
Protokoll fört vid förhör med 
Lähde, Hanna HELENA, född 660813-0347. 
Förhöret hållet på kriminalavdelningen, 
våldsroteln måndagen den 7 arpil 1986 
med början kl 15.15. Förhörsledare 
krinsp Paul Johansson. förhörsvittne 
ej tillgängligt. 
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Lähde underrättad om att hon skall höras ytterligare i anledning 
av sina iakttagelser i samband med mordet på Olof Palme. 
Tidigare hörd i avsnitt E 107-1. 

Lähde berättade att hon tillsammans med sin fästman Inge Morelius, 
Susanne Larsson och Sven Relfart besökt ett musikställe i Gamla 
Stan som heter Kaos. Lähde utgår från att de lämnade restaurangen 
någon gång strax före klockan 23.00 med utgångspunkt från att 
mordet skedde kl 23.18. Den tidpunkten har hon fått fram genom 
tidsan givelsen på Bankomat-kontrollappen. Sedan de lämnat 
restaurangen så åkte de i Morelius bil in till stan och Hamngatan, 

upp till Sveavägen och Sveavägen norr ut fram till Tunnelgatan 
där de svängde ner till vänster, alltså Tunnelgatan väster ut. 
Mittemot ban komaten ungefär så stannade Morelius bilen och 
Lähde och Larsson och Relfa:t klev ur och gick fram till banko
maten. När de klivit ur så körde Morelius bilen runt i en så 
kallad u-sväng och ställde sig på andra sidan Tunnelgatan med 
fronten vänd mot Sveavägen. 

Susanne Larsson tog först själv ut- pengar i bankomaten varefter 

hon och Relfart gick över till Morelius bil och satte sig där. 
Lähde blev då ensam kvar vid bankomaten och slog in summan samt 
kontrollnumret. I samband med att hon slog in kontrollnumret så 

hörde hon två skott. Hon uppfattade dessa i förbifarten som ''pojk
streck'' och reagerade då inte speciellt för detta. Hon var sam
tidigt upptagen med bankomaten eftersom den hade pipit vilket 

troligen berodde på att hon hade slagit in kontrollkoden för 
tidigt. Hon slog om kontrollkoden och fick därefter sina pengar 
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och gick över till Morelius bil. När de kom fram till bilen 
så såg hon att Morelius klivit ur bilen och att han tittade 
upp mot Sveavägen. Själv satte hon sig i bilen. När hon väl 
satt sig i bilen så sade Morelius att någon hade blivit skjuten. 
Lähde tittade då upp mot Sveavägen och såg en folksamling på 

andra sidan Sveavägen. På förfrågan uppger hon att hon inte såg 

någon person ligga på marken men detta berodde väl i så fall 
på att de som stod runt omkring skymde sikten. 

förhöret övergår i dialogform. 

F: förhörsledare L= Lähde 

F: Ja, jag frågade dig inledningsvis om du hade sett någon person 
vid bankomaten när ni kom dit. Då berättade du att det hade 
stått en man och tagit ut pengar, då ni klev ur bilen. 

L: Ja, just det. 
F: Och att den personen gick T unnelgatan väster ut, alltså mot 

Norra Bantorget. 
L : ja. 
f: Har du sett några människor på Sveavägen eller i närheten 

kring den här platsen innan ni svänger ner på Tunnelgatan? 
L: Nej. 
F: Inte lagt märke till någon person . .  ? 
L: Nej. 

F: Du har inte sett någon person som eventuellt skulle ha stått 
och pratat i en sådan här walkie-talkie? 

L: Nej. 
F: Har du hört någon av de andra nämna något sådant? 
L : Nej. 
f: Vad händer sedan när ni får reda pä, eller nar du ser denna 

folksamling, du har hört två skott och du har insett vad som 
har hänt. Vad gör ni då? 

L: Vi åker till restaurang Albatross, släpper av våra kamrater 
och åker tillbaka ner till Sveavägen och kontrollerar då 
att det är folk som tar hand om det här. 

F: Så ni åker, ni stannar inte kvar i anledning av de här skotten 
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utan sedan när ni konstaterat att det har hänt någonting så 
åker ni direkt ner till Albatross? 

l: Ja. Och sedan åker vi tillbaka och då kom vi överens om 

att vi hör utav oss i morgonbitti , för jag skulle upp och 
jobba. 

F: Mm. Var polisen på plats då när ni kom tillbaka? 
L: Ja, just det. 
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F: Du såg ingen grupp människor som rörde sig på Sveavägen ungefär 

när du var vid bankomaten eller när du gick över till bilen, 
i samband med detta? 

L: Nej. 
F: Och inte heller på Tunnelgatan? 
L: Nej. 
f: Har du någon uppfattning om det var mycket folk i rörelse? 
l: Ja, det var det. 
F: Menar du då innan skotten faller? 
l: Det var väl en ganska typisk fredagskv äll, bioutsläppet hade 

precis verit. 

F: Kan du säga om det fanns människor på Sveavägen när ni åkte 
fram till Tunnelgatan och svängde ner? 

l: Ja, det fanns det menjag kan inte säga antal och hur många 

och var de gick och stod och så där. 
F: Nej. Är du säker på att det fanns människor där eller är det 

en känsla du har . .  
L: Jag är säker på det, för jag tittade ganska mycket runt omkring 

mig när jag åker bil. 
F: Mm. Du kan inte försöka komma ihåg något utav vad du sett, 

några människor? Det är omöjligt. 
l: Ja, jag har inte lagt märke till något speciellt så där. 
F: Såg du inte vid något tillfälle den här personen som låg på 

marken som du nu vet är Olof Palme? 
L: Nej. 
F: Hur många människor hade samlat sig kring platsen tror du 

när du först tittade dit? 
l: Svårt att säga. 5-10 stycken skulle jag tro. Sedan stod då 

taxibilen där. 
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,: Jaha, en taxibil. Såg du några fler bilar? 
L: Nej. Inte så där som man lade märke till för trafiken fort

satte även om man saktade in. 
,: Så att när du första gången kastar en blick mot platsen här 

så står redan den här taxin där. 
L. Mm. 

,: Och du har sagt att du inte sett några männis kor springa 
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ifrån platsen eller röra sig bort från platsen. Är det någonting 
som du själv har funderat på i anledning av den här händelsen 
som inte du är tillfrågad? 

L: Nej , ingenting. 
,: Inget speciellt. 
L : Nej. 

förhöret avslutas kl 15.20. 

F: Vill du att jag spelar upp det för dig? 
L: Nej. 

��ovan 

,,,,;!'4;. 1/ �.rl � 
Pau Johansson 
Kr'nsp 

Tillägg upptaget på telefon 86-04-oa kl. 12.25. 

Mannen vid bankomaten som sedan gick mot Norra Bantorget bes kriver Lähde 
enligt följande: 

Omkring 25-40 år gammal, 170-180 cm lång och han hade mörkt kortklippt hår. 
Mannen kan ha hai't en brun rock men Lähde är osäker angående detta. 
Lähde såg endas t mannen bakifrån, ej hans ansikte. 

Baul Johans son 

I hörbara delar rätt avskrivet intygas: 
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