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Protokoll fört vid förhör med polis

mannen Hatzols,SVEN Gösta 520227-7199 

boende _Sockenvägen 60, FALUN. 

Anställd vid polisen i Falun tel 023-460 00. 

Förhöret hållet på telefon den 20april 1989 

med början kl 10.20. 

Förhörsledare: krinsp Johan Karlsson 

Förhörsvittne ej tillgängligt. 

Förhöret hålles med anledning av utredningen av mordet på Olof Palme och 

speciellt med avseende på Matzols iakttagelser vid kontroll av en �n utan

för restaurang Röda Rummet vid Norra Bantorget i Stockholm natten mot 

den 1 mars 1986. (Roger östlund) 

Vid förhörets inledning får Matzols en orientering om innehållet i ett 

spaningsuppslag från den 1 mars 1986. 

Matzols uppger att hans minnesbild från denna händelse är ganska svag, 

han erinrar sig dock atthan fick uppdraget av en spanpatrull som per 

radio anvisade en man som skulle kontrolleras. 

I Den man som kontrollerades var en typisk sk "A-lagare". Enligt vad Matzols 

minns var han på gränsen till LOB-fall. Matzols fick ej intryck av att 

mannen hade berusat sig på annat än alkohol, han var ej fladdrig eller 

företedde andra liknande tecken på narkotikamissbruk. 

Matzols säger på fråga att han inte kände igen den kontrollerade mannen, 

han fortsätter och säger vidare att han under tjänstgöringen på VD 1 

erhållit en viss personkännedom på folket i "A-laget". Denne man var 

dock okänd för Matzols. 

Matzols vill minnas att det förekom ett flertal alkoholproblematiker 

Q .  pa platsen men att man endast kontrollerade denne man. 
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Pga den långa tid som förflutit mellan aktuellt tillfälle och förhöret 

har Matzols ej någon detaljerad minnesbild om vad som sades eller andra 

omständigheter vid kontrollen. 

Förhöret slut kl 10.35 
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