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01 Pc:,sd,;trikt (dar uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsn.:: 08 i..o::>a.,ce ... r 

RPS i grövre brottmål 
L � 02 Årt>etsen.tiei .... ....... ............. 

Säk 
03 Uppg.iltsmoitågare 

. .  . . . . . . . . . . . .  
04 telefon 

• 10 Brolt med vilket uppslaget hor samman 

! Palme mordet 

05 datum 06 klockan 

860312 h Span,ngsuppslaget lamnat 
vid person- n 
ligt besok per telefon 

:2 Uppg,ftslamnarens efternamn och atta fornamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras) 

bbasaaden Rom 
13 Yrke. titel 14 Postadress (• ielnIngsadress och ortsadress), telefon bostaden 

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

09 Plats lor lortursstarnpel 

n per brev n 
I F-år I -mån I •dag I ·-"' 

16 Uppslaget avser 17 Handelse (kort rubricering t ex iakttagelse 3v person, fordon, gods, skottlossning etc med ang,var.c:e av :.c: n m,sstankt n fordon 
och plats) 

person 

n sods n 
18 I sak. (anteckna först kind persons yrke, namn_, födelsetid, bostad, telelon och arbetsgivare-:- oklnd 11_eraona _kon, ålder, s,gnalemeot oc.� , a�:e -

I 
berört fordons reg nr, labrokat. typ, årsmodell, farg m m  samt annat gods med noggrann beskrivning. Oarelter ovriga sakuppg,lter med an!;i.a ,�e a, 
ev hållpunkter lor tider och platser samt bedömning av uppgittslamnarens trovardighet och ev sprit- eller narkotikapåverkan) 

!
Birgitta Wennerling, 420721� __ , konstnär, bosatt Jrarlbergavägan 47 A, 
1tel 31 72 71, upps8kte idag (860311) ambassaden ■ed anledning av mordet 
1
pA Palae. Hon berättade följande f6r LeijonhufTUd. 

!Hennes ■an Toaaa och hon hade Tarit pl biografen Grand och sett 
,bröderna l(czart pl första kTällsf6reatällningen den 28/2. Hennes man 
!kom. ut frln föreställningen ni.got tidigare än hon själv. B°år hon 
:ko-•r ut ser ho� en ■an soa sträcker sig (stir pl tl) ooh stirrar 
1inne■ot biografens entr,, fär Palae just gått in. io■ae Wennerling 
:stod alldeles intill Palaea son. Birgitta Wennerling beskriver aannen 
1slsoa icke kurd, sjuk stirrande blick, spänt intry-ck, asal, nägot 
1 över 175 ca llng, mörk ■ed blek hy suat djupt liggande ögan. Han 
hade ett mörkt ytterplagg på sig. Den bild •identitet" aoa publicerats 
stämmer inte ("konstig näsa" bl a"). 

Birgitta Wenm rling Yistaa sedan början urs ti llfälligt i Rom under 
adress SkandinaYiska 1örenin«en, Via Condotti 11, Rom. Hon lterreser 
omkring 1/4. 

19 Ovanst6ende uppslag 

kan anknyta till uppslag nr 

tilldelat 

Med leta linjer avgränsade avsnitt 
ifylls eI av uppgIftsmot1agaren 

datum 

20 Tag,t de 

s s�2t. • 
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