
0 

0 

,i 
I 

(I) a. a: 

01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) 

Stockholm 
. ·02 ArbfitS8sih9i .... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KK 1 
.. in Uppgiitsmciiiigare 04 telefon 

krinsp Paul Johansson 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 08 klockan 

1ga1-02-12 

1
11 Spanlngsuppslai;et IAmnat 

7 vid person- rv, Mord Palme llgt besök 1X1 per telefon 
12 Uppg1ftslämnarens efternamn och alla förnamn (1 rätt foljd, tilltalsnamnet markeras) 

K o r  h o n  e n, ANNELI 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdeln1ngsadress och ortsadress). telefon bostaden 

Stud 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telefon arbetet) 

----�--1 .... 1 6 
07 Avsnitt 08 Lop�nde nr 

09 Plats för fört,IrsstAmpal 

n per brev n 
I F•Ar I -mAnl •dag I -nr 

59 10 20 -

16 Uppslaget avser 

7 
misstänkt 
person n fordon 

17 Händelse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, akottlossnlng etc med angivande av lid 
och plats) 

... �idigare. hörd .. under. uppslag L .. 866 •........................................................ 

7gods n 
18 1 sak. (anteckna !liret kind person■ yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklncl persona �ön, Alder, signalement och _klAdsel 

berllrt fordon, reg nr, fabrikat, typ, Arsmodell, llrg m m samt annat gods med noggrann beskrivning. Dlrelter ovr!ga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter för tider och platser samt bed6mnfng a� uppgiltsllmnarens trovlrdlghet och ev sprft• eller narkot,kapAverkan) 

Korhonen tillfrågades inledningsvis om anledningen till att hon vid tidigare 

förhör kunnat uppge att den film hon såg, " Gå och Se " slutade före 

den film Palme gick på 9 " Bröderna Mozart Il • 

Korhonen uppgav att hon kontrollerat detta genom att ringa till filmbolaget. 

Hon hade bådekontjollerat när hennes film slutade som den Palme såg. 
Det hade också varit helt tomt utanför när dom kom ut på gatan. 

Dessutom hade dom gått Sveavägen ända fram till Kungsgatan för att sedan 
It 

besöka restaurang Old Fas&hion". Därvid hade dom inte sett något, tex polis-

bilar, vid mordplatsen varför Korhonen anser att dom passerat platsen 

innan mordet. Dom hade gått ganska snabbt på Sveavägens västra gångbana. 

Restaurang Old Fashion ligger på Karduansmakargatan 4. 

19 Ovanstående uppslag 

7 kan anknyta till uppslag nr 
21 

anknyter till uppslag nr 
22 Registrerat: 23 Arendet tilldelat 

Signatur 

Med feta l1nIe• avgransade avsnitt 
:fylls eI av uppgiftsmottagaren 

I datum I s,gnatur 

Fo•IS•blad 

01 81tr spaningschef I Registrator I Signatur I Signatur 

digbearbetat: datum I 25 Spanchef s,gn 

Ex 1 Till or1g1nalparm II nr-f0IJdl 


