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- 

Iiirt ftirhiiret sorn hiilis den 7 septernbcr 201? uppliisl {iir
sig

tshiirittlbnncratsomattförlriil.etspelastn1rlitrancttlcltattellSal1lIl1illlfilttr:trt{
görs iefterhanrl«rch alt Iion seclan f;ir iörliiiret uppläst tör sig ltjr ctr sodKiinnandc.

Iillli'ågas ,,, dcr ;ir,åpot lr,n r,ill beriir{a nrccl anlcdrring Av vad sonl sitdcs

a undcr dct tiirriL liirliiir-cr ocli hun Lrpp.sav att dct lrar horr t tttr-.

I tillliilgas orn Stig etlerlrimnade nåE-a tlokunrcnt cltcr.sin bortgång snnr i.ior.r
hr'r i sin bcsittning rncn clet har hon intc. Det var sorl tog liancl om
rliirlshoet ftåg rill arr {iirsliirrle Sliu.s rlzrtor. Stig skrer rlyckct "skif" orrrr Detta var cftcr skilsrnässan. I,rppga' på liåga att Stig intc skic:kadc
några hatiska brcv ellcr rnail till hennc rrtau det är en upplattning sorn lton har att Stig
rkrur, "skil" orrr hclurc. Hon kiinrrer irrte till orn Stig llirnnadc irrlirnniiiiorr urn hcnrrc tiil
rtåqort i-Ilrt'tii11

inte till har saker iiå:r Hou

i1

o

nrctl gick tlrg
hadc ingcn vidarr-: kontakt
haud orn diidsboct.

nleil

intc till onr lrncic ntigra dokumcnr tiiin Stig.

t På fråga upps**rIaft hon inte känner till att stig varit anställd vid fiirsvarets
tygavdelnins. nsna har h*n aldrig hört.

r ffi?::äJäJå*ä,ffi,ffiffir"rä:?lä,,i;Trk,ad, på nås.,

ftilitiågas onr hoir kiinncr iq,e-n cn _qraf:kcr vicl
det gör hon intc. Intc heller nom,r"tf är hekant.

t'fr liiiga ,,ppgnrfatt lurn r.arit i stugarr i ldre vici ett tillfriltr: och dct r,ar veckarl
clier mordci. l.lon ullplllrlna.s ircskrivt hur stugan såg ut och lxrn uppgir\, att lion har för
siit att dcn rar grår,:tl till t:rrlrcn oclt stul:iin låg i c1 stul1lr1,nled ctt 2C_ral stusor. Il.n

' \'rd delsit nrngen rer (clcfon lrl I ,f - l l -07 ,rnrurfrr hon sett på ftrron liån sarnrna
skrdsemestc.r atl .§tutan var rodbrun till larsen.
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nlinns litt tict lltntrs ett tclctirir i "srugan. Htttt vct intc hur ttryckct Stig alti'iirrcic telelirnett

llort ttirt ittl slrtg;tn h;ttltr trc nttn och c:tt kaik. Niir dc l-rnntllatl: tttal så prinrrli: dc <lct i

Iclrc. I sttrgl.ryrt fatrtrs ingcn ntti,t.Itlppgi.l\i att hor: ki:rrskc irar ltrton frårt

skidbacker, r Itire.

Iirtlirnncras ttttt att dct i Lrtrcdnittgcn [inrts utrckriiliadc uppgrlicr s()lii llldllilr

att Stig intc var i ld11: r,'cckatt cftcr oclt ltott lncllilr atl dctta iir liign' Stig r.ar i ldrc och

tlet iir l,tin siiker pir I)u itklr-: trpp pii siirrrlagerr och hetrt Jrå li-irdagr:rr

Dc triil{atle ingl girtnla Lrckirttta i ltirc. Sti.q o.l,I'tmgicks lrcla tidcrl ttntlcr

vistclsr--n r ldrc.

Iillfr'ågas ottt lt.rt lrar ttåg.t t*iltttr-- er lrtt stig r';t: i;tttkskrir'ct't tttldcr clt 
't:ckas

lirl ijiinr-rlrri-fchruari l9S('r otrh hr.rrr uppgav att Stig llrlrrg: r'lr sjrrkskri'u'en. Stig' hitdc sina

krtirnpor nrcn tlct riir ittc.ci han bchtivdc vara sjukskrivcn fiir' Stig virr irllt: ltctltla
rnycket p.g.a. att hatln'ar s.;r"rkskrii.'err flon kat: it',tctnitittas något trlltällcdå StigvaL

Irctruttit oslt r at s.'ttk.

I,tttirt:nt:ras otl all rli:t lltttts rrppltiticr iiirrr Skarrtli;1s(lrr r,'isar atl stig 'iiril
sjukskrivcn liån dcrr 1i lcbruriri. cn tisdag, frani tili dcn lT lcbruarr 1986 oclr clcttit var

(ivcr hclgcn och Stig var då alltså är'cn sjuk på tnänclagcn.I rllcllrr att Strg

Itatlc nrun lrarr r,irr uld;ig inlagtl pl sjukhus liil ileita

lltiligas orn Stigs kr.tnde -qiira alt han r"ar

rlert tlet lrttr htltt inte. Stig på jotrbct. Stig

utln dct gick filr.iänirt,nIty'ckcr att det

iir konstigl atl Stig var sjukskrive'tl. Hon uppgar ett Stig had F örhorslcclarcrt

nren.rr att tlir borde inte Slig åka pii skitlsctttestut ottt ltalt ltade

tnittns irttc n;ir Stlg hadc I Hort tnintrs att cict var när Strg skullc h1älpa hcntrc

rncrl att plantcra Dahtior ictr rabatt. liörl-rti:'slctlirrcll Illcllar att f)åhlio;'planterat tnatl inte

t i ftbruari. llon t:tinns att Stig satt på Danclcrl'd mtl Dct var kö på sjukhusct

oc-,h efter 3-4 timtrtars r.'äntan så lärnnadc han sjtrkhrrset' Det är detr cndit git:rg st-rtn lirltr

rrrirtus att Stig heft direktkontakt nrecl sjukvilrdcn.

i\tt Stis skutle ha vant sjukskrtvetr är helt obckattt tiitlo
illfiågris otn lton ellcr Stig på något siitt vartt i kotttakt rne-d

mcn dct har dc

intcouhltottuttdrat ililkcrtsatrttttatrhutrgtlctskullchulitrit.ilur,itl {irrnrt:rits otn att det

tinns rippgittcr sot:t tllcrlar att Stig skr.rllc ha varit i cn butik på Alarcl och dc(tt var eficr

rnilrdet och då Iraft r:retl sig

skulle ha terit nrcd. IIon kiinncr inte igen detta. De har urngåtts nted

I., eh detta var pii sotnmarell. Det vrtr dii dc hoddc i L.ahätl

l)u har irttc varit
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Itilliiiigas vilken limktion -,,rlI ha«le pir Skanrlia och snrn hcruittat

fiir hcmc att Stig lintristrrint ltadc irrublern på jnbbcl och ltort uppgfi\'ltt tie rlrhrctedc pa

sarrlrnn ar. tlclrring virl Skandia.

ar dclningcn.

r ar på slutct arbctslctlarc pii dcn

Itrll{i'ågas 'rn 
hrn firnclcrat pir irrftrrrnationcn tiån {ör*r törhör"ci xtt Sti$, skrrllc

hrukaglasögt"rn oclt hort uppgav att han altlrig vilr'till n;igittt optikerellcr(iglorrliik;rrc"

Iion vct intc r.arftir h,ru skullc ha hatj glrsiigou mcn i så lall {irr att se rniirkvii«lig ut. l'ii
lrirga unpgi tlatt licru inte kan se liarltör sig att Stig ptrtsirr sinir glasögott oclt

irrtc lrcllur lral lrLrn rrågt,rr lrrinrresirlid uv att lran iipprrltle cller stiingdc niigut

gllsögcrrrttxlral. lntc hellcr hade Ira:r g,l;rsiigorr när iran k(irdcbil. klnskc solglasiigon.

[)cttir "är t()tals\411" tötI l"lort kart intc se rlct trarnfiir sig.

Iritlfnigas hLrr dct var rr-lr-:d dcnrs tva tclclrrnahonnLrnang srtrrr tlc tog ttlgd 51g

till clen gclllcrlsalllllta lagcrthctcrt urirtle iivttllile iltrrp uclr lrort uppgarr att rriirtlc boiltlu i

Hrigcrniis så hltle de intc l'ir tclu(irncr ti,i..Jrnrlrar otn rle kuurlc ha hali cri

tclchrn rilanclc. Hou infurrnrcras om ittt hou nänrnt itidigarc förlrijr att när dc hoddc pii

i.ahälisr,ägcn sii hadc dc tr'å olika abonrrcnrang och att Stiq ibland intc bctelatlc sirtit

tr:lclirrirtikni:rii:rr. Horr tillliågls «rur rii:t iir riktigt atl clc tog rtrctl sig sirra trii
iil;onuerlang rtiir tl; llvttadc ilttip 11611 hon uppgav rtt lton inte Liktigt kouttncr ihåg. Llon

hxlc ctt abr,r:r;rcnrang nlir liou hocide i Nä.sb1,Park och Stig iradc ctt abonncurang rtir htu
hocltle ilJäguiniis. IIon ka;t iirtc irlag minnls sili teltltnt:LlulrrLrr. ivlii.iligt alt hcnlcs

nurl]rncr hiirjadc på 758 oclr Stigs 7(r§. Dctta var triir dc trocidc i i'illan i l'iitr1'.

- 

tiltfrii-cas oin clcl katt vara sil att Stig st;trlarlc upp clt tt1'tt ahotrttcntang, cfter

dct at( dc fl1ttat in ivillarr oclt lton Lll)pgav irtt clc(,is 1a1(ijligt.

Iupptrav att hon ville ha sitt nr-rrnrricr kvar då ttct titnr',s rcgist:-crat pii sjukhusct

oclr att lron ibland h:rile jour. Stig rillc lra sitt riunlnrcr riiir ltatt iriill pii trtetl tlet gra{iska

arhetct. Hon tycker xtt dct iir knepigt"

Itr'ågas r:red anlcdning av vad l:on saic i lorru {brhörct,

orrl dc hati sådanl pl;rncr oclt llrrr ltt cle or:r clet

siirskilt rn!'ckLrt.

Itillliågas orn hon kiin:rcr till itatl Strg hatt prolrlcrn mcd ml,ndrghcten-,a.

alltså n;'rgoir t)'p av proccss ellerdririt ctt civrlrättsligtmå1, och hon uppgar att Stig inlc
haclcdet. Stig haCe rntc hcllr:r riågra agrrrcssi,.rncr rnot staten clicr rn1'ntlighctcnra. På

orn dct kitndr": gälla dcklaratiorrcr. hogt skattctr.vck cllcr dtilig pcnsion sri ltppgav

o

o

dct r ar

dct lrtilr.ir"r alll mänrriskor på urct1, att det var I'alrrrcs tcl att clct var sorn



På fiäga orn hon urinrrs our Srig pratade our något speciellt hos palurc cller orn
srtciirldernokratcnraspolitikochlrt;nuppgai atthankrrrrtlt:siga"nuärdcrrjäi,lal,alrnc
påt'.ig"n,,fanscraltStiglritcr.ar''Palrncficntlig,,'

Itill{iiiga-i orri irur ruiirrga uårrgcr rle varit i Norgu oclr dcr var vid ctt tillfiillc.
Dc bi.adc i Norgc och dct var unrler cil s()rllnar. Dc:iktc hilii."-cr \/äutrlanci oclr tle var
innc i Oslo ocrh var iir,crr non'Lrnr staclcn. Dctta vat. på 7()-talct Rcsau pl'rgick rrnc{cr crr

recka. ['ri friiga ul,lrgatlttt cle intc kännel rrågc,n i Oslu oulr dc träffade inte
hcllc,r ttågon clir unclcr vistclscrr.

Pii vilkcn t.vp a\,an läggninp sorn Stig var på r San Augustin
[)ct r,ar sVcn-ska li)retag sor]l och varje

fiirctag ägdc sin bungalorv. Årrlargrrirrgcn iir fhrrtastisk {irr oclr dr:t lzuurs tillgång till
tlär. [)ct \rar ci1 30 hungalorv s(]llt iigrlcs ar. flcra stora svcnska fiir-ctag

lfiågas orl hon kan nrinnas namn pii andra rnodcl.ater sotn var aktiva undcr
dert ticl sor:r Stig r,;rr aktiv ocli iron uppgav sotn var orclförauclc

t

o
och rtcnnes

kiinrrcr igcn

tiu var cu ärlnan. l'lo:r tilllriigas orn hori
ntcn "det är rngct sonr sägcr hopl:san".

a

a

Mcd arrleduirrg ar. .,tf i florr"a lortriiret uppgav att lron trt-rdrle på Stigs
bcrättclsc från rnordnattcu och ail clct inte var stonr liiii fantasicr så tiilfrågas lxrn crn
Stig vid anclra tilltällcn använde sig ar,'"stt)ra fiia fiurtasicr" lnen lron uppicvdc alclrig art
Stig fabuleradc cllcrskapadc historiernrnt onrkring sig utan di:t (nnus alltid cn riici tråri

Iinflrrmcras r:rl ntt heirr i liirra {iirhiiret nänrrrt ,.,,,,-,'r,.,ctJsonr arbctade
viil Svcrigcs Radio och horr Llppntarlas bcskriva pcrsoncr) r.,ilkct l:on intc kan. Ilon vct
att dcl \rur cn ntiln s{rrlt inte r,ar ornt-r-ckt. I{on lrar al<lrig träflat hononr och vet att Stig
intc var tiirtjust iI Ilorl konrrntr inte ihåg orn Stig berättat orn sina
bcröringspr-rnkte, ,n..dJ. Srig r ille inte urngås ,rl*,1J oclJ vet
inte anlcdrring till dctta. IIorr kändc inlc stig på dcrr tiderr Ilon vct intc pii vilkcrr
avclclning ro,n J arbctadc och vct ir:tc i:cllcr i vilkct samrnanhang som Stig
skullc ha heriinat atr han inrc iycktc omJ
Illsuppsurfrtt lron iir siiker pii naniner trch s){iar till liirf attar",r!
I I Itrn är säkcrpa ntrnrnct och karr intc ha blanclat ihop clct rncrl något ailat
ltalTlt]

På liåga r.ar Stigs hcgrar.ning ägde rurn det var r 'l iiby kyrka. De
haclc bcgravningsmi ddag l:crrnra

' \'id delgivninsen pei" relefon 20 l?- l :-07

Dct var ctt fätal gästcr l:cmrna hos

.'FI:q r
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Ite'rurc. Niir de rar i kyrkirn sri l,ar riet tlcru ar, tlcrits vLinncr sorn \.ar tlar. I)å liåga orl rjct
lar pct§()nsr rr;i:-i,rrarrdu solll lrorl i111" klirrdu rgr:rr.sii ul)irgay lrorr atI rlcl rirr drt lnfe. Det
var inga utolnståcrrtk- soill lrorr intc käi:rlc igen. [)ct vdr ca 25 gästcr i k,yrkan.

f tillli;'rgas rrur Ir,, kiirrrrcr igcr: orijct "Stal bclrirrd,,'clr lr'rr r-r;rpgar. ,.srii

bakt-rnr". I.lor: r'cl intc vaci dct irtrrcbiir

lörhörslctiarcn rnetltr att utreclarna inte prlstår alt Stig är dr:n sorn ssutit mcn att han
kiir: ingå i en stiin-e planering meri an<lra Att Stig. i så fnll. utgi.ir cn viss dcl.

I,å fi'äga r.arl hon lilr iör kornnrcntarcr till att uppgiftcn:a sorn Stig länrnar inrr.: går ihop
ocltltotttlI]pea\nttdetärr:t1.elkctu,,clcrligt.flneIl;lI'',,,,.,,.,-,lnal1trorattItaträr
rniirdarcn så iir de-t obcgripligt tijr ciet hacle alciri.ffiurat ske. I-lan r,.er inre en sån

t rniiruriska Han r.ar, fiiL riidtl rrulr {iir harig. I{un skullc .. Ilan. .. Jag }iar aldrig lriirt att
han arri,iiut ctt skjutr.apcrr. IIur skulle- han lra kunnat sikta? ;l dcn kl,rillen hadc han,ju
siikerr rlrrrckil Whiskel,på kemrrlrcn tliir upli,.,.

t I,fbrnreras orn att cler ti'ns tlctaljuppgrttcr sorn Srig lirnrrat ricligt r

utretlninucrr.sol;r g(ir.uri nlll nlistan kan bckriifta ait han varit pii plat.scn och iakttagit
saker innc i 

-qriindcn rncn samtirligt är rlct inscn sorri har sett Stie vi«l lnakarnn f;rlnrc.
verc sig förc, undcr cller cftcr mordcr_

vct iutc vad l:on skall siiga orn clct I krrr tlcker att dct iir så orimligt

['crnrclas trn'r aI rrtrctlarrra har tittat pii Stigs Iörchavarrdc rich iir.clr l-vssnat
till varl l:orr r"rppgctt r ftirhorcn att Strg <iai .:^kullc ha spnrrruit cficr [-trcclan:a har
iiverr pratat :ricd sor:r l,rrir,'r', sarrrrtia suk Httn inloflneras
orri att Stig stänrplade tut 23. I 9, Lrl{ par lrrinutcr innrn rtiorelet, oc.h att dctta stvrks i
liirlrör hållcr It)li6 meil r.iiktarrra på Sknnclia sorn iivcn st1'rker-lrtt Stig ått:n,auclc till
Skandia ca kl. 21.,15 dir Irarr ringclc I lon infirrntcras ont att trllpgiftcr.
sr.rrl S liintnat r,id de olil.:a förhtir-en uterl polisen och är.cn i Tinesrätterr intc stämmer

I)ers()ltcr. r'id Skandia fiir att fii
orn att Strg på lrorgollcn tlcn I m:rrs rinurlc ti lr lr'å
rerla pir när han stiirnplarlc ut på kr,ällen och anlcdningcn

till dct vlrr att Srig lnc:lrlclr att rncrli;r cx:ir firlk fi.ån Norgc ringcr. IIorr infonncras orn att
det på iördag nlorgon var r:kiint itil nrc,rlia zrtr Stig treflrnnit sig diir

or:r cic uppgittcr sonr dct kvinnliga vittnct. sonr bel.rnn
I)ln iil Rargares gata, Iäurnzit «rclr att sigrrulenrcnl sultpgi ltera st;it.lt ntcr på Stig.
lncnar att stig hadc fiir clilig kondition för att springa i trapl;cn. .,Dci

kan inrc f ilra
rnir.f ligt" uppsav hon. Fiirhtir-sleclarcn lltcnar att Stig harlc sii pass bra konclirron så a{.t
lrari kurrdc iika skirlor vcckarr {.lp})gav ait dct irri.u är någon sorn har"
Iiågat hur bra Stig åkte skitlor.



I;iirhiirsIedanrir

att riut virr sli ;ril

att hon skall lri sc en lilm undcr fbrhörct ocli
Stig dagen t('! kontiikt rrred ureclia och lät sig.l'li

intcrrjtrad. i\rtikcln puhliccradcs scdarr på siindrl nt()rgolt i Svenskl Dagbladct och iLir
l?irekorlrrrcr Stir; rncil hilrl Nlir serlart rckonstrrrktioncn skrrllc lliiras rncrl r.ittnen fl.åli
brottsplatserr så Lrlev irrtc Siis kallad rill den. ;\r, ien anledningen tog Stig kontakt rnc<l
rairport cllur aktucllt och clå är han rncil där"och tletta varclcn (r april I!)ii6. Stig säg
alltsii till a{t han {ick i isa upp sig l.å plars ,,.:Incnar art dcrta är r,äldigr
signi{iktrtivt diirliir air dct rår .-så Stiir rar IIan villc ,,.rsa upp sig.

o
l:ilnu:tt s'1t<:{itl; ttpSt lit'tn /ilr'itiirslitlLtrer:.s nuitilttlt:[ittt
I u i r«/ t r i t i gs trt ct I c r iu I i- ! h t r r ./i/ u r c: t t lt c t t ii n r n i t r.qt t t . ,S'lig i,' S l;rt ttl ia m r ta gy

I,nsrmenterar fihnen msd ått Stig bar glas*gon på {ihncn men hon känner
fuitfarane1einteigenätthanskrrllebäraglasögorr.FörIrörsledarenmenätu{,n

t§§:§JffiJrå,ä:fotoalburndär§tigf,orekeltnrneroclrdåutanglasiig§§.@

finfonneras om att det finns sa g rrittnen $sm sstt gänringsmanncn springa in i
gränden och diir signalcrnc:rtsuppgiftc:na slämrner rn garrska r.äl Sti klädscl och
dcn pcrsorr scrm llnus Lrppe på åscn niirnner iiven l:antllovs
spontant iltt Stig ragt att harr sprang in tijr at1 sc oln linrr kunrlc hitta nåson annan pcrson
sorn lrtrclc varit skr,tt.

Irållr,r nred ,r:r att Stig sprang lbrr irr i grärrdcu på filrrie-n llren lrreriar också att
c,rn Stig är'cn sltullc ha s;"x'unsit trpp liir trapplln sli skulle uog htrn intc ha kondition lijr
cietla.

Fiirlriirsleclliiell tltenar ett det k:r:rskc iinns fllnclcringar,lolf soru hou burit pliI tundcr aircn sunr kanskc kan gc nirgorr tirklaring C)rn horr sjlilr lra{i sitra aningar cllcr om
Stig sagt något om Palmcmordct, niir han vrrrit bcrtrsacl. l{on rncnar att clct var myckct
skitsua.:k rrm Palrrrc och Stig \rar cn ar.rlr: slrrl fiircnacle rned
Iiördc alclrig att Stig .rrclc ntigot bra orrr l)alo sfidant här i crr störrc crlrpp så är det srnittsarnt.
På fiågir orn det hiir val' ell lyp iiv jargoug srrur liirckurrr niir tic spcl.rtlc bridgc .svarar"lc
hon 1a på dct. l{on rill siiga att <lrt r.ar cn "'l'ribyjargong',.

lluLr tillliågil:i ()lrI lrun nii.qt-,n gång under dersa irr halt nligon tanl,c pii unr Stig kanske
rarit irrhlandad i nrordct på något sätt rnen riet har hon i:rre. ilan lrar al«Jrig haft nirgon
ångest rrtan hen r:;rr riäst;rrr stoll iiver;rtt han l,arit r.ittne" Ilan var intc scn att hcrättrt om
Palnrenrordet då lran koni i kontarkt mcd iirlk.

Ccn skara:r.I
Al[ Orn man ]]rittar onl



l,

t

i\r,siirluingsr is sri trppga.Ipa fi.ärgl att hou intc lrar 'arit bck-l,r:rracl cllcr orolig
iivcr uågot rör arrde Stigs agcralrrlu kollrtat IrlI rrrrrr"dct lrir Iralrrrc.

[:orhiirct ar.slutas kl. I4.40.

l;ijritörct grdÄrint dctr 7 not.t,rttlx,r )() !7 e_/it,t. trl4tlri.snrrrc aclt äudritr{rtr.
.5, , r; -..1Å,' llir,»tltt,r.t.sttttt

'IJ ANIiTI: r\NTI:CKN I N C,

Dcir 27 oktolrcr 20,I7 r.ir:gtlcfEn{stri.inr trll u:rdcrtccknad oclr vi[[c l:imna
upplys;ringar kopplat rill fiirhrirer rlcri 2.5 okrol"rer 201?.

I f lrar kolllt igcnorn sinrr firtoalbLrn., och lx.rr.c{icr dct drag:t slutsiuscn ail
Stig i\1'I haft någLa glas-ögurrpå rrirgcrt lirto fianr trll 19g7. Horr r.r14rga,,.att Slig.
sonr tidiqast. kan ha hali glesiigorr 19S7. [)ct r,ar dii nrcd liitta bågar i rletlrll.

2 f nri,,s u' arl niir rlc harlc s(]rnrrarstuga irri h{uskii så skaff *dc dc srg
i-"tr tclr:lirnlrboltr.tclnang soln;.tjorc[:;rtt t1c krrrrclc siitta på r.ännttn i stugan. l)ci vai
rletta abonncntang sorn cle scuare lorcie nrccl sig till villan i .l-ähv.

I f ill lär:r,.I]erer narnn §orr 'ar r crksarnlna inottr lnocleratcnra i Täby.
Diir s0lr1 scllarc harnnarlc i Riksdagen
sarnt s()m senärr lrar:rrrade

a 4. I)år Skarclra arbetade sour anställdes Vid tidcn då
ouh Stig gifre sig. Pii Skandia arhetacle rilcrr
reklarnchefsjobhct sorn är,cn Stig söktc.

Vicl Vlr:ngen ticn 7 uor,crnt:cr 2017 liistcs ävcn rle I_r,ra punklenlit ()\,ult upp och
dc{ta.
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S ven-Åke Blornbergssorr


