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Mårten Palme uppger att biobesöket bestämdes på sä sätt att Lisbetl1 Palme 

ringde till hans flickvijn vid 17-tiden och frågade om de skulle gi på bio, 
De diskuterade Lvå o1.ika filmer, dels "Mitt liv som hund" och dels 11 Brödor

na Mozart." \/id detta sa111tal bestä111des inte vilken filrr som skulle ses, 

P� vijgen hem på eftermiddagen 

ltvå biljetter Br5derna Mozart 

köpte Märten� □vetande om telefonsamtalet, 

p ä GrancJ, 

Omkring kl 18.30 ringde Olof Palme till M,rten och de lalade om de två 

filmerna, De kom d� överens om, att om makarna Palme bestämde sig f8r att 

se Bröderna Mozart, s� skulle d@ ses utanfdr biografen Grand fijre r�re

ställningen, De bestämde inte n5gon tid eftersom det fortfarande var o-

j s�kert vilken film Olof och Lisbeth Palme skulle se. Det best�mdes allts& 

inte definitivt att de- överhuvudtaget skulle träffas och se sa11111a f_ilm. 

De kom l god tid till bioyrsfen eftersom de missuppfattcl tidpunkten, De 

trodde att filmen skulle b5rja kl 21.00 men det visade sig att der inte 

bBrjade f5rrän kl 21,15. Även makarna Palme kom i god tid och [lof Palme 

ställde sig i kassak5n medan de 5vriga v�ntacie vid entr�n. Alla fyra stod 

sedan utanfdr biografen och väntade på att filmen skulle börja. Mårten 

såq inte □lof Palme tala med någon ann.:in person inrun filmen började. 

Väntan utanför biografen varade ungefär tio till femton ntinuter. 
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Det end� anmärkningsvärda som inträffade under §amtalet utanför biagrAFen 

\ar att lårten vid ett till fälle to(d ett ste9 bak:;it och råkade knuffa till 

en liten, mtirk men med skägg, utl�nningt iklädd en vinrJd jacka. 
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