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Ot Polisdislrikt (dAr uppslaget mottagits) 

Stockholm · ·02 · Ärtiiiu·eniiei · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

X:K 1. 

.. oo· "UPi:{9ittSniOttåiiåie· - . -..... --...... . 

Gustav BontS 
04 telefon 

41 45 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

OS datum 06 klockan 

1986-0.3-05 11. 10 
10 Brott med v llket uppslaget hör samman 111 Spaningsuppslaget lämnat 

1 vid person• n 
Palme-mordet xl llgt besök per telefon 
12 Up;:-goltslamnarens efternamn och alla förnamn 11 rätt fol1d. tilltalsnamnet markeras) 

Wen�erJing Thomas 
9t1tel

.. 
1 

1
14 Postadress (utdeln•

�.
gsadress och ortsadress). telefon bostaden 

1 r e splals arbelsg,vare. postadress oc te e on a et) 

tfn. 7'.�8 30Q.Q, 

07 Avsn,tt 08 LOP�noe ,r 

L 
09 Plats för förtursstämpel 

n par brev n 
I F•Ar I •månl •dag I •nr 

44 05 17 

16 Uppslaget avser 17 Hlnde lH (kort nitlrlcerlng t ex iakt1agel11 av person, fordon, gods, skottlossnlng etc med angivande av tid 
och p latl) 

... ' 

7 misstänkt n 
person fordon 

-------------------- ··········•············•······················································································· ····························· 
7gods n 
18 I sak. (anteckna 161'111 lllnd penon1 yrke, namn, fOdelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - olllnd per11ona kön, lider. signalement och klldsel -

tlerllrt fordon, rag nr, fabrikat. typ. årsmodell, flrg m m samt annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av 
av hål lpunkter för tider och platser samt bedömning av uppglttslllmnarens trovlrdlghet och ev sprit• eller narkotikapåverkan) 

Wennerling uppger att han var på sju.föreställningen på samma film som sedermera 
familjen :t:ts Palme titta,.t pl på Grand. 
Han kom ut före sin fru ooh en bekant som ooksl såg filmen och medan han 
väntade på dem så fick han syn pl paret Palme samt deras eon Mårten, 
Mårten var där före och hälsade på sina föräldrar som kom norrifrån. 
w. som sto4 bredvid Kårten fick den uppfattningen att Olof Palme trodde att han v�r 
en bekant till..Kårten för ett ögonblick verkade som om Palme skulle komma 

" 
fram till honom också och hälsa. Han måste ha fö:.i.·sto,tt dock �,tt W. var en utomstä.11, 
ende för han avbröt rörelsen. Sedan gick paret Palllle in i biografen 
medan Mårten Palme stannade utanför ooh talade med någon bekant. Någon flickvän 
till Mårten såg aldrig Wennerling. 

Han fiok vänta på sin fru en stund till men under tiden fick han en känsla av att 
allting inte stod rätt till, det var en uppjagad etämmning, att det var något 
konstigt. �an kan dock inte säga vad det var, han har inga bilder framför sig 
som han kan relatera, det är endast en känsla han fick medan han stod dar. 

Det kan ha berott på att han fick se Olof Palme, det händer ju inte varje dag. 
Han kan inte exakt ange vad det var för något. 

Forts•blad 
19 Ovanattende uppelag 

kan anknyta ti ll uppala; nr 

120 Tag I del ? � 0 � 0 .:;-

21 
I 

Spaningschef I B,tr spaningschef I Reg1stra1or 

I 

signat.� l 
I 

Signatu· I Signatur 

anknyter till uppslag nr ,--
�

22
"'"""Ra-g"'"

is""'tr-e -ra.,..t:-.,...,,.23
"""='A-re-nd"'"e_t ..,.ti"'"lld_e..,..

la-,-----�l- d_a_tu_m _____ l _s,-g -na-t-ur---i 24 Färd,gbearDe:a! da:.� 25 Spanche' s g� 
Signatur I 

Med feta linier avgransade avsnitt 
,fylls e1 av uppg,�smottagaren 

! 


