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01 Polisdisrrikt (där uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 A.vsn,tt 08 Loo3nae �r 
I grövre brottmål L 

: 

P60-St o.ckh.o.lm .................... 
I · ·02 Arbetsenhet 

... .KK. .. 1 ....... 
03 Uppgiltsmottagare· 

················· 
04 telefon 05 datum 06 klockan 

Mnni ,...,, 4,,,;.,.,."1"1nn A.1 :t.? 
860312 15.00 

10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mord L Palme 

111 Span,ngsuppslaget lämnat 

7 vid person- [l 
ligt besök per telefon 

12 Uppg,ftslamnarens efternamn och alla fornamn (i ratt föl1d. tilltalsnamnet markeras) 

Wennerling1 Birgi:tti;l, 
13 Yrke/titel 114 Postadress (utdelnongsadress och ortsadressJ. telefon bostaden 

konstnär K�rlb��gsy�een 4:Z A, Sthlm, t!n 3:l 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telefon arbetet) 

:Z2 

09 Plats för föMursstämpel ' 

n per brev n 
I F-år I -mån) -dag I -nr 

42 Q:Z 2:l 

:z :l 

E.n. Ska,ndina.Yi�k� !ä�enin�en Rem, t�n 6�90356 
16 Uppslaget avser 17 Hindelse (kor1 rubricering t ex akttag8se av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av lid 

n fordon 
och plats) 

person 7 misstänkt 
....................................................................... ································· .......... ···················· ···· 

7gods n 
18 1 sak (anteckna fllrat kind per1on1 yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd �l'lon, kön, ålder, signalement och kfidsel -

berllrt fordon, reg nr fabrikat typ årsmodell, firp m m -:amt annat gods med no�grann beskrivninPt. irefter övriga sakuppgifter med ang,vande av 
ev hållpunkter för tider och piatser samt bedOmn,ng av uppgiftslimnarens trovir ighet och ev spr t· eller narkotikapåverkan) 

iennerling uppger att bon varit på sjuföreställnigen av Bröderna hozart till-

mm s a an me d sin m a n och e n väninn g a vid namn Ulla Noström • Ull a och hon kom 

ifrån herr Wennerling på vägen ut pga av att det var trånct och mycket folk. 

Når de kommer ut står Thomas WenneYling en bit bort fiin biografen och en 

bit bort från honom såtr en man som sträcker sig på tå för att Je in i biogr�fen. 

W�nnerling vände sig aldrig om för att se vad eller vem han tittade på men 

noterade mannen pga av hanns brinnande blick. De kommer sedan fram till hennes 

man och börjar att tala cm filmen och Wennerling ser inte vad mannen seäan tar 

sig för. 

l'-k.c:esn beskrivst 175-180 c:n lår.9, smal/medi¼är kroppsbyggnad, troligtvis 

mörkt♦ hår som även kan va..:·a en mörk stickad mössa, mörka.;z raka ögonbryn, 

djupt liggande ögon tätt ihop, långsmalt ansikte. Wennerling ka� inte besk�iva 

munnen eller hak�n. Mannen var slätrakad och hade påfallande ljus/blek hy till 

det mörk& håret. Han var iklädd mörk rock eller mörk täckjacka som slutade en 

bra bit ovanför knäna. Övrig klädsel lade hon inte märke till. Ea.nnen såg 

påfallande spänd ut med sin intensiva brinnande blick. 

Wennerling uppger att det foto som visats i massmedia inte stämmer på den 

man hon sett. På fråga om hon kan teckna en bild av mannen säger hon att hon 

nog inte har tillräckligt med detaljer för det. Eon skulle 

mannan å en bild 

19 Ovanstående uppslag 

kan anknyta till uppslag nr 
21 

anknyter ti Il uppslag nr 
22 Registrerat 23 Arendet tilldelat 

Signatur 

Med feta l1n1er avgransade avsnitt 
,fylls e1 av uppg,hsmottagaren 

I datum I s,gna1ur 

åäremot känna igen 

Forts-blad 

I 
S gnatur 

I 25 Spanchef s,g 

EJ. � T -:· -;:,-2 :c·- �,.tol d' 


