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01 Polismyndighet' 

Stgokholm 
- 02 Arbetsenhet' 

RKP-A2 
··öiUPPiäiiäi(dfäV"·"··· ·· · ···· ·· ..... ·········· te!eron' 

Krkom P JOhansson 
09 Brott med vilket uppgiften hör samman' 

Mordet på Olof Palme 
10 1 sak 

0 

Slagning beträffande: 

CKR 
CBR 

PBR 

ASP 

ISP 

APE 

NPN 

• Ifylls aj om blankellon används sorn fortsällningsblad. 

SF'~NINGSUPPSLAG 
i _grövre brottmål 07 Avsnitt 

]) 
04 

Fortsätt
] ningsblad 

] Uppgifts!ämnare (efternamn och förnamn) 

05 

Sid nr ... 

08 Löpande nr 

~ -::;-:;o-s:-. 

] Förhörsprot 

I 06 I Utskriftsdatum n P,omomoria 9110060GT 

Förekommer ej 
Fordon saknas 

Förekommer ej 

Förekommer ej 

Förekommer ej 

Innehar pass. Utf. 830603 

L:178 HFÄ:Mellanblond ö:Melerade 

Förekommer med adress som ovan. Ogift, 

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt), 
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01 Polisdistrikt {där uppslaget moUagils) 

.Stockholm ... 
02 Arbetsenhot 
• 

.Rikskrim ..... 
03 Uppgll\smollagare 04 telefon 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 dalum 06 klockan 

07 Avsnill 08 Löpande nr 

j) 
09 PlälS för fö"rlffrsstämpel 

n per brev n 
12 Uppgiftslämnarens efternamn och olla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markoras) I F•år I •månl -dag I ~nr 

---'-----~~--~--~~~~----------13 Yrkellilel I '1-1 Postadress {uldelnlngsm.Jross och ortsadross), telofon bostaden 

Kommendörkapten 
15 Arbetsplnls (arbotsgivare, posladross och telefon arbelel) 

16 Upps\agot avser 17 Händolse (kort rubricering tex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning elc med angivande av ttd 

,7_~~~•-i~-:~-~-n•_•_~n~~f_or_d_on ___ , .~löo;~~'.~~g_.. .. mm ................................................................................. . 

7gods n 
18 I sak, (anteckna först känd persons yrke, namn, födelsetld, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd gersons kön, ålder, signalement och klädsel -

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, färg m m samt annat gods med nqggrann beskrivning. ärefter övriga si:akuppgifler med angivande av 
ev hållpunkter för tider och. platser samt bedömning av uppgfllslämnarens trovärdighet och ev sprit- ellor narkotikapåverkan) 

berättar att hans uppiiatt.ning om en "grindvakt" som han givit uttryck 

för officiellt äe att försvarets myndigheters bevis analyser mm i sqmlnand med 

ubåtsjakter fastnar "någonstans på vägen" till allmiinheten. 

I övrigt anser han att situatioaen idag är densamma som på Palmes tid, ett över

slätande av ubåtskränkningarga., 

Angående ubåten i Hårsfjärden så säger att "Jag skall inte veta någon-

ting om detta" då inte deltog i ubåtsjakten, men det kom en order 

om eldförbud flcån militärledningen som verkade omotiverad. Detta påstående har 

också lämnat till som säger att denna uppgift samt andra 

som - kom med till var av den art som - inte 

"borde känna till". - togfkontakt med första gånfidn i december 

1985. Han var hemlighetsfull. - som kallade sig Rickard Gustafsson, p13atade 

om eldförbudet som nämnts ovan och sade sig ha bevis och vittnen ang. detta eld-

förbud. träffade - ca 10 gånger, sist nu i augusti - septeml:ler. 

begärde företräde hos Generas! efter sin första kontakt 

å han tyckte att - visste mycket om saker han inte bort veta. 

tog också kontakt med försvarets säkerhetstjänst ang, -

sig också känna General - sedan "barnsben" och han hade pressat 

• a Forls-blad 

19 ovanSh\onde uppslag 20 Tagit del {?1/o-"'> ./ 7 kan anknyta lill uppslag nr Spaningschef I Bllr spnn!ng~ef I Registrator 

21 

<'! 7 nnknytor till uppslag 
@ 22 Registrerat: 23 li. 

Signalur 
I datum 1 signatur 

"' 0. 
. 0: 

Med fela linjer nvgransade avsnll! 
ifylls ej av uppgi!lsmo!tagaren 

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt 
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01 Polisdislrikt• 

p2 Atba1senhot" 

03 Uppr/illat(d) aV• telefon• 

09 Brott mod vilket uppgiHon hör samman• 

10 sak 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

04 FortsättM x7 ningsblad 

05 

Förhörsprol 

Efter att ha sammaträffat med - ett antal gånger så bad 

att vända sig direkt till försvarets underättelsetjänst, 

han ville inte längre agera brevlåda. 

Sid nr .. 

07 AvsniH 0B Opan o nr 

säger att 

Sista gången som träffade - var i aug - sept detta • ar. Då hade 

- varit på 16esBlh hos polisen. - uppgav att. haa kände s.ig lättad efter 

att ha fått tala med polisen. Han hade även uttryckt en rädsla att han skulle 

lllii "utsedd av polisen" som Palmes mördllile bara för att plllisen skulle kunna 

visa upp en mördare~, 

karakteriserar - som en betygsmässigt obildad men ganska intelligent 

person med ett svampigt handslag, En reflex från är 

att - kan ha fått kontal(t med någon person inom försvaret 

och därigenom ha kunnat få tillgång till de uppgifter han hade. 

- uppger att han har träffat Enerström v:ld ettttillfä1le och han säger 

att han tycker att det r!iäker med detta tillfälle. Han uppger att han har uppfattat 

- som en hantlangare åt Enerström. Enerström ville att skulle 

hålla ett föredrag. Enerström skulle då kunna samla ihop 3-4000 personer, "arbetare" 

bad Eneratröm am referenser och Enerström hänvisade då till flera 

i samhället högt uppsatta personer varav komtaktade en person som 

bestämt avrådde att ha med Enerström att göra. Detta råd lydde -

- har hållit föredrag vid ett tillfälle i en förening vid namn "friheten 

I Sveri.ge" en, enligt oplllitisk förening ledd av . -
- har också sdmmanträffat med två EAP-män, ,Ev. före detta 

tog avstånd från denna före-amerikansk armeofficer samt 

nigg. uppger att han får en massa papper från olika organisationer, 

skrifter flygblad mm. 

9en enda person kommer att tänka pi\ vid frågan 0111 det fanns personer 

i Ex 2: Till spaningschefens pärm {i nr-följd inom avsnitt) 
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01 Poli&distrikt" 

_,P2 Arbetsenhet' 

03 Uppränat(d) ·av· 

09 Brott med vilket uppgiften hör samman• 

10 sak 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

04 FortsättX7 ningsblad 

05 

Förhörsprot 

Sid nr. 

07 vsnlll 08 löpande nr 

inom försvaret som kunde tänkas vaaa inblandade i palmemordet var en militär 

vid namn trodde dock inte att han kunde tänkas vara 

mördare men han var en udda person med "paräN6Ili". En person med brinnande rätts

patos som aldrig gav tappt när han klagade på nligomting och som var mycket för

grymmad när han inte fick rätt, - har Fått lämna en befattning vid Berga 

och innehar nu en tjänst vid mad.nstaben • 

uppger att Contra och Aktivt Forum i Malmö har Försökt förmå honom 

att medverka i deras skrifter • 

Angående olika uttalanden som har gjort i massmedia så äger 

att han endast förmedlat Försvarets syn i olika UBAtsfrågot och Försvarsfrågol: 

och att han inte på något sätl; politiskt försöker driva någon linje, men det 

är ju trots allt regeringen som har "sista ordet" 

0 

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt) 


