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Två inkräktare tog sig sent i natt upp på taket vid statsminister Ingvar 
Carlssons bostad i Stockholm. Efter en intensiv polisjakt kunde de 
gripas. - Vi tar det här mycket allvarligt, säger Gert Andersson vid 
polisen. 
Stora styrkor från polisen, Säpo och bevakningsbolag var i natt 
inblandade i jakten. Larmet, som gick ut på att två män setts på taket till 
statsministerns bostad Sagerska huset eller på taket till ett hus som 
används av UD, kom från bevakningsbolaget Partena till Stockholms 
polisens ledningscentral klockan 01.45. Pådraget blev stort från början - 
ett larm kring statsministern har högsta prioritet efter Palmemordet 
1986. - Det är självklart utomordentligt allvarligt med ett larm i det här 
området. Vi satte in så mycket vi kunde uppbringa, säger 
poliskommissarie Gert Andersson till Aftonbladet. Fyra polisbilar och en 
piketbuss skickades till platsen. Även patruller från Säpo kom snabbt 
dit. Efter närmare en timme kunde två personer gripas på taket 
till utrikesdepartementet, vars tak ansluter med taket till Sagerska huset 
där statsministern bor. De två männen fördes ut genom UD:s ingång på 
Drottninggatan 4. Trots rigorösa säkerhetsbestämmelser kring 
statsministern hade de två männen lyckats ta sig så nära som cirka 20 
meter från Ingvar Carlsson bostad i de översta våningarna av Sagerska 
huset. - Ingvar Carlsson var hemma, bekräftar hans pressekreterare 
Gisela Lindstrand.  "Imponera på sina kompisar"  Hon blev 
informerad om de två gripna männen strax före klockan 03.00 i 
morse. Vid den tidpunkten var det inte klart om männen var beväpnade 
och om det rörde sig om ett verkligt attentat mot statsministern. Senare 
visade det sig, enligt polisen, handla om två män, 25 och 22 år, 
som "ville imponera på sina kompisar" genom att klättra upp på 
statsministerns tak. - De tog sig upp via byggnadsställningar på 
baksidan, berättar kommissarie Göran Risberg som var med vid 
gripandet. Polisen kunde dock inte vara säkra på att det inte fanns mer 
obehöriga personer och sökandet fortsatte med hundpatrull. Jakten 
avblåstes vid 03.30 i natt och de två männen - som betecknas 
som "vattenfestivalfirare" av polisen - fördes till Norrmalms polisstation 
för förhör. De greps för skadegörelse och olaga intrång. - De krossade 
ett fönster på taket, säger kommissarie Göran Risberg. Vid 05.15 i 
morse startade förhören med de två männen och åklagare skulle 
kallas in för att avgöra om de skulle anhållas. Frågan är hur två unga 
män kunde ta sig så pass nära statsministerns bostad. l Att två män kan 
komma upp till taket på statsministerns bostad, tycker du att det är 
märkligt? - Jag har inga kommentarer till det, säger Ingvar Carlssons 



pressekreterare Gisela Lindstrand. l Har det framförts något hot mot 
Ingvar Carlsson den senaste tiden? - Sånt kan jag inte prata om, säger 
Gisela Lindstrand. 
Bildtext:  - VAR HEMMA Ingvar Carlsson var hemma när två män 
lyckades lura Säpovakterna och ta sig upp på taket. Foto: MATS 
STRAND Ingvar Carlsson flyttade in i Sagerska huset från Tyresö i 
våras av säkerhetsskäl. 116 miljoner har renoveringen kostat. HÄR 
GRIPS EN AV MÄNNEN De två männen upptäcktes på ett tak intill 
Sagerska huset i natt. Ingvar Carlsson var i sin privatbostad på tredje 
våningen. Han disponerar också utrymmen i en nytillbyggd vindsvåning. 
Ett stort polisuppbåd sökte i morse igenom kvarteren runt Sagerska 
huset på jakt efter fler män. Foto: P O SÄNNÅS 
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