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Prot.okoll lörl vid förhör med P[ftS§[}l Sten

trgltry- Anstärld på

Slockholms polisdistrikt., NarkoLikaroteln,

tf** ?69 §?2§.ffxp.

färhöret l*11et drdagsn &n 5 ceptd*r
1?§8 mcd b§rJ*rt kl. 88,35.

f§rtdircldsrsr Kråa*p Tlwra I'l§nE6n utst
tåffsåras tilt ffirh§rcvåttr*e.

Persson underrättades om atl han skulle
a"n ZB frb"rrri ]985, var han befann sig och om han vid någo[ ti"l.lfäl]e "rört"
sig i trakterna kring Sveavägen.

Persson uppgav att han den akluella dagen började sin tjänstgöri"ng kl. 1r.00.

Han tjänstgjorde vid tiltfäl]el och gör fortfarande på narkotikaroteln i
Stockholm. Den här kvällen octr på efLermiddagen arbeLade tran t.ill.sanrnans med

P t rin:p E Han uppqav vidare att deras arbetspass "sLräckLe"

sig fram Litl" kl. 01"i]0 den aktuella kväIlen.
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t.änkt "narkotikaranqare" I uppgift var densama under kvällen.

§trax fiire kl. ä3.§§ *n aktu*ll"a kvållan ksnstatarada de

gå*k ti}l *åinga oeh b*lyaninqen sl§r*L*e rsr.
att deras "objekt,"

Efter att ha 'lrämtaL" viss iniorrnaLion på roteln begav sig han o"n I
till sina respeklive observal.ionsplatser. Klockan var då sLrax efter 15.00.

Pereson begav sig i sin t.jänsi;ebil Lill
en "fast" observationsplats. Tjänstebilen
mode11, qqllllå ellq1g_vart lill färgen.

r*{r.r§.*Ersä på biLan,

Arbetsuppgilterna på

var av fabrikat
Han kunde dock ej erinra sig

var aLt göra observalioner mot en miss-

där han disponerade

Passat, 1968 års
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§* bssåät då stt aybryta rpx*ryerna fär kv§Llen ysseftsr då åkf* in lili
r§&§trr d{§r & infaxr aiE aärmr efkar kl" 2}.m" kt Sr v§å hE varlt m*erånq

k3" 23.{l}.

Parwryl å§m*& r§tl mgåmds rcte}* s*h åkte dålr*ftar f§fjerda *Btor
aaårr*an t*Bn åå dnårgw kEm hm. '

I wlW/§{&$
llan beskriver färdvägen enligt följande:
Jag körde uL genom Kronobergstunneln, vidare FleminggaLan Fram till gatan

sorn går över Barnhusbron. Sedan körde jag RådmansgaLan franr ti.ll Drottninggatan
och körde denna ända fram Lill Tunnelgatan. DäreFter körde jag lunnelgatan flrar
till Sveavägen, tog den sisLnämnda gatan söderut. Körde genom tunneln/Svea-

vägens flörlängning/ och ut. på Södarleden, varefter jag körde direkt hem till
min boslad på och jag har bestiimt flör mig atl jag var herrna

dlrårry k:.* ä3.95*

F*ractrr tåÅlfrfur& r** §r tr*r: våd n*fft tåå}f§åååE ilprct*tB å eis kmmåk*-
tisrssdio u*dar t§rd*n i *lty. {bt flrrs{€r hsr få et ktffieta" tle* til.L*
fr&a#§ äva,rl s tlen haft ain radåa eyalåg r.*l&: f,§r&r rssx s§ rrar heLlar
Ldc fallet.

*kl §3ffrågsde* vi&rs * hE r rlegea §års rx*r *paa*etn y**it irrw i §åty
mtr ryanrt, c§ därvid mv§nt el3ar krrå* sln radån *ynlåg. ikn rypgav då *tt
tsn rm&r ltel"c *ått p*s äind* fr* tål.l strax fiärs kl. 3,-S0 k*ft f,ast k-
vakning på sitt objekt under adress och därför icke haft

@m *rÅc&rtrq att &tca årl tå1å §åäyo aftorm ri*Jsktst§ v*r fpm llel*
lffål]"§n,

å §rrågt kr** Fgreså{r tek* lkrx 3åsr* rrypgåftar * 
"ä* 

sl:.ar yr.§€ §§
svsltu*}.lt t*l§då fs rsrlt t eåty scfi d§rvåd a*y§nt såg cr kmmåketåors-
app*rxter.
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09 Brott med vilket uppgiften

01 Polisdistrikt'

O2 Arbelsenher'

O3 Upprålial{d} åv'

Förhöret avslutadea kl. 09.05.

D,et nedteeknade upplästes för Persson

erinran.

Stoekholm §rorn ovan

Thure Nässdn

krinsp

o

'lMls oi om bl.nkstten envånd3 som ,odsåttningsblad

Uppgiltslåmnare (etlernamn och törnamn)

Utskrittsdatum

och han lämrade entecknirqarna utan

SPANINGSUPPSLITG
i gröYre brottmå,

§ad nr --

08 Löpande nr

Forisått -

ningsblad

04

Ex 2: Till spaningsche,ens pärm (i nr-följd inom avsnitt)
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