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Protokoll fört över förhör med 

Asell, Karl Algot Mauritz, född 

201022-8274. Boende under adress 

Stadsmissionen Prästgatan 8 Öster

sund, telefon 063-105466. Asell är 

anställd såsom vaktmästare vid stads

missionen under ovannämmda adress. 

Förhöret hållet måndagen den 26 juni 

1989 med början klockan 11.15. 

Förhörsplats är krimalpolisen i 

Östersund. 

Förhörsledare: krinsp Lars Hamren 

och krinsp Inge Uvemo. 

Övriga närvarande är advokat Arne 

Liljeros. 

Före förhörets början informerades Asell om att han skulle höras kompletterande 

till tidigare hållna förhör med denne . 

Asell uppger att den första tidning han pratade med, med anledning av de upp

gifter som sedemera kommit fram var Aftonbladet. Vad journalisten på Afton

bladet hette kommer han inte ihåg. Enligt Asell så var det förmodligen ons

dagen den 7/6 som Aftonbladets journalist tog kontakt med honom, och i samband 

med detta så berättade Asell i stora drag om sina iakttagelser den 28/2 1986 . 

Asell uppger vidare att han kom överens med journalisten på Aftonbladet att 

han innan han gick vidare med dessa uppgifter skulle han tänka över saken och 

prata med advokat Liljeros innan han gick vidare med sina uppgifter. Asell upp

ger också att han utav den journalist han pratade med fick två stycken telefon

nummer till advokat Liljeros. 

Torsdagen den 8/6 kontaktades Asell ånyo av samma journalist varvid Asell be

rättade ytterligare lite grann om sina iakttagelser den 28/2 1986. Vid det 
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sistnämnda samtalet så hade samtalet kommit in till Stadsmissionen på en tele

fon vilken Asell inte disponerade utan att någon kunde höra på samtalet. Var

för Asell bad journalisten ringa om på ett annat telefonnummer. Telefonnumret 

som är 063-105466. Åsell uppger att han efter det att journalisten ringt upp 

honom ånyo på det nya telefonnumret, redogjort ytterligare för händelserna den 

28/2 1986. 

På fråga vad det var för kön på den journalist som hade ringt upp honom från 

Aftonbladet så uppger han att det var en man. Asell uppger också att en jour

nalist från Aftonbladet med något finskt namn sedemera kom och besökte honom 

i Östersund. Huruvida det var samma person som hade pratat med honom på tele

fon eller inte kan Åsell inte uppge. 

Vidare angående tidningarna och deras. skriverier i detta ärende så uppger Åsell 

att Länstidningen i Östersund har fått uppgifterna via någon son till en Britt

Marie Andersson som även hon jobbar på Stadsmissionen, och hade överhört sam

talen Åsell haft med Aftonbladet. 

På fråga om Asell berättat för Aftonbladets journalist historien den 28/2 via 

telefon eller då denne kom upp till Östersund sedemera, så uppger Åsell att 

han i stort sett berättat samma historia för Aftonbladets journalist per tele
fon som han gjo1'de då han kom upp och besökte honom i Östersund. llsell uppger 
att det han berättade i telefon och då han träffade journalisten ifråga uppe 

i östersun är i grunden densamma men att han förklarade lite mer detaljerat då 
han träffade journalisten uppe i Östersund. 

llsell uppger att de uppgifter han lämnat till tidningarna kan variera från tid
ning till tidning men att den tidning som har hållit sig mest till sanningen är 
enligt Åsells uppfattning Aftonbladet. Åsell uppger att med anledning av Afton
bladets skriverier i detta ärende så har han väl reagerat mot att Aftonbladet 

har skrivit om att Åsell skulle ha umgåtts med "A-lagare". Detta är enligt 

Asell inte riktigt utan han har vid något tillfälle endast suttit på någon bänk 

och pratat med någon så kallad "A-lagare". 
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Asell uppger att han även här uppe i Östersund pratar med så kallade A-lagare. 

Detta är mer eller mindre med anledning av hans kontakter med sådana personer 

via sitt arbete. 

På fråga om Aftonbladets journalist då han besökte Asell i Östersund ställde 

några kontrollfrågor till Åsell, så uppger Åsell att han i dagsläget inte kan 

erinra sig om journalisten har gjort detta . 

Angående den 28/2 1986 så uppger Åsell att han tror sig ha åkt med pendeltåget 
till Märsta vid 19.30-tiden från Rotebro. På fråga om det ha varit tidigare 
eller efter Asell lämnade Rotebro, så uppger han "att det kan vara det". Han 

uppger dock att han hänger upp hela sitt tidsschema på det faktum att han vet 

att pressbyrån i Märsta stängde klockan 22.00. Vidare så bygger han upp hela 

schemat på resan till Märsta från Rotebro samt bussfärd och väntetid på buss 

från Märsta till \lallsta samt promenaderna mellan de tidigare nämnda adresserna. 

Åsell delges det faktum att pressbyråkiosken i Märsta stänger klockan 21.30. 
Åsell uppger då att han måste godta den uppgiften och att han utgår från den 
tidpunkt då kiosken stängde. Han har tidigare då nämnt att kiosken stängde 22.00, 
men då han får reda på att kiosken stängde 21.30 så uppger han att han inte har 

trott på detta enär han i efterhand har kollat att alla pressbyråkiosker stäng

er 22.00 . 

Asell vidhåller sin berättelse att han har köpt en chokladkaka i pressbyrån 

�amtidigt som den stängde, och därefter�k han .!;l!l_den i tidigare förhör 
nämnda puben där han j_t en varm smörgås och drack en öl. 

På fråga hur länge sedan Åsell satt på den tidigare nämnda puben, så uppger 

Asell att han kan ha suttit där en timme, kanske 45 minuter, och han uppger 

spontant att han inte har ro att sitta så länge enär han inte känner något 

folk på platsen. 

När Åsell lämnar restaurangen och kommer ut ur denna så är han utanför restau-
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rangen ett okänt antal minuter, han kan inte säga exakt hur länge, innan han 
ser att pendeltåget kommer in på stationen i Märsta. Han går därefter bort till 
stationen och gör de iakttagelser som han tidigare nämnt vid förhör. Han upp

ger också att han väntar tills det att det är dags för det tåg som han sett 

komma in att återvända mot Stockholm. Asell kan inte uppge hur länge han fick 

vänta på detta, om det var tio eller femton minuter eller om det till och med 

kan ha varit längre tid. 

Asell uppger att han vidhåller sin tidigare berättelse men att med tanke på 
den uppgift att pressbyrån stängde 21 .30, att han måste ha lämnat Märsta stat

ion en halvtimme tidigare än vad han tidigare har sagt. 

Då Asell upplyses om att han till Aftonbladets journalist sagt att han åkt med 

det sista tåget som vände i Märsta, så uppger Åsell att han förmodligen inte 

sagt så utan han har sagt att han åkte med ett av dom sista tågen som vände i 

Märsta. Detta då helt med tanke på att han hela tiden trott att pressbyrån 

stängde klockan 22.00. 

Åsell uppger att han således, enligt vad han sagt i detta förhör, .må ste ha� 

länt hem till sin bostad cirka en halvtimme tidigare än vad han tidigare nämnt, 
alltså vid 23.20-tiden istället för 23.50-tiden. Asell får också utav förhörs
ledaren reda på att han i samband med att han pratade med journalisten från 
Aftonbladet sagt att han lyssnat på 24.00-nyheterna. Han uppger då att så inte 
kan ha varit fallet enär han sedemera via tidningarna fått höra att det vid 
denna tidpunkt inte sändes några nyheter klockan 24.00. På fråga om Åsell över 

huvudtaget lyssnade på nyheterna den aktuella kvällen den 28/2 1986, så uppger 

han att han inte kan svara på detta. Han uppger dock att han regelmässigt bruk

ar lyssna på nyhetssammandraget vid 23.00-tiden på kvällarna. Detta är en sak 

som han gör automatiskt utan att i själva verket tänka på detta enär han inte 

lyssnar på nyheter tidigare under dagen. 

Angående Åsells intresse av countrymusik så uppger Åsell att han vart intres

serad att den sortens musik ganska länge enär han tycker om vilda västern filmer. 
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Han uppger vidare att då hans dotter Gunilla började sjunga country har hans 

intresse för denna musiksort ökat. Åsell uppger att han har lyssnat på det pro

gramrn som går på nätterna vid fyratiden och avhandlar countrymusik sedan 1984 

eller 1985. Åsell uppger att avsikten med att han satt och lyssnade på country

musik den 28/2 och tidigare, var att han ville spela in då hans dotter even

tuellt skulle sjunga på radion. Åsell uppger att han kan inte uppge när dottern 

började med countrymusik enär han har ganska dålig kontakt med henne. Han uppger 

dock att han tror att hon började någongång 1985 med countrymusik . 

Åsell uppger att han möjligtvis inte hade brytt sig om att lyssna på det här 

countryprogrammet om det inte hade varit för det faktum att dottern spelade 

country. Han uppger vidare att han i varje fall, så som han tidigare sagt, inte 

skulle ha ställt klockan på väckning bara för att lyssna på denna musik om inte 

det vore för det att dottern eventuellt skulle förekomma i detta program. På 

fråga om Asell har hört sin dotter många gånger 1 radion, så uppger han att han 

gjort detta ett flertal gånger. Första gången han hörde henne i radion var 1984-
85 då dottern sjöng country, och Åsell uppger att det förmodligen var 1985. 

Vidare så uppger Åsell att han hört dottern tidigare i radion då hon sjöng annat, 
dock inte country . 

Åsell vidhåller de uppgifter han tidigare lämnat angående sina besök hos Patrick 
Lundkvist och Aron . 

Åsell upplyses om att Expressen den 20 juni 1989 skrivit om honom, och det är 

en artikel signerad av Maria Hansson, där det står bland annat att en kvinna 

skulle ha varit i kontakt med Åsell och där sagt att kvinnan ifråga skulle ha 

träffat Asell på något tåg. Åsell uppger då han får se artikeln att han över 

huvudtaget inte har varit i kontakt med Expressen angående detta. Ej heller har 

han varit i kontakt med någon lokaltidning angående att han skulle varit i kon

takt med någon kvinna. 

Åsell uppger att han över huvudtaget inte har pratat med någon tidning om att 

han på något sätt ,haft kontakt med någon kvinna med anledning av tågresan från 

Märsta till Rotebro. Han uppger dock att han fått ett brev från en kvinna i 
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Göteborg. Asell uppger att han den 18 juni i år hade blivit kontaktad av en 
som hette Magnhild på missionen, som sagt att Algot Åsell hade telefon och att 
det var en kvinna från Göteborg som hade uppgett att hon hade något bevis på 

att det var sant det han sagt till massmedia angående uppgifterna om tågresan 
från Märsta. Vidare så hade kvinnan till denne Magnhild nämnt att hon hade ski
ckat ett brev till Algot och kvinnan ville förvissa sig om att Algot fått detta 
brev. Kvinnan ifråga hade sagt till Magnhild att hon skulle ringa upp igen orn 
tio minuter och att Asell då om han var intresserad skulle vara i närheten av 
telefonen. Då Asell sedemera tog emot detta samtal som kom så visade det sig 

att det var den kvinna som han sedemera fick ett brev av från Göteborg. Kvinnan 

ifråga var helt obekant för Asell. Hon hade dock samma namn som en kvinna som 

han känner i Göteborg, och detta namn som var lika den kvinna han känner var 
förnamnet. Asell uppger att kvinnan han känner i Göteborg heter Ulla men har 

ett annat efternamn än den kvinna som ringde till honom från Göteborg. Vidare 

så uppger Åsell att uppgifterna till tidningarna angående dennä kvinna måste 
ha kommit från den tidigare nämnde Magnhild, vars efternamn är _Engman. och 
även hon jobbar på Stadsmissionen. 

Asell uppger att kvinnan ifråga då hon ringde upp honom hade frågat om han hade 
fått brevet, men han hade vid detta tillfälle inte fått det. Han fick dock bre
vet från henne dagen efter. På fråga orn vad brevet handlar om så uppger Asell 
att det handlar om mordet på Olof Palme, men det har ingenting med Asell eller 
Asells resa från Märsta till Rotebro att göra på något sätt . 

Asell uppger att han sedemera pratat med kvinnan ifråga som ringde från Göte
borg 2-3 gånger. Åsell kan inte trots dessa samtal förstå vad kvinnan ifråga 
menar med sina kontakter med l\sell. Vid varje tillfälle då kvinnan ringt till 
Asell har denne bett Asell ringa upp kvinnan, vilket också Asell har gjort. 

Asell förevisar det brev han har fått från kvinnan i Göteborg, och han uppger 
därvid att han har fått två brev från henne. Det är stencilerad eller skrivma-
skinsskriven text och dom är undertecknade Ulla 
höret så får vi se de aktuella handlingarna och 

Ankarspång. I samband med för
får medgivande av Asell att ta 
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Asell uppger vidare att då han pratade med Ulla i Göteborg sista gången så hade 
hon sagt att hon ville träffa Asell innan rättegången .i Västerås. Vidare så hade 
hon varnat Asell och sagt "att Asell skulle se upp" . 

Orsaken till varför Asell den 28/2 skulle kontakta Patrick Lundkvist och Aron 
Olsson var såsom tidigare sagts att dessa skulle intyga att Asell kört åt Ar
landa Schakt under den tidigare nämnda perioden vilken han inte har fått pen
sion i från. 

Då Asell upplyses om att han var tillsammans med en kvinna vid namn Ester 
Nilsson i samband med att den då 41-årige mannen greps som misstänkt för mord

et på Olof Palme. Närvarande ho!J"Ester Nilsson var ingen annan person förutom 

Ester och Algot Åsell, och i samband med detta då de såg detta på TV att han 
greps så hade Algot Asell talat om för Ester att han kände igen terrängen och 
huset där den misstänkte bor, och han drog samtidigt sina misstankar om vem 
den aktuelle misstänkte skulle ha varit. Några kvällar eller någon vecka, kanske 

ett par veckor, efter denna händelse så hade Marry Nyström varit på besök hemma 
hos Algot Asell och Ester tillsammans med några andra, vilka kan Asell inte nu 

erinra sig, och Harry Nyström hade då haft med sig en tidning där han läste om 
den misstänkte 41-åringen. Asell och Nyström hade diskuterat vad som stod i 
tidningen varvid Nyström hade sagt att han trodde att polisen hade tagit rätt 
person. Asell hade dock i sin tur sagt att han inte trodde att så var fallet. 

Om det i samband med denna diskussion hade kotmlit upp någonting om att den här 
41-åringen skulle ha varit farlig så kan inte Asell erinra sig detta. Han upp
ger dock att han för Nyström och även för andra personer kan ha berättat om hur 

41-åringen var såsom person. Vidare så uppger Asell att han över huvudtaget 
aldrig, förutom eventuellt den gången då han sagt åt honom att han skulle kasta 
en kniv ifrån sig i samband med ett bråk vid ICA i Sollentuna centrum, pratat 
med 41-åringen. På fråga vad han berättat för folk om vad han kände till om 
41-åringen, uppger Asell att han har sagt att man skulle akta sig för honom 

0 om man kom i konflikt med honom. Vidare att han eventuellt kan ha slagit sönde r 
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någon dörr för en granne där han bor. Vidare att 41-åringen eventuellt kan ha 
varit lejd som torped. Hur Åsell har fått dessa uppgifter uppger han att han 
kan ha fått dessa uppgifter via folk som har pratat om 41-åringen. 

Åsell uppger att han )ulen 1986 besökt Georg och Greta Andersson på adress Rot
sunda torg 7, i deras lägenhet. I denna lägenhet hade xtterligare tre personer 
befunnit sig, och i samband med detta besök hade Åsell blivit bestulen på 2.200 
kronor vilka var tagna ur Åsells plånbok som han hade förvarat i en axelrems
väska. förutom de tidigare nämnda lägenhetsinnehavarna så befann sig en kvinna 
vid namn Mia, okänt efternamn, samt en Åke Karlsson samt en finne vid namn Rista 
vilken beskrivs som stor, tjock med okänt efternamn i lägenheten. lw10Cd18. 

Dagen efter detta besök så hade Åsell saknat pengarna i plånboken och senare 
under dagen fick han telefonsamtal, eller så var det så att Åsell gick ner till 

en pub i Rotebro, och hur det nu var med den saken så fick han på denna pub till
baka sitt SL-kort och en utbetalningsavi på pensionen. Dessa saker hade Åsell 
inte tidigare saknat. I samband med besöket på puben fick Åsell höra att den 
tidigare nämnde Risto varit där, varför han då kom att misstänka denne som ev
entuellt vara den som hade stulit pengar av honom. Rista hade också tidigare 
på morgonen, samma dag som han förlorade pengarna, hade lånat pengar till en 
summa av femton kronor till denne Rista. Sedan fick Åsell då han var och hämt
ade SL-kortet och pensionsutbetalningsavin på puben höra att Risto denna kväll 
hade haft pengar, och det var i samband med detta som han misstänkte Risto så
som vara den som eventuellt hade stulit pengarna av honom. Åsell uppger att 
han efter detta då han mötte Risto ute på gatorna hade gett denne några pikar. 
Vad han direkt sa kan han inte erinra sig men han uppger att denne Risto hade 
svårt att möta Åsell via ögonkontakt. 

Åsell uppger vidare att han sedan någongång på hösten 1987 varit hos en person 
vid namn Bertil Karlsson som bor Kung Hans väg 93, och i samband med att han 
besökte denna Karlsson så hade den tidigare nämnde Risto ringt hem till Bertil 
och ville prata med Asell. 

! 0 � Sidbyte på bandet. 

• Hytls ei om blankencn anvlinCls som lor1s�ttning6blad .  Ex 1: Till originalpärm (i nr-föl jd) 



oi Polisdi.strikt" 
. ö 2 .

Åfbåiå
e·nnet

• ...................................... . 

03 Uppr3.llatld) av· 1e 1c ton· 

09 Brott med vilket uppgiften hor samman· 

10 I sak 

SPANINGSUPPSLAG 

I grövre brottmål 

� Si d n< .,4.a 
07 Av:;nilt 08 Lopande nr 

04 Forlsålt-7 ningsbled 
I Uppg,flstamnare leflemamn och fOmllmn) 

05 

7 Forhon;prot h Promemoria 
I UlSkrillsdalum 

1989-06-27 EÅ 

Då Åsell gick till telefonen och pratade med Risto hade denne då varnat Åsell 

och sagt att han skulle försvinna från Rotebro 6��o/visa sig mera där. Vidare 

så uppger Åsell att det så småningom hade kommit fram att denne Risto hade lejt 

llOIO{O � Christer Pettersson till att "ta" Åsell. Åsell hade då svarat att det skulle gå 

bra, han var inte rädd för Christer och han hade inte gjort Christer någonting, 

• och vidare hade Åsell varit med vid något sammanhang och tagit Christer, och 

med detta sammanhang menar Åsell händelsen utanför ICA i Sollentuna centrum som 

han nämnt vid tidigare förhör. Asell hade avslutat med att säga till Risto att 

• 

• 

• 

' 
0 

han skulle gå ut på torget vilket ligger cirka tio minuter från Bertil Karlsson 

där Åsell var villig att möta Christer Pettersson. Någon Christer Pettersson 
dök dock aldrig upp vid detta torg, och efter denna händelse har Åsell inte 
hört något mer från Rista. 

Åsell uppger att han inte vet namnet på denne Rista men att vederbörande är 

stor, tjock och fet och skulle bo någonstans på Drabantstigen 7 eller 9. 

På fråga från advokat Liljeros då advokaten frågar om han såg Christer Pettersson 

på pendeltågstationen i Märsta den 28/2, så uppger Åsell att han gjorde detta och 

han är ganska säker på att så var fallet om det inte är två personer som är hemskt 

lika varandra. På ytterligare fråga till Åsell om han är säker på att det var 

Christer Pettersson han såg till hundra procent, så uppger Åsell att så är fallet. 

Han uppger vidare att han har sett Christer Pettersson ett otaligt antal gånger. 

Han nämner först tusen gånger, men reviderar detta till ett hundratal gånger, 

och påpekar att Christer Pettersson har ett speciellt utseende som man inte tar 

miste på . 

Angående beskrivningen på Christer Pettersson då han såg honom den 28/2 på Märsta 

pendeltågstation så vidhåller Åsell den beskrivning han har gett på honom vid tid

igare hållna förhör med honom. 

F = Förhörsledare 

Å = Åsell, Karl Algot Mauritz 

L = Liljeros, Arne 

• llylls ej om blankellen anv!nds som IOrl$ältningsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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Oi P ol isdlstrikl' 

...................................................... 
03 UPP(l:lttat(d'l av' telefon• 

09 Brott mc:d vilk-OI uppgi11en hö, sa,nman• 

10 sak 

SPANINGSUPPSLAG 
• 

I grövre brot1mål 07 Avsnill 08 LOpi!ndo nr 

04 Fortsatt• 
Uppglltslamnare (elternamn och lörnomn) 

ningsblad 

05 UIS,ktillsdatum 

fOrtlOrsprol 1989-06-27 EA 

F. Ja Algot Åsell, du har ju lyssnat på vad vi dikterat in på det här bandet. 

0 

Är det riktigt som jag har dikterat in det på det här bandet? 
A •••...•..•. ••.••••••••••••••••• så det är precis, jag har ju rättat till jag 

hört att det har blivit fel och då har du ju tagit om. 

F. Det är riktigt, och advokaten? 

L. Ja. 

F. Vi kan lämna det för utskrift? 
A. Ja. 

F. Då avslutar vi förhöret . 

klÄan 13.20. 

Krinsp 

• llyllS ej 01 n blankellcn t1nvbnds 3()m lortsällnlngsblad. Ex 1: Till originalpärm (i n r -följd) 
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RUBR. MAN KAN OSTfUDIGT BINDAS TILL PLATSEN FÖR 
MOHDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALI•tE VID 1tRÄTT 11 

TIDPUNKT. 

OSTRIDIGA FAKTA I BROTTSHÄNSEENDE AVSEENDE HA1'NEN 
HAH lCONTINUEHLIGT TILLSTi\LLTS DEHÖHDA MYNDIGIIETBR. 

INGA ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS• 

VID SAMTAL MED ETT AV DE VITTNEN SOM "SETT MÖRDAHEN" 
HAH UNDEHTECKNAD ADEKVAT Klf)\NAT BESKRIVA 11 MANNEN 11 SOM 
EJ ÄR Bl�HÄFTAD MED BÄLTA OCH SOM MED EN OTROLIG SNABB
HET SON FÖHUTSj.'i. '!'TER EN HÖGT UPPDIUVEN KONDITION RUSADE 
UPPFÖR TRAPPAN VID TUNNELGATAN. 

• 0 

ENBART DESSA TVA FAKTA UTESLUTER CHRISTER Pl!:TTERSSON 
slsoM MÖHDAHE • 

DE VIKTIGA VITTNEN SOM UNDERTECKNAD 11FRA1'1TAGIT" HAR EJ 
JCALLATS ATT VITTNA. 

· 50 

DEN 28 AUGUSTI 1987 ANMÄLDE UNDERTECKNAD TILL RIKSPOLIS
CHEFEN HOLGER ROMANpER, HIKSPOLISSTYRELSEN, STOCKHOLM -
MANNEN - SÅSOM SKÄLIGEN MISSTÄNKT FÖR MORDET PÅ STATSMINIS
TEH OLOF PALME. 

INGA ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS. 

MA�NEN HAR EN TUNG BINDNING TILL U S A. 

· ULLAH !1.NJCAHSPONG 
JUHIST 

LINNEGATAN 3 
li 13 04 GÖTEBORG 

GÖTEBORG 13 JUNI 1989 

1·?1 ;[a,1, c#n/,c,}-;/'i?<?75· -

.··· 
·
: 
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EFTER SA.NRÅD MED UTLÄNDSKA BEDÖMARE ANFÖRES FÖWANDE: 

VID OMHÄKTNINGSFÖRHANDLING TISDAGEN DEN 11 DS BÖR FÖWANDE 
PUNKTER FRAMTAGAS: 

1. 

·' 

J. 

4. 

6. 

ENLIGT UPPGIFT FRÅN JOURNALIST I ETT TIDIGARE SKEDE 
HAR LISBET PALME IGENKÄNT DEN AV UNDERTECKNAD MISS
TÄNKTE MANNEN. 

.. . 
KO}�IINISTER BERITH OHRNBERG, STOCKHOLM, ERHALLER TELEFON-
SAMTAL FRÅN EN MAN I GÖTEBORG SOHMAREN 1986 SON VILL AV
GIVA VISS BEKÄ:NNELSE AVSEENDE PALME-MORDET• 
SÅVÄL BERITH ÖHRNBERG SOM HEl\'NES NAKE SOM OCKSÅ TALAR MED 
MANNEN IDENTIFIERAR TVEKLÖST DENSM�1E VID AVLYSSNING AV 
BANDINSPELNING PÅ HANNEN SÅSOM DEN AV UNDERTECKNAD MISS
TÄNKTE • 
VITTNEN AVLYSSNADE SAMTALET OCH HÖi.DE PARETS UTSAGO. 

DEN KVINNA SOM MORDKVÄLLEN TJÄNSTGJORDE PÅ IIBSTA.URA.NT 
MITT EMOT BIOGRAFEN GRAND IGENKÄNDE ÄVEN HON UTAN TVEKAN 
MANNEN VID UPPVISANDE AV FOTO - VILKEN EN KORT STUND UPP
SÖKT RESTAURA.NTEN VID "RÄTT TIDPUNKT". DETTA TORDE KUNNA 
UTGÖRA IDENTIFIKATION AV DEN "S.K._GRANDMA.NNEN"• 

, . ' . 
DE BREV SON FUNNITS :r:NFÖRDA. I PRESSEN I ANSLUTNING TILL 
PALME-MORDET - SMIT ÄVEN DEN SKRIWLSE SOM TILLSTÄLLTS 
REGISSÖR JAN HALLDOFF I DETTA SM!MA.H.ANG HAR AV SAJ.lTLIGA 
ANLITA.DE HANDSKRIFTSEXPERTER UPPGIVITS TILLHÖRA SA..1'01.A NAN. 

DENSAJ.!ME �IANNEN / VID DENNA TIDPUNKT HED BOSTAD I GÖTEBORG/ 
UPPSÖKTE BIOGRAFEN GRAND NÅGRA VECKOR EFTER MORDET. DETTA 
HAR VERIFIERATS AV PERSONAL PÅ PLATSEN VID UPPVISANDE AV 
FOTO. MANNEN UPPTRÄDDE VID DETTA TILLFÄLLE HOTFULLT. 

DE FOTO UNDERTECKNAD FÖRETETT AV MANNEN UPPVISAR EN FOTO
GRAFISK LIKHET MED DE "FÖREBILDER" SOM FRAJ.ITAGITS EFTER 
MORDET • 

•NÅGON" DUNPADE AJ.OruNITION SMIT HANDLINGAR I SOPCONTAINER 
I A.SKIM, GÖTEBORG, DEN 22 JANUARI 1987. DETSA..1'01.A HADE AN
KNYTNING TILL PALME-MORDET• }1.ANNENS HEMVIST HAR TIDIGARE 
VARIT ASKIM • 

8 • }!AKNEN FINNS INOM SJUKVÅRDENS OCH SÄPOS "SKYDDSOMRÅDE"• 

ETT ÅTAL MOT DEN s.K. 41-ÅlRINGEN KOMMER ATT TILLFOGA NATIONEN 
OREPARABLA SKADOR - DÅ ENLIGT BEDÖMARE - DETTA OTVIVELAKTIGT 
ÖPPET VISAR VÄRLDEN NATIONENS RÄTTSLIGA SÖNDERFALL. 

ULLAH ANKARSPONG 
GÖTEBORG = = = = = 

GÖTEBORG 9·'.. AP.RIL 1989 
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<I> � er 

--.. ·-v-•-"• .... Vid ko,u 
Potisdi5-l rikt 0i$Hiktskod ANMÄLAN 4 tefefonlo 

Allmän :skall •• 
Ja!a.::b t.tt· '7 

I. ...... 
-+�-'- -- ·•-· -- - - Datum A,betsenhet Anmain.ngsuPOt �a•e KIOC\en Qe •. 

mHsio,11 
5 7  

Onn ,_ Th_ t. ":';. �:: 0- r,: 1• �- 1 �t•�� :;� ·--·f ·  .,� ei ., •) . - .. 

Mttsegande lctte,r,amn a<;h alla to,namn, y,l.el111ell I Pe,sonnumme1 

t.-' -· ?-.!-·•-:;J• · :rn � � �-..... ,-. - . . - - -
Po;1adress (utdelningsicfress oc.h oc1sedreSS) ;;,mt u:lefon bo;tad. Arbetsplats (;,rbet;givere, adres.s, telefon) 

� .Ut>..n.��·tw.·�1 �, -{ 1 ;· 04 � :�:· .':!rit.,:-..r:;.-1 0}1 •it ,o 9� 

Anmäh11rc {efternamn, 1illu11$n;,mn. postadress. telefoni, annan än m61dg:irtde 

' 

8rott!Haindelse $a1"n1 bro�t Ue• •lntl<ottutök;f i ,adioatfar.. •fO:fSvunnen pojk:e•I 1: 

Olav.& j,ntr� t.:U; Qf'J.'.��� 
V•dev Bronsdatum I Klodtan I 1 ·1,dag Tero11sdatum •Klockan 

sok 

0 Redo\lisningsanmälan 
lnk datvm I K nr 

Handliiggau::. sektton/rotel 

8,onstod I An, "' 

• 
8R0TT$TID 

. 1 "'"'" 3' Omrädeskocl 
·-

P1.tl5 for bronet/hähdetsen (adrcn.ingivetse) 

, - .. r:Jm�-,-:mrt '!'-�!'I.! • 
Ovriga uppgifter om btottetfhindcl,cn samt 9odsförteckning (ange i ordni.l':lg: li:t lvägagån,g$.$il1, spir, vittnen mm samt signalement: därefter go�s. som 
numreras och förtecknas i varugrupper med beskrM'llng. identifieringsbetec:k.ning/typ, nr, märkni:ng oc:h vJlrdeuppglftJ 

'BSO't .-S"'-1! 

Seden 1 bti:r� \;ta-V bv.til. � � dl haft .t1t&di@!ii iu�.bg .i � �t 
11!-tll W � mtt. J.W. btl.r ::eå::.11 d��- tid u!:iaer �lir!"!! 4clt1?1 �::k� (11n 
1agolUH:t • . 8.;::,. �� �er, ¾ti.:�� tid TQrl\ hel-t l.�t Ull sui. l��;,t O.!:h 
�tl'äktli.r o.ot oo.m Olii -bon. hBY· �1, en �� ... 1, &,U �1\ l..fi.:;!mlwt. 

L!¼;.enht:tti llötitb- u�v tg:rn 1-d: ,oöh l;l;Uc ·på a. 150 m i l:\r.iMöt.t. lll;lå l�"tVll-
heten Ml" �c�ljyafrl .. 1i��ts. :.ftl i=r �• 4.. ett Vit:-1:nrik!i;, t�e·� liar 
en &ul.dkan:f: runtom, Deo:ia irul,dJ:niitor har alipa:ta bort på i,amtlltJ;a glas, 

i l'4,••13'nheten. I Jca.niaffia p!, dessa har rel)or lfä ror en bel dal eipeglar 
gjorts. Ett ekbord i sa.l�rw,i·.,et har ulil)f.\ ta .ner i>eh .ladt bar häll te 
pä så ntt et bar 'l'unnit, J: varje bord 1 . hel.s: hUftt bar npcr cjortz.1 fr!bat 
pil. k!lkebordet. Wi har ett F8l' �tola;r som atAr 1 ,aal�!:!Ot .bar !ä.""l,<m 
tagits bort Jlled :13Agon el.Ag.a avlutningslliriel. n 4ot•,er ha-i- en ccrviD i 
sil.ver. Den·1a !)ar nä�on bucklat til.l och aäeat 1. • 
En .Sllrr bax- nllndorbräclrtti, En kran ocb ett r!lr 1 badi-w.a,,.et har »�te nv. 

Porslin SOti Jll! bar et!cnde 1 sli;Ap hilr bitar losaat ur. 
De J:JBGta utav c.ea,n nkador har i;kett xmttet14• aä ltl/.::ei\heten har 'VllXi t 
bBYS.md. • 
Yl1 har utaa ttEJ 1'ör f'ya1ek't 6vervål.d, lnjiooering bar skett a.v nntaglieen 
s:iarkotiln i h!)ger a=• Detta har ml1 -.ar1t hos ltikan för, Stark ini'ekterade 
revor .lnr tunnito på nll vä.."lstra a:rm rt4 upi,va'laland.o t ;,lå more;onon • Även detta 
har � Ul};l&tikt lllkare- .!fu-• NIUJJti.ck 1 1:lllnatu 1'0� bar ftlrekorä:lit på handled 
samt hand, 

:t:lt har ifven haft olcndor i underllvot. 

Endat1t under den tid c.'lå -rill. ojfilv �r btmuast eller har varit bevakad u har 
� -vari. t IJ'lP"ffln.1:; - - '4-..,..ftn •-:-- .C L n 1,.,.,.,.. ...._..,.1-,, B4 A.n. -

e,1ago, 

7 Godsup"'"'ihn Skrivelse 
n8rpl-

uprot 
fo,Hlmn9sbolag MAilsilgandetalan 

hJa 

n 
nNej 

h Forts•blad 

n 
: 

n
Onsltas fdrd 

8esv senare av åkl agaren 

1 Ktonor 
SUMMA 
GOOSVÄRDE 
sp,ur: datum IAnM k.ontr 

1 Anm-uppcagarcns ATALSANGIVELSE 
(etndht v,d an9i • n Må.lt•äganden har informerats rn Målsäganden anger 
vclseb•on> om vad atalsangivel se innebår brottet/brotten till åtal n

Målsäganden angcrin\e s: �num 
brottet/brotten till åtal 

ANMÄLAN 4 CMalsag3ndtn:; ex) 
01?nna h•ndhng utgo, bevis om au atu-nelan �uons till pol isen odl bo• bifogas anmalan ti ll f()r$ålltingsbot•g 
framtomme, nva omstär,cfight1U!1 som ':an ,nvcrh på enmalans h.endla9gn,ng itex att til1grip,et gOds antrat1u) ombeds Ni meddela dena ti ll det 
polisdlstrikt där •nm.il•n gjoru 
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......... � ............... .. 
Pol isdistrikt Oi sl,iklskod 

1401 
ANMÄLAN 4 

Fortsättningsblad/godsuppgift 
Arbt15tnhcl Anmåln.in.9supp1a9.i1c oa1um 

, �,sormun'Wl'\oer al 

401 e,on/HäOOeloo (1 ex " inbro1w1öld i radioattä1" /"fö1l0<at g,Ods" I al I 2ti 8ronskod 

«l2 Tid för b1ot1et/håndel&en •J 1403 Pl;tts tö, brone1/händelsen f3dres�n9ivefse) a) 

100 Ovrig.a upP9it1cr om brone1/hlindelsen (fons från föregbc!Me blad) och/ e-tler 90dsförtceknin9 (gods numrcrns och 
1örtec:knas i varugf\JPPCI' med" be:;kriw•leng. identifieringsbetcctning/1yp, n,, märkning och värdeuppg1hl 

Detia -tuder på. att nervgift htlr sprut'.itE< in under cf,rmcm, 

n 9l Gods11pp9,1t 

406 I Kron0t 

T rans.per1.summa 

5 8  

Ingrep;• i tsun ·en' !',er ih'Pn ;;,jorta, Y.äken he.T' varit Gl-:aililcl, Hur de p{'rirnner • 
som er i l�enheten har sövtc är okiint, 
l!ii vet att. de f'i!l�.;S en falsk n·J.cke1 eo� cirlmlor:!:r och 2. t t de ; . är <len ·e 
eor.t o .nv!indn f'�r att ko::l'ra in i lr:tee11hetn • 
Under en tid h<ir ljueot -mri t tii.-i ·� j_ sknfcriet p& morhom:m :fo.6ttl.."1 .ci/. 
mr Gläckt det :-il kvällen, 

• 

FBruto:n ansvar fUr i hell( .. et b.oenile dot t;er nä hur mli. e,vcn anevsr :rur bosöknnde 
gäster, Vlinra:' vä,;:ar inte ltin._r,;ro införtli.rs något so::: bjuds i i::ii l!i.;;cnhct 
av rädsla,att förzii'taa, 
:;;:tt flertal peraoner l:an :it!llio. up? ooh vit '.aa -;,l att mii U?,ciftcr lir 
medBallllingen i:lverenasttm· and·c, 

En-person 0O1n !i?" invilveracl i hfuidelsefclrlop;;ct rins;dc på eget bev&g till 
Sto0kholm3 ångslups A .13 och :forhörde sig oi:. ev lli$enhot i buset. JT..an up;,
lyatoe Ol!l att .lägenhetcrlll1 var utcyrda till sr-ecialla personal:? tör speciel.la 
iindamll. 

!i:-at har lagts p:l fra::t::iic.an av hu.set vilket ej l.:::.5cnl .igt har {>Odl::1<:lt� av 
byggnadsn!ll::nden, 

lfä. tror att den terror som utförs mot &l! är m:zo:: ett :i.ns.ide arbete som. 
uttllrs utav deo son bor i huset, 
Ljudterror liar förekolllr.dt under hela dngnr, • 

Vittne: �a.kol!:.ndert Anne :Si;;ittet Baron Rogers Gata 35, lI :BAC,..A, 031-15 06 85 

hem. 031- 52 66 35 
1m 15-rervl,lger nu n t t: lt:..r;;na sin lt:�cnbet, 

MU kräver nu �tt dot blir en e.del.rvo·t undcrsölming s:z:: a.v :i!i.vlil J:m:; !lOtl 
h;rrescäotcr. 

n forts- blad· 

ANMÄLAN 4, lorl!• bledlgodsuppgill p,:.1 &-ägandcns e1t) 
OeMa handling t•1gö, bevis om att enmilan gjorts 1ill pulisen och tör bifogas till försäkringsbolag. 

l S:a godsvä.rde 

I Krono, 

• 

Framkommer nya omslåndl9heter som kan inverh pA anmålans hendl B9gl'ling (te,: all lillGripet gods anlrillfas} cmbcd, Ni meddela detta 1ill del po• 
ll&dlaUlkl di1 anmälan gjorts, 
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JUSTITIEDEPAJ<-i:EJ..Ei·/TJ;T 
STOCJOiOLM 
= :-:- = = = 

EFTBH ATT HA TAGIT DEL AV UPPGIFTEHNA DN GRIPA1'i:DE AV EN ]..:,\N I 
(; . .  . .  ANLEDlGNG AV l•;OHDET PA STATSt-ilNISTi,;H OLOF PALHE ANFOHES FOLJ AKDE, 

DEN J.1AN UNl.JERTBCKNAD AVSLÖJAT OCH AVSEENDE VILKI.::N UNJJEHTBCY.NAD TILL
STÄLLT SÅVÄL POLIS.,. SOM P.l{LAGARl-!YNDIGHET ETT DIGBHT J.IATERIAL HAR : 

1 ,  •ENLIGT UPPGIFT IGENJCÄNTS AV LISBET PALHE. 

2 ,  

J .  

lj .  

5 ,  

0 
·
;

; 

IGBNKÄNTS AV l-JAHGAHETHA ÖRTEGREN SOM NOJIDKVi,LLEN ARBETADE PA · 
RESTAURANTEN MITT EMOT BIOGRAFEN GRAND, 
Ji.fu'i:NEN KON IN PÅ RESTAURANTEN OCH VISTADES D.4.R C : A  EN KVART 
EFTER DET ATT FILHEN PÅ BIOGRAFEN GRAND HADE BÖRJAT. }1A.."s'NEN . .. 
BESKREVS SASOM OROLIG OClI MED DE KLADER SOM SEDAN UTGICK UPP-
GIFT Ol! I PRESSEN, HARGAHETHA ÖH.TEGREN IGENKÄNDE OMGÅBNDE VID 
UPPVISANDE AV FOTON HANNEN SOM HAR ETT SÄREGET DllAG I ANSIKTET, 
MANNEN BÖR KUNNA IDENTIFIERAS SÅSOM GRAND-MA.l\NEN, 

UNDERTECJCNAD ERHGLL V:U, T.E:'LEFCNJCONTAKT MED KOHI-JINISTER BERITH 
ÖHRNBERG, STOCKHOLM, DEN I.i JANUARI 1987 UPPGIFT OM ATT DENSAHHA 
l�ONT.'-..KTATS UNDER SENSOJ.iNAREN 1986 AV EN HAN FRÅN GÖTE!BORG SOM 
ÖNSKADE KONTAKT MED __ JCONTR¾ICTSPROSTE� ROLF . SELTON, ÖSTERSUND. DÅ 
DENSAJ-1ME VILLE "BEKANNA NAGOT" BETRAFFANDE PALME-NOH.DET • DA 
UNDERTECKNAD INNEHAR BANDINSPELNING AV MAJ-,NENS RÖST AVLYSSNADE 
SÅVÄL BEHITH ÖHHNBERG SOM HBI-INES J.iAJCE BANDET VILKET UPPSPELADES 
FRÅN A.l\NAN PLATS , DERAS SVAR AVLYSSNADES AV FLEHA PERSONER, SÅ
VÄL BERITH ÖHRNBERG SOM HENNES N.AKE MEDDELADE A'l'T BÄGGE IGENJ{ÄJII_ 
DE }1A;\NENS RÖST - SON HAH EN SPECIELL DEFEKT• · 
DEN 4 JANUAHI 1987 SKEDDE KONTAJtTEN MELLAN BERITH ÖHTu�BERG OCH 
UNDEHTECJCNAD • BERITH ÖHRNBERG KONTAKTADE NU OMGJi.ENDE GUNNAR 
STRÄNG SOM REKONHJJ:NDERADE KONTAKT }!ED INGVAR CARLSSON, 
DEN 5 JANUARI RINGDB BERITH ÖHHNBERG OCH MEDDELADE ATT HON KON
TAKTATS AV INGVAR CARLSSON OCH ATT UNDERTECKNAD INOM EN KVART 
SKULLE KONTAJ{TAS AV DENSAl':HE, Ll'lGVAR CARLSSON HAR ÄNNU EJ AV-
HÖRTS, BEHITH ÖHRNBERG NEDKALLADES TILL ROSENBAD OCH DAREFTER 
GICK KJELL LARSSON UT J,iED DESINFOIU-:A .TION TILL PRESSEN . 
MANNENS KONTAKT HED BERITH ÖHRNBERG ID�DER SENSOMMAREN 1986 
RESULTE� I' ATT DENSAMME UPPSÖKTE ORUST PP. VXSTKUSTEN DÄR . 
i{ONTRAJ{TSPROSTEN SELTON SEMESTRADE, : ·DE TVÅ TJ<Ä J'F.c�illtS EJ !IEJ< 
BERITH ÖHHNBERG KONTAKTADE . PRESSEJUIBTER?c..'U:: LEIF HALLBERG SOM 
ll_'?lf VAH BEKANT l-:li:D OCJ} Dlill DE;'1N.!t ATT ·ONBESÖRJA ATT POLISP, :-l,SC>�iAL 
SANDES TILL PLATSEN PA DEN TID SOM UPPGIVITS, DE'PTA SKEDDE . EJ. 

HANNEN BESÖKTE C :A J_li DAGAR EFTEH MORDET BIOGRAFEN GR.\ND OCH UPP. 
• • • • 0 • • • • 

TRADDE VID TILLFALLET HOTFULLT, SA.VAL KASSORSKAN SOM HENNES DOT. 
TER IGENJ{ÄNDE ONGÅENDE MANNEN VID UPPVISANDE AV FOTO, 

FRANSTÅENDE GRAFOLOGEH HAH l 
.
JÄ�lltÖRJtL$E MED DEN Ol1IGINAL1'l�XT 

SOM UNDEHTECKNAD KUNNAT FÖRETE MEB _TILL VISSHET GRÄNSANDE SANNO
LIKHET BUNDIT M.AJ-NEN TILL DE BREV SOM TILLSTÄLLTS SVE!,SKA TID
i,INGAR I SAMBAND MED PALME- MORDET - DET BREV SON TILLSTALLTS RE
GISSÖR JAN HALLDOFF SAMT ÄVEN TILL DET BREV SOM TILLSTÄ LLTS TID
t�INGAR I KALIFORNIEN SKRIVNA AV DEN DÄRSTÅDES UNDER TJUGO .ÅR 
EFTERLYSTE MASSMÖRDAREN ZODIAK.EN , 
l•iÅI_\NEN lli\H ÄVBN" · I E'J.'-1' AV lil� nni;v �(lN 'fl'.l,L S;.rÄ LLTS $\l�N$)U\ '.i':tD-
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"Tl-lB G\J"Y \·,"HO PUJ\CIIED J.i.H PALi•iE /ICROSS I::, AL.SO A :!ELL-E;, c.11\J,: 
TTlIGGBR HAN .IN OTHEH }>J\HTS Qj> TlJ J , \·:OJiLD. " 
GJU,FOLOG2N AHILD JÄGl�HSi(OG i-;oNTAJ'.TAllE L�Or-i E;\' TDiriE LFTJ..i: 
jjET HAJ'I Ef(HP.LLIT UNllETlTBCKNADS JL\TEIUAL s.i-.vj, L SÄPO - SOM 
UTGICJ( MED FÖHTAL - SOM TilJNINGJ.::N AFTO,{BL/,D:J.:T - SO:,; EJ \'.U, 
INTHESSERAD l!:i,LIGT VIDT;\ LAD ,J OUHNALIST , VILK8N J(O;,T;:,J;T;\i,t:S 
AV UN!>E;!T.t:CKN,\D ,l)AG,�N EFTi,H, . .  
l·iAl,NEN ÄR ATT BETHAICT;\ sj,soi-! JOGGINUF,\;eTAST OCJJ ilJ\H B1'T 
SPECIELLT "LÖPNINGSBETEENDE" OCJJ SicSON BN FuLJD Hiiiu,v EN 
HÖGT UPPTRÄNAD J\ONDITlON , 

' 
i-iAI,NEN IIAH VISTATS UNlJEH Lfa. .1'IGA Tlli�H I USA - i:N VIETIG }>\JNhT 
I SAJ•iföl.ND NED };Oi:DVAPNET, 

,,;ANNEN HAR ÄVEN PÅ FÖHFALSKADE BETYG AGERAT Si.SOM l..i,KA!lli 
I DEN SVENSKA SJUJ{V.Å.HDEN I C :A JO ÅH OCJJ HAH THOTS AVST.tiNGNlNf./1 
FRÅN DE FLESTA SJUJOIUS OClJ l,ASAHETT ÄNl>OCJ( TILLÅTITS P01\Tsi\ 'J"l'A 

"TJÄNSTGÖHA . Il 

CN SPECIFIKATION ÖVEH l)BT BnO'l"l'SJWMPLEX SON SVEi!!GE lllt\G XH 
UTSATT FÖR OCH DE OREALISTISKA FRIHETSBERÖVAl{DEN SON FÖHEJ;ON
J.;:;.T I SAMMANHANGET KOHMEiR ATT INON JCOHT TILLSTÅLLAS EH, 

,. "/ 
ETT FLERTAL UTL.IU�DSKONTAD{T.ER HAH TAGITS OCH ETT LAJ-/D HAn I 
D,\GARNA GENOM OMBUD ANMÄ LT SITT INTnEss:c;. DENNA J\QNTAKT HAR 
ÄNNU EJ KONTilOLLERATS, 

DEN I DEN FRIA Vi'i.HLDEN FliLLS�KDICT 11-;-;D;A FÖ,;.FÖWELS:C SO?-: 
UJWERTECJ;J,.0.D W:DER 1TTA J..R YAiUT UTSATT FÖR OCH SQJ., I ETT 
OTAL RAPPORTER OCH VITT'NESD-ITYG VEHIFIERATS BOHGAR FÖR SAN
NINGSHALTEN, 

� 
ULLAH ANJG.l�SPONG 
JURIST 

, 
LINNEGATAN J 

41J 04 GÖTEBORG 
= = = = = = = = = 

X YTTEi(LIGAHE 

GÖTBBOIIG 14 DECBLB�H 1 ()88 
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i. J,;SI:LE-1 jQf:l.lEN 
· . . · · = = = = = = =  

H.i: j!j-;];;l) Dll..Z GGES J r ·önsLUJ'ET );-t .T\'L):T )\A�:1: �-�i;T J>I'jl�();�.1.Ll/; J ::.rc:� 1 .:.1.�-: S(t?,; 
U1\lJ::CH'JTCj�\J...D )iUT �.tJ:GHlT.l�D i1\1 TU'.'XG/! F'.'�):'JJ0J )-iLll 5TO!i f...li:(;;(1LliL\ii:.T );,}_:\ BD\.lJ;> 
'J'JLL );0l':DEl< :I jJ,JSrLr:. 
l • 

2 .  

J,  

Ji(1j:J>EN j;P. l-:tt'.J'Tl'LÖSJ, ;>S)"J;OTJSJ;J, /, \'Ji:: ·,•,ilJl/G/J, i811 JH TU.!:.LLT J1;SL.::G (JCH 
.A\1 si, UJ<ll, J;J,J.:.L_J;Ii:R J.TT DES.<.,,;:),.:../l i;;:.:, .BJJ,D.!.S 

0

'l'JLL LN J.:'YCJ:.1,;J' L:j'.i'i::N )J'O·s. 
Ul{GDOJ,iJ,RJU, TJLLHi:iJ'l EJ DEJ<J/.', J;JIT;TS. 
B.i..DP. ll)IGDOJ,JJ,.ru;Ji JiATI A\' l);�u.:c :F'Ö:R.l3..J..R4TS Ei: SOJ·l PS)");JSJ;T J'JrISJ:A . J-,OR. . DEN w..n UTF0:RTS A"\1 HÅG OJ( SOJ-i I:NLJGT ./Jl\'OE./,'J'EH Gi.J)IJiJ..TI 1"1,u; UTFÖHT D),_ 
D_I:N TOTJ._LT EESDil<DIGSLÖST ll'.i'OJ·l·,ALL Y.CTJ' OCH SAliS. BESJ;HJVJ-:JJIGEll j,n 
ru::LE\'JJIT TÖR Dl J.VJIGF.'1LD PS)1;9tJSJ;..4 BROTT SOJ-l J'Ö)(Ö\'/1TS si.v;,;1, l sv.r::rn
GE SON XNT.I:R'IATIOJl:CLLT OCH SO,,J FJ:J;TJ,J,i1: SSIGT"PZ:J�4.R l i0T"DE11JiE l-t'lll • 

·El� l�J,GJ'ALD Gl1lJ''OLOGEJl H/,R STl1JJER:1T l•l.'JmEHS Sli.RlFl' OCH HAR S/,l!FÅ LL'.1' 
1,U::D ETT J;0)01.l1DBJIT UTTRYCJ; :BEJ"'l.JN),JT DEJ�S.UD.ffi 11FYRD:O•f!>llSIC1JffLLT GA-
LtNu � .··· ,: · . 

li • UJIGDOJ·l/J'�.AS :F'Ö1i&TA' UTSAGO .ATT DESJ:.}.:Jl4 J3EF'.PJm SIG PÅ J'J,.JC::lilllill<GSPLAT
SEN VID )O'RYJJI )IÄR SJ[OTTLll O FÖLL OCH DÅ SJ.."")'JIDS .I.Jll' 1,·vu GS)U-..DE SIG BÖR 
TILU·Jk TAS _EETYDELSE■-·:;'i::,: . < ; - · :. · · . .. 

. .. . . :� · : . . . . : ...... ' ·  .,,- , ·:· . . : :. . . . . .. ... 
5 • _.JUliA ,, • lW�. ,EJ _)IOJ_J,.J,TIGT 'FO!.'J[LA.:"11;' H.01pELSEF4Rl.,OPP.EI' X SJ;JIB.!JiD. r.::Ell . . 

. : . . HOJlDEJ�� ---� :.'!G-hR ·.:El-lOl"! . s1,\'AL_ O:BDUC:E!ITENS< JU,PJ>ORT. son DEJ�. E. 'k. ·TEK-'' : . 
· . .  . 1ns1:.Å·-J3E1;;rs1i:iJiG:EN.J-·':rltD. STOR _sJijmoL'l.lviET DXJ'.FÖR J.TT Jil,.JI EJ V:CT :mm . ·, 

. · . llORDEJ' TILLG.k:r:r"·,,
.
;: .. , .. ·> C. • • : 

•• •  •• •  • •  ,, • • • , · ·
: .-•• • • . . ,· ·-: .. 

·
· . . ; t• ·\:.::·• .. . . -�_-· ; . • . . :-:··· :::;··? :�./\·'• / · ·  � .... · :-. .  � · ::· ."' ·:.-. .  : ,:,.·._·. : . . . . . · . . . 

6� ,' ' lllIDEHTEC)J�J.D' .'.BET.EClDU>.R 111:ru;i;Ji",J�A)mE!U. 11Si,SO}i STRhTBGI ·:r :EN 5)1i'HERL1GEN : . .  ·sv.ÅR_-SITUATIOll Ji�l! :1'.hSTÅElffiEll :ATT '.J.JmAJI J.iÖRDJJIB SliULLE ),il;DF.Thi,AS X . . : 
,S)J,,;),i.4,JIBA)�GET J;L.t..RT. sm.iLLE ;BORTF.ÖRJG.J,..Rf,S. 'sJ,.soH FD>Tn'A·. .· . .  : ' : 
GE1io1,J ''J.i1i.xn.v..1, · onrn W.R ·l1J,GD0J.JJ,.R:,A. :BEFUJmIT SIG yj_ •!i'Lll' J>LP.TS. Y.ID •!P.EL" ' 

.. . TILL'f'ÄLL'E OCH
. 

OFÖRSJ;','l,..l,T. R.LJ;J,.T JJ, :I iN · Tt1RBULE31S. i.v W.l<DI:LSER Ii(n DE 
. 

BLTI'.I'.r
°
.lil·lPL-:IGA S)11DAJ30CKJ.:R.:'-.

.. _ ," :. :· ·' : , , , · : . 
:: 

•: ,
: 

•• : 4 ! , .
. , •. ••• .

� 
.

• .  '. 
·

.:. · , ��-• .
. 

·
: ·. :. I , · • . . . . •• . . 

7 ;  · EVA )aLSSOllS DODSJLJJ,JP. J.R GRAVT J.VSLOJ/JWE.',- UTESLUT.ER liELT J'LJ.CJ:J.l, 
·,: H.1-.RITA; ;:VE►is "\1AR ,1.m:rv.EN SOH. JilTTJ.;DES

. 
"\i ID 'ri•A llllSSOJ,S )..RO{' p. OH 

JIDl.AS · F.D,GEJ-U."\'TRYCK- .J"'UJIJUTS ·}; · DENSJJ,DU.- BORDE UTJffiD:·IDIGEN FATT I:TT J;J,.:: . 
)lAT

.
FÖRLOPJ>. ' .· ' . . :_ . • . _ . . ·, ·. : · ;, . .  :-: ; . .  · . • ·· : · '  • 

. ' 
VID ETT ;FLERTAL KllXVJ,JOJlD :BL. A .  :r GÖ'.TZB0RG )l./Jl 3;:r,n1 ATI.1lf.'u�"1'1TS \'ID 
DEJi lJÖRDADE ·- ETT J.TERU.PPJU:P.NillGSBETI:ElIDE, 
. . . . : '' : . . . : . ' . . : . . . . . . . .  . . . . . . . ·.. . . . . . . .,_ 8, . 'DEN J.:.JD, lJJIDETITECJm.µl, .FORS}:.AT 3,;,7:rHG .H/.R 1JJIDEP. C:J. �o J..R .hGEH.hT SJ,SOH .: 

l..ÄKkRE :P.h FÖJ'J'Al,SJ;ADE .B:CTYG Ö\'EJl' STORA DELIR J.V 'SVERIGE OCH J�(!;JIER :D� . . 
GP..EJWE ÄVEJ, . HEPJ, 1,vJJ;GsJ,A ) ..t_llDSDEJ..J,.R DÅ )i/,)1 V.Eru.:.AT, S.ÅSOJ·l DISTRTI;Tsl.X-

9. 

1 0 .  

� . . .. � .: .. . . ' 
. 

l-l.lJmEH llAR ETT SJrYDD .DIBYGOTI 1/S)"ST.EJ.;ET" VILlillT "SYSTEl•iET" VID SlULDJ; 
TILLFÄLLEll .ERl:i;l,T OCH Sp),J UJIDERTECJ::Jl./ill YP . .ETT F'Rl..lJ;'J'J,.SS\'ÄRT S .i:TT DRAB-· 
:SATS .I.V ._ . HEll sim BORGAR FÖR' SJumDIGSJ-i.l...LT.EN ::r TJW·L'JIBET.P..DE FJ,J;TA', 

. LU'!�:' ��- -;,�.)/2;iRs;oJi°'s:i-J..R :��DiG.&;: ;i' :Bri'. FLE�T/J,
. · 0)1.L.RA '

, RL. TTSF.U,l, :r 
lJJ·mÅ' - Ji{R .ETT SPECIELLT :SETLEJIDEl•:ÖJISTEJl V/JUT J'RAJjTRAD.t.JWE. , · · · 

l 1 .  · \>:i:.o · s1at.n�' '.I'.ILLTÄLL:Cil ID.R i{i;ii�iLsE� :Il;;;-.ir..FJ.; 50;1 1wi l3ETECJ;J,J.S �Ol·l 
1,TT. "),ÅGOJ�" EJ TOLERERIJ!· ":DITW.J,G J>Å .EGET 01-.mJ..nE11 • BR.IJIDEll I l:11s:cu: ·. 
,l;JJI_ J-jöJi.:rGii1 :ro1-1u,s ::sJ.soi:1 '.;ETT. ·s1mB1mE -:r- s,Jn-w()ljJ1G.ET. · · :-. · .- ·.i · 

.; •,;• , · ·:-• -;>:• - ·:·.��.!--'_';-:::'�:· ... :.:-.•:· .: : , _  ... :·; · ·  • .-:· ... · .. -:.::,.� • :- ·  :.-· .... ·•.·:- �"'': ' -' •.:..· ... · •;·.::.,J .', , , ·• ·- ·: -· . . . : . ; . 

J.2 .-. · :.-".RX:r!' w; 1,1,i:::n'.j)EJ' J,'iN s'i'•riuc;:cs· :Fömihi.JJIDE ;,-ILl; 1Jn,.i.l� )�:,. T.IOJ� • .  . . ' ,  ::,. \')�OJillEi'I. :H.J0i,ip:rsiu,T "upp',i J::ll ST/JU( :W.TSTÅJ!JII!IG HOT F':OILJ,.Jffi • 

. . · .. it,:::\\?\: {i\;.'..:''·\/· ·: '..�::·::- :'.<(::• .'! :,· ). '=; .:- �- ;: .. '. ·:'. �ÖT�;;-0��--:1.'9 . .)j.JruJ,Jµ. ;l989 . 
· . · ·. '01.,1.J.}l )Jn:JJlSPOJW . · ·: .  · · . ·. :. :· . .- :· . . _- '. n� -�·.<; . · . .. .  · · . ·. 
: '. :)�-��g���g}�-� \(:-)s

.
:��i)· :�/(i::/:{.-:;).;;_:{} .( /1..,!�7_ l?"f??!!�

'A
(/f8cr,?'D•. _.:; 

. .. . •.,:·-.t-•. ,�1m-rsr/.•;�';.� ... .-, .·._ .. ·:•.--;-•.,_.·}·,";:·• - :·. - =--·�7'•r.·,;t.::.��·�· -�·'-·"""' • ·';·•. --;...-::�•:"'• · ,:;•,•·•, ' . · - ,".. :/.,... - .. .f . • �_;:· .• . .. . ··- . ... . .. , . . .  :• '· · � ... ....... ,. -: .• �.-... ,: .. .. ..:... . ;. :., :. .. .; · ·. :-..:.·.·•· : -'- . ... ..,.\:.-:t: ,, .. ::-,1 .:::.:.::.:: 
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DECEl•lBER 
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'· 
�,:ED HÄl\'VISNING TILL RUBR. SlUlIVELSER A.�FÖHES: 

1. 

2. 

.'.3 .  

ÖVER lIBLA LANDET HÅR PÅGÅTT SANT PÅG.ÅR VILJIBT UKDERTECJO\AD 
HED TUNGA FAKTA KAN BEVISA ,OCH YILKET UNDERTECJ\NAD SJÄLV VID 
FLERA TILLFÄLLEN DRABBATS AV. - SJIBNRÄ TTEG.ÅNGAR HOT OS�IGA 
,DÄR KONSTELLATION SAMT STRATEGISK l]{FILTRATION GÖR DE DRABBADE 
11CHANSLÖSÅ" · • 

. .·· . . . ' . 
. 

GRIPANDE. :.. .ANHÅL�DE .
. 
sh1T HÄKTN�G AV DEN s.K. i,1.:.ÅRINGEN 

HAR YTTERLIGARE SKADAT SVERIGES A...�SEEl\'DE 1.NTER"<ATIONELLT .D:ii.R 
DEN . FÖRHÄRSKANDE· ÅS

.
IXTEN TYCKS VARA. ATT l. SV.BRIGE FÖREKOHM.ANDE 

RÄ TTSTURBULENS MED DEN UTREDNDIGSTEKNIK SON TILIÄHPAS - ETT 
ADEh."VAT ){LAJUÄGGANDE AV 13EFITNLIGT BROTTSKOMPLEX HED STOR SA.'\'N< 
L'IlOiET ÄR UTESLUTET• { 

SÅSOM FRANGÅTT AV TIDIGARE "SKRIVELSER ,FÖRELJ:GGER Hi,R SAl�OLl.KT 
EN TUNG 1.NTERNATIONELL KOPPLiNG:· . 

• SVAR FÖRVÄNTAS_-

• GÖTEBORG· . 31 JAJ,.'UARI 1989 
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PAL�IB-MORDET 
Namn samt personalia å den man som med till sannolikhet 
gränsande visshet kan bindas til.l mordet på Statsminister 

• OJ.of Palme bil.ligces härmed i förslutet kuvert. 
Söndagen den 4 januari lcont:alctade undertecknad Knmmini 1,ter 
Berith Öhrnberg, Stockholm, i en speciell angelägenhet be
träffande mordet på· Statsmi.nister Olof Palme. 
Berith Öh:rnberg omtal.ade. då att hon under sensommaren kon
ti;lctats tidigJ en morgon av en man från Göteborg, som hade 
nagot att BEKANNA beträffande mordet. . . 

6 3 :  

Mannen önskade komma i kontakt mod Kontraktsprosten Rol:f 
Selton, Östersund och bad Berith Öhrnberg va;,;-a honom

.
be- . .  

hjälplig då Rolf Selton befann sig på semester och han själv 
därför inte 1yckats komma i kontakt med honom. Berith··_öhrnberg 
1yclcadee utröna att Ro1f Selton befann sig på semester, p� Orust 
i Bohuslän. ·. .  · 

Senare på dagen ringde Berith Öh:rnberg till h�tellet på O;r:,is�· 
och erhöl.l upplysning om att där satt en man, som i)nalfade .�om-· . 
ma i kontakt med Rolf Solton. De�e hade dock •Juet'denna·· '�g • . . 
gjort en resa in till Göteborg och de båda· trä.f'.i'adea ej. · . _: .;:,: ,: . · : · . : .· . -..: ;�· ·: .· 
Då Beri th Öhrnborg förvissat sig om att mannen pe:fann sig,:pl'�" '..'<:' 
_hotel1et ringde hon ti1l Hans Holm,rs pressekreterare. Leu,:;}�;_.::;,\, .. . 
Hall ber(? som hon kände seda,n tidigare til1:fälle -Qch ombai:l ',d�4(.�:, . : 
att omgående ti1lse att polispersonal sändes .ti1l hotelle:t :med ·:-:!·;, .• 
hänvisning ti1l vad mannen uppgivi.t0 

• · · • ..\:'.· .:;fi;�\ ·,-:;- : ,;:- :: 
Leif Hallberg svarade med en motfråga 
DETHÄR? -' 

• ·• :-• • ' �J,.'t,;, ' • • ••  - HUR HAR DU KOMMIT ·nr.r : . . ... 
NÅGOH POLISPERSONAL SÄNDES .EJ TILL PLATSEN! 

: .. , : ,. � ' · . .. : 

Mannen uppgav vid detta ti11fä1le FALSKT namn :fllr Berith .Öhrn-• 
berg. Troligtvis var han även"maskerad"• · Han brukar använda · 
sig av detta beteende. Eri teori är att han ville"bikta"sig 
under anonymitetsskydd. 
Berith Öll.rnberg medde1ade vidare att mannen gjort en resa ti1l 
Östersund. Undertecknad replikerade att resan gjorts ti1lsam
mans med en kvinna, vilket undertecknad

.
underrättats Qm. · S�väl 

Berith Öhrnberg som undertecknad anså,g då· att. 4et :förmoc;l1igeJ:i; .. . .  
rörde sig om samma man. Undertecknad hade tidigare ·fått yt_te.r�' 
ligare uppgifter om denna resa - de1s att mannen körde en av· . ' 
SÄPO eller POLISEN leasad bil - de1s att han körde en & brun 
SAAB TURBO - evstä11dr . . 

· 
Undertecknad ombad Berith Ö�be�g avlyssna band inspelade på 
mannen som fanns på annat stä11e. Banden uppspe1ades för Be- · 
rith Öhrnbcrg som efter c1a en· hal.vtimme uppr�gde underteclaiad 
och medde1ade att det inte fanns något tvivel, såväl hon själv 
som hennes make som också talat med mannen och avlyssnat �an
del\. hade samma uppfattning - DL'T V.AR DEN MANNEN. Hon påtalade . 
ett' specie1l.t biljud som mannen ha:r i rl>sten vilket til1kbmmit 
tydligen efter en operation mannen eenomgått. · Xven i ondra 



' 

• 

• 

• 

sammanhnng har dej;ta speciella ljud påtalats. 
En unik situations 
Undcrteclmad kontaktar Berith Öhrnberg som indirekt mottagit 
en belcännelse av en anonym person och a11·tså inte ligger under 
tystnadsplikt, mon identi:fierar denne man ·som densamme, som 
undf:!rteclmad hela tiden bundit till brottet. 
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Berith Öhrnberg bestämmer sig :för att omgående kontakta. Gunnar· 
Sträng som tillhör hennes :församling. Denne rekommenderar kon
talet med Rdgerini;skansliet samt Ingvar Carlsson. 
De.nna tid står Bcrith Öhrnberg ,och undertcclmad i kontinuerlig 
kontakt med varandra. 
På e:ftermiddagen .. den 5 januari ril;lger Berith Öhrnberg och med
delar att Statsminister Carlsson ringt. Hon har då tidigare ·va
rit i kontakt med Regeringska.nsl.iet. Hon anser att samtal.et om
gående bör avsl.utas, då hon förmodar att Statsm:Lnister Carl.sson 
omgående skal1 ringa upp undertecknad. 
STATSMINISTER INGVAR CARLSSON llAR ÄNNU EJ TAGIT KONTAKT MED 
UNDERTBCKNAD0 

I tidningen Expressen av den 26 januari uppl.yser Kjel.l. Larsson,: 
regeringens sälcerhetsanåvarige, att Berith Öhrnberg ej ansåg man
nen såsom mytoman el.l.er sjukl.ig. 
Två personer på annan plats, däri:från banden uppspel.ades,  har av
lyssnat såväl. Berith Öhrnbergs som hennes makes yttrande• Bägge 
sade. då oberoende av varandra - Det är inte någon tvekan - det är 
samma SJUKLING • . 
Kjell. Larsson går ut med osann uppgi:ft til.l. pressen. Om' inte Be
rith Öhrnberg varit säker hade hon givetvis oj tagit de kontakter 
hon gjorde. • 
Det torde kunna· bl.i besv'J.rande :för regeringen att :förlcl.ara de�ta 
beteende • 
Var:för har kontakt ej tagits med undertecknad där detal.jerade

.
upp

gii'ter går att erhåJ.la? 
Var:för går Kjell. Lars_son ut med desini'ormation till. pressen? 
Förel.igger här verksamhet att indirekt skydda den misstänkte 
:för att därigenom direkt skydda bakom1iggande situation avseende 
rättssystemet, som läng_e vidl.ått turerna runt denne man_. 
Olilca myndigheter har såväl. nu som tidigare kontaktats beträffande 
denne man, .. som undertecknad med til.l san,nolikhet gränsande v.l.sshet 
bundit till. en mångf'al.d brott, mc_n dlir skyddsåtgärder . satts in, 
vil.ka drabbat oskyl.diga människor . . � 
Bl I a, okl.ara r'å tts:fall. s· 
Mordet på Ma�us Nork, Jönköping 
Mordet- på Jessica Dahl.in, Jönköping 
Mordet på Anita Stenström, Norrköping 
Da Costa:fal.l.et, Stockholm 
.A,ngelica-mordet, Stockholm 
Överi'a1let pe. Göteborge-:flicka e:fter "Heta Linjen-konto.kt" 
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Tunga :fnkta beträ:f:fa:nde Palme-Hordet I som underteclmad :framlagt 1 

Visst motiv 
, 

Det kallblodic;a beteendet 
Klädseln 
Löpninc;sbeteendet 
Konditionen 

/jogging :från platsen/ .  

Flyktv'di;en /med :felbedönn,ing Johannes Brandstation där :för- ,  
modliecn handsken tappades. Vikten av denna :Cör-
1.ust bel.yses i det mordhot per brev som Jan Hall.
do:f:f, SOL'l hittade handsken, senare till.sttill.des • 
Hrumen har ej lokalkännedom - göteborgare• 
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Inhoppet pc. Saga-biogra:fen med besök på toal.etten /f'örmodligen 
:för l)äsättning av mustasch. Tydl.igen blir :fl.ickan 
:från Kalix andra gången såg mannen. Av underteck
nad till hennes :fader. /:fl.ickan omyndig/ översända 

:foton stoppades av polisen innan hon :fått s e desam
ma. Undertecknad har varit på platsen /Saga-biogra
:fen/. 

Hannen har c 1a 14 dacar e:fter mordet gjort besök på biografen 
Grand och där igenkänts av såväl kassörskan som 
hennes dotter. Underteclmad har varit på platsen. 
Lena Ols�n -UD- som undertecknad ha:ft kontakt med 
underrättades härom. 

Undertec!aiad talade vid ett till:fälle under mara månad med taxi
chau:fi'ören Ande>.·s Delsborn som varit "vittne" til.l. mordet. Denne 
belcräi'tade skottet i magen. Kort stund ef'ter samtal.ct avslutats 
ringde pol.isen och meddel.ade at.t samtalet avl.yssnats av "privat"
person men vidarerapporterats t:iJ.l dem. Vissa :frågor ställdes här
vid till Anders Delsborn, Samtalet :fördes över mobil.tele:fon. , 

Enligt nyinkornmen uppgi:ft ringdjr . anstäl.l.d :från restaurant belägen 
mitt emot biogra:fen Grand til.l polisen då :fantombil.den publ.iceragss 
i TV, då hon tyckte hon kände i.gen en man som strax e:fter kl. 21. 
inkommit pli. restru.ranten - sar:una kv'.il.l som Statsminister Palme mör
dades, Polisen anlände med 33-åringens bild och :fick :fl.ickan att 
säga att det var den mannen, 
Vid besök 1. november månad hos l.edamot av Rikspolisstyrel.sen :försökte 
rubr. genom SÄPO hjälpa undertecknad f'å kontakt med den :flicka som 
medverkat till :fantombilden genom ev. möte med mannen. 
DET'rA FÖRVÄGRADES I 
Hannen lever inom ett _ skyddsnät som är unikt. Bakom m=en :finns 
en äldre man som �I.ler :för att vara släkting till. mannen och som 
f'ö:.eter en :fotograf'islc likhet med en över hela världen e:ftersökt 
krigs:förbrytare, Ett :fl.ertal e.xperter har uttalat sig om likheten. 
Denne man /band i'innes/ är en av dem som leder den terror - fysisk 
samt psykisk tortyr sru;,t total e gencioius:förs törelse - som :foi•t:farande 
- nu på sjunde året riktas ·mot ·underteclmad. 
Det råder fullständig rättsanarki i detta sammo.nhang. Undertecknad 
stoppas i såväl tings-som hovrätt, Öppet :förtal utglir kontinuerligt 
från polismakten, föri'öljelse , intrång mm. En tryck.i'rihetsrättegång 
genomföres mot underteclaiad helt grundlagsstridig och undert eclmad 

_ fi.J.ägaps o.t{ .gälda· högt belopp. JK agero.r ej - trots att adekvat 
underlag tillstäl.les, 
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, 
rör:CöljelGe rilctas även mot f'wniljen och tsvrii;n 11lirstllc11cle, 

l,,'nlic;t w1<lertecl::nads teor:I. :Cörciigger e-j en s.k. spricka 
mellan ålclaetare och polis utan · ett GEMENSAMT PROBLEM mot 
HEDVETBN BAKGRUND. 

Undertecknad läste i slutet nv år 1986 en nrtikel om don under 
20 år i Cali:Conien e:Cterlyste massmördaren Zodiaken. r arti-. keln f'anns a....-:Cotoi;r;,:Cernt ett brev som mnnnen tillatlill.t ol.ika 
tidnin1:nr. Detta brev uppvisade visa likhet med det brev som 
Jan Hall.do:Cf' til.latll.llts. 
Undertecknad översiinde ombdende handl.in,;ar• :Coto samt :Cinc;er
avtryck nv mannen till Pol.iskommissarie Davo To!lchi1 Pol.ishl>g
kvarteret i San Francisco. r 20 år har denne lllnn jlim:Ctsrt de 
dagl.igen inkommnnde :Cinc;cravtrycken f'rån FBI i Washington med 
tre små avtryck som hittats i en iel.ef'onkiosk i Val1ejo. 
Mannen har undertecYJ1at si.na brev med zodiaktecknet • ett kors 
inom en cirkel• Ett sådant tecken f'inns inritat även på det 
svenska brevet inuti texten• Undertecknad utbad sia meddelande 
av speciellt aklil om materialet gav 1•uts1åg"• 
Något besked ,har eJ inkommit. Undertecknad har haf't kontakt med 
person på platsen som lyckats erhålla besked• att inf'ormntion, 
har inkommit betrli:Cf'nnde rubr• 

. ' . 
Under vecka 4 d.å. avreser Justitieminister Sten �ickbomt rul.tts-
che:Ceu vid Justitiedepurtementet Johan HWlk Silllit Ulf' 'lialdau f'rdn 
Rikspol.issty1'clsen till Calif'onien på en Sok• studieresa, 
Desamma besöker även FBI i Washini;ton• ' 
Vid hemkomsten ef'ter resan utbryter en f'obril aktivitet på , .  
högsta nivå - möten sker på olika platser i Stoc.kholm och en 
:fullständig järnridå drac;es n, .. ,d. Il"lgen in:Cormation lämnas tiil 
11:Cörvånade" journalister• 
Spaningsarbetet omorganiseras på idag över hel� landet känt sätt, 
Men Hvcn den nya organisationen uppvisar personer som tidii;aro 
ha:rt anknytning till de oklara rättsf'allenl 
Följande bör klargöras t = = = = = = = = = = = -
Rei;eringens position och tiven riksclu;,cns /partiledarna· in:CormeradE' 
i denna S)'l1.ncr1igcn vilctic;11 w,c;elllc;enhet. PAUJE -nol'mETI 
Är mannen identisk med den i Cali:Conic11 e:rterlyste· mannen? 

Vilken identi,tet har den i snmmanhanget f'igurerande.llldre mannen? 
Vilken bakgrund "driver" polismaktens a-gernnde? · 
Ett land som inte tål sanninc;cn är ett :rarligt land. 
Hycket går att dö.lja i ett "slutet system" men i detta samman
hang utgör Sveric;e inte en isol.crad f'tsreteelso0 

VÄRLDEN VÄNTAR PÅ SANNINGJ::N OCH HAR RÄTT ATT FÅ DENI 



• 

• 

;,. 

, .• 1 �  

KONSTITUTIONSUT§iKO'!'TJ:,'T 

SVl!:RIGES RIKSDAG 

J.00 l.2 STOCKHOLM 
= = = = = = 

PALME-MORDET 
= = = = = = =  

Hed hänvisning til.l. skrive1se av den 11 pto 
anhå11es härmed om att undertecknad gives ti11-
fä11e att personl.igen avgiva informatiön. 

Den organisation som byggts upp b1.a_, runt den 
man vars namn undertecknad avg:l,vit i rubr. skri
ve1se /separat/ och den strateg�ska infi1tration 
som under ett f1erta1 år skett i det svenska sam
hlillet utgör enligt olika in·formationskllllor 
b1.a. ett ny1igen kontaktat po1isbefäl - ett hot mot 
nationen i dess hel.het. 

Det svenska systemet har under demokratisk täckman
tel. satts ur funktion. 

Åk1agarmyndighet sarnt _pol.ismyndighet underrättas ej. 

InitLerad information i ett extraordinärt 1äge bör · 
vara av synnerl.ig vikt. 

Göteborg 9 mars 1987 

Linn�gatan J 
4J.J 04 GÖTEBOuG 
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