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Protokoll fört vid fö{hör med Näss6n,I rHURll öv.iga personuppgifter redovisas

på sarskild handling.

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler på Polhemsgatan 30, Stockholm, den 23

oktober 2014, nled början klockan 10.06.

Fiirhörsledåre: krkom Hans Melander
Förhörsvittoe: krinsp knnart Gustafsson

Nässdn underrältas onl att han ska höras uPPlysningsvis gälldnde omsfindigheter runt

mordet på statsminister OIofPalme saml omständigheter runt utredningen av samma

broti.

FHLI: Hans Melander
FHL2: knnart Gustafsson
TN: Thure Niissdn

FHLI: vi kan väl börja och konstatera an du har iu varit riildiSt akliv i den hiir
utredningen runt nro(del på statsministem då. Du harju varil med under många herrans

år. Jag vet inte, kao du ge oss en liten tillbakablick när du kom in i uredningen och htrr

liinge du \ar med och så vidare.

T^-: Jag miiu$, några veck-.. nej, några dar lrorjag del var efter mordel, började jåg på

måndug. ja*q tror att jae... och det uarl som \ at chel då lbr oss där. det

väp€n fterl del är \'ä1...

FHL2: vilket år gick du i pcnsion?

'IN:f
FHLz:!
TN:Ja,der!.

FHLI: Ja, du är u k?ind för att ha varit en och känt mycLet folk
och ör komnentar tilldet?

det :ir väl både och ont,jag tycker att jag har haft mest..- jag harj

'osv. os\. Vad har du

(ohörban)
än vanliga...

tl

fdr a har

Det finns viil en och annan kalske somjag...
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FHLI: Ncj.

TN: Ulanjag kunde prala med donr.

FHL I : Det är väl ofta det som för atl man ska bli cn hrå

Det ärju då mtur blir eflektir e €r vad har du för tankar runt dcl diir?

kanske kanf som kan
. Jag let inte, det är väl det enda.iag... det åir väl det jag kanske tänkt på

kan

ihland.

FHLI: la.

o

o TN; Och det gäller väl framtr alltJ. Hån följde j;'gil mcd 
'rnl' 

rill

I -en rlet'ariu altdeles f

FHLI: Jaså, clct varJ?

Men då kom iu... ias t\c

TN: Jaiamiin.

FHLI: Ja, okej, okej.

N": Jodå, och sedan att andra hade i

FHLI: Jo, det ärju diir del hr"n , så är detju.

FIILI:TillJ

FtlLl: Jö, der virr iu liteI

FFILI: Ja, ri ska inte prata o

TN: Nej. del var en ex€mpel

-{
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FHLI: Det ärju som du sigcr, att dct

TN: la, dct l'.irjig väl hoppas.

på alla sätl och vis.

FIll" l: Ja, jodå, det är dc(. Om jag stiiller frågan såhlir. är del några runt doal hiir, det iir
ju många missbrukure och folk som har lu nat på kant llred san$?illet om vi uttrycker
oss så, som:ir involveråde i ulredningen runI mordet på Olof Pålme. Om vi tiltar påo\s sä. tom ilr rnvtllveråde l UlrednlngLn nlnl mordcl pA Lrlol Palmc. Ltm vl llllar fli
Srockholm. om vi glörnr"rJ o.h såhiir, uta; !i titrar mera på Stockholm och
del hbr. ir dcr sonl du lvckei har tltmärkr si iellr \ärt eller

o r*-,,--
inte,] \,21r väl rngen sediir som J^g-

det iir väl också en av donr få.

TN: Jå. om han nu lever,jag lct iote.

FIILI: Hrn är faktiskt död.

och vem l'asen lad det mer. Ja, du kanslie inte vill prata...

l-ltt-Z;J
1'n': Ja,f och han är död.

FHL I : Ja. ciom str yker iu rned, dom lcver hån

O -, I l, Dont Iar", hxn. Jx. ()ch sr \'ar d(l nieru ttetel nren dom Lommer tcg rnte Jrg ihip.
! I. ,,,,. 

^u,,,,.,c, 
uu Äu,,\^r,,ri-s I .." ne, ra. oe, !Jr .3

' J:*l;l rnyckct iblk run r der där (ohitrban) komm-ihfu donräla, lag kan inre komrna

TN: Jasii, är han,ja, han är döcl också,jaha. Ja,J octr trxn af jrr också död

ih:rg namnen.

FHI- l: Nci- ne förstår det, förstfu det. Men hur set du dom h:ir då med tanke

,:i"3ff '::i',i',,:'l;lLi-.ilJli#,tH;i;,'#:'å;;#*""ff i.",
fasen det nu !ar.

F'HLl: Ja,ja, men det iir klärt, det tu klan.

TN: Det var många som vir dct och det blev, det blev inte. dci iii !äl ingen som har iå(t
der än.

t)
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FHI- l: Nej. Har du hitn rlågon som liksom har, ja, sagt att han har varit ute eftcr pengar
eller sågt atl han har varil ute efter belöningen eller vad...

TN: Ne1

f TN: Jajamän, dct är $ånga del, vi kan ju ta,ftyju utc efter pengar.

FHLi: Okej.

TN: Och fasen

FHI-l: Och det

var det flera,

pratade dom

I
med dig om eller vad?

nHlr:Jr
TN:Jag5ade,iaghaIiuingilpcngarsadeja8{ohorlan)f'
o., r"iL.nnoä."h"n ier j;-, vi hade ju inga pengar irt dela ut utan der...

FHLI: Men h{r hade dom tänkt sig lå ul dom där pengarna då, vad var tanken?

TN: Om dom skullc komma hit nred mordvapnet.

FHI-I: Det var de! det var frågan om?

TN: Ja, och dct blev en fällande dofl sir.

FH[-1: Ja, det varju en förutsa ning.

TN: Ja, det var förutsittningen för att få det.

FHLI: Men dom menade på aLt dom cventuellt hade möjlighet atr plocka fram ett
mordvapen alltså eller vad ?

TN: Dom hade sett eller höfl talas... det var v?il, ja, hur var det n! då, var dct kanshe
fente, rjåtte, det hade vandrat, det hiir kanske var den sjätte som pratade om samnra sak.

FHLI: Ja, ja.

TNi Fast den hade ju vandrdt melldn, från någon-onn.rn u pgiftslämnare till den här sista
då crh del var för det mesla... det var iu Han rzllju den sonr kanske
höll ien del vapen ochr så det är vä|...

FHLI: Jo, det är väl ingen hemlighet.

*/-I
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TN: Nej, det är ingen henllighct- Mer iöt.igt så vetjag flsen intc någon sonl jat
pratadc med så myckel onr dal. fiif altjag har iu konnliL ifi ån. jag har s!ån alt k(n]lnlir
ihiig. fln jag år 80 irr.

FI{Ll: Ja. men du ver lar ju rätt pigg ändå t}ckcr jÄg.

TN: Jll, men dct...

FHLI r Förhållandevis.

t TN: Iu€n jag har gjort en riktigiiivla,l, ntstanf har jag. det kln viua
d:irför.

FllLl: lr. N_eJ. nlen ävcn likso ri...duh{rinsåproblematthärgamed

TNr Jo. jug hJlr hiilg! rDeLl så gott cn gör.

FHLI: JiL- och dct är \:il illltid skönt att nun liksonr har...

T^*:.lodi.

FHL l: Hor donr gåvorna kvar.

TN: Mr . la. l.nt\itt frr j.ip IrJr.r rnn d( l ir niyot rrir.r.

FHLIi Ja, ab\ol!1.

FHL2: io. uppfaltningen harju taril bldnd osr utredars undcr dcn tideo do jobhadc
_[ 

hure, all det rar du sonr Vad har dr fiir
komrncntar till det.

tN: tag irf, tilt att hitraf. utan det rar ju... jag komrner
inte ihlig hur han konl fraul i bilden,j
soal hade

h{de dct, det var någor1 som hftle i alla fall, del vet jirg för atl...

r,ar ju på! nro ha,t-

inte ni som hrdL'der, alltså
\et.jag kom...

Iillt-2: Nej.

'fNr Men vilkr

FHI-2: Nej, det

'I'N: Jaha.

TN: Men don)
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FHLI: Dc't fiirckorrt på!, som Lennan 5iiger- med arlcdning
l|la\

TN: Jajanriin, det &lorde det.

FHLI: Sedan ntl mnn ska hlr
lir klint, för mig i alla fall.

FHL2: Nej.

'l'N: (ohörbart)

FHL2: Ncj, det varju såh:ir, au tips påf inkon

del tr \'al inte någontinp sonr

urrcdningen, redan i bödan
som nlan kallildc då... och

FHL?: Det vrl

aY nrars 1986 och dd var iu den så

det, det var det, hirn var det ja. Och rem som lom n)cd dl3n där
, dct rar någon...

der

TN: Ja, dct var han, dc, uu.I,I. Del va'. han satr enclem pit
hiiktel ellcr (rckså sdlt han Då Kumla. någon utiN donr Det val han sorn koot nlcd dct
törsta. dct kom jll ganska fon i nlars en tip\.

f'llLl: N,lr . mm.

1N: På...

FIIL:: Piif.
. J3. om heler... onr hrn kall.rd$ l,,r det. L,m nl:rn l llrde honotn l,.r

ellcr inle del \'et jaS inle.

FHl,2:Ncj.

TN: lucn han förekom i ulla iall och dct var... Scdan börjadc \ i titrä på bonom ltir han
rrr ju. l'.rI s.rg rr'an lu Ji r,un,ra. ldr tdp ll Lh '(tl lur nt\clcl \cd.,r, rJy fiek.u rrrtr l,.rrr
r.rr i rrn^. rn r rr 1rr nrn .,,nr:.r, 

" fiI.;,, t.'o rnn n""c,,"r .r"rr"t

FHL2:I?

TN: Nej, du ver!, rhr r r enJ diir, dom \xr pii drgima och ilk
nlat dom hlir...

FHL2: Ji!, just dct.

u qanska tidi
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TN:Jagkommerin1cihågvadd('thelte.dirg'.t.n..niuf
hån lilegrann,jag kommer ihåg honom sedrn des\. Och sedrn siig.jaA h!,nonr \irnlrarenseoiln oes\. ucll \coijn 5 g lirt lonont l() l t.rt(

, honoln h!rjas inte sett på nråoga lr.
Och han l(Jrnfirer ut ifrån llinsstlrclscns eflui nrinns irg, fiir jiLg hide \ar;r och giort

86 niir hAn kommer och går på
lör mig själt. jaha. dcl diir var

n:igonting nere pti stan.

FllL2; Ilade d haft med atl göra tidigiu.l

_fNi 
Jag vis\te \'em hlin var nen inle nlera, fiir annars hadc iirs inie klint igen hononi-

och det \ar i sambrnd nredfsom r ar... jag undrar onr inte jirS sig hononr
rrrcn jag har aldriB haft mcd honom ätt 8örr rdgonting. f)en rom s:igcr det hrn lar rned
o$nning.

Fllll: Nci. dct är... scdan kan vi ju gå in på hiir mcd irll dct har ju skri\ it\ m) ckct onr
dct hir mordct Lx;lt drt hlr jLr varit nryckct 1v'pllJgr'nnr os\. r)s\, os\.

TN: Det har det varit.

FllL l: Och d! fdrekornlllerju cn dcl clu också.

I N: Jrd:i. dcr \ ct jag. hidc fo\iti\ I och nclrrr\'l

FHLI: Bådc positivl och negativt.

TNr Del har j aS (ohtirbar{).

r,Hl.t:J rrnns det en jounlalist som heter

TN:

FFII-l: Der !äcker ufrF kiLnsll)r'l

TN: Det eör d€t.

FHL l: Okej. kltn du vidarelrl\eckla dct l

TN: Nei,jtrg kan inte, ftjr.jag \:igradc r{r tritfia honLrm,ja! !ille intc triif-ii honom

FHLI: Ole1

'I N: För han, det rar niir
det ifrån det \etjrg inte men det !ar...

FHl,l r Du får hemskt g:irna utreckla det och -.

lad han hade litt



"l N: Och del \ar \,iil till någol l)cktc jag han surra onr, han rinSdc miS...
. Jag sade. jag har
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'l N: Nej, jag kommcr inte ibirg vad län...
nirgon tv skullc han göra.

Ijlll.lr Ja.

hxn &iordc nå8onjävla. giorde någon tv,

dagarna skajag tala om lör dig,
in!!enting alt prala mcd di8 onr.

l;HI"l: Okej.

TN: Och då \'art. -. och pir dcn vägen sedan llck _iAg hiirA eD massr skit sorlr hÄn spridde
ul om mig. dct Yarrllt, dcl var...

FHI- l: Ja. vod iir dcl fdr skil hiln skre! om digl

'fN. Jir, det \ dr \ äl för irlL iil! hade kaosl,c prnlat... diirför'det var någonline orn... kan
lrrvrrir nirgontin! nrcdlellern ksa var,-let rrigln:rnnm. Iirgli,ninrr:riklipl \igJ
vxd llrn det rar men dct \,irr någonting hen srlrritde o )...

IrllL l: Mm.

'l'N: N4en jag hade, jag hade, ja.s 1r;iffnde trori{g honom någrå, en eller t!ii g:inger

t :å iilt;i l:'ry'H ;F*,;:å:TI;I;il;k;;;;nEi.ål.;;
TN: S[ir!1mer dct. och till , nu kom iag pil dct

o

t.ttt-l: vem I donl.I'l
rN'f
FFILI: Jo, okej.

:,::, "J"1 ;lff i'G;'li,x!Tl,iil'Ji,:,:;I;il:i:å: l"
tör da !'ur det färdiglij.t.

Flll-t; Men i det trirf så med!erka.ju ä\'en du.

TN; Ja, jag vel det.

FH[,lt Du är med och berättar om din polisiirn kifriär och vad du hrr gjon och iote

&jorr och sådär
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-l'N: Karriircn är \äl ganska kortfatlat f_ör det...

FHL l: la. ja. jo, jo, nren din polisiära bana, orn vi utlrycker del så dir.

'l-N: Ja, det kanjag hålla med om.

en
rn \Jgerju att

5

F1lL1:Ja.scddnså,ommantittarriktigtnogafochfÖrsökeI
analyscra vad som så är det iu... då måste mnn dra slutsatsen, del
llnns iu

TN: Ja, det finns.

FHLI: Det finns,ja.

TN: Mefl det linns ju på

]'N l,r

FllLl: Ja. okej.

'fN: Net, lnrnr dLr, det enda iag \et del l art for hrn. ias hbrde ilt rrr det djt \ifick

-

ru'å ;;:L.''xTit# dess tonl att han' när hon nnn'f

TN: Ja, clet konrmerjag ihågjust alt han pratade om, det år riktigt men ulan vem.

FHLI: Ja, det är frågar det.

TN: Ja! nrå\te 1ro... iag har cn kAnsla av ni1 del va(

FHL l: Att

Ttr*r Ja.

FHLl: Från plalsen.

TN: Ja, det är så

FIILI: Dr.r pratar oml nu eller?

kvar här antar iag.

?ir den som avvisar

FH[- l: Du menar
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l'NrJ,r,!.
FIIt,l: På

"l'N: Ja.

Ftll,l : Ja. det lrar {i ju.

TN: Ja. di \ct niju vad han siigcr di.

F'l tl- li Ellerl har vi inte,

'l^*: lr. det stänrmcr.

FllLl:ia,\ixtldarstr \r itl. I\len dcr \ r r'cl Jr vrl, 3tt pÅ:;tår

bcrriiflande- a!! dfln ses ju

TN Ja. dcl iir riktis!.

IIll.l Dr{,rrnktrcl.r.r.-\lcndirr,imotsrsiecrlunallllrnhlira\\r'rll lfun. n:irhrn
,.',".'r'tr,*,,"'-
dairiliån och den personen giir hao gällande är du.

i.l,i:i.tllil]:å1äffi :'*iffi an in'le J nci'

I I lL I : Ja, or h lör iu dcr intc skullc bli nitgra m;sna! och rni,sfor,rJnd o( h

,ix,(ai,,,,yJ, ,,';",,",,,"",I1i,,,r,,\, rn.n,,J,
uppgilien.

TN: Ja.

FHl,l: Och del finn\ ctt förhiir nred honom som 1ir hållet tl60-108. U mors 20[)6 ållNr.
O( h d:lr är hrn inne nii dct hir uckså nch pustir sarnma .ak. ctt hun har rrdffJt dr
utrn

TN: Ja, du, jag bestänt fömekar, ja8 hrr aldri! cns varit dir, jir9... inte...

FHI-l: Nej.

TN:Nej.oclrjagvarhcmnra.,chjaghadcfochja8hadetanten
henrnu. fasl nu har hon flytlat. Hon har... hon flltrade. när liLr dcr, niir stack hon ivis.
c).t.

FHLI: J . okrj
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TN: Hon vet att jag var henlnru.

FHI- l: Nlen do jobhade intc dcn k\,aillcn ö\'eI huvudlagcl l

TNr Nei. nci. ncj. ii:r:r Yar hcmma

FHl.l: okej

TN: Jålr var ledis. Ja, dct går \iil atl tina i listorna. (olrörb]rl).

FllL li Jx, n)cir dLl fo$lrir s:ikcfl iLlt \ i lonlnel. frinr rill sidån:l har uppg'tlcr sil nlar\rc \ i

kolla donr giretviT.

TN": J;t, (let iir klafl, der iir jag \iil inliistidd nled ren...

FIJL l: Sa jrg hoppas inlc du t:r ilh upp ut:rn 3r du för:rlår-

Fl{Lt: Jil.

lN: G'h drr \cl. d.r ir fiort('n i,r. tir! h,ll intc höfl c lru\l tlrin {ohirrLurlr Llir

L'rh..., .,.' ,r,r,,,.,, ",, ",, " I ,,11..,(.,).(h!, ;.,_ ', ,,,,. ,u,...f

FIl l" I r Ja. Nc']. jrg hoppas du hlr lörsticlse lör ittl vi iir rr unena an kolh upp dcl.

TN-: Del örsriirji€. del görja:l..ir\is\t, der iirj.rg \Jl illliir\tlldll nlsd.

FHL l: Så att det år inle pi niigol saitl och vis dcl :itt \,; nrisslror die. nlen i och mcd atl
Lrppgiftcrnr llnn\ $r nilste \iliksoln kontrollcr och st:illir fiågor

lN:Jr.nrefl\'artair....ja.mendomh:i.uplgil'(emrntilstcjn.harjuhirtilnnil..\lll
sildc du nvsr. sedår 2006'l

FHl.l Ju

TNr Ja. ftur dcl Jr ju ålt ilr \.dnn.

FHI-l J;r

TN: Ilnr. jr..i.r.

FHL t: Nlen sonl jag forstår li di!! sr llnns det ällrrii en mö:ilishet art kontrollerr dina
uppgilier gcnonl alt praiil med din..

'IN: Nci- ixc kÄn iu
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'l'N: Fiirc detta.

Flll"l: Fiire det(a lnr

'INr Ja.

I

FHLI:Och även! sonr Jag fitrstårder.

TN:Jadå,

Fl-Il.lr Ja,

'l_N: r.\ej. inle ih:1e.

['Hl,lr Men frugan fin s clct nröjlighci au prata mcd:)

_tNr Jr. hon finns. bor:

FHI-I:llmbor!.
TN: Jå.

FIIl_?:

Ft-t L- l:

TN: Jr,

Ft{l,l: C)kej. Ar vem och när fick du reda på våd sonr hade hänl pi Sleavisen?

TN: Det kan jag säga. det var a(l lyssna Få radion någon gång vid... ia, var vid iem
kanske.jag .t ar... jag är nlorgonpigg. jag vaknar j:ivligr tidi$. \id IeB iden. Tyckcr...
hör donr nämner om nu der har h:inr på Sreå\'ägcn. Meo då ränkte jag då skajag gä ncr
och litta, \'i har ju ridning. det ärju der hiir på tidningen. det stod om på försra sidan. ur
det var Dagens nyhetcr cller Svenska dagblade!, cn utav dont \,ir det.

Ftll"?: Ja,ja.

TN: (ohörbr()

FflL2: Vid den h:f t;den ifråga varjobbade du di?

Var bodde du -86:)

lohörbirrl)

Infl-v|adc dlir den I juli, augusri kanskc der yar, 1977.

TN lag lar p
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ttUt-:,I. Kon:mel Llu ihåg nar..- hadc du.iobbirl under fredirgen ellcr
sl tal cllcr var du... l

j_._Ngl-EElI9!_!!IJu clu,jag undrar om inte jag var ledig, i-örirg har lör mig atr
eller nilgonliog sådrnt diir. så jag kanskc var utc och åkte skidor.

Jag vct iute men jag var ju intr borta, nren vi yar hcnlnla. utao vi var hentma. Jag
:ignxde nrig fulh onl (ohorhinj.

Flll,2: n*iir träddc du i tiänsl circr atl du hadc hört dc! hiir?

o l\: D.l \Jr no! ni sonJJI. f,ir :rrt 'li riDFJe \r \t!l\. lr! nngrlc:,tJl\ rn, ir! och en rill,
j, j:t!!llr!:-:g..:g.l: ''". 

-.,r,nu' 

pr-.
. JaB trcr att del !a-r han ochjlg sotl] ilkte in och det var ju liksont

\onr iilg srde tidigrrc dcl\rrI
FIIl-I: Nej.

TN: Sed{n jobbad!' \'i. ja, var hrnrnade vi scclan. var tlet (ohörhan) J som tog
hand onl oss tro. ja! troa at! dct var han

I.Hl-1r Je. okej.

TNr Och sedan ble\' (ohör'ban) 1937 eller -88. jas konxncr intc cns ihag. 87/88, i g lror
det var -88.

Ftl t-2: Mars 1988.

'l']t*: Ja, iurt det.

I'HL li Orn \ i lttcrglr till din fr! då. Vad heter hon och Iar far r i rag på henne?

rN,f tr"L., hnn,hon trf.
I:l IL 1i Ja, okej.

'I N: Tclefo! harjrg pii. -. hon kLrnrmcr rr bli, säg8 det, rådii.
iag iu inle tr mcd. bon...

t"tll-l: Ncj. hon vi-{ste viil inte\arduvarhoppar,j g.

TN: Nej. det far jag hoppas. och ja8 tror hon \ar F
ska \ i se. Ar det någon sont har hra. sL)'n ser bra.

hon kirn

I:HLl: JadiL. Då lii\er irg liin fhurcs mobil hla . Tack.
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lN:Scr,. k.rrn har.,l'crr cn tlcdxs. J., r'lr \r rrpp i! r.r <lu. I-ungr.\rJ( \rJ::r
it,r,(\,*,.r\,.r,,,.,,,1,.,,,,.,I ,,,, ,,",ffi1,,,,,,,,k.,,,({, f,,,!,,. \,,,r

'I'N: C)eh hon v.rr'hcnrrnl. det tlor'jag i ulla lall on intc hor. nren tronf
(oh(lrb,rfi) jas hrJpF\ tt hon \ ar hcmma

r;lll.lrJa

'I N: Dcn k\'ail)cn. hopl)as. det var si och si rrred del.

t'llt-l:Jasir.

l \: lJon var nr1,clg1 pi konfcranser, lilnllör alll \ id hclscnra.

Fl{l.l: Jr!. okei. oke'i.

hrtli|.-. Vet inlc rrd lron heLte Mllsle 0!l- liinge sedilrl

FIIL l: llopprxn

'l N: lr. s:i llick dct till Lliir.

trl Il-l: 'l'rc[ och hq.

I:l{Ll: Ncj. iag komn)rr in(c ihås ilct lNllcr.

I \. lj:r r.re konrrl), r |cnr. d:r saeer h|n. k )0L lcr henl oi cn ircLhc. s3scl I(rr- t,-r

- 

I I
lite kortfattat. Jil. raJe lrolr. jag ski. hirr
tack

'iN: Nla. hon tirr.Jil!: rårsn:illoch sli.iul\lde henne till Adand pa \önda.cen.

nir (lu fiir hijrii att hrn hrr påstätt det h:ir.
F L,i: Ja, ja. lliiffu du. orr) \iiitergiir lill-.llS \cr iru du lrr illir \iLl dr.

O
TN: Jr.

l lll- l: Hxr du riigon lilndcring pii det. dL1 ilr klxrt rtt det olcn h:u du n,igon tiirklarin!
pii. nilon lukc l.unr alr l n påstir deL hiir. Varför säger hiln si tror duJ

'l N: Jag lror all d!.t ril{l i pcDgarnit sorr inl.' han fill, L . Hrn skulle iu h-l pcng:lr hrn lijr
allring tch han iirk ju inga pingar. orn inrc h.rn tirl n.io,,nrinF u. I "1t".vad hiln nu hctcr. f)cl:ir rnöjligr att han ficlr rncn ia, !\' nig ficl hitn inte cn kroni!
(ohij$lrrt) utav nigon ilnnan heller. i lorriLk)rcn hellt'r

Ftll-l:\lenvadl.hrdtnidiskulerrtatth{nskulleläpenearavdigdåeller! dl
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TN: Nej. rldrig Vi håde aldriF di\kflerår nåFra \ådrnr \;rk..r urrn \i\r.r gångenJre
pratåde nred honom, del trorjag varjag och han som är i! nu. Vad f:lsen...

I Htl::!
rN:I, ja.

FHLI: IMcn vad är det som gör alt dtl spekulerar i ålt det är alsaknadel a! pengor som
gijr att han skulle säga så här orn dig då?

'I'N: Hirn hade iu inga penglr och han skulle ju fd pengar (ohörbalt) del var ju snack vilt
at ålla brsar skulle hil pengar. Dom p.atade jLt om tlet har ochJ
då skulle han också få pengar.

FHL]: Mefl del var någon allmän fön'iintan från hans sida-..

TN: Det var bara en allmän faiNiintan an hån skulle lå dom där 50 milioncmA o han
skakadc ftfir vapnet.

FHLI:Ja,okej.

| 'I'N' o.h .edan tro.

ag vet rnle v

Fl{L1: Okej.

TN: Mm-

It
FHL t: Ja, sager duf så r:inter.iag på! i försra hand men...

1N: Ja. det kan jag tah om för dig.

F-HLI: Vad det det. det handl.de om eller?

TNi Det handlade oog oml, det tror.lag.

FHLI: okej. Så hanll också! ellerl

TN: J

FHL l: Ja, då pratar \ i om?

lu

'/ 
r, *l'*

och lralin om.
jag ska tro,jag



I H L l: Nej. dcl 
'irs 

länk.'r n:l i lör ste hrr,Ll nrr nran Io'rrrcr rn f'-, dnm hilr LJL'liirrn.l .ii
irr dcl kirn\ke inte i för\la handI. rrn då t:inker \iil kanskc ing r1e. påIi
si fall
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Fl{l,l: N{, nei.

'l'N: Vld polisen såjag-..

FllLl: Nej. n1eo det \'år rål det som frirnför al ellcr]

t

'I'N: Ju, det vet inle

TN:Ja.f nr.dJ,.1"t .ut ju ingen hcmlighcr och hrn do rdc\ju för
det nligra gånger ocksi.

I:llLl:Jn.

1'N: Och J var ju en av hans, ja. kunder - Di't är vad _ing kontn)er ihåg,.jag hrr lagt
,let här bakonr mig.

Ft{Ll; Jo, nej, jxg fö$tå. del. Jag lörstår det. dct finns viil ingcn anledning. -.

TN: Mcn lag tycker det ilr lite obehagligt .rll det år någon som... och nrirn kan intc friigä
hononr hcller och det är de! solr är dcr vlirsta. N{enjagtycker-..

t.l{L l: Nej. j:rg törsrår alt du hcmskr giimå skulle vil.jr h en förklarinEl utan honom.

'fN;Jainnltu. dct skullc jng \ilja h .

IrHLli Del kirslirJag. nren del:irju sonl !i kan konsttler!, at!dL1 iir litc s\åfijust nu.

'l N: Ja, donl är diida itllihop donr dir.

FHL l: Ja, precis, preci:. Men annars så v;rr det \'il mycket J håclc rnecl

och s;ihär.

TNr Ja, clet r,arlul sorr rar

FIIL li Ja, prccis. det Yar väl llan

TN: lå

FIILI: Som jai! lörslod det.

-l Ni Och jaq hi]r förstirt det r:ilr också \li var dcr det.
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Flll- l: Och det hidc riil iiven som iag thrsl.rr clel.

'l'N: [Ian vir.iu ocks

fHLl: Träfftldc d! det hiir eaolel myckcl när du hijll på att johba mcd dct hiir cllcr
\'ad...

TN: Nej, jag träflade v ! någon gång men dcl varjumcstpl... hIrnsatl ju nrcst
innc. Jrrg rrr aldri.: ocl)... i.r:: rror intc trg uä[[.dr llouonl t,.r l lbt 

"eJirn. 
uran:,cJaJl

I I-
FHt.l l:r. tr:rn 6,j1 rjt n.r:.'nIu,tr.
'l'N: Jahr. inte ens.let \et jag,

FHLIr Ja. rncn onr titittar mrrt.

f som du s:iger. t i h,rr

FHI,2:

FHLI:

ag !r!.yckur ririg si. \i har jlr

'fN: Ncj, ann.u :in i tjinsle0 hirdc jag hade.iag inte lontakl |)cd honom, dct kan.irg \.rsirr

dig. Iriir del var ju h.m som kom hil också och bcrätr:tde ju ollr dct hiir, atl han konl och
{ille prala med nig. Ncj, sadc jag,.jirg har inle lusr arr prara, vi kan bcsrännna cn dat dri

t-ttLt:J. r'et du \enr det arl

T^_: J:r. hin viii da)d ock\ii cll.r lcyer han:'

I.Ht- l: Il:rn :ir ock\ii död.

'I N: Ja\ii. :i hirn dl:jd. Ja. cli hijr du vad jr! har falr konralitcr nrd donr
lad fan han he(c. i . hao ho<lcie ju nigonirans uppc i ! har.lag

FHLI: Mn f, hrde <tu rug,tn niirnÄre konti&t rned hoInrml

,lu lar, Lunrm.r lrit rrh pralir nl<d o.:'. O(h di I{,lll Iunlu ',clj hrråttJdcJL orn Jtt cl
person son troligen a! den son doft kallade rn,I, Ilgl:tl_\Lntl Jitt
lronofi cller ka,nrat eller vad tlan kaLladc honofi fiir- och del vär

FHI-l:SaJ

TN: tlct sadeJoch dc! t.or ja€t nctg är nedtecknrt så del tinns skrivet nåBonstrns-



o
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Fl{l-l: Var du hcmna hoslnågon gång?

TN: Ja! lar väl någon gång. !'i \ ar väl hcntnta där någon gång, der \'arjo alltkl-.. jag
\ar rlLlrig ensåm drir.

Ftll-l: Du var aldrig ensam?

'l N: Aldrig. nej .

frtll-l: Ncj. m€n det lirju.--

Fl ll- l; Okej.

TN: Fitr !i Yer han

FHL l: Jr. Jil, dcl iir så hiir nirrligen. nt{ der {lnn:, iu ct! p sriiendc som gdr giillunde arr
du llljjllEglåsorlt!1,, !gq!lå ho*- D:ir :i. c;-l
o.t'f octrJ stutiFrarir rrrca. nldcr n,igonin-edu-
koornrei-..

TN. Aldug, iJg hJr aldril \'irrL ph någol mötc, för att.irg tror, alt hrrjxg varir uppe t;ll
!n',gJn pung .i:, t,.,r'', r'uni nogin?. l. 5 kollcp(,r lirn:l'...

Flll-l: Ja.

nrcn dcl \ar från , irll lnan prutar oltr nigontjn!
di f(ir det \ ar nryoket folk diir och....iag rtiinre.

l'N: Drt \'$ nrötet del med donr men inte... (ohörhart) \'i har aldri8 halr någriL några...
1an, \'ad ska jag behöva möla dom för. jag har v:il irgenting au prala nred donr onr.

FHI- l: Nej.

TN: Nc j.

l;flt- l: NeJ, jag ilnderar, ellcr jag sliller friigin berodndc pi atl J+ har fått en \idan
ufpgift onl ctt det v{r någol lniitc. D:ir dcl hur diskuterals runt Noldcl och vad nun
skulle ku0na tänkrs göra eller inte göra, mcn det är ingenting sonr du har nåsot nlione
lltit\':)

'1'N: N-cj du, d€! där harjag inger minne å. n1en der diir harjag hört en gång lidigure

T\r Ja. drn iir endir har hört trla\ onr det och det vtr aln det. Och
lii\lc (ohörbrrt) rv

dom finnsju

FHI l: luen du tänker på

där.

eller?
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rgon

I

TNi Va'l

FI II-I:

TN: J:r hon hlr \ärit dcn

TN: Jr.

Fllt.l: Nei. okei.

FHt- L: Okcj.

TN: Jir. h()n hJr. hon hrr herillirl...

FI ll- l: Drr kli:tncr hennc l

TN: Och hon hr det \er j !
FHl.l V:[l lir dct du syftar på dål

TN: ir. uclrJ, \atl sorn h:inde. \ar det var. lijr.lo0r irncl! gjod vir,sil
iirkttrgeiscr och\ir och don) finn\ !iil livar får jag hoppds

FIIt-l: Vtd, nu ;ir_iag intc rihigt nrcd \addu pr^l![o .

FI{l- l: Ja, okej. okej.

Tn': Och han finnsjuJ sådar.

Fl Il.l: Jä, treci\, prL'cis.

TN: Fiir cllr var clii nran kiindc

ljl ll" L: ia.

TN: Ju.

honorn riil.

Ftlt,l:Ja. okei
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d ryl'ii".'1li.'1';illii"xiif, ffi ll:äF
f FHLI: Då skairg fiirevisa Thure ! här oå.o-fJ

l'N: Jaha.

FI{Ll: Den så kalladel herer bonju eller kållas hon ju ocks?i

TN: Ja.

FHLI:ochf-
TNi .lag trur dct var till henne.

flll:""ff';,:;"";
TN: Jo- mell dct :ir klirt.

\tssa p nden girervi.

FHL l: JaF ska delse di

'l N: Dct kan bxr! varÄ dct kanske.

I
,{i TN, Ja. det var en braJ, det nriisre jag siiga

Flll-l: Dc't är

FHI-l: J och sir hiu \

FHLI: Ja.
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TN: Den var vackea. men
har inte varit och tdiffat för då hade
der varil flera poliser med. Dom var en polis,jag har aldrig rarit diir ensam någon gång,
jag har aldrig varit dir ensln.

FHLI: Okej.

TN-: Ncj.

o

FHt,l; Och sedan fbrtsåtter det och hon vidareutveckJarf...

Trr-: Ja, det förstår.jÄg.

FHL l: ... och vad som hade planerats osv, osv.

F'HL I: Ja. och dcr hiir giordr'ju. att n:ir \ i låsre Jct hår så funder.rdc \ iju )å ifall .tcr i'r
någon,ja, skröna eller om d€! är atl hon har
naturligtvis.

T]\-: Ja. dcl är klart.

FHl"l i Fö. att del 
'ätju 

lile anmirkningsvit dcl hiir.

TN: Ja

FHLI: Som du stkert lörstin.

TN: Ja.

FHLI: Och det föranlederju at !i var nere och hörde henne och pratade med hennc,
och hon \'idhåller dom hår u Hon säger, alt d€t hiir

hon hu varit nred om siigcr

-fN: Nej.

FHL l: Ja. det var ditjag lille konllla.

'I N: Ja.



Ijllt-l:Ja.

'l N: Han \llr \,ll
r'n garnll. dir krrnr hm nrcd
l'ai rtl llirLn log pi sis (lcl hii h:ln utcl
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någonstans. och da rog 'i lronon pirJ
och (lct förliit hon 0ss

\iiniingl. drt \.1r det Ju. lyvårr rir d{nn .iu dddu crr dcl ily
1ar nred och jr. der vrr lleft sonr jrS inle kornnrcr ihig...

o

o

\ird hn donr nu hl]llc.

lrlll l: l,r

'I N: N4en dcr d:ir ilr i! kn or{r lbl Lli! .rir IrltrJ

l.t1l- l: At{ {lu intc Llr illil rrrot... cller gcnlcorot o\\.

l:lll- l: NcJ. det :n iitcri8cn. j{g l)oppn\ irlt du intc...

'l N; Nci, iirg k:ln intc skiilla fi er.

IillL 1: NeJ. plecis ulan !i lar in upf,litlcr och dct jLl du sorn liunnlrl pilli\ l(t dit rnr\tc
riun kontl1)licril, sijilg hoppil\ dct inle

'l'N: Nci dir. cl.t:ir i[tc dcl. mcn jas.

r:Ill-l:I.ix
'I-N: Scdan ble!

frl{t-l:Ok.j.

'I tr-: Hon sLl

lJS Fir den hiir
lior jrg det var.

(ohiirbarl)
.. FL.

a Fl Il- i: I lur vrr dir Lrclr Jk,,ntrlrc, <lat

. - till och nred si . hirn sonl

Itcn. iir. (rh dr var

'l N: NLi, drt ir intc 
'rr,

har alti i
tJnLl .L ri! ,rh

v:ll dct trr dcl \ll tror iiu tJlh



Sida 23 aY 40

FHt-l: Så han såg.rlt

\i(iinkrc \i kMsle
n

o

,:ifl 11I:.;""'J1'J,^J'Titffi 

-st' 
lkanskc' I

FHL,I: Ivlcn ni hade en ganska bta relåtion du och hon då sont jag lbrsrår.

det nrct. ja,
tro, nej. Nej då, så det kan jag-ågå. sedan harjag aldrig haft rrred hcnne... jam
åldrig träflä henne pai... ja, inte, dct kan ha varit någol år före, kanske cu par år före
mordet på Palme,

och vem fan \'rr
,il4'6;Tliii6ifi ffi i-ilkorar.detf

så t;nk(.

FI-lL t: Ja, honfmordct intriiflade

TN: h.

FIII,I: Då

TN: Ja, visst

Flll-l:Jå.

FllLL J,r. ol,cj.

FFlt,l: Ncj. del iir klffr .ru så är dct \äl

TN: 
^"ej 

då. jaha

FHL I : Hur känner du inför ell sidant här påstående dii.'

FHLI:Jfl.

TN: För hon vet, jag har

n kunde vrru sonr co...



FHI- l: Nci.jrtg
liil då kan rrran
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då hos dcn h:ir

{yckcr viil, jaq ler dct sithir. cn \.rk.rtt
iLr tYLka all ir, hon hiuar

alr dct vål
och snh;ir. Och hon

'IN: Hon vet ju rnyclet viil gad vi hcrcr.

FIIl.l: JrL, j:r,irr Ja,.,r. o]en dct sol]l kilnns mindrc braiir
!idhåller uppgiftcrn^ och
ocksir.

TN: Jil. dcr tror \'iiljå!r det.

l:l lL l: Dii blir rrån iu |ner llndersatn givetri\.

iu nair mdn biv henn!- oah hon
sonr ska hr \rtit nrcd

trrenlagf den l-örjag hadc inSct
)d skfv i r Dii cn lårn ocksi. (ack. titr dr boddc

'l-NiJa, hon

hon i. jag tror dct var i

t'ltl I : Ncj.

om inrc_ias nrinns ltl

lrllL l: Jr. Nei. hon xr haird i ctl gnnska lingt törhi)r här och dcr drlltrr.iu b:rdc der eniL

och dct rndri tuktiskt

'l'N: Jll, der försrirjag. lron h.tr ju bra l'Änlnsi sÄ, menjag lörstår inte \ärlijr hon skir
hlxnda in olig Iitr.

l'-HLl: Nej. n!'i, dct Lall mirr firnder;r pii.

'l N: Mcn hon hilr säken någon anlcdning.

Fl lL l. .J.r, Ilrcn orrr 14r lorstilr dls rJ då si lönlekir du bcstärn( rt dr hJr r arit trrcrl pi
nrlnr \ll.rnr t'l'l mun Jra .

'l N: Ja. absolrrt. jag har aldri8i. \'ad skulle jag... och skullc jrg hr lclat om niitonting
s:irlant trär har jag vari{ den lii$la sonr har beriilti.Lr det Fii en gån!r. iirligl dEr har \i gjor!

TN: Nej, hcnne och nldrig nigon:rnnanltins hcllcr.

l'N_: Lllan \'i \ar, vi \'ar ganska många når \ i kom tör det brukad('lar

?

si myckel jobb som vi lade ner har- Diir hårjag tamejfan hcrältal vlrcndr dug!.

fiHLl: tlon bcriittar iu lckctofixrtdlr

Jas kun iu tulu om en slLl sorn
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en adress. alltså vi hirrade iu inte dit.

FHLI: lr. Vad [cL,jag måstc.iu slalla frigan, tonl
f1att",.,y.k"t

flll L Vilker \tfrc l,Jde hon irl göra dcr hir di?

TN: Ja, f.åga, iaF \'ct iote

l--HL l: Ilick hon, fick hon på nirgot säu

tror inte att honf. möjligen n;i
men del trorjag var nllcket, mlaket lite. och

FHl,l: Då lralar d om?

Tr.*rf.
FllLl:!
'I'N: .la, och dom

I'lll,l: li{en ho

TN: Ingenting, nej, nej,
göra-.. rrren hon

FHLI: Vad sade du. hon

FHL l: Det !ar

TN: Ja.

FllL I: Okej.

TN: Den fanns en som hetle

i sin tur så all.-..

och hon ticl

]'N: Jx, ir,,I

-,ftrtronfo"hI
domvarl\|

(ohörbilfl ) hdr inle



Sicla 26 av 4l)

l.i-lll: Nrj,jrg hxr.iu ocksålobbat nttckeL med
lr \ådirnt hJr. intc innc i\lan Och rl.r f.rnns ru

ii som du hcrillar onr nu.

s:lh:ir Och.tci finns.ju alllid orsxlcr

''ta s:igc-rJ "Ja. alln trlirill och friin'

''Har du sctl dtl el[r']'

'Jl'

nrcn \cdrn rxr (ldr ju så. dL't rill Ju en

och skiil lill all don] gör pil dct särtet ocl) dct är khn att nränea lorviirrtrl silf

Ftll- l: JLr, okct.

'l'\: ltlrrigtsavJrf

FltL- li Ska skull.' \'il;a delgc rlig \ i\\ä bitar ur fajrhitret f h:ir och. ..

'fNi J!r. Sit riu. litr lrS liil.iu, ils liil dct nog.

I'Hl,liJa, iag hoppäs det.

'I N: Jrg hir hint si rlcker s:r tohii$a().

FHl.li tlor sägcr ju så här. illt rnan plrtnrju onl dig

'Jn.

Och

''Ja. okc'j 
-

''Dct vilr siih:ir, irtt

(Li s:icer fiirhiir\lertaro'r :ltl

'.ig",f.

hnn konr

hiir och di s:iser hon :rtl:

Ilon \rr Yiran h nd\rki (]ch nilr rJp

lnnrn

på besö och iall,r kommcr
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Och dir s r hon. nr

"Nehej"

"Nej.jag i allajag har hrfr mycket nled Thure och göra"

"la

'lE$.l-rr-E!r-

"Jaha, och har det här hiint flerä Bitrg(:r eller?"

"M&s4l3lesL

"I

"Barn.lär ellcr"

"Ja. han

TN: Oj,

uDDfattade ias dis rätt

'Okej"

"Våldist mån

"h, det var diir och sedan kanske någon giurg i!, men der val in,"I,
nc.i '

''Hur gick der rill

"Ja,

"Hände det någonting. ja

oj. oJ, oj, oj, oj, det var \'äl den



lrlll-l:Ja..la. det liilcrju ingLrt hrn.

TN: Nci. iy fLrn siigcr jirs pii rcn s!cn.kn. Dcr \ ar dct.jä!1i3aste jag hir hijrt

Ftll.l r Jr.

sldiir ofil en ri nnirla. då rlrå- d:i !'et rn:ln,

TNi O!:h jrg lyckcr. an clct någon soru har krnskc talal
i s \arit ulcd, \rd lrar i oll iör nåeoflliD

Sidr 2lt av 40

ljlll- l: Ja.

TN: Ncj, der clär lycker irg. nLr tyckcr jilg nog

lrllL l: Nej.

l-\:Jl. l.anske n]cr hiirru du...

FI{[" l: lvlen hLlr nrrå var ni i varand] a egcntligen

.itt (l(t lL,rjrdri ruan sitta oclr

FIll-l:Okr-j.

Flll,l:Jr. 
'iL.rx,uonf

FIlt.l. Jr.

TN: Nc'.1. aldrig iti'et,J
ftll,t:Dcr trarJ
TN,N".i'E
t'ttt.t:.ta,OeLJ-

r^*, ot'.E
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FIll,li Ja. Ja, del iir lriikillt all hchö\'a berättl sådånt h:i| för di8 nren. -.

I

lNiJa,jNg rnår ju.-.
kiln inlc göra..-

Ftll,l: Nej.

Flll,l; Jrg l(jrstrir det. jr$ liillstiu det.

TN:JaS n \tc ju ldrdii. jrg nlå\te j! siigr alt del hlir yar nog mL-r:in vid jag hirde tånkr
nris

''Det vet.iall intc. det lornnler jiLg inte ihiis. JiLp har intc riinlt pii deL, llir dol hir rar rnpjr
liirkv:irdigheler cge,lrligen pii den liden. lirg tycktr inle a det ral sit olairkviirdigt sonl

d.'l liter kilnske idag. rnen j.rg lyck{e inte det. Jag memr, jrg har varit nrcd on så r:ildiet
nliinga cxccplionclla händclscr i mill liv och det som Iiitcr yäldiFt konstiFl idag. der .rr
inlc så Lonstisl inrill liv.'

''Nlj, nrcn

Ffll,l: Ja. O'r)jag lir dclgr di!

''Okej. llar du vid något tilltällc

''JiL, det harjag'

''Hlll nrilnga gånger da un-ccläi'

)ltcrligarc bitar hiir dii sii siitcr filrhiirsledirren hiir:

ill iag nrinnir\ "

''Det tror jag inrc, dei km.irg intc tanla lig, _irg \ e{ inlr. '

''Vårdet-

inle heller för del

''Våd {ar anlcdninsenl'

der vet jag inte. '
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''Ja. han

''Mnr"

nraei,'J

"Vrr1 \ nr r l.llninsen Iil1 trtt d

''Ja, jxS rkullc \iil kan5ke

''t)kci'

, ir dct fick hAn, \onl
\ilrfiir, del k0nnnar.irU

o IIll I: .1,,. \rr \L'ilrn konr'ni'r n,,rn ii fi.n ,,nn,,n tn'.i
nm:irknin-q\\ iird hlia-

\'rnr,r'l'.1.,r n,!'r(

'I \: Jxhrr, dr tlr vi derr ocksir Llx- lict iir \ lil lika hr:r dct

FHl.l: Ja.

]'N: DrihNr iag hiirt allt.

llon piislir n:tmliscn ait \ id ell tilllall. sil

l-l ar nldrig l)nfl niilirx

I'llt- l: J!r, ia. nrcn

'fN: llidc iorr hon

det h,rr hon ock\i sagt. dcl har hon ocksi! \rsi.

Fll[.]: Ji!. Jr. glill ndc tiu cnl()t irlt s:i!'ll dct h:i.

hhnd nnn

rrlen hon pi'rJr Ju du

så, hon :ir rnnc pi atl

och scdan så \'ar dcl brr nrcd ([ r
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'l N: Jrha.

Fl{l-l: Sii atl det i ingr...

TN: Nej,

IjHl.l r Ja, det är ing posi{iva sakcr. del kan rtan.ju säga.

'I N: NeJ, och Ja-c \'ete fan vad jag skr göra irl d!-1. nrcn.. - jag \ ct intc vad Jrg \la garr
ser du.

Flll.l Nci.

det l[ir :ir ju,

Flll.l: Jag h:lller rned dig. det liter f(irjiivligt rcnl ul \lgr

'l Ni Ja, och jag iir hclt. jag siiger dct hörru dLr, jAg ar hell oskyldigt lor någonling sånt,
jag har aldrig över hr,uudragerJ jag har inre jagf,jaghar knappt!

-lN:Jrgk-irnju.jagknskri\atillju\tilickanslernoch...mcnderiirjufull...iagmenr..

N4tijligen niir \.; r rit ufl på hiiklet. när hon h.rriiiklars (\ch sl! dra iviill
ellcr hittå på nilgon dumhet nen. dcl ar \;il nligonring. nten inlc... Sedan {ll

det kanjag iu hålla... dcr år\äl
b Mcn \ihrde en.j Bjobbirde ihop ncd
\ ..r,t h,'n {ohörbalt).I

och han {ohöftarl) lali hdn

FllL.l:Mm.

I N: Så jxg tror, Jag vet inte r ad jag skå göru.jts hff ingc'n imin! om vad _iag skr göra.
gc urig ctt råd. rad lan ska_iag Eröra al det

Flll-l: Ja du, del kan ju inle slaru piL vad dr sln gtjra it der här, lan det lif i[ svårr it(L

srigr \arkcn att clcl är si cllcr si. rlan liimlodlipcn så koonncr dcl ju åll bli nll d! har cn
oppfallnine onl vad sonl har hänt och hon hrr c uppfdltning om \ ad son) h:ll hiint- Jrs
tncnirr. det fer ju du lika bra sonr.jag sonr hiujobbrt inorn det h:ir !å liinsle.

'l'N: Jodir.

FHL2: Jag \'ff en utav förhijrsledarna h:bnelc. hiirde henne och
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ha.! rcftrcr'J t ill vud hon har sagt onl diE di och påstilr. ()chFllLl: Vi kanju liksonr

soln jag ulpfrltar henne

drt hiir.

sli hir hon en

'l N: Ja. dcr liir hon \'iil giirna l!öra.

l'llL2: För din kånnedom.

]'Ni Di fiirjilg rlilen n\ sirk dii.-. har holt int redan?

a

I'lll-2: I-Il.)n trorjlg tidigare och den

I;ör clin k:innedonr

-I N: l.r det

FHL2:Vi krn, sonl du crf:rren gamoal polis si rcr ju dll atl vi k n-iubaratrin
upp-siftemr och sedan n1år!c ri jtl stiilla dom här liågorna rill dig

1N:Ja.dct:irjäg\lil infiirstådd mcdsådcl ärinlcntinssomj 3...detvcrdilrfbrjag
intc stiilldc nirgt)n IiiiLBa r;ll dig heller.

fl{L l: Ncj.jLrg tade markc lill dc(.

Ti\': (ohtjfbrlt) nu iir nii8on Jävla skit som någon springer och snackar en ni:rssa skit
igen, tänkleiilg lör mig själ\ såjag \aclc ingenling. Jag tth:l!(le brr.r hur larng lid del rog.

lrl{L l: Nej. jag låde frkriskt miirke rill dcr, arr du frigade inre ii\ er hu|udtager \ rd det
gillde. Lhan du barä sldc at{ ja. nte[ det :ia ing r)roblent. jitil korlfilcr. Och dct iir \ I

givct!is tacksrnrma för, att du kundc stiillil upp.

1N; Jir. j{g l}ckcr. att iilg sl.ulle ju aldriB Börx ni]Sot annal. Fiir d,il ilr klirrl. jrS \ ct jLr

sjiilv all di ririrn ringde lill nigon s:i lon dom inle

I:lILl: Ja.

TN: Ärcn or! dorn l,ardofil \iirsll.

'I h1r.s



lrHt-l: Nej, du ärju ganrmal polisochkollegasiijag rcnir det iir-..

TN: Dcr finns riil ingcn a0lcdning att inlc konl a. Nehcj. men all! vad
r) sagt, jag hön om henne hlir och den dllfoch he\ijken bemma hos

jag alllid gjort rill\?nrrlrans nled I'l)liser och inlr någrr andrd.

FHI-l i J .

'I N: Mcn dct ir !äl ganska miinga gångcr man har variL diir 1ör han val ju. -. han var ju

llera gånger efrerl)st ock:'i. l'la0 varjI ellenrligcn h.rn rarjLr
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h,rn boddc ju hiu på p.l dcn lidcn.

Föl det ,ne\ta kom hon hit nlcd honon nren annars...

l;llli:Ja.Mensamnrnnlrttnine\viss;ih;n låootrli,sitchr virr he unaidinborl d.

'fn*r J.r.iantän.

FIILIr När mordet iigdc rllln och du lrtx tltt du hadc din forc dc(a fru rrrcd dig di'r.

'lN:J!r,jilgnot tthorlliigoehsLr\hon-lörjag\iicktc,jitgharlitrlnigaltjrgt'ackle

m!'nar, sujäg nrenarjag hrdcju lascn... jag kundc inte

nlcd mig nt och.

hennc och dct \ar... -tt6. ja, dii hodde JaB... Dcr är klarr, \ ar horl inref. n.n
.lil\arjrgju

fiHL L: Jr. okci

lN.J".J,,',ijag
lamn.r! Jag rog rnrcl

uppgiftrr tl(.I \irs('r du :rtl del ilr. d('t rrr ..FHL 1: Och dct här med

Tl\_: Rcn lögn.

FHLI: Ren lögn.

TN: Jl, del ludc... hrn blev sur. han fick jnga 50 miljtrner.

IHL l: Nej.

TN: Nej, och det är mycket som handlar om 50 miijoner i dom dair... Det ar synd att

inie €n sådan som lcver. för hun \rrjrl l rlla f l
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FHl.t: Ja, och berr:iff:rde det .nmJpåsrår, det ar ju flera olika sak€r som hon

pistår hiir nu.

TN: Ja.

FHI- l: I\4en lll av de( som jag har delgeu dig. det säger dll att der finns ingen sanning i

nåflonting utav del-

Tl.*: Finns ingen san!ing, det iir helt, det år bara lögner alltihop. Jug skulle slig:r dct, jag

skullc lill och med \'ara så ärlig om det... om !är det någonling :irligt till du har läst upp

Ihr nlig, fö. del finn\ ingenting. del :ir barir lögner

FHLI: N4m. Di marstc ju Jag slällo frågan, vartör lror du att hon l(ornmer med sådaoc här

uppgifter?

-fN: Jag iror ät! dci är någon shgs, hon år, hon va!-, hon är sur lå mig. tu,I
.. nirgonting måste.j! ha hant med hcnnc, för det här känncr

inte jag igen om henne vet

FtlLl: Ja. Ja, du verkarju

TN: JajÄmän, tilloch rncd, alltså hon var.

FHL l: N{n.

TN: Virrför berättade hon sirdant då.

FHL I: NeJ, det lirju det som gör mig lile förvånad, a0 när nun prutar ned dig så lår
man iu hilden a

TN: Ja. iog...

FHI- l: En

TN: Ja, jajamtn

du För att hon. det enda hon...

FHL1: ...



'I N: Ja.

FHL l: Nlen sedan

sagr. så iir rnan jr
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niir man drlgcr dig d.t hiir och lrr sc din

dra slrrts:rtsen ur xtt lllxt pir rilgot siilt-..
pr dct \oIr hon hrr

.Jr. eller

Fl-lL l: Alt ni i|tr hår någon bra relulion ('ch dli rnirstr 
']rxn 

ju sl:ill:r \i! lriLlan. rtd
kommer det sis av'l

TN: Ilon

l\.li'r jug har ildrip.agl n.r!' rlrrf rll. om fitr niigon rll dcr iir

ritninstone

. Jag hJr rllrid

'fN: 
^-ej..jrg 

löNtår intc det.ja! liil\trir inte virft;r'

FHL l: Nej. jag fairstir.

sorll \'irr'8il11skit

FHL l: N{m. Nlcn du brr ingen direkt Lllklariog till v.rrfiir ho kornlncr nrcd sidirna
hrir

'f^'r Fitr ! i htlr haft ganskl brr relrthn. jr. sonr polis (ohitrhi l.Ochjrgharaldlig.j:rg
her alddg va t hcmm1 hos hcnnc ensam nagon g.inSl. l):ircnrd krnjag hr
heter han nu,

FHL l: Och hon har aldrig \:ril hcourLr hos die l

'lN-: Aldrig i liret. ja-s skulle inte sliippa in hcnne tör' clii hadc nun. dii hftlc ntan. -.

FllLl: Der kiinn\ ju 5our rtt hon kiinnerju till rn dql tr0l\ allt\a

TN: Jodå, det kanlag tal:l om fi)r dig. del \el jag nl]ckct viil alt hon krinner Iill li)r alt

hon tarj
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intc, jig lr inte rihligr säker pir det. Si kom hem, sii fårjrg se hcnne sirra i en bil med
r'rrn detJ om der vrr.. - .ia. f \ issie.ir \ ar ja-s bo.l.lc. Ja, hln va.
fi)cd, han helle och honon kände jng v:il. I liln visrtL'

.lu \,xr jag boddc så alt jag tror alt det Var dont som kom dit ock\ii. mcn dom vtr:rldr rB

ir. donl satt vid vlindplanen. dotll gick aklrig u[ bilcn hcllcr liir'.jag villr inlc... och

sedan gick]ag hlra in till mis själv, fcjrjag hade ingcn tid- Jag bad intc hcnnc konlrn.i rn
tiver huvudtagel, iilen ont j:lB hade varit ensiun sh har.jag inte hctl henn(' det.

l'HLl: Men hoD verkarJu känn

TNi Hon rct tcn hon iir. ja.

l;l ILI: I [lr konrnler dct sig d:i?

't N: Ja. clct iår ni liågal on,.

Irl lL l : Ja, okej. Och dct hiir Dredf och sidlnl hår d.l ur rngcnting sonr ..

'I'N: Ja, je,ltill, dct köpcr jåg.

FHI-l: Du har aldriE latl någor radant']

_l_N: 
IJtar hennc'l

FIlt,l: Jr.

'11\..: N!'J, aldrig i li\ el. \ rrför ska iag.. .

r':il alciig några!. hon hude viil

t'll l,l : tlurtraflaclc tluf?

TN: Ja, h r li$ triiffddL-jag hcnne. JÄg trorj:rg lrafti
\ei. jat! träfladc hennc Fenon en. en.. honhadeju

t"ttt-z:f tron vid liden ifråga:'

TN: Nej. nei. fdr helsike, de( \a

ocb sirdär.

Jil. Ja, lxs

\kLrllc

TN: Ja, h r li$ triiffddL-jag hcnne. Jitg trorj:lg lraftitde henne g!-nonr hcnncs fiirildrar.

L 'rnnrer inre,.i.r-l har intc.

Flll-l: \'lcn hon hådc



Sitla 37 ur 40

'l l\_: Hon had

tltl-l:Ja

ajamiin

TN: OchJ och hon kan nog hl häft, jaq \el inte, (lom kiindc ju varanrlra i alLr

fill dcr v.'r ing-

FHt-l:Ja, okej.

l'N: Och inte kom hoD för att hälsa p.'t mig (olörbart) utan då kom hon...

titrklrring rill art hon rrol\ irlll

'l l.N: Jnha, dcl nlåste hon ju

det iir så jlLg (ånker.

hl fått. det måste... jo. del hir
\ff si ntiinga som

Ftl l.l : i:1

'fN: Men intc beräftarjag något siäh inre,jag hrde ingenring a hcritra.

Fl lLl : Nej. Nej, filcn hiirru du, det kännr i alln frll br urr l:r. atr h tirr t.afli dis och
diskuterat det h;ir.

TN: Ja. nlcn det känns jal ligt iobbigt för mig skir iag talir ofl fcir dig.

Fllt- l: Jag föNtår dct, jag fiusrår der.

l-lll I : Kan dct \ lrt sir att hon.lan hr varit dir och hiilsal pa din litrc deua li u

lör hon skulle inte sliippn in hennc.

kanju ha f.iiflals ure. det ver inre iag.

tiinktc hara sii alt man....jiu sijker eltcr en

sii herrc gud.

hon noe filtt ar nlson Dcr

-fN: 
Fan också,jag lycker ao .. och imorgon bifti skaj
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l.ll l,l: Ja. du he.ålledc dr-|. l:x \ i hopilir\ dcl grr lJrr

'l N: .1a. dcr liir .iä! \ril lrolprN. hon iir ..

l'l lt.l: Och du \ el Thurc.

"lN: JiLg rct. ia,

sonrnrar som inträlluile cller i \itrils.

lilll.l: Ncj. rnen du \ ct hur dct iiggcr till.

'lN: .lx. iirg !ct iLr hur iir.lollL-g{rr (ohiirhärt) dct ycl i-c Jlg iu tala onr Lir dig. cn suk

Ijl ll. l: lin ]

TN:;\l!fi1i.

FI l1.l: JrLira, okci.

FFII.I: Ja.

'l Nr Ja. i sornnlar ringde donr igcn. nrcn di
r.lc lrn \ rl\en rrJn'n! hrn l',nl rrnin Jllr,r.

'I\: Nrj. salle j g.

ringor niigra. dct va. nåBon journtli\r tr'tlr,
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FFll.l: I !r\ll.

'i 
^-; 

Nej. för del dir 8:iller l

FHLi: Okc'i. okej.

det \arju...

l Ni Dår:ir detir, clet vel dujo vad sonr handc- Ja. si då kan \iiu, det lörslarjä9. dlir{in

lille dom inlc, dom sade. del :ir o[ödi8l slrdc dom.

Irlll-l: Lcnnrrt. hardu flcr Irilgor, lunderingarl

I:11t,2: N!'i, dct ha. jag inte, rlan atl...

FllLl: Nci. dct farr du intc gdra- dct far d inte göra.

FIIL2:NcJ.dc(:rrj!.sonrsnstvard0Llirjutrppgifters(nn\iharfållula\lblkoch\i
miste ju kon!rollera det.

'lN: Jo. dcL:ir jAg \al i fö.slildd med pojkar, j{8 vct iusj:ilvhut manhar...

FHL I: Jä. dcl kiin[s bri] iltt du trLns alll :ir cn gamnral pxrlis och kolle3a så all du vet hur

saker och ting lungerar.

TN: Ja, dct !cl iag.

f'l-lL l: Sli art jag förutsiincr rlt du har lull {iirstielsc filr illt !i nråste stiillr frå8orna.

'l-N: Jo, jlg iir viil inlb.städd och del var diirf'ör jag tänktc. jag ska inte slålla någlrn liilsa
på det, vad iag sk! dit gitra, dcl är lika bra.iag iir tyst, jag fair veta del närjxg kommer dit

iiinkre Jag tör mig själ\'. Och ir! slod och höll i en tapel sonr jag höll på nlt hlingr ulp
pi \:iggeo

FHLI] J.r, du sade atl du höll på alt tapelsera

l'N: Jr iag höll den ihandcn somtidig{.
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Flll-l: Ja. Me n'l'hure, har du niigonting att tillägBa eller?

'l'N: rr-ej. hörru.jug lrarjLr... jag vet inle vadjag ska tilläggr.jrg srlcr nlirnligcn od fijr
vad jag $kulle viljr tilligga. Jag sv:ir inte llan jrg fö6öker varr kor-rekl. Mcn jag kiln
säe0 såhär. iag rycker all!ing det iir fö.jä\,ligr.

tl ll,l: Ja, dcl tycker vi också, det rycker vi också. Mcn du tycker atl, ellcrjalt skr liågn
såhiir. hÄr förhörct gått korrckt rill.

TN: Jajamän.

FHI- i: Der iir inga prohlenr.

]-N: Och ja8 \'ill hör! del lrlan jng litrr... det iir j$ inspelal allring si, JalL

FHL l: Du bchöver intc ta del utäv nåson utskrifi och såha[...

TN: tr-cj. nei, ne j.

FHLI: tltan du tycker det :ir ol€j i alld flll:)

TN: Dcr iir okej, ja

FHt-l: Då eör \i så alt vi avslutarförbö.etklockitnll.l4-ochsedansåfiir!itd!.kadis
f(jr arl du sriillde upp pii del h:ir.

TN: la, lack skå ni ha pojkar och lycka lill.


