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03 UppQlttamotta;are OC telefOn 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmAI 

05 datum oe klockan 

et hOr samman 11 Sp1ningsuppa1aget llmnat 
:-7 vid �r,on- n [ I ligt ti.,dk per telefon 

12 uppgiltslimnarens elterna.mn ocn alia lbm.amn (i rill följd, 11111.a1sn1mne1 marke ras) 

Kellber1, PER A.nder■ 
13 Yrkt/11tel 114 

�
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ostadreas {utdelntngucfress och ortsadressJ. 1e 1cuon bostaden 

Televerket Farsta ttn 71 

08 Platt 16r f6rturuttmpel 

n per brev n 
I F -t •mtnl •dag -nr 

':]0204 

16 Upp11ag11 avser 17 HindelN (kon rubf1 
Oeh platli} 

nt I ex l!tt'ttaQelH av person, ordon, godt, akottlounlng etc med angivande av tid 
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tnisttinkt n 
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7 gods n 
18 I Hk .  (anteckna llnt itlftd p,erNftll yl'U, namn, t6cle!Ntld, boatacf, teieton OCft art>etqivare - otlad. ,..._. k6n, lider, afgnarement och klldHI -

Nf'Ott fotdona reg nr, fabfikat, r;p, irlmodell, fltg m m  umt annat god• med noggrann bttkrivnlng. Ditebr &l'flg.a aakUppqifter med angivande ,.., 
ev 1'16.llpunkter fOr tider och platffr t1mt bedOmnrng av uppglftallmnarena trovitdlghee � .., sprf t - eller narkotlkaphetunJ 

Kellberg vilken tidigare llr hörd i ärendet beträttande sina llimlade 

uppgittq-1 kontaktade !ter polisen tör ;ytterligare �ormation.. 

Han uppger därvid att han åkte T-banan trån station Thorhildsplan med 
tåget som går kl 20.25. Det tar o:a 12 min till station Gamla lta.a. 
IEj kontrollerad uppgitt./ 
När Kellberg sedan gått upp trån perrongen ooh beti.nner sig nästan mitt i 
den tunnel som leder till markplanet möter han paret Palla•• Etter paret 
kommer några ungdom, avståndet är 01a 10 met� 
När Mellberg befinner sig o:a 15 met. trån trappan upp till gatuplanet 
ser han en man som stannat preois ovan.för och något till höger om översta 
trapp•teget. Kannan börjar att gå ner !ör trappan omedelbart etter de att 
Mellber sett honom. Jtr. tar mannen något hal.tande törst st•&• )(annan tittar 
intensivt på Kellberg ooh de kommer på kollieionekllra, vartör de väjer åt 

vart 111.tt·.�• 0111 �en hade någon väska skall det iså!all �ara av 
� f 

bagmodell• B&C• det varit en hanledsväska tror Mellberg att han reagerat pt 
detta. »•t lr med anledning av tidsfaktorn troligt,att rr.anneq om paret Palme 

gått genom spärren och ej blivit hindrade, aldrig skulle hinna se på vilken 
perrong Palmes hade gått till. 
I övrigt lämnar Mellberi ■amma uppgifter som tidigare på mar-�ens atseende 
och klädsel. Kellberg uppger att hans miiules bild av klädseln dock är 

� 
nå.got vag. Han tror a1g lcwina känna igen mannen vid en ev. kon!rontatio� 

!ili-aq .. 
Kellberg uppger att mannen var väl.byggd möjligeh hade han en liten n 

0 T''"""l- ., .. 

kan an,myte. till upptl� or 

anknyter t ill uppslag nr 
22 R�gistrerai: 23 Arend11 tilldela! 

Signatur 

Mto leta lin1er �vgränu.de avsnitt ,lylls •1 av upogihsmottagaren 

I datum I signatur 

0.3 
Spanlng:ac:hM I 9itr spaningschef I Aeglatrator Sionttu� ( I Slonatu< I Signttur 

24 Fird!Qbearbettl: datum I 25 Spanchet: sign 
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