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INLEDNING 

Protokoll fört vid telefonförhör med:··· 

postiljon, ROSHAGE, ANDER�, Martin pnr 

560505-0375. Gillbostråket 53, 1tr 191 

·16 Sollentuna, 08-754 13 20. 

Arb, Wostverket, Kistaterminalen, 

08-750 70 20. 

Förhöret hållet tf-ledes den 19 jan 

1989, med början klockan 09.25. 

Förhörsledare: krinsp,L,Gustafsson. 

Förhörsvittne: ej tillgängligt. 

ROSHAGE är hörd den 16 januari 1989 i anledning av att han under åren 1984-

1986 bodde på Kung Hans väg nr,35. Den 19 januari 1989,klockan 09.25 ringde 

Roshage till RK-A-2 och ville göra följande tillägg till utredningen. 

Roshage uppgav att han för några år sedan hade sett den man han beskrivit 

j tidigare förhör på Sollentuna pendeltågstation. 

Roshage kan inte erinra sig om denna händelse var fön::eller efter palme

mordet. 

Roshage säger att han vid det aktuella okända tillf"ållet hade konrnit med 

pendeltåget från Stockholms central och skulle kliva av i Sollentuna. 

När han kliver av tåget obseverar han en mansperson som han igenkänner så

som vara granne till honom. Att han lägger märke till mannen är att denne 

går på spårområdet längs perrongen. Roshage kunde vid tillfället konsta

tera att mannen var påverkad av någon drog, då denne gick " vingligt och 

skrek en massa". Roshage minns att mannen saknade en sko. Roshage minns inte 

vad mannen var iklädd i övrigt. Roshage 

under ca 1 minut under det att han gick 

det vid tillfället några personer till. 

säger att han obseverade mannen 

mot utgången. På perrongen fanns 

Vilka dessa 

Roshage tror sig minnas att denna händelse var mitt 

var minns ej Roshage. 

på dagen okänt datum. 

/ forts. 
• lly11$ tj om blanketten anvands som lortsattn ings.blad.  Ex 1: Till originalpärm (i n r -föl jd) 
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Vad Roshage minns om händelsen är att mannen på spårområdet skrek en massa 

osanvnanhängande "svordomar gentemot den svenska regeringen" Roshage kan 

inte exakt precicera vad mannen skrek. Men att det var något emot regeringen 

är han säker på. Roshage säger sig i�te minnas om något speciellt namn nämndes 

av mannen. Roshage säger att han fick uppfattningen att mannen vid tillfället 
var väldigt "aggressiv" 

Roshage berättar att vidare inte såg eller hörde något mera p,g,a att han 

lämnade perrongen . 

Roshage har den 19 januari 1989, klockan 10.15 fått förhöret uppläst tf 

ledes,Han godkänner det i utskrivet skick. 

�Y-Sthlm som ovan, krinsp, Lennart Gustafsson . 

• Ifylls ej om blankenen anvands oom lorts.a.nnln9sblad .  Ex 1: Till originalpärm (i nr-föl jd) 


