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”034Uppvättat(d)_av' ' ' telefon'
*

04 Fortsätt— | Uppglltslåmnare(ellemamnoch förnamn)

_| nlngsblad
09 Bron med vilke! uppgiften hör samman' 05 06 | Ulskriitsdalum

Palme-mordet __] Förhörsprol _] Piomemoria
10 | sak

_ och det skall vara'någon gång mellan_ och det är då_Beträffande den aktuella kvällen, den allt; "ari 1986,
då mordet inträffade, uppger_ att han som vanligt
gåttpå_ Han åkte T—banan

till _och går- därifrån till kursen. Han hade
varit på kursen fram till kl 16. 30- tiden och därefter
säger han sig
och där hade han vistats under kvällen. Han hade tittat
påmcb vad han kan erinra sig så hade han inte gjort
något, speciellt. På fråga om han har någ: vittne som kan

intyga nämnda förhållande säger han, att så inte är fallet
utan han vistades hemma i sin lägenhet. Normalt säger

_och
med anledning därav Var de alltså inte hemma i bostaden._ åkte i alla fall hem som vanligt den kvällen, den
28 febr.-86.

Han upper. '—
Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)
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På fråga hur det kom sig att

Han uppger förövrigt att han inte varit

I övrigt uppger han att han fåtL hjälp av

Han uppger att han

Beträffande__ uppger han att han numera
är

”Detta kan då_ mer i detalj
redogöra för. Han säger att_ får svara för sådana frågor som

her—ör honom.

Han säger sig inte kunna ange någon misstänkt vad gäner den

aktuena brottsutredningen._ säger för sin egen del, att
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, ,—u ua. nya=aoch tycker att det hela som inträffat är
sorgligt och säger sig inte kunna lämna någon ytterligare
förklaring än vad han gjort ovan.

På fråga om det vistats några andra personer i lokalen på
Västerlånggatan 28 än vad han angivit ovan, uppger han att
så inte är fallet. Vad han vet så är det endast_och han själv som har nyckel till lokalen. Då det har varit
någon annan där så har ju normalt de också varit på plats.
Någon som har haft uppsikt från deras lokaler mot Olof
Palmes port, säger han sig inte känna till på något vis.

Han gör tillägg beträffande sin umgängeskrets,_
Förhöret relaterat och godkänt samt avslutat den 25 mars 1986
kl 14.25.

Lars Hammar, krinsp
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