
.; I 

z 

01 Poll1dls1rlkt tdAt uppst1ge1 mottagits) 
SPANINGSUPPSLAG 07 A.vsn111 08 lopane1e nr Stockholm I grövre brottm61 

� · ·02 · Ärt>e·,;sen ·i;ei ·· · · · · · 
··················· 

/0%-KK 1 09 Plats idr HSr1urastlmp11 ··••·············· 
46 

. ·03·. iiPP9iffs' ,Tiöiiåg·åre <M tele!on 05 datum 08 klockan 4 UTemo/ Janeeon inap 4136 860312 
10 Brott med "llket uppslaget .. .,r umman 

Mordet &T Palme 

09.30 

I " Spaningsuppslage1 limna, 
'vid person, n 

ligt bHiSk per telefon n per brev n 12 Uppgiltslamnerens elltrnamn ocn Jlla förnamn (i rån IOlJd. Ull1alsnamne1 markeras) I F-ar I •må.ni •deg I -nr 
Karle■on, Sueanne 68 12 10- 0086 13 Yrkeftitel 114 Po&tadress (uldtln,ngsadress och or1sadress), 1e1e1on bos1aaen 

Ing"l'llldeTägen 1 1 141 38 HUDDINGE, tfn 711 51 96 
15 Arbetsplats (ert>e1 sgiva,e. postadress och telefon arbe1e1) 

17 HlndtlH (kort rubricering t e x  ie.Jcttagelse av p,tl'$On, lordon, oocis, skottlossning etc med angivande av tid 16 Uppslaget avser 

7 mlsståtlkt oeh plat,} 
person n fordon .................... Ialtt�eleer __ gjorda,_ i __ eamband. me_d __ mordet. aT __ Palme ..... 

7oods n 
18 1 Hk .  fant&ekna 16rat kind per10iu ;.rke, namn, f6delset1<1, bostad, telefon och arbetsgivare - olr.lnd S::"'°"• kOn, lider. aign.element och k.!Adsel -berOrt fordon• ,ag nr. fabrikal. typ, rsmOdtll. fArp, m m  ;amt annat gods mo4 noJlgrann be,krlvninp .  lratter 6vrlg1 takuppgittar med angivande av ev htllpunkler lör tider och platser samt bad6mn ng av uppgiflslimnaren.s trov6r fghet och ev qmt• eller narkotlktl),Ml"U.n) 

UPPFÖLJNIN!i AV E 1096 

Samtalet börjar 09.30 med Susanne Karlsson. 

Susanne berättar att hon tillsamm.ans med Ulrika besökt bio-
grafen Rialto som ligger på Sveavägen, i närheten av Svea-
vägen och 0dengatan. Den biografen ligger på samma sida av 
Sveavägen som Palme blev nerskjuten pa. 

filmen slutade någon gång kring klockan 23. 00 varefter 
flickorna lämnade biografen och gjorde ett besök inne på 
Mac Donalds, som ligger i korsningen Sveavägen - Odengatan. 
flickorna korsade med andra ord Sveavägen för att komma till 
Mac Donalds. flickornas besök inne på Mac Donalds rörde sig 
om tre å fyra minuter. Därefter fortsatte de sin promenad 

på den gångbana där Mac Donalds ligger på, och in mot stadens 
City. Då flickorna kom fram till biografen Grand så stannade 

de där för att titta på bilder. Anledningen till detta uppe-
håll var att Ulrika varit där och sett den aktuella filmen, 

och då pratade flickorna om detta. 

Hon tror att även denna film slutat på 
• sag människor utanför biografen. På sin 

så säger Susanne 

19 Ovanst!ende uppslag 
7 kan anknyta till uppslag nr 
21 
7 anknyter till UPDslag nr 
22 R1g1slrera1: 

Signatur 123 ;o.,andel till delat 

Meo IP.!öl l,n1er a11gra .t\Ude avsl'lill dyl!S e1 a11 u1>pg1f!smo11,garen 

att de träffade på en 

I dalum I signatur 

Grand eftersom hon 

fortsatta gångväg 

bekant till htnne. 
n Foni;.blad 
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Spaningschef I Bi1r spaningschal I Registralor 
$rgna1ur 
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