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Ot Polisdistrikt (dAr uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsn,11 08 Lopande nr 
Stockholm I grövre brottmål 

. ·02 Arbi1ts"enhet 
...... ·········•·· ..... L �60 , s. 

.. KK 1 

03 Uppgiitsnioiiiig"aia· ......... -- ---- --
04 telefon 

krinsp Paul Johansson 
10 Brott med vilket uppslaget hör aamman 

Mord Palme 

05 datum oe klockan 

1987-03-30 

1
1 1  Spaningsuppslai;et llmnat 7 vid person- n 

ligt besök per telefon 
12 Uppg,ftslamnarens efternamn och alla förnamn (1 rätt fol1d. tilltalsnamnet markeras) 

w e n n i r l i n g, THOMAS 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdeln,ngsadress och ortsadress). telefon bostaden 

15 Arbetsplats (arbetsg,vare. postadress och telefon arbetet) 

09 Plats för förtursstämpel 

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

44 0�-17 - -

16 Uppslaget avser 17 HAndefH (kor1 rubrlcertng t ex lalcttagal■e av person, fordon, goda, akottloaanlng etc mad angivande av tid 
7 misstänkt n fordon 

och plata) 
person . · ·----- ·----··--·p.P.P_.f2J_j_�_;_�g ___ ?:Y..:��P.P.�.+.?:g __ � ___ ��-9. __ s>_<?.h ___ kJ_, __ 1_,_��-----------·-- ··- · ·- ·-··--

7 gods 
18 I sak. (anteckna fflrat kind paraon• yrke, namn, födalaatid, bostad, telefon och arbetsgivare - Hind �- kön, tider, algnalement och klldsel -

b1rer1 fordon• reg nr, fabrikat, typ, Aramodall, flrP, m m aamt annat goda med no3igrann beakrlvnlnH. lraner 6vrlr aakuppgitter mad angivande av 
ev hållpunkter för tider och platsar aamt bad6mn ng a11 uppg1ttsllmnarana trovlr lghat och av apr t• eller narkoti aptvarkan) 

w hade tillsammans med sin hustru och en väninna till denne besökt biografen 

Grand den 28 februari och sett 19 föreställningen av Bröderna Mozart. 

Efter filmen hade W kommit ut på gatan bland dom första och blev därför 

tvun6en att vänta på hustrun och väninnan. Han ställde sig då mitt för 

utgängen men g.nska långt ut på gångbanan, ca 5-6 meter fri� �:gt�len, 

så att han inte skulle stå ivägen för folk som kom ut o 

Plötsligt fick 'il se Olof och Lisbeth Palme komma gåenåe från tunnelbanan. 

w S'\",Od då intill Mårten och åennes fästmö och tydligen fick Olof Palme för 

sig att w var en bekant till Mårten för han sträckte fram handen för 

att hälsa på w .. W gjorde dock en avvärjande rörelse så att Palme förstod att 

det var ett misstag. Dom sade ingenting till varandra. 

I Olof och Lisbeth gick därefter in på biografen. W såg inte om Palme tillt�ladä 

�ller tilltalades av någon person utanför biografen. 

Själv kommer W ihåg en man som stått bakom honom, närm�re körbanan. M�nen 

hade verkat neriös och tittade in mot biografen. Mårten ?alme borte haft 

möjliigheter att iakt va sa.Illl1la man .. Vad W förstår så måste det vara Sc:!.xr.:;_a 

person som den hans fru sett och beskrivit vid polisförhör. 

Mannen beskrives: 35-45 år, längre nn W spm är 175 cm och han bar en 

lång jacka modell 11militärt överskottslager"• 

W har lämnat uppgifterna om mannen vid tidigare förhör. 

19 OvanslAende uppsteg 

kan anknyta till uppslag nr 

anknyter till uppslag nr 
22 Registrerat: 23 Arendet tilldelat 

Signatur 

Med feta ltnier avgränsade avsnitt 
:fylls ei av uppg,1tsmot1agaren 

I datum I s,gnatur 

Fon,-blad 

8,tr apan1ngschet I Reg,atralor I Signatur I Signalur 

I 25 Spanchel ,,gr. 
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