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Tore Forsbergs PM rörande 1986—02—28

Vid genoxfagång av P-G'Nåss etieriämnade handiingar påträffades PM författat
av Tore Forsberg rörande aktiViteterkvåiien och natten 1986-02-28 som i ko-
pia bifogas denna tjänsteameckning.
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Kvällen när Olof PALME mördades

lf /ZZ

Fredagen den 28 februari 1986 hade undertecknade —
- Tore, Lars—Erik och Rose - till uppgift att förbereda

; operation "Cosi fan Tutte", SK 3?-86.
Vi-samlades 5 min — Tores & bostad, Handelsvägen 33,
Enskede vid 20-tiden där vi åt en enkel förtäring.

(. _Vid 22.30—tiden åkte vi till Cafe Opera där Tore och
Rose gick in medan Lars-Erik åkte hem.

Vi - Tore och Rose — stannade på Cafe Opera till mid—
natt då vi gick vidare till Embassy Club. Kort efter vi
kommit dit mötte vi Christer Grankvist, som berättade,att Olof Palme mördats på en gata i Stockholm.

Jag — Tore — ringde till SC för att höra om de behövde
hjälp. Jag fick tili svar av Ingdén, att beredskapen
var inkallad och jag tror att han sade att Alf Karlsson
”var där uppe och tagit över och att Stockholms pd ta—
git över utredningen".
I taxin hem vid Oå—tiden hörde jag — ?ore - nyheten i
radi
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Möte med anledning av PM
VL

Basam som ovan sammanträffade Palme med Rose hos S" i
Solna.mm till mötet är att brihga klarhet rörande PMmaxim i

3) P—GNäss eåeriämaadearbeispapper vilket Rose uzaiextecknat 1988—03—25.

Rose bådarmed att besätta att hon bara sett nedre delen av akino!!! PM och
således inte innehåiiet. DetMgår inte i PM aniedaingen tiil denna men Rose
viiiminnas att aiia som varit. ute mader merdkvållen skulle skeva en redagö-
reise på order från huvudkontora.

Kvåäen som Rose minns som en dag mitt % geckan hade böön! hmmmhos
2 ? Tore ?orsbergi Enskede med ' samt förberedelse för en lanemd o -

ation. Närvarande var ävenLars-ErilmNär de är klara hemma hos Tore
skjutsas Lars—Erik Teregeh Rose tili Qafe Opera där Rose viii minnas att de
köpte en drink & baren. Rose hade en förkäädnadunder kväiien för att inte bä
igenkänd och berättar vidare att hon inte hade vaskap om hur kvälien var pia-
nemd. Tore säger piötsiågtatt de ska gå tili ett annat stäiie, Embassy, där själva
operationen skade ske. Där ska Rose bä bekant med iokaäema.Rose minns att
deräimaz ut anskattmmåstehafailitnärdeärpåläåmeämCafé Opaaoch
Embassy, elitså någonstans medan Kungsträdgården och Humiegården.När de

? är inne på Embassi fås piötsiiåt fibre en"—hand_ä sin axel och går iväg för att
pratameden man som Rose trorärBengtm Detta sägerRosesker
innan midnatt. Tore kommer tdi—bakavit—?gsiktetochberätta: attOiof?aime
är skikten. De Eek då avbryta uppdraget och Rose tror de får skjats av någon
äiibakatill Tom hem i Enskede. Vä? i finskede pmiar Tore i telefon med ha-
vudkontoret fiera gånger. På fråga säger Rose att det inte fanns något sync att
träffa någon vid besöket på Café Opera. På fråga om radioutrustning hade fö—
rekommit så kunde Rose garantera att de ej envälde sådan. De kortnumme-
rade med pememökare och ett kodsyszem. Fömediigenövervakades de av en
spangmpp från Säpo och säkeriigen även en från motståndarsidan vilka Rosie
inte vet imnwida de använde radioutrustningwaikie taikie eller inte.

%morgonen dagen eder blirTore upphämtad och körd tdi sin
arbetspiats.
Tore ringer sedan Rose på årsdagen varje år med aniedning av vad de varit
med om.

&..—___,
Jonas Enghmd
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Tips anglende pAgflende underrittelseoperation

|,l D"n @ecknad av en uppgiftesliimnare som
6nskar vara anon somiEimeddela@
kv?il skall ha en underrittel ledd av

PoEEsert

I

?_p ore och om
att g6ra.

skall inte ha haft med

Peter Steude
Insp/utrodaro
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Möte medBengt”
2839—98-43,Mackan 10.00 sammanträffade undertecknad samt krinsp Svea-
Åke Biombcrgsson mad Bengt"iNoas lokaier på ?oihemsgatan 30 i
Stockholm.

Anledningen iii! mötet var att éfterhöra om_hade någon informaxion
relevant förPahncutrcdningcn då han under många år arbetat på Säpo.

Under samtala behandlades aiika ämm; såwm den så kaiiade

Samtaiet med Bengt_pågick under knappt en och en kniv timme och
finns åekumcnwrat på en lguåiil som radovisas separat.

HansMem
Kommissarie
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