
• 

V, .. a: 

z '8t2'1 C, - ..., -z 01 Politdi!1rik1 (dlr upp,Ja11et mottaoitt} SPANINGSUPPSLAG 07 AVS/hit 08 Lopance nr --
Stockholm I grövre brottm,1 

I , L ,.,� ,..,_ .................... · .lri .Ärl>i·tt·•nher · · · ·· ..,.'- :.r J...B --,-, \. 
KCV 09 P1a11 f6r 16nurullmpel 

·· 03·· i.ii>i:i9ittimott-v·are· · 
............... 

CM t•l•ton 05 d•tum oe klockan 
� Af'!leta Lund/krinsp a00302 07. 10 

10 8rot1 mecs vllltet upp1tao11 n6r "mman 

Nordet på Stadsmini5tern 
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18 1 $ak. .  tanttckna f6rst kind penons 1,ru, namn, f6delsetld, t>0-11ao. te1.ion och arbetsgivare -okänd r.l"MM ktin, ilder. 11gna1amen1 och klldsel -

barOrt fordon, t&Q n,, labrik.at, typ, nmod all. 1119 mm s anu annat QOdS mad noJigrann b aakrivnlnPi. ltaNer 6vrfga sa.kupPQitta, m•O angivande av 
ev ntllpunklet lör tider och platMr s amt bad6mntng av uppglNsllmnaren.s trov&r ighet oeh ev spr t -eller nartotikaphtrkan) 

Hellberr uppger att han s jäl1, bor i Gamla Stan och därför ganska ofta stött 
på paret jla: Palme. Hm hade även mött Olof och Lisbeth Palme fredag 28/2 ca 
20.30 då dessa båda var på väg ner i T-banan Gamla Stan. Mellberg hade mest 
reflekterat över att de båda åkte T-bana en fredagkväll och inte så mycket över 
vad det fanns för människor runt omkring. Han har dock, senare, kommit ihåe 
att i trappan, upp från ?-banestat.ionen, hade han mött en man som han beskriver 
som en "lodartyp", mannen skulle vara ca 40 år, 175 cm lång, ganska kraftig 
och iklädd ljus jacka. Mellberg är inte säker på om han skulle kunna kä.11na iger. 
mannen. 
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