....... - ···-····-·····---

7 gods n 
18 I sak (Q"teckna fl!rst kind persons yrke, namn, födelsetid, bostad. teleton och arbetsgivare - okänd gerson1 kön, ålder, s,gnalement och k'ädsel -

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, lår? m m samt annat gods rr.ed nogg,�,n beskrivning. ärelter ovriga sakui:;pgifte• med ang,vande a, 
ev hållounkter tör tider och platsar samt bedömning av uppgiltslåmnarens trovärd,ghel och ev sprit- eller narkotikapåverkan) 

Wahlberg var på Grand tillsa.lllDa.ns med sin pojkvän Bino Ca ta.sus. Hji kom till 

Grand lite över 21 och hennes pojkvän Bino stod och väntade i foa.jen. De gick 

sedan till Seven-Eleven på Sveavägen och Balllllade. Detta liggef längre no::t:tv.tt 

på Sveavlgen. De gick sedan tillbaka och ställde sig i foajen och mötte då 

John Svensson. Wahlberg uppger att de innan de gick ut såg Palme i biljettkön 

bland en massa folk. När de kom tillbaka stod Palme och kö;ete choklad vid chokl 

disken och han var då ensam. Margareta Wahlberg och Bino gick sedan in till sin 

platser på bänk 1� till vä och kollade in var Palme satte sig. De såg honom när 

han stod vid sin plats. Från sin plats kunde de sedan se Palme men säger att de 

inte lade märke till något annat speciellt undr filmens gång. �akom dem satt en 
ensam man som de talade lite med om att han satt alleles ensam. De satt på plat 
248 och.Ml_ enl beskrivn. l·iannen satt :Qå, 2j5. Han beskrives ca 45 år, av medel 

längd, s-l och med trått hår och skägg. Framför dem satt en mörkt ungt par som 
möjligen kunde vara från la:ii:tn&m•rikao 

Efter filmen satt de kvar länge och titta.de på texten och när de 12assera.d� fa.lm 

på vägen ut stod han upp och Bino stötte emot honom lite. Ingen kommentar fälld 
dock om detta. De gick sedan direkt ut och ställde sig utanför och väntade. De 
lade märke till en silverfärgad Volvo precis utanför och tänkte att det säkert 
var Palmes bil. När Palme kommer ut stannar han och Lisbet till Erecis utanför 
dörrarna.och 12:matade med någon som Wahlberg inte kunde vem det var. Till Wahlber 

,förvåning fortsatte han sedan tillsammans med Lisbet gående Sveavägen söderut • 
De kunde se honom ca 30 meter fr�n biografen innan de tittade obrt. P.aret Palme 
gick då 1k slutet av en klunga folk med 3-4 peraoner bakom sig. Wahlbe=g noterad 
inget speciellt med dessa 3-4 personer och kan inte beskriva dem. Hon beskriver 
att det var en vänlig stämnin� på bion med folk överallt som log mot n Forts-blad 
19 Ovanstående uppslag 

n kan anknyta till uppslag nr 
21 

7 anknyter t,11 uppslag nr 
22 Reg,strerat. 

S1gnarur 1
23 Arendet lllldelat I dalum I s gnatur 

20 Tag,t del 

Spaningschef 
s,gnr11u, 

I 81tr siµ,,,ngschel I Reg,strator 

fr7J, fll I 
S,gnalur 

24 Fard,gbearbetat da:um 

'd'C03"'6 
I 25 Spanchel s,gn 
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Med fela I n;er avgransade avsn1t1 
,tylls e1 av uppg,ttsmottagaren 

Ex 1 T,, o, g,nalparm (, nr-lol1d) 
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01 Pohsd,strikt' 

Stockholm 
02 Aroetsenhet' 

KK 1 

SPANINGSUPPSLAG 

I grövre brottmål 

179 
Std nr 

07 Avsn,11 
I 

08 Lopande nr 

03 Uppratlat ( d) av· telefon• 04 Fortsatt- I Uppg,llslamnare (efternamn ocn lo;nam�j 

�__.......___.,...,-_._.s'-"'-'��--=-i.......,.._ _________ ,:::;J ning
s

blad 
09 Brott med vtlket uppg,flen hor samman• 05 

Mord 
10 sak 

Palme. 

Palme F orhorsprot 860 08 

Wahlberg och �ojkvännen gick sedan över Sveavägen och in på Te��rgatan och 

fran till puben Tre backar. Det var fullsatt på Tre backar så de gick bara 

in och kollade och sedan ut igen och fram till tpbanestationen på H Svea

vägens östra sida. Under den perioden såg de inget speciellt som de no�erade. 
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