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Itördperson'I
Plats lor forhöret: Polisl.ruset, Polhenrsgatan 30, Stockholm

Förhörsledare: knnsp Svcn-Åke Blornbergsson och knnsp Peter Steude

I
Anledning till frrhör"t,I
f n* innan fiirhöret informcrats om att &irhörct spelas in på band och att en

sammantattning görs i efterhand och att han därefter lör förhöret uppldst fiir sig ör ett
godkiinnandc,

, lbrtsättningsvis kallad . ornbads att bcråtta om si v och han

bor i

började han arbeta på ettIifter det att

l0 år och detta var

på avdelning fram till
E.fler två år fick han

cskriver sig själv som en

lcrtbollslag. llan är även verksam i
sedan han slutade arbeta . De andordnar

IDerär
ca 900 pcrsoncr.

i.t Iuuo*g fråga att han arbetat

nytt hus

gång på 8(i-talet. I)et var där han var när han

han

och upp på åtta trappor.

vid
av

'betade

inhlandad i

viiket han varit

oclr i Mcilansvenge är de

. De byggde sedan ett

. f)etta var någon

Den 28 februari 1986 satt

uppgav att när de skulle äta gick de via

,,,*rotr':"

då de blev övertarII

1

I

\t,

De var ca 20() stycken som arhetade



gick undcr narnnet

diir mat

sin r'ärnplikt cch han

har ingen koppling till hemvärnet.

r

i'l
I ombads berätta vad han känner till om Stig I

k:ixle hernom utan mer att hanTG§ieGä Stig-vli
Stig

'aktade Stig

Iffit"r. f oppg*, on på d*n t,d."
kan inte minnas art han sett Stig på någon

tröm och han uppgav att han inte
r.isste att Stis arbetade

ochlkä
pplevdc intc att Stig hadc så många

ochJ

#J'tr;å:: ,1:: ili J;: ;; tnT:,§H,: n: ::ffi ',:T,, -
bodde,

På &åga oppguuJ att Stig inte var med vid de aktivitete, *n*f
anordnade

och dct handladc då om att köra ut

trappa"roonrltu,t.Il

! riltfagas om han kan berätta något om Strgs personhga egenskafer ochJ
uppgav att han tror att han inte pratade med Stig.

J tif ttiagas om han hiirt några rykten om llg m!! iet hgllan rntc

lninns nu att det var några som ansäg att Stig
,r*I upplc\r n,-rs Srrs.

I minns nu även att det pratacles om att Stig safi påjohhet på kvällarna men Stig var
inte ensam om detta

sro.t I
men det iir inget

]+

Iv

arbetat litc med

!,if ftagas vad han kiinner till om vad Stig varit mctl orn «len 28 februari 1986 och
hon uppgur att han intc känncrtill något om dettaf uppgav att under 1986-87 fanns



det has honqrm inget samband med Stig och mordet på Palme. Det han vet har han l;ist

elct scnastc halvårct.

!mn".r intc tili att Stig fiirekom i Svenska Dagbladet den 2:a mars 1986.

är intc bckant inlbrmsrils om att

clelades upp och

inte när delningen ägde rum. I sarnband med det så byggde de

]un nu nof namn iictigare.

mbads berätta om de ståmpelklockor

Stämpclkiockoma fanns på alla avdclningar.

En som jobbade rned detta heter

tillfrågas om det 1986 fanns som registreracle in och utpassagel
det lanns en

ion med r,akter. vet lnte om resistrerades

uppgav på tråga att han vet att ngstidema registrerades den akruella tiden

Detta var när de satt

I

v

v att han inte vet detta.

I
men han vet inte -eäkert.

och han uppga! att

han inte minns säkert men plastkorten fanns redan 1969

sedan

att

! tillfrågäs om han känner till
och han



-

tillfiåg:x vad han miurs om 85-86 och han uppgav at{ hen

Ih. inget minne av ndr passerkorten ersatte stiirnpeiklockan.

På tiåga uppgav att han inte har något

var man använder passerkofiet n i och han v att öm man
kommer

utan man kunde röra sig fritt
På fråga uppgav att han om man korrr sa var filan

så behör'des kortet tör att komma in

v att när han och hadc avslutat arbetspasset så

Man gick då fbrbi

varannan

att det inte var

och det var aldrig två olika läger.

tillfrågas om han kånner igen Stay Rehindriirelsen som

och kärner inte till Stay Behir:d:
har aldrig hört begrcppet Stay Behind tidigare utan det är forst

På fråga uppgavl un han inte kän

underrättelsefu nkt ion eller ver

att

tvLlngenattanvändafortet'}etinte.,*k.,@nderenvisstidpå
dygnet.

Om man skulle gå till

På fråga uppgav

de slogs ihop med de andra

idag.

\v

han vet aat den frnns genom

. Det var bar



-

I n. osäker pä vem sorn

höil till där. både i källaren nch på våningsplanen ovanför vet inte under vilken
var rerksam där

På fråga uppgav att han det kan ha varit

I *., til. osäker på dena

På liåga uppgå att han inte känner till

gammal. menar att han själv kan ha blandat
ihop årtalen och att kan ha bättre koll på dessa

Avslutningsvrs tillfiågar I vatl fiir verksamhet ro* J 1986 och han

att det fanns en stor dataavdelning och det fanns en egen personalavdelning. På

Det fanns en ekonomiavdelning och det var någon som påstod

På fråga uppgav att dct b:ua vara de som arbetade som

v att det

Avslutningsvis tillfrågas Jr* det är något som han vill bcrätta mcd anledning av

lad sorn sagt i fbrhöret rnen det har han inte.

scnare blcv mer automatiserat och

Förhöret avsiutas kl. 10.58.

iIF.tguttd"t,rn-der1986I

U
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Personnurnmer

t 1t Födelsedatum

Namn

Mellannamn
Efternamn

Fairnamn

Civilstånd

Folkbokföringsadress

Folkbolcföri ngsdaturn
Folkbokf<iringslån

Distrikt
Födelsehemort
Födelselän

Medborg:rskap

Telefoni

Abonnemang kopplade lll persornum**. n
Privatabonnemang
Abonnent
Telefonnummer

Ädress

Latitude/Lontitude

Kolla. En{ro

Relationer GI

E}

TTI

-

-Relation N.mnlAdr€ss

Ekonomi

20 I 8-08-i I


