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7 gods n med paret Palme i gångtunneln vid T-banan Gamla Stan, 
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Hellberg har tidi,gare vid 2 tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet 
med paret Palme, Efter det att han mött dem X i gångtunneln under Munkbro-
leden, då paret Palme var på 

domar, Dessa kom en bit efter 
väg mot 

paret 
tunnelbaneingången, 

Palme, När Mellberg 

mötte han några ung-
gått uppför trappan 

mot Lilla Nyga tan,. stötte han nästan ihop metl en man1 som skulle gå nedfö;-
j;rappan, Mellberg fick intycket att mannen stått still och började gå omedel-
bart innan Mellberg mötte honom, Det hade då gått ca 30 sekunder sedan han 
mött paret Palme, Vid sina tidigare samtal har Mellberg inte kommit att tänka 
på mannen. Mannen gick nedför trappan i riktning mot tunnelbanan. 

SIGNALEMENT 
Man, ca 40 
< 

år gammal, 175 cm lång, Han hade skäggstul!b, Iklädd l.jusare DU2�ta.-

jacka samt mörkare byxor, Han var barhuvad. Mannen gav ett s ja.sk i i"t intryck 
Mellberg är osäke·r på om han skulle igenkänna mannen. 
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