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l)atum: Ztll B-tl8-3C" kt. I 1.00

Hörd pcrson:

I n* iman lorhöret i:rformerats om aal förhöret spelas in på bancl och att en

sa:nmanfattning görs i efterhand och att han ddrefter fiir frrhöret uppläst fiir sig fbr ett
godkiirxrande.

tili&ågas var han arbelacie i985-86 och han uppgav att han arbetade *dJ

rned minns inte exakt när han bör;ade arbeta men han var
dik i tia år. Han minns inte heller när han slutade

På mordnatten arbetade han rned a:t larsöka ta reda på var de svenska truppemä {änns.

Det fanns mängder med olika teorier och en av teorierna vår att ta reda på om rnordet

hade någon militiir anknpning ach då en svensk sådan.

år titta i en tidning från som är från söndagen den 2 mars

atl reportåget borde ha genomft:(s på lördagen

I upr*uv att sirlan 2 sköttes av leciaravdeiningen och han hade inget att göra med

dem.

! nrr idst igenrrm riera artir<iar på

l#-anas att trtta på toton och

alla sidor i-nen kan inte minnas vilken a*ikel f

LT
inforrneras clrn

Förhörsledare: krinsp Sven-Åke Biombergsson oeh knnsp Peter Steude

Anledning till fbrhörei:

vilkct innebar att han arbstadc

Två av artiklarna på sidan 4 skevs av någon politikreporter. A(iklarna på sidan 5

rnte.

På fiåga om han på iördagen arbetade rned det gjorde han

Plats för forhöret: Pol'
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Förhörsledaren visar på bilden på sidan 3 som visar

Sabbatsbergs sjukhus och! tillfrågas om han har

- 

det var inte hans uppglft.

Förhörsledaren visar bilden på personen som heter Engström och som arbelade på

Skandia men ! har

I t * inte heller min:ras orn han- den tecknade bilden på sidan 3

sorn visar skytten och makarna Palme.

har besokt Skandi

åde ftire och efter mordet på Olof Palme.

I och han uppgav att det var fiir att han

tidigare hade arbetat fiir Cösta Bohman och senare med Carl Bildt då denne var
statsminist.r.I har svårt att minnas rnötena i sig.

J tillfrågas r'äd ftir tunltion han hade 

- 

och det un ElgIIl

!tittmgasomdetvarnågonannanutöverfsomhankiindevidSkandia
och han uppgav att han inte har någon klar bild.

ry.EtäårlffiffiåäilHrffiEn

\t

Lisbeth Palme når hon lämnar

På fråga uppgav I un han på lördagen efter mordet inte var nere vid Sveavägen utan

befann 

-. 

Det var inte hans uppgrft

Han har inte besökt Skandiahuset på Sveavägen dagen efter mordet. I tillfrågas orn

han varit där vid något annat tillf;ille och det har han. Han har ätit lunch dåir vid ert par

tillälen och det var fg!;,ia på lunch. fvar under en period

erfarenheter. Nik var med på dessa möten var han anställd vid
där han I har även arbetat rned

På fråga om han varit hemma hos Stig i Täby uppgav han att det har han inte.

I förevisas artikeln rned Stig Engström ochJ informeras orn att Stig arbetade som

grafiker vid Skandia. ! tillfrågas om han ktinner igen Stig Engström och J uppga"
att han både kiinner igen och inte känner igen personen. Det är Engströrns höga panna

sorn verkar bekant. ?

I tittrrag* o* hutt*n stig Enertröjt

' vid delgivninucn unoea"!:X 
|1: ffiä:: :? vid dclgivningen uppg I

I'l



arbetade vid . En arbetskan"rrat som han hade där l'ar b}. a.

orn han känner igen honom viiket gör.

jobb r:ch det handlade då om

barkgrund nrcn hiur tror ali denue v;r engagerad i

rtv rkten

till{iågas

uppgav att var lite besatt i sitt
vet inget speciellt i:rr

tiiligare.

under den liden som f var där

J f*reoisas två bilCer fiån fbrhör's!edare:rs mcbiltelefon {i:rEsrälianclc Siig Engströnr.

B,ld.*u lir ftån internet med en båttra upplösning iin bilden ilch kopior på dessa

hilcler bifogas ftirhöret.I unn*uv ati han inte känner igen Stig Fngström alls

trllfrågas om han

till Den som var

arbeiade dår med att som exempelvis kunde handla om att sknva

Men poänglerade att detta r,ar bara en ren övning var vid

På tåga om han haft någon annan koppling lill uppga\, han att under sin

glrnnasietid var hade.

Jh- i,,t.

har inte fätt uppdrag fiån ! och han var inte heller anställd där.

har inte varit med i Stay Behind
och det var på stan, bl. a.

på FiK. På f:åga uppgav . )tJiir de

träffacles utbytte de inibrmation oeh kunde prata

har under sin tid haft kontakter

minns inte namnet.

tillfrågas orn

t !'id d.lgi. ringen uppgav J utt han är'en hade kontakt meC

::
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I far frågan om Stig Engström rar med i Stay Behind men det tror intef Han har

ingen anledning att spekuler:a i det.

har med pratat orn den Stay Behindrorganisation
var knapphändig med att lämna ut infonnaticn orn detta. uppgav

att kände ganska väl liksorn tierures nännaste medarbet

På frågalm J iraOe nägot täcknamn i samband med kontakterna

uppgavl atr det hade han inte.

f *ttttagas om han har besökt

då med anledning av att

Förhörsledaren menar att

del att han började

och det har han gort och

kan ha varit en av-, de aktiva inom den

arbetade eller bodde.

--Jvet

II känner han inie igen.

n känner han igen men kan inte placera honom.

- 

låter son: *n}iler liknand. I lrar inte träffatf

. Förhörslecaren nåmner namnet I
rnen han kan inte placera det.

f informeras om att ftrhörsledaren kommer att läsa upp olika namn ochJ ombeds

att berätta vad han vet om dessa.

Ikäru:er han inte igen

känner han igen rnen han kan inle placera sammanhanget

känner han inte igen.

känner han igen men vet inte var ifrån

I
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I känner han inte igen

I känner han jnte igen.

I har inre tråffar

låter som samrna kategon som ovan men kan inte säga något mcr.

n låter också bekant"

Ikanhavaritenl

känner han inte igen

känner han inte igen.

I kiinner han igen men minns inget trer.

låter som en

känner han inte igen.

I lorknippar han mcd I J t'"t inte vad han arbetade med där.

I kan inte berätta någ<lt rner öm
honom. tycker att forhörsledaren gar r'ä1 lång: i frågoma eftersom personerna har

:lr:H;Hiril;
tillhörde IB eller Stav Behind elier b&1. *k -ppgavf att han inte kan svara på det

nrcnar att

hade även har träffat
r:ch Ce hade en öppen relation De träffades då och då men det varinte regelhundet

har inte besökt . Han kan ha träilar hononn

f tilnaeo- "", f*t

,:::::x1ff::5an n'le

ett kållsk;-dd.

uppgar han att det låter som det

h

uppgaY att dct kan vara så

är <iär som han kan ha träffat
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! tltfragäs orx han nu kan minnas något mer om I men det kan han

i*le.

känner han inte igen.

till&ågas om han var inblandad i den a*ikel som publicerade om de

m kritiserade Olof Palrne och där hade en cenral
roll. uppgav att inte hade en större roll i den artikeln utan det var

tillffigas vad han själv hade for roll avseende artikeln och han uppgav att det var

han sorn skrev den och han var ensam om den och det var på hans initiatir'.

I fr" rnte rninnas att var en certral §gur i artikeln och

minns andra båttre såscm den tidigare nämnd

Det var tlera personer som var rned i artikeln med narnn och bild som senare

rned ! och Der

bestämt på lcrrheurd ati cleras n&mn skulle vara lned i altikeln. att

tillfrågas varfcr han skrev artikeln och han tror att det var etler ett rnternt

! minns att han nua.I klara på kr'äilen innan och han bchövde fä ihop
tolv st1'cken.

J tillfrågas på vilket sätt skullc vara ornnämnd i en bok. scm J
tidigare har berättat, och uppgav: med resen'atron lor fel i sitt tankesått. att det

måste ha varit i en bok som skrer.

m:nns rnte vad som skrevs orn

har boken hemma ceh skuil i.,oila efter. f tror an r omnärnnd med

aldrig fitrl berätlat om sin roll. ! har ett par gånger ftirsökt fä

att berätta men utan att ha ivckats.

kiinner han inte igen.

känner han inte igen.

tog kontakt
var

resonemang på tidningen

sitt nktiga narxn i boken

tillfiågas om han haft någon koppling och det har han Det var gamla
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Förhöret tar en kort pa*s kl. 12.56 frr inkomrnande telefonsamtal till forhörsledaren.

Förhnret återupptas kl Ii.0{i.

;,:: r-;: J §; rii: ::ri ä::;ä§§å :r,§i'§ i:'r

Delgixring 2§:8-09-06,I Lar l&t igeao*
efter ändringar somänfls sotr fotnoter.

{',i,,,\ s_\ , "), i _1_

Sven-Åke älombergsson \

J tillfrågas vad han sjålv §orde den 28 februari i ?86 och han uppgav att han var

heinma r srn lägenh.t påIf och bler, uppringd av en

kollega som berättade vad sorn hänt.I,,* ens&:t hemma.

Avslutningsvis tillfrågutI om det är något som han vill trerätta med anledning av

vad som sagrs under frrhöret och han uppga\: att han har ett stort kontaktnät ddr det

finns människor som fortfarande är aktiva och han vill inte berätta om dessa då han

tidigare frågat dessa personer orn vad han kan berätta on: dern och då har! fårt till
svar att han inle fär berätta något alls.

De som kännertill att! * på lorhör rrf

Färhöret avslutas kl. I i.I l.

*tr§1 1-
usk-rivet av Sr en-Åke Blombergsson

lorhöret tr'å gånger och godkiinncr det



ååE;Ei EE!
;å§: s;E; j:
E aå+EEEi t;--o!r-=-!3;c,
bEE'22<...:
§=E,E E!§:;;
EEi§;§guii

rl-ft
-r{!
|-
,f

; ;;:i;å;,t p;
§ å§;Es ;§ ää. q 

E; :lIEtf §iEä;-

;;*ååååi!e*åii

L
§

§

dL
§

=§
ä3sIHUL
§e§q

ö.E;
6.8 E

EHEEäHr.tä tr- laxr*J
tr äE
§, I.F
--.Yrttadrfi-*

å# Hli-
"cl Gl '=
AA}Txr. I

v
e)
La.
x
cl
-L
a
rl--)r
tr
aIIY
U

-lF
FI
Atsaa

tIlL
-rtY

r{Al-{
:Q
o§

å
}l{
ä

-q)
#)H
FJt-.vi'

- 0(rl
FIr(Y.A.U
FXU

§;d
tsl
-rX
t§
&

o or- ä2 _EE§{ 
=- Ei $.ååz :I\ 2Z -ri.:I€ .:U l- ;'trB=; :a i; e:ä: i.- 3? tZti 
=r i: =l-= 
E

- == ='=- =A :+ =1=1:-
- ä=: tJi.ir:A

- ?ti !z;:i:I * zi7-/.:.;)[ :i:.ri=-=,rt\_

§i:,äEåE?3äiåå,E6E€i5...=Ii-älåEa!=;5c.åoi:?B
X ä€ I =-*iiai = *E.c EäZ-r- 1;!!i

iiEIi,zz=z23zV3F;gt;;+:.;;::ä§*.:*:a z=-.r.n.a
o,r'V", ,*!l j4=

Al2rZZt':;;r.21,
L C * : :: i:
tö---;:;a;2.4.- =r'-§åär'=,2iV7rE tZ
r.-Fi '--'-12 '+=+g]^ E= ZZ t4=z.i=,.2= 2..-.r _-,-aGlF€ C =7 '4;a :-*; a:X=-: 1=-'

-: . =!'r'= - -_i,i.Es!s:t lizärEi: ;:riz tj-*=,
=g.E =e= 

*2,;iaZ:zii :z2iZ tl::.* lB ie Ziziz qzEiZ:" :,tii .?=*- :*ä.faZ ::a:-.äa4=,t ; 4ii; :4 =i J
,-. q ,= !.:'_ =. .; ., i ;: ' _ - -: - * 

= :..- : ; '-
F.Å di \ i | -; -E'tr7: : .r- Z:iZ: -ii :=i ! ::! -i :
^ .t.24 ==.'1.1=^-:;i r1;. r:'. !l " ' : I
= 

å * a E ; 1 i i= 7 i i = ? : : ; ;1 = : 7 '. '- : .
=:§l==.= -i:,=1.;.=-ai ', 1:.;:7- :,ä.iä€'E =,i 3;:':::åi -.;::". ;.:

:
a
tl

:
'I
r*

I

.a :,

il .-::
f i:i

'1 !

!

!:

.,..

6*§ i
L.äEfreä ä =

E*E l
-a:!.Av
-I-.!r-.r J §+r .n
':r 

- 
.d

& H E:
h{\ IJ 

-Yr/*F
drrrw.rn

-a'(- F .; 
-.\ -|.LiJ ,rt

E$rT;.-E.tra r.
gH,U.=

t,E{

öU).F
E'E P-li
-EWUTUy - *=,§'!å'ä
Flr- tn e!-.1 Irfix
U i*r! rr
I ä-c,Elt .r 'r

G if; FL:d-r E
.F äI, E E
-ä-lr r\a fll1 l:lEl frl! at::

-r!Ui :ä L{,
t .l .A' å\
- i.ril( rv 

-å', A --
laf-

=Fti'7 i: ä '!,
a{a1

cd v irål r
-l-fr-o..&
't' A- i

!Fartq
*ti-Y
ri*-.å

.J * 'r, '\*-tt--,+
*-Ye

\c)
oc
3
ql2

§,
tr

c.,l

C'
10

g"
rn
"u

:

s6
dE

!d§.§

Å
)E{a$r§

!E{ALIå
l'Å{

-



- =:.*L . F å Ls r
sJ,=LlE i-L4*§t-: isi:i
?* :: -;2 !-; ?^ 1

=.e:E**E-Et'')'= *'fi a7- - i
: .r :: tr': C r *1*2: E:E* f *
* - - L'] 4 | ;
'- i, r':C 4 { r- I

:,-:;1åc-*= =
^2?§rc--*j I": x i= i ;

.n-';- EE zrz<
å€ig§:3 :i:å.:- r'= tr6+( cg-:
..-?'Z.E.Z 3§=3
?'3Eäo.E ä§;:t,ni!::få äs"I
=:=6d?'1ä6 ija=:=n>=0i*r1*: t tr .+= o = =-7.*r^nä.93"?:-EAtr .7 J+..-..-3Y*Er, L-=i:::

= 
rF. '- - -

: i .. '4 . - - 1 * . . ? - : fc -:äf,rz;;j'u 'i ,ZZz.L*-*j i:-:iå : -eå:aq
::--':';zrz3.-,r:tA:i= ,?" i ': k-t*

'i L . E jf /, -'nW- : - - zt nEz4!='..!=*; i,: -.:å:ii= "i tt =r -r. r _ | .,2 ?]_;r:;iä;a:=;;§, i2:2i-t4:
* - L: r') - t -= - ; * - )-4, iii;.3 I*:l;ii =iz -;jrq!'r ;F.-!* :, :I' _ a E = 

:_: : s.._
;.i : = s t- - ; - r- a : r : : 1 r ti,1 -' - - ;.: a -- 'i a : ! _ , j.5
=4: "1::=1 :l1'--':.7=

..J ' : .1 ../ -f i
'.1',a :a- -';- : :'- :l.-

-r: E;€E.3#IE ::.ig;".
:; åi*el§;å .;:E;;i1 EI,$§:*Eg :=,i=:2= )'X:-kEäc -7=:7E''z: 6;gBtf€-e .P.-*: ;*
=i.A;ä;Eått t;,-=E"

I i - u -EJ 3. i -.-i ;€E.EtecäEsg å: =':ii:
=E"aåuEei;E ä-.1E;t:,

:i §å ååår{i;1 Er .E:rI§E7= åE E5å€§[1::å t[r§*ås -
:i EF ä§l€sBä ia ;: .2tt U-aA* Zdä A
----i< Qb,,ci:'Fe 'r

' t;H§u! äså!å; ;
;§: §* äå Eå:5 ;-ä* - ar 9 ; fi'f

; ; :; Eåt iåE?"-§.lEEc åa+

=iEi;H?äå!;= 
'.'Q t E g,cyZi a,t;Z-^V ;E5

-rdÅ--=-;]'-E6; :'i ;:; ä*E.r 2u

v,
-trL.ut
ill
{;
å#AUeil
å

eå{
rffiU*ffi{p

i!if r?= *h8,t *i.** *"'-!::i:=- :FiE i=ie å.",ti;r.iif :?åtE Eä:§ "_i=
?å3+;;; -E-{jiI ztr* i2=
-.: i,=;;- €,i:,ä3 : i.*E :1=
år ji:.i: iVta"' :å=;" - tr
z;' -"?.' " +i*iC ä 

=: 
E å ;; :ir.i5=* i:;i§;iål{;:,- ! c:: ? -? .: j r i t :

:-. ia:: :&z*-i ;'i?1 !r:
:'": : : : -Å ,:" - r i * :"; !
-:-.: -!, -j*"=€ 

f 
=21:: 

L-i
;-:a-;-f'Z=J1::2"7:i

#i
hd

- §

r-
§

fi;
tr{L'

§
F{
-hJ

Fl
{§ffi

-r

". ::

. 'i;

a: ..

i,

',: :


