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Protokoll fört vid förhör med, 

postiljon R0SHAGE, ANDERS Martin, 560505-0375. 

Gillbostråket 53, 1 tr. 191 76 Sollen-

tuna, tfn bast. 08-754 13 20 . 

Arbete Postverket, Kistaterminalen , 

tfn 08-750 70 20. 

Förhöret hållet i Roshages bostad 

den 16 januari 1989 med början kl 15.00 . 

Förhörsledare : krinsp Lennart Gustavsson. 

Förhörsvittne : ej tillgängligt. 

Roshage är delgiven att han skall höras upplysningsvis, beträffande de uppgif

ter som kommit till polisen som gör gällande att Roshage har tidigare bott på 

Kung Hans väg nummer 35. 

Roshage bekräftar att det stämmer att han har bott på Kung Hans väg 35. Ros

hage berättar att han hösten 1984 flyttade till Kung Hans väg 35 och fick 

lägenhetsnummer 036. Lägenheten var belägen på 1 trappa till vänster, när man 

kommer ut på loftgången . 

Roshage säger att han bodde ensam i lägenheten och att han bodde där till 

hösten 1986, då han flyttade till nuvarande adress. 

Roshage tillfrågas utav förhörsledaren om han lärde känna några grannar på 

Kung Hans väg 35. På detta svarade Roshage att han inte umgicks något med 

grannarna. Han säger sig dock vid ett par tillfällen ha pratat med en flicka 

som bodde ovanför honom. flickan var i cirka 30-årsåldern. Roshage minns inte 

flickans namn. Roshage tillfrågas om han minns om det var någon i aktuell fas

tighet, som utmärkte sig på det ena eller andra sättet. Roshage berättar då att 

på 2 trappor i lägenheten längst bort på loftgången, så bodde det en mansperson 
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som var missbrukare och förde väldigt ofta oväsen. Roshage säger att denne 

man var i cirka 40-årsåldern. Roshage träffade på honom ett par gånger under 

årens lopp, då han bodde på Kung Hans väg. Roshage säger sig dock aldrig ha 

pratat med mannen eller varit i närheten av honom. Han säger att han har sett 

honom till och från, då denne har kommit och gått ifrån sin bostad. Denne man 

hade ett stort umgänge säger Roshage. Det var enligt Roshage väldigt mycket 

spring till denne mans lägenhet. Roshage betraktade mannen såsom vara socilat 

utslagen . 

Vid de tillfällen Roshage såg denne man, så var han enligt Roshage påverkad 

av något. Mannen var vidare väldigt högljudd och märktes väl när han kom. 

Roshage säger sig inte veta namnet på mannen. Han beskriver honom dock som 

följande. Cirka 40 år, ofta iklädd jeans, slitna, samt någon mörk jacka. 

Roshage beskriver mannen såsom vara en typ 50-talare. Roshage säger även att 

mannen gick lite haltande. På fråga från förhörsledaren, om han kan beskriva 

mannens ansikte, så uppger Roshage följande. Mörkt ganska v�rdat upp�tkammat 

hår, ganska smal i ansiktet, inget skägg eller ingen mustasch, vad Roshage 

minns. Roshage säger att han inte sett mannen bära någonting på huvudet under 

vinterhalvåren. Roshage säger att de klientel som besökte mannen, var så 

kallade knarkartyper och utslagna typer. På fråga från förhörsledaren, om 

Roshage känner till vem den häktade mannen är, så svara Roshage följande. Ros

hage säger att han hört rykten i omgivningen där han bor, att det är en mans

person som ska bo någonstans i Rotebro. Roshage kände inte till att det var 

den mannen han har bott granne med, under åren -84 till -86 . 

Roshage tillfrågas om han vid tillfällena då han har mött mannen, iakttagit 

något speciellt. Roshage säger då att han inte kan minnas något. 

Roshage säger att han inte har några minnesbilder eller några speciella iakt

tagelser, som är förknippade med mannen. Roshage har ej heller hört talas eller 

sett att någon i fastigheten skulle ha eldat på loftgången. 

Förhöret slut klockan 15.20 . 
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Roshage har fått lyssna på det indikterade bandet och godkänner det i utskivet 

skick. 

Stockholm som ovan 

lenn�� 
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