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PffiI(XILL fört vid förhör med kriminalin-
spektören §TEN $YE Jt]llAN PERSSII{,

I.
Anställd Stockhelmc pdr narkotikaroteln,
t18/769 

'72A.

§ärh6rst t*Ll*t å rtlc*krisårslar* la&alar,
tiadffpr er 7 fsbrmrt 19ä?, ued b§rJan
kå {ls.}5.

För&frslsdqr§r t(rlsLrstt*St§r Stsåls §Metxa*r,

rikskri*inalen
Fä*f§ravittrm: §J tt}§elg!åst

P*reon rmderräåts om *tt *m *Sras å xrJ.*råry at pågM §in*r-
ääkr{frry snså§t* §s§&t på t}lof Pclm.

Perwr BkåIl häres q§e sfuie f&r§&§yry!&n fraeggn &l 3§ februr:i
I996.

Peraarrr §r tidåUsr* §rd å qåg*:å1ry *v datt* §h Xsr då rsesjsrt, fi&r

*m å.l$*tq§,råm f,en ft*lgJord* dcr: skfu§l}s krällen, Parson får ts d§l
av tådigare f§rt§r*pr*t*o11. datsr*t derl 5 §spt&r 1§§ sr* red krtxt-
rmSirryekt§ren Tklrs $§as6{r am f§*trär*1*d*rs. Fars*xr lkr åg@ $t*
rq3xr ac}r vådåm*rär d6ä I aSla dsl*r.

Psrag§l ri.Lå dek frdråtls stt & tt&*tsr |mn h*r }fuiet nå*te la-
trdcts* aax *årk*tldgr*ter tt§ alls &3ar. *tm her ånta xfiJfågf*t att
exakt xåru:m vi.}k* ti$ur*t*r kr trar gJart cåiks xalcar, xn rqppgm *tl
diffsrsrrasffis åata bör yala äpsisllt st*!rå"

-Faraam påbörjad* tJånatg§rårqwr våd".*år$k3åk;.pch b*fssr aåg å rxr-

;\*ra *lfqpldngsctroronr 
pä'm (i nr*riirid iaom rv3nittl
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kotåkarratalre L*alsr frm tll} eirka 16.X!-ti&ri. ff,tar &t lrår eå far

Pereeon kan inte erinra sig att det inträffade nåqonting över huvudtaget

under det här aktuella arbetspasset ur spaningasynpunkt.

Vid tillfället så använde mån sig av en y.e-!J§!gg19LF_qSSe!_r--P-86-

dell, qgl§lq_gller möjligen svart till färgen. Även kollegan

Idisponerade en tjänstebil. Vilken typ av fordon

kan Persaon inte med säkerhet erinra sig, rnen tror att
kan ha rört sig om en 0pel Rekord.

Bet.räffande övrigt urder kvällen så hänvisas t11.1 uppgifterna i tidi-
gare hållna förhtiret.

Perssan til}frågas sn han vid sitt besök på KSN, dels föte Ljänstens

sl"ut och dels i sarnband red att han slutade på kväJlen, besökte det s k

tk-rurrpt. Persson kan inte erinra s-i.g att han gjorde så.

Ier något minne oo vem sffl kan ha tjänstgjort i tk-rurrnet

ella kvällen.

tfter att. Persson hade lämnat sin radioapparat på roteln vid cirka 23.0A-

tiden, så tog han den tidigare mnämnda tjänsLebilen och påbörjade re-
aan ti}l bcrstaden. Han her tldigare beskrivit den färdväg han tog oeh

denna, i och för sig, något underliga väg, fijr att ta s-ig,trlI

I 
berodde på att han hade för avsikt att åka förbi danslokalen

Tiivefn på Drottninggatan. Detta beroende på att Persson ofta besöker

Virveln och vil}e se fin han sktrlle träffa på någon bekant. Han uppger

sig ha stennat t.ilt utanfiir Vi.rvel.n, men detta under en mycket kort
tidsperrod. Han sa*raanlräffede inte heller vid det här tillf,äl1et med

:-,.)

gande lägenhet., Spaningsobjektet

tikabrott. Det. hela rörde sig om
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]r,: Jprt;alt
I lnrrosbiat
ixl

var en israel och man misstänkte narko-

handel med amfetarain.

hade

rlet nöj ligtvis

l{an har ej hel-
den här aktu-
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någon person han känner.

Persson tillfrågas oro han i efterhand har konrnit alt tänka på några iakt-
tagelser han eventuellt kan ha gjort i trakten av Sveavägen. Han uppger

att så icke är fallet.

Persson fick kännedom om mordet på 0tof Palme då han väektes av sin klock-
radio tidigt på lördagamorgonen den 1 rnara. Exakt vilken tid det var kan

han inte erinra sig, men antar att han började sin tjänstgiiring vid 08.00-
tiden. Detta var alltså första tiIlfället då Persson fick klart för sig
att statsminister 0lof Palme hade skjutits.

Persson uppger att detta förhållande att han har beqiv,it gig mot--b_q-_s*!A:

den redan yid 2f .00:tiden eekt_q!*g!!-!,,9A b9:__"lpgg!!_at!-*fi_q11*stesxingea__
glul.ae n 0t.09, Ueror på att detta är vedertaqen praxis under pågående

spaning om omständigheterna så rnedger. I det här fallet så hade ju spa-

ningsobjektet släckt ner belysningen i sin lägenhet och man bediimde det

därför som utsiktslöst att fortsätta bedriva någon spaning.

Förhöret avslutas kl 09.]5.

Persson har åhört indikteringen ev förhöret och godkänner deLta i befint-
Iigt skick.

Stockholm sclm ovan

Stellan Söderman
Krinsp
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