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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) 

Stockholm 
SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

__________ ......,.11 t 
C,7 Avso,I: : 08 LOP3r.de ar 

·02 Arbets-er1h8t · · · · · L i�60-G 
Kl< 1 

03 Uppgiftsmotiagare 04 te lefon 

Monica Andersson 4132 
10 Brott med vilket upps laget hör samman 

Mord/ Palme 

05 datum 06 klockan 

860,20 12,0 
1
11 Spaningsuppslaget lämnat 
7 vid person- C7 

ligt besök pc I par telefon 
12 Uppg1ftslamnarens elternamn och alla fornamn II ratt l0l1d. tilltalsnamnet markeras) 

�ennerling, Birgitta 
13 Yrka/titel 

1
14 Postadress futdeln1ngsadress och ortsadress). tP.lefon bostaden 

15 Arbetsp lats (arbetsgivare postaaress och telefon arbetet) 

09 Plats för fönursstämpel 

n par brev n 
I F-år I -mån I •dag I -nr 

42 07 21 

16 Uppslaget avser 

7 misstänkt 
person n fordon 

17 Händelse (kart rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc mad angivande av tid 
och plats) 

7 gods n 
18 I sak. (anteckna först kind person■ yrka, namn, födelsetid, bostad, te leton och arbetsgivare -_oklnd �r■onI �ön_, ålder, signalement och klädsel -

berört fordons reg nr. fabrikat, typ, årsmodell, lär� m m samt annat gods mad noggrann beskrivning. Därefter ovriga sakuppgifter mad angivande av 
av hållpunkter for tider och platser samt bedömning a, uppgiflslimnarans trovärdighet och av sprit• eller narkatokapåverkan) 

Wennerling kontaktades tid som ovan med &nl av Hellners uppgifter och äet 

framkom följandea 

Efter vårt samtal 860312 började Wennerling att göra några teckningar ur 

minnet på den man hon sett utanför biografen. Efgr att hon va�it på aob�ssaden 

och talat om detta har några journalister varit på besök på instiiet av 

annan anledning och dessa omtalaa.e att en man var gripen i Stock::olm. }lon 

fick sedan 86-03-20 se bilden på den gripne och n�mera frisläppte. Eennes 

teckningar då sedan flera dagar gjorda direkt ur minnet. 

Wennerling ombads att via ambass�den sända dessa �ilder till polis�n i 

Stockholm. 

i7 Foris-b ad 

19 Ovanstående uppslag I 20 Tag,t de 

n kan anknyta till uppslag nr I Span,ngsche' I B,tr SJj6n1n9scjle' I Reg,stra:c• 
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