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., SÄKERHETSPOLiSEN 

STOCKHOLM " 

. -

PM 

1989-10-04 

- .. ._ .... 

PM rörande uppgifter avseende Alf ENERSTRÖM, 290807-7536, 
lämnade av makarna .... 

Uppgifterna makarna lämnade nedtecknades. av undertecknad 
under tiden 20.30 - 22.30 den 28 september 1989. 

-,------------------------------------------------. ------
■ - inl~dde med att berätta µpP,takten till att 
'n'n~ra fatt kontakt med ENERSTR0M, -

■ - vari 1984 anställd ---vid SPF, 
!'ve~sionsförbundet, · och~l l i febru
ari detta Sr ett brev frSn kinesiska ambassaden, vilket 
innehöll en förfr&gan om SPF kunde medverka som konsulter 
it kineserna. Avsikten var att man skulle tillvarata pen
sionerade människors kunnande i uppbyggnadsarbete inom 
ett flertal sektorer. 

■ - hade under hand redogjort för detta i SPF's 
sty~h iden hade därvidlag godkänts. 

Bland de kontakter därvid er.höll omnämnde 
t>,-.... han speciellt en ungrare vilken under 

andra vlrldskr1ge 1 ort den kommunistiska motstinds
rörelsen men oaktat detta haft aoda förbindelser r.ied 
tysk'!rna. -s fad;!r var NOSEL-pristagare, -
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själv hade bl a varit medltm i det-n ~rska skidlands-
laget. - uppgav vidare att själv omtalat 
att all~amrater i detta ski an slag sedermera 
skjutits förutom han själv. har vidare enligt 
uppgift kontakt med s!väl som kabinettsekre-
terare Pierre SCHORI~ ·och ru over hade han ett mycket 
stort kontaktnät vad gällde andra prominenta personer. 

Bo - och" - kom fram till att en ny stiftel-
se 'n'me skap s~ tillvarataga/samordna f§reta- r 

garförbundet och övriga, gamla resurser. ENERSTROM hade 
e r b j u d i t si g a t t h j ä l p a t il 1 f ö r a t t fS f a r t " p S · de t där " • 

Under handJMrframkom att ENE~ade kontakt med BOFORS 
AB's chef • sSväl - som - ville att 
- s u e 1 chef for proJektet,""'t"T'T'!et han ocksl 
~ e t t ta g • • 

- märke emellertid efter ett tag att 
~manövrera honom varför han slutade. 
noterade dock dessföri_nnan att .... och M _ 
stod varandr""'a nära och nämnde som e-em el att ENERSTROM 
kunde ringa när som hel st. hade även 
und~rhand komm1 un erfund med ENERS s politiska 
lsikter, och plltalade att dennes rabiata PALEM-hat bör
jade i samma ögonblick som PALME kom till makten. 

- hade också noterat att ENERSTRÖM var ägare tfll 
~i Värmland.vilken han.köpt frän BILLERUD AB, där 
- var chef. ! · . 

Sommaren 1985 erhöll stiftelsen en inbjudan frän den 
kinesiska ambassaden att besöka Kina, v~ 
gjorde i jul i samma ~r ti 11 sammans med _-:---

Efter hemkomsten kontaktade" - ENERSTRÖM och 
denna bad dä komma 1l~nd varvid han 
skulle få trä a kom ocksll · att be-

"k ENERSTRÖM, oc un er e a esök träffade -
pi ENERSTÖM's glrd i Värmland gcH han~

att förhållandet mellan ENERSTROM och -
var anmärkningsvärt, "de var inte speciellt hj~. 

fann det även anmärkningsvärt att en pers·on 
överhuvudtaget hade kontakt med en person 

som M. 
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■ - P,.~pekade att han fann ENERSTRÖM's ekonomiska 
s1t~nmärkningsvärd, denne reste över hela~världen 
samtidigt sor.i han ledde verksamheten riktad mot PALME. 
(UnderförstStt dyra annonskampanjer m ml 

En tid efter mordet p8 PALME - " - kan.inte pre-
cisera närmare - blev han konta a'rWffiRSTROM vilken 
bad - gS till --s kontor vid Sture-

_
n~ta e t t k u~~ 11 E NER STRÖM. 

utförde detta och det kuvert han erhöll var vitt, 
tjockt, och det tog han m~ d sig t i 11 sitt ar be te. 

Cirka 1,5 timme senare kom ENERSTROM till -s ar
bete och öppnade omedelbart kuvertet och b~äddra 
i en bunt med tusenlappar, av nSgon/n!gra centimeters 
tjocklek. · . . . 
De bada samtalade en stund varefter ENERSTROM avlägsnade ' 
sii, "dock hade han dessförinnan omtalat att'pengarna koro 
fran och - päpekade att ENERSTROM 
hada or vana a ramhSll~ontakter i samhället. 

1986 slutade - sin anställning vid SPF 9.ch han 
blev i detta ~ng sjukskriven av ENERSTROM vilken 
bad honom att besöka garden i Värmland för sjukskrivning-. 
en. I tiden inträffade'detta efter midsommar samma Sr. 
- lade vid ankomsten till ENERSTRÖM's g!rd märk1e 
~ fem fordon stod uppställda pä gSrden. "ENERSTROM 
sade själv att han disponerade dessa. ·varför -
inte vet om de även ägdes av ENERSTROM. 

I augusti 1986 besökte hela familjen - paret 
ENERSTROM efter en inbjudan de erhSll'T'r.""'lra"de anlände 
noterade ■ - att det stod fyra fordon uppställda 
p! g!rdsp'l""fn~vS av dessa hade han iakttagit vid 
det tidigare besöket._På fråga från - ang!ende 
fordonen hade ENERSTROM svarat att •~s b~lar på 
mänga ställen i landet", och att detta var topplat till 
ett eventuellt behov att kunna fly. ENERSTROMhade näm
ligen enligt - "ryssskräck", och nämnde som. 
exempel att E~ sagt att "d~t bästa med Värmland 
var närheten till Norge". ENERSTROM hade även enligt 
- sagt att han hade konserver och sovsäckar 
~för att han och frugan och barnen skulle kunna 
f 1 y. 

■ - nämnde vidare att ENERSTRÖM alltid bar p8 
s1g~re GeigermätareJ och med den undersökte · 
han alltid exempelvis en tagkupe innan han §atte sig, 

. och enligt uppgift beställde aldrig ENERSTROM en sitt
platsbiljett eller liknande för att han inte skulle 
kunna kopplas till en speciell plats p~ ett dg. 

3. 
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■ - omtalade som efl(empel pS ENERSTRÖM's syn på 
s1g~att denne trodde att de ·enda personer vilka 
kunde komma ifråga som ledare för socialdemokratiska 
partiet när PALME störtats (politiskt) var Sten AtJOERSSON 
el ler han själv. Noteras bör att konflikten med PALME 
bör-·ade i samband med att denn~ utsetts till partiledare. 
■ menade att ENERSTROM hade storhetsvansinne, 
och p pe a e pS särskild fräga att denne gav ett väldigt 
intryck, distingerad, resligt byggd, intellektuellt rörlig, 
vilket kunde vara förklaringen till en viss "genomslags
kraft" bland individerna i samhlllets övre skick vilka 
borde· förstå bättre. ENERSTRÖM hade även trott att han 
skulle efterträda Tage ERLANDER. 

ENERSTRÖM hade vid flera tillfällen framhSllit att han 
hade kontakter med hela näringslivet och med gamla social-
demokrater. r 

Beträffanäe ENERSTRÖM's kontakter med Europeiska Arbetar
partiet (EAP) hade ENERSTROM sagt att det inte hade givit 
något. 

ENERSTRÖM hade också tagit upp det hot han kände frSn 
PALME och därvid omtalat att han blivit utsatt för 6e~ 
skjutning på Södermalm i Stockholm, samt att Gio PETRE 
hade blivtt·påkörd, det· var någon som backade på henne, 
samt att han blivit förföljd per bil. Vidare hade p9.lisen 
förföljt honom och allt detta skulle enligt ENERSTROM 
vara PALME's verk. 

I detta skede av samtalet gav även - - sin 
syn på hur hon upplevt besöket hos E'ITmT!nm ~i . 
1986 enligt följande. · 

Vid ankomsten till ENERSTRÖM's gård hade denne omedelbart, 
redan ute på gårdsplanen börjat fråga ut henne om all.t 
möjligt_av delvis helt personlig k~raktär. Därefter hade 
ENERSTROM berättat vad han varit med om. - -
fann de); hela obehagligt, hon hade aldrig~e~ 
ENERSTROM. 

Bl a berättade ENERSTRÖM att han tagit barnen ur Franska 
Skolan efter mordet p~ PALME då han trodde att det var 
en statskupp. ENERSTROM var som tidigare nämnts fullt 
beredd at-e si av utomlands. Därefter hade han frllgat 
om pare); kunde ta hand om gllrden ifall paret 
ENERSTROM e ve ge sig av utomlands plötsligt. Mari-
anne - hade då fr~gat hur länge i sS fall, var
vid E'Flrfflm svarat "cirka 2-3 Xr, tills det lugnat 
ner sig" . 

4 . 
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1929-10-C,4 

Dagen därpå, p8 lördagsmorgonen sade paret Ef/ERSTRÖM 
att de hastigt mSste ge sig av. De skulle träffa hit
resta fransmln, ''på hög niv3", och Gio PETRE var tvungen 
följa med för hon talade franska. · 

Notabelt är att paret ENERSTRÖM hade sina barn hemma och 
de var beredda att lämna dem oaktat att det inte fanns 
vare sig mat eller pengar i huset. ENERSTRÖM hade därpå 
agerat med skärpa mot paret - för att försöka fll 
dem att ta hand om g~rden. E~ var inte mottaglig 
för argument av typen att paret -- hade egna an
ställningar att sköta. 

Paret ENERSTRÖM lämnde därefter gården, tidigt på morgon
en, med löftet att de skulle vara 'tillbaks inom Rort. 
Emellertid ringde de senare och sade att de inte kunde 
komma, förhandlingarna var inte klara. Påföljande dag 
ringde de 3terigen och sade att de inte liar klara och 
att de ville att paret - skulle ~tanna, men de 
sade då ifrån på skarpe~ ENERSTROM kom aldrig 
under söndagen ·och da - - h~de sitt arbe
te att tänka pi lämnade~e'll"""pT'fflermiddagen,_vil
ket de upplevde som obehagligt med tanke på ENERSTROM's 
barn. · 

- - uppgav att hon upplevde hela besök~t 
~e~d de kunde användas till av ENERSTROM's. 

- - sade vidare att hon noterat att ENER
~d~-tal får.utmed _den del av tomten vilken 
lag mot sjön, och ENERSTROM hade själv förklarat detta 
med att han tyckte det var svårt att skydda sig från . 
sjösidan, men fåren fungerade här som "vakthundar": 
Dessutom fgnns en stor kikare monterad·på 3-fot, vilken 
av ENERSTROM anfändes för att ta sig en titt på de per-
soner som i båtar äkte förbi gärden. · · 

Avslutningsvis omtalade ■ - att några dagar.efter 
mordet p8 PALMl hade ENE"T~·in en·annons i Svenska 
Dagblad?,t där han beklagade och gav uttryck för att han, 
ENERSTROM, aldrig skulle kunna göra detta. 

■ - ti).lade ä-en ~ng beträffande kontakten 
mel~STROM och att han fann det märkligt, 
och som tidigare nämn s gav eras umgänge intrycket av 
att vara pliktskyldigast, eller betingat av andra gemen
samma intressen. 

Vid ett til 1 fäl le d& ekonomi förts p~ tal hade ENE.RSTRÖM 
sagt "jag har mina donatorer". 

5. 
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Paret - har eft~r detta ej haft n~gon kontakt r,;e<rl 
" p a r e t ~ M - P E T R E • 

■ - sade att han funderat över kopplingen med 

- vapensmugglingen. 

PALME - Femnationgruppen, köpte iransk olja framfar nlsan 
p8 ryssarna. 

bi drag ti11 ENERSTROM • 

Avslutningsvis hade ~aret 
vad de hade upplevt innan 
bekantskapskretsen vilken 
till Säkerhetspolisen • 

- länge funderat över 
cie""'t"'offktade en polisman i 
vidarebefordrade uppgifterna 

Den 13 november 1989 tog paret - del av de anteckningar 
vilka upprättats i samband·med samtal den 28 september 1989. 

följande rättas: 
Sid 1 längst ned, det var inte - fader 
tagare, det var svärfadern. 

. 
som var nobelpris-. 

Sid 2, mitten, - är inte chef för Bofors utan styrelseord
,. förande. 

Sid 4, mitten, beskjutningen ägde rum på Kungsholmen, inte Söder
malm, och det skulle ha varit i närheten 1 av bostaden. 

_.Den man som nedtecknats med namnet - heter -· 

Paret - vilka \"arit angelägna om anonymitet har dock un-
-~erhand kommit att försti att uppgifterna lämpligast ,idarebeford
ras till den det vederbör. Ir.nebörden i förunc:ersökninassekretes-
sen har delgi,its paret-· • 

Sid 4, längst ned, tillägg: E1'ERSTRÖl·I höll barnen borta från s1-:olan 
resten a\" terminen. 

= 
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RKP i grövre brottmål 07 Avsnitt oa Löpande nr 

A 2 /'1212-1 
o3'up·p~ti3i{d)'ä,;:•-.. . ..... , ...... ·-•··ieieiön; ·• .. 

Alf Andersson 
09 Brott med vilket uppgiften hör samman' 

Mord -Palme 
10 I sak 

h
O<l Fortsäfl- l Uppgiftsfömnare {oftemmnn och förnamn) 

ningsblad 

05 

lxl Fört1örsprot h Promemoria 

I U\skriflsdalum 

940204 

Protokoll 

fört vid förhör med prästen Tibblin, Bo Frederic 

47 11 22-0337, Korafararvägen 210, 181 40 Lidingö 

Hörd i sin bostad fredagen den 4 februari 1994 under 

tiden 10.00 -11.30 av krinsp Alf Andersson utan tillgårn 

av förhörsv it tne . 

Tibblin är tidigare hörd i utredningen. 

Tibblin känner således till att förhöret ingår i förundersökningen av mordet på 

slaL,;ml11l,;LtH' Oluf Palme. 

Dagens förhör är ägnat att kontrollera och komplettera tidigare förhörsuppgifter. 

, Bo Tibblin uppger att han 1984 var kansliahef hos 9/eriges Pllnsionärers Förbund (SI 
I 

Det inkom en skrivelse från kinesiska ambassaden med en förfrågan om äldre svensk1 

industrimän kunde ställa sig till förfogande som konsulter vid uppbyggnad av 

industriell uppbyggnad i Kina. Personer med sådant efterfrågat kunnande var av 

intresse då även svensk aktiv industri si~ stora möjligheter till investeringar 

meds as gratis konsultverksamhet kunde skönjas. 

Den kinesiska framställningen rönte stor uppmärksamhet i dagspressen och många hö1 

av sig blaad andra en::YGeorg Libik. Libik är presenterad i tidigare förhör. Libik 

var anhängare av EAP (Europeiska Arbetarpartiet), Libik kom att introducera chefe1 

för Företagareförbundet7Bo Sillen. Bo Sillen visade sig även han vara ytterst 

högerorienterad person. Vidare kunde Libik introducera sin bekante, Alf Enerström 
;()(~ 

och vidare Lars-Eric Thunholm. 
Bo Sillen kom med förslaget att den planerade verksamheten skulle ha en form av 

stiftelse kom senare kom att heta Swedish Exucutiv Foundation. Enerström kom bara 

att vara en person som till dch från kom att dyka upp på SPF oanmäld och komma in 

på Tibulins fjänsterum och slå sig ned och prata. Genom Libik anslöts äveno/1:fil' 

Anger till personerna i Swedish Executiv Foundation.Libik hade även goda kontakte1 

med-9(,ierre Schori som i tidigt 70-tal hjälpt Libik få tillstånd för en inresa i 

Ungern. 
I sina möten med Enerström fick Tibblin åhöra Enerström utfall mot Olof Palme och 

Enerström stack ej under stol med att han var bättte lämpad som statsminister. 
O Det stod melaln Enerström och Palme vem som skulle vara Sveriges statsminister 

Ex 2: Till spaningsGllefrns pätm (i n,·-följd inom 2vs,Z1 
z:J-1v✓tfcd> 
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menade Enerström. 

Någon tid efter mordet på Palme kom Enerström upp till Tibblin på SPF strax före 

lunch. Enerström undrade vad Tibblin skulle göra på lunchen och Tibblin svarade 

troligen att det ej varnnågot speciellt. SPF hade sina lokaler på Engelbrektsgat1 

i närheten av Karlavägen. Enerström frågade då Tibblin och han ville göra honom 

en tjänst bestående i att Enerström tllli att Tibblin skulle gå till Jonsonkonce1 

nens hus vid Stureplan och hämta ett brev åt honom. Tibblin anade oråd enär det 

var bara gångavstånd till Stureplan och Enerström skulle själv kunnat gå och 

hämta brevet l stället för att uppsöka Tibblin i denna angelägenhet. Motvilligt 

tog Tibblin mot uppdraget och gick till Jonssonhuset. Bilevet skulle finnas att hi 

ta i vakten. När Tibblin kom till vakten frågade han efter ett brev till Enerstrc 

Tibblin frågades ut om sitt namn och fick då veta att det stämde och brevet lämni 

des ut till honom. Enerström hade således informerat vakten om att Tibblin skullE 

komma och hämta brevet. 

Brevet visade sig vara ett kuvert i A 5 storlek, vitt som fhan sedan på eftermidc 

gen lämnade över till Enerström som åter kommit till SPF. Enerström öppnade breve 

i Tibblins tjänsterum och tog upp en bunt tusenkronorssedlar. Tibblin visar med 

fingrarna att sedelbunten aar H_sm tjock med tätt packade sedlar. Enerström hade 

bläddrat snabbt i sedelbunten och sagt att dde stämde, Enerström räknade ej sedel 

för sedel. Vid bläddrandet sade E$erström "Det här är från Jntonia Axelsson-Jonse 

Något mera blev ej sagt om pengarna. Tibblin tillfrågas om Enerström verkligen 

sade Antonia Axelsson-Jonsson. Tibblin uppger att han helt säker på att Enerströn 

sade att pengarna kom från Antonia Axelsson-Jonsson. Dettär inte minsta tvekan on 

dettsäger Tibblin. 

Tibblin underrättas om att en tätpackad bunt sedlar kan vara eller motsvara en 

summa av 100.000 per centimeter. Tibblin återupprepar sitt fingermått att det var 

fråga om en närmst tre centimeter tjock sedelbunt. 

Tibblin kan ej ange vilken dag han hämtade pengarna men antar att det var på 

försommaren 1986. 

I samtal med Enerström erfor Tibblin att Enerström hade kontakter med den italien 

grenen av EAP. Det framstod som mycket olustigt minns Tibblin. 

Libik konspierade mycket och fick Thunholm att lämna engagemanget i Swedish Exeku 

Foaadation. VidAre hade Libik tillsammans med Blenda Littmark konspirerat mot 

Tibblin som lämnade tjänsean på SPF vid midsommartid 1986. 
Ex 2. Ti!! span1nf1sct1efens p&rn (1 nr fo!Jd inom c1vsniti) 
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Per Anger är känd för att han var Raul Vallenbergs närmaste man när denne tillgån 

togs och bortfördes från Budapest. 

Beträffande de kontaktytor som Swedish Executiv Foundation hade med olika företag 

mm hänvisar Tibblin till ,rofessor Bo Broms som lär ha kontroll på sådant. 

Ordförande på SPF vaö vid denna tid Erik Jonsson. 
På frågor om Tibblins vetskap om Enerströms kontakter med SAF (Svenska Arbetsgiva 

föreningen) uppger Tibblin att han~ att en Leijonborg på SAF Menagementgrupp 

nämndes av Enerström. Denna grupp hade lokaler m e m hotell Karelia • 

I samband med förhöret tar Tibblin fram en bok "Vi fällde regeringen" som är ut

given av Alf Enerström och Gio Petre. 

Tibblin skänker Palmeutredningen boken då han ej vill ha den. 

Tibblin har ej tagit del av utskriften • 

Ex 2: Till sprmingschelens pi:irm (i nr-följd inom avsnitt) 
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Uppgiftslämnare (efternamn och förnamn) 

Utskriflsdatum 

Promemoria 940204 

Sid nr ... 

08 Löpande nr 

/L/212-1 

Hörd i sin bosted fredagen den 4 februari 1994 under 

tiden 10.00 -11.30 av krinsp Alf Andersson utan tillgåni 

av förhörsvittne • 

-är tidigare hörd i utredningen. 

- känner således till att förhöret ingår i förundersökningen av mordet på 

1Jlal1m1i1iisltH' Olof P,il111e. 

Dagens förhör är ägnat att kontrollera och komplettera tidigare förhörsuppgifter. 

- uppger att han 1984 var hos 9/eriges Pilnsionärers Förbund (SI 

Det inkom en skrivelse från kinesiska ambassaden med en förfrågan om äldre svensk1 

industrimän kunde ställa sig till förfogande som konsulter vid uppbyggnad av 

industriell uppbyggnad i Kina. Personer med sådant efterfrågat kunnande var av 

intresse då även svensk aktiv industri si§ stora möjligheter till investeringar 

meds as gratis konsultverksamhet kunde skönjas. 

Den kinesiska framställningen rönte stor uppmärksamhet i dagspressen och många hö1 
,y 

av sig blaad andra en ·- är presenterad i tidigare förhör. -
var anhängare av EAP (Europeiska Arbetarpartiet).- kom att introducera chefer 

för Företagareförbundet7B~. Bo - visade sig även han vara ytterst 

högerorienterad person. Vidare kunde - introducera sin bekante, Alf Enerström 
;<.><> 

och vidare 

Bo - kom med förslaget att den planerade verksamheten skulle ha en form av 

stiftelse kom senare kom att heta Swedish Exucutiv Foundation. Enerström kom bara 

att vara en person som till dch från kom att dyka upp på SPF oanmäld och komma in 

på - fjänsterum och slå sig ned och prata. Genom - anslöts ävei/per 

-till personerna i Swedish Executiv Foundatio~ hade även goda kontakte1 

med~ierre Schori som i tidigt 70-tal hjälpt -få tillstånd för en inresa i 

Ungern. 
I sina möten med Enerström fick - åhöra Enerström utfall mot Olof Palme och 

Enerström stack ej under stol med att han var bättta lämpad som statsminister. 
O Det stod melaln Enerström och Palme vem som 

f? 
skulle vara Sveriges statsminister 

Ex 2: Tiil spaningsclx,lr,ns pärm (i nr-följd inom 8vs,Z1 
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menade Enerström. 

Någon tid efter mordet på Palme kom Enerström upp till - på SPF strax före 

lunch, Enerström undrade vad - skulle göra på lunchen och - svarade 
troligen att det ej varnnågot speciellt. SPF hade sina lokaler på Engelbrektsgat1 

i närheten av Karlavägen. Enerström frågade då - och han ville göra honom 

en tjänst bestående i att Enerström ville att - skulle~ 

- vid Stureplan och hämta ett brev åt honom. - anade oråd enär det 
var bara gångavstånd till Stureplan och Eneratröm skulle själv kunnat gå och 

hämta breveL l stället för att uppsöka -i denna angelägenhet. Motvilligt 

tog - mot uppdraget och gick till t. Bllevet skulle finnas att hi 

ta i vakten. När - kom till vakten frågade han efter ett brev till Enerstrc 

- frågades ut om sitt namn och fick då veta att det stämde och brevet lämni 

des ut till honom. Enerström hade således informerat vakten om att -skullE 

komma och hämta brevet. 

Brevet visade sig vara ett kuvert i A 5 storlek, vitt som fhan sedan på eftermidc 

gen lämnade över till Enerström som åter kommit till SPF. Enerström öppnade breve 

i~ och tog upp en bunt tusenkronorssedlar.-visar med 

fingrarna att sedelbunten uar 2-3cm tjock med tätt packade sedlar. Enerström hade 

bläddrat snabbt i sedelbunten och sagt att dde stämde. Enerström räknade ej sedel 

för sedel. Vid bläddrandet sade El!ierström "Det här är från 

Något mera blev ej sagt om pengarna. - tillfrågas om Enerström verkligen 

sade - uppger att han helt säker på att Enerströn 
sade att pengarna kom 

dertsäger -· 

Dertär inte minsta tvekan on 

- underrättas om att en tätpackad bunt sedlar kan vara eller motsvara en 

summa av 100.000 per centimeter. - återupprepar sitt fingermått att det var 

fråga om en närmst tre centimeter tjock sedelbunt. 

- kan ej ange vilken dag han hämtade pengarna men antar att det var på 

försommaren 1986. 

I samtal med Enerström erfor - att Enerström hade kontakter med den italien 

grenen av EAP. Det framstod som mycket olustigt minns-· 

- konspierade mycket och fick - att lämna engagemanget i Swedish Exeku 
I . 
)'1/Vf) () Fooadation. VidAre hade - tillsammans med konspirerat mot 

,., 
g, - som lämnade tjänseen på SPF vid midsommartid 1986. 
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Per - är känd för att han var Raul Vallenbergs närmaste man när denne till~ån 

togs och bortfördes från Budapest. 

Beträffande de kontaktytor som Swedish Executiv Foundation hade med olika företag 

mm hänvisar - till ~rofessor - som lär ha kontroll på sådant. 
Ordförande på SPF vati vid denna tid Erik Jonsson, 

På frågor om - vetskap om Enerströms kontakter med SAF (Svenska Arbetsgivs 

föreningen) uppger -att han~ att~ på SAF Menagementgrupp 
nämndes ev Enerström. Denna grupp hade lokaler m e m hotell Karelia • 

I samband med förhöret tar -fram en bok "Vi fällde regeringen" som är ut

given av Alf Enerström och Gio Petra. 

- skänker Palmeutredningen boken då han ej vill ha den, 
-har ej.tagit del av utskriften • 
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