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Kriminalk*rnmi *sarie Stig Edqvist,
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Krimi*al komrni ssarie tars'.Ion$ssn,

Rikskriminalpclisen

Furhoret intalat pl banil.
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jl Inlecninesr"is itrlbrmerasl onr att l-orhorct n\.ser den xigiende murduri-ecl-

rringea betriiffande mordet p& statsmi*isrer ol*f palme &r iggs.

I berlrtar art han

f Han uenomtorrie rliirelrer len seiir,ariiga

Str:ckholrn cch bler. rJf,r-elier plaeeracl

I-{an riinsrgorde rram trll okrober I rid n
tidpunkre n Det kan till*ggas a:t i

Vid den

sarr:ba::d

n'red si*
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Under sin tid vid arbetade ihuvudsakl vid

Han genomgick

vilket gorde att han, fi&n och

till. bl a

Vid arbetet som han ibland

For att &tergA till den tid han

Som tidigare ntrnnts genomforde! och han

fick delvis pi det sAttet kontakt rned Han s6ger dock

atthanshustru,IunderentidsperioilfungeradeI
Denna uppgift naa.fp&borjat redan

vid den trdpunkten nir

hon fdljde diirefter med honom til

arbet men

I samband med att morder p& Olof Palme den 28 fetrruari 1986 blevl p*

heltid, engagerad Den akruella mordnatten, den 28

februari 1986 till den I mars 1986, blevJ ,var-
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efter han

Han nimner i sammanhanget att han ocksi var

Vid alla

Hela tiden varierade dessa arbetskamrater.

f kan inte slga exakr n6r, fick han inforystion

Uppgifterna {ck I sig till Ortr u, .n tod urn,I

7,
hade en annan go4 vin vid

Det B
kan hiir tilldggas att

. Vid riden io.I
information vid en arbetsplats so

I i Stockholm och

Vidare var han

- 

hade f6rJ beraurat o*.r,

I delta

sarnmanhang hade orkrAI beriirtat utI kunde vara

fdrekom i andra linder, s&

fdrutslttningar i Sverige.

Diskussionen hade gitt ut pi, atr om s5dant

kunde det mycket vril ocksi finnas sarrura
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I)e personer soml genom sin goele urrl fick krart for sig,

ingick i

vidare en person vid namn

I,,u.
Denne

Detta iir

dockoklartf.orfSAvitt:k*'nnertillarbetarnumeran
vid

rjtnsrgor, slvittf kanner till,

Enligt den uppfattning romf fick, r samband med att han informerades om

gen0rn var, att

rcke liingr[. vad han rru 96r'ver.jf

Enligtl ir och var

hligon ging efier rnordet pi statsminister Olof Palme komf att &ka till

en mycket

social person. I borjade prata med ! och vid samtalet

infbrrnerade

statsminister Olof Palme. Denna

handelse igde rum sannolikt n&gon ging under v&ren l 936I fick uppfatt-

ninsen att
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Enligt den information

fdrefoll det, att m&nga

somJ ffitt sig tillganglig genom

drskussioner fr:rdes kring Olof Palme

I IntrycketJ fick var att insarnlandet av uppgifter p&gick hela tiden och

enligt I uppfattning, borde nmligen

hans intryck av den inforrnation han fick ta del av genom

att detta var nAgonting utdver kaffebordsresonemang,dvs

Han siger ocks& att

att det i sjiilva verket

I fiiliigger i samband med

utan

hanmenaratlisttilletskuI1efinteb1if6rv&nactory

f tillaggerf att han minns, att diskussioner tbrdes hur man i praktiken

skulle gi till vdga om olof Palme I. Den vanliga viigen i ett s&dant

irende tr att statsministem tr den som skall informeras vid s6dana gripanden.
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hade kontaktatJ for art kunna gort

En annan sak som Ananrner dr att han de@ade kontaktar

$o* god vi:in och som tidrgare arbetskamrat. I samband med

detta telefonsarntal hadel ti.llfrlgur E orn det fortfarande

ttir.Lo* i"&.*.,iolr. Pi detta hade

a SVarat,

I lruOe di-qtallt frigan om-det fo,rtfarande fanns I

I pAtalar, i samband med indikteringen, att sista deien inte rorde sig om ett

citat, utan mera 5n itergrvning i stort av vad

honom per telefon.

hade sagt till

e

Slutligen tillfrEgas I om han inibrmerat nigon annan, bortsett fren ]
I om de uppgifter som han nu berittat i forhdret, uppger han att si inte

ir fallet.

Fdrhdret slut klockan I 1.07.

I uppger att han &hort indiktenngen av det h&llna fdrhdret och godktnner

detta i befintligt skick.

Stockholm dag som ovan

Stig Edqvrst

Knrninalkornmrssarie /sb
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