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tJppfäljning  av  uppalag  L  852  A.hörsibostaden.

Hon   tjppggr   att   hon   tillsåmman§   med

bi®grafen   b`ranti  ffi®pdkväiien   pä   Zi.1>   föreställr]ingeH,
Biljetterna  var   fäFbeställda  och  skulie  hämtaa  20.45  men
dom   kom  inte   in  f'är  att   hämt®  bilj@ttarna   f5rgan  melian
fem   och  tia   i   niQ.   DQm  sat±  på  räd  13     piat§Brna;jjå  och
231*   När   de   k®mmer   in   på  biögrafen   så   gåg   hQn  ögonbiit=k-1igenattPl®fPaim®medfruDck§åst®dibi±jettkäntiiihögsr-Daffistbdiganskasälängtbakikön.Närhonsäg

Palme  så   tänktg  hon  ätt,   H€rre   Eud   är   han   ute   gn   §ån  här
var$1ig   fredagkväll   på   bio   vad   §om  helst   kan   ju   hända.
HQn   gåg  att   Paime  satt  på   rad   s   i   mitten   nån§tans   och

satt  på  plat§   163  och  en  biond  kvinna  gatt  på
pläts   1£Z.   H®n   uppger   att   d@t   var   en   päfallande   iugrT
publik  och  han   för  sin  del   såg  bara  st;ensksp  pä  förestä±l-
ningen,   det   var  jti  ot>kså  en  sverisk   fiiffl.   Ir}get   påfBiiånde
här}ds  tJndBr   helä   föreställningen  och   när   filmen  var   glut
och  railistan  rullad  så  klädda  dom  på  sig  §ina  kläder  ®ch
giek  ner   tiii   uäirt§ter   utmed  bänkråderrt&  12,ll,lfl,9   Öch   8,
¢®h  gick   ut   mgd  hels   räd  s   till   utgången.   Då  §tad  Olof  ach
Lisbet   Palme   kuar  blånd   dom  §istå  at3h  han   tänkt€   att   dcm
kångk€  väntar   tillg  dcm   flesta  människor  h&r  lämnat   bio-
graf©n   innan   dom   själva   beger   §ig   iväg.   När   de   k®m  tit   i
foåjån   så  var   det   ir`te   må'nga   människor   kvär.
Och  m  låter  vi  bandet  rulla  gä   får                           Bjälu  taia
in   våd   hor}   har   iakttågit.                                                                                           ri Forl8.bhd
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-`       01  Po!isdisirikt.   !

S t o e kth o 1 m
02 ArbEtsenhet.

KK1
03  Upprättat(d)  av. 'e'efoJ'.

09  8rott mecl vilket uppgifien  hör saniman.

SPANINGSUPPSLAG
i  grövre  brDttmål

s,d   „ ___?..._.

opande  nr

04   Fortsätt-
ningsblad

Uppgifisiämnare {e!tf}mamn  och

U(skrillsdalurri

FÖJhörsprot

Hen   §åg   ut   som   han   hade at   i   ett   solarium  ett   par
gånger,   så   där   två,   tre   gånger   inte   brun   men lite  så
aär~sori   man   blir   erter   två,   tre   gänger,   och   sen   hade

:å:  jaää::t:å'på  ää:§:?as:ångå:  å:g::g:  :ånhå: ifåF
och   det   var   en   sån   här   ungef.är   höil

int.8.  sTä,rtir}_Fb__eg   T.ta!_9?E    V3:LerL_    _
;e!{tångulär   bag   med   två   handtag   och   öppet,   det   var   så
här   brett   runt`±:t(ring   så   att   säga.   Och   sen,   ja,   jag
vet   inte   vad   han   hade   i   bagen      om   det   var   en   tidning
eller   det  var   väl   nånting   vitt   i   alla   fall   men  jåg
kan   inte   §äga   vad   d   et   var   om   det   var   nån   tidning
eller   nåt   annat   jag  ham   inte   uppf.atta.   Jag  har   en

:ågxpåpo::gåå§--:'

känsla   av   att   det   var   en   g anska    a:! usba
§å   här   i   skinn   §kulle

en   lju§
jag   kunna   tänkaJ+Påt.b3Tg

mi3Tfast  lite  ljusare  mittenfärg,   det  var en   speciell
bag   i   alla   fall-men   såg   ut   och   vara   lite   dyrare   så
där®

F.   I   vilken   ålder   var   han?

|  Jag  tippade  honom
r.    Nä§ans   f.orm?

F.   Vilken   pr.ofil   såg   du   f.rån,   vilken   sida?

|  Jag   såg   ju   honom   då   på   den  här.
F.   Vänster   sida,

I :å.u::
vän§ter   p rofil

så   här'   och   han   kommer   och   går   f.örbi   här   va,
*,®

plats   515.    Näp   dom   stod   vid   hållplat§en   cirka   f.em
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