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01 Polisdistrikt (dilr uppsh)got mot1a9its) 

Stockholm 
02 Arbetsenhel 

· · · 

KK 1 
oo uPPgit1smottåg ·åre ····••M ............ 

Innvar Kiellvås 
04 telefon 

08-7694169 
10 Brou moo vilk.Ot 1,1ppst.igoI Mr $.O;mman 

Mordet • pa Olof Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

87-06-01 1 3. 1 5 
111 Spanlngsuppslaget lämnat 
-x:i vid person• n 

ligt b esök per telefon 
12 Uppgillslämnarnn$ ellernamn och alla 1ornamn (i ,au löljd, 1i111a1,namne1 markeras1 
Lehil<Qinen, Kari 
13 Yrke/titel 11• Postadress (utdelningsadress och ortsadress). lelcfon b0$1llden 

I ntagen på Kronobergshäktet 
15 A1bc1splals (arbotsgivaro. posladres.s och telefon arbotot) 

llO L/1}-15- /-lr 
07 Avsnitt 

"' 

t Löpande M 

I.._ - . 

. ... 11 ,,,-u-;'t 
09 Plats för f6rtursst3mpel 

• 989 

n per brev n 
i F-år I -månl -dag I •nr 

48 02 13-9511 

16 Uppslaget t'IVGOr 17 Händelse (kort rubricering t e x  lakuagelse av person , fordon, gods, skottlossning ete mod angivande ev tid 
7 misstänkt n fordon 

och plats) 
person 

A vtjänat straff tillsammans med en person som 
............................................................................................................................................. 

7gods n han misstänker är mödaren. 
18 I $Ok, ranto<ikna först lcind pet'lons yrko, namn, födelsotid, bostad, tetelon och tlrbotsgivaro - oklnd genans kön, ålder, signalement och klädsel -

borört fordons rog nr, fabrikat, typ, års.modoll, färg mm -iamt onnat gods med noggrann beskrivn ing. Aretter övriga sakuppgllter med angivande av 
ev ht"tllpunkter för tider och phH$Or sttmt l>edömning a\' uppginst!mnarens trov!rdighet och ev sprit• eller narkotlkapi\ver1tan) 

Uppföljning av tips 0 7178 

Han kommer inte ihåg vad killen heter som han misstänker är den som 
ut fört mordet på Olof Palme. 
Han säger dock att han gick tillsammans med honom på häktets skola i 
Stockholm • gång omkring 1980, kan även 1978 eller 1979. nagon vara 

Det var båpde tjejer och killar i klassen och troligtvis var det 
åtta stycken. Kursen var fyra eller åtta veckor. 

Killen som han tror är mördaren fick fyra år för grov misshandel, 
detta för att han huggit en kniv i magen på en person. Han placerades 
på fångvårdsanstalten Kumla. 

I januari 1986 träffade han honom i en knarkarkvart någonstans i 

närheten av Luntmakargatan - Tegnergatan. Han fick då uppfattningen 
att han bodde någonstans i närheten. Efter detta sammanträffande 
har inte Kari träffat mannen. 

Kari beskriver honom på följande sätt: 
ca 40 år, 180 cm, kraftigt byggd, grovhugget ansikte. 

Kari säger att får han 
• Att Kari kommer ihåg sa 

knarkat för mycket. 

Förhöret slut kl 1 3. 30 

87-11-17 Två kallelser 
avhörts. 

19 Ovans1Aende uppslag 

7 kan anknyla till uppslag nr 
21 

7 anknyter till uppslag nr 
22 Registrerat: 

Signalur 
123 Ärendet till dolo.t 

Me<' feto linjer e:vgränsade avsnitt 
ifylls Oj ftv uppgiltS.mottagaren 

höra namnet kommer han att känna igen det. 
dåligt uppger han själv beror på att han 

I Ingvar Kjellvås, krinsp I 

har gått ut till bostadsadressen, han har. ej 

n For1$•blad 

"! 
l. �lX'l'h In s he- I Bitr span ingschef Rogistrator 

�· 
Signatur Si9natur 

I datum I slgnetur 24 Färdlgbeatbeust: datum I 25 Spanchef: algn 

Ex 1: TIii originalpärm {i nr-följd) 


