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7 Förhorsprot 

Protokoll över förhör hållet med 

Ekström, Katrin , född 500218-

Bor Alphyddevägen 67, Nacka. 

Tel: 7182155. Tjänstgör som 

konsult och arbetar företrädesvis 

hemma. 

förhöret hållet per telefon 86.03.10 

med början kl 13.15. 

förhörsledare krinsp Monica Andersson. 

förhörsvittne ej tillgängligt. 

7 Promemoria 

Ekström höres ang�ående sina iakttagelser på biografen Grand 

86.02.28. 

Ekström uppger att hon hade bestämt med sin väninna Ingalill Asp

lund att de skulle träffas på biografen Grand kl 21.00 för att 

se filmen Bröderna Mozart. Hon blev dock försenad och kom med 

tunnelbanan till Rådmansgatan först kl 21.20. På grund av att 

hon gick upp fel uppgång blev hon sedan extra försenad och halv

sprang sedan fram mot biografen. Under tiden hon gjorde detta 

tittade hon överallt på gatan för att se om väninnan fanns där 

någonstans och väntade på henne. Vad hon såg var strax före 

övergångsstället på Tegnergatan en man som gick Sveavägen söder 

ut i lugn tak� När hon närmade sig biografens ingång passerade 

hon en kvinna �som vände sig oroligt om då hon hörde Ekströms 

snabba steg och därefter gick in på biografen och in pg toaletten. 

När hon kom in i biografens foaje var där tomt och hon gick fram 

till flickan vid chockladdisken och frågade om det fanns något 

meddelande där och blev hänvisad till kassan där hon ställde samma 

fråga och blev där hänvisad till vaktmästaren som just kom ut 

från salongen. Vaktmästaren hade hennes biljett som \äninran hade 

lämnat innan hon gick in. 
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Ekström gick .sedan in i biosalongen och satte sig ytterst på 

bänk fem , till höger. Närmast henne var det då två tomma platser 

och till vänster där om en ung kille som hon inte närmare kan 

beskriva. Hon lade märke till att det var en kille med anledning 

av att han tittade upp på grund av att när hon satte sig sparkade 

till en tom burk. Den plats som hon hade biljett till var nummer 

131 på bänk sju. 

Hon uppger att hon inte lade märke till att några andra människor 

var i rörelse i foajen eller på väg in i biografen samtidigt som 

hon själv. Hon lade heller inte märke till paret Palme inne i 

biografen. 

Efter filmens slut var Ekström en utav de första som reste sig 

och gick och ställde sig vid biografens utgång , precis till höger 

innanför dörrarna. Där stod hon och iakttog Rå�E noggrannt alla 

utpasserande för att upptäcka sin väninna. Väninnan kom ut rätt 

sent och Ekström hade dess förrinnan inte lagt märke till paret 

Palme. Däremot lade hon märke till Olof Palme som stod ungefär 

vid chockladdisken ute i foajen strax efter. 

Väninnan och Ekström gick och ställde sig utanför dörrarna och 

stod där en stund och Ekström rökte en cigarett. Under tiden såg 

de att det var en strjd ström av folk som gick mot Tegnergatan. 

Efter en bra stund kom Lisbeth och Olof Palme och gick upp höger 

på Sveavägen, det vill säga Sveavägen söder ut. Utanför biografen 

fanns det dock ett flertal människor i klungor. 

Ekström och hennes väninna började gå Sveavägen söderut. En bit 

ner på gatan stod Olof Palme med ryggen mot väggen till ett hus 

och Lisbeth Palme stod en bra bit ifrån honom vänd mot Palme. 
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Mordet på Olof Palme n Forhorsprot 7 Promemoria 

En man iklädd en beige rock stod ganska nära Olof Palme och 

talade med denne. Ekström säger att mannen var klädd i en 

beige lång rock som såg lite buffig ut. Hon kan inte närmare 

beskriva rocken men säger att det var inte ca typ camelhårsulster 

utan snarare en rock i trenchcoatfärg. Hon kan ej säga något om 

mannens hårfärg och säger att det ar möjligt att han hade mössa 

på sig men kan inte närmare beskriva någon mössa heller. Hon 

beskriver för övrigt mannen så som lång , men såg aldrig hans 

ansikte .. Det fanns också en flicka stående där och denne flicka 

hade någon form av huvudbonad. Beträffande mannen så uppfattade 

hon honom som ganska ung och hon fick den uppfattningen att 

han och Olof Palme hade någon dispyt av något slag. När hon fick 

beskedet att Palme var mördad var därför hennes första tanke att 

det var Palmes son och hon tänkte då stackars pojke som haft 

itt bråk med sin far precis innan denne dog. 

Ekström och hennes väninna passerade sedan de fyra i sällskapet 

och vek sedan av Kammakargatan upp till Drottninggatan. Där erinrar 

hon sig att de mötte två flickor. 

De gick sedan Drottninggatan söder ut och hade tänkt att gå in 

på ett ställe och dricka öl men blev där inte insläppta och fort

satte Drottninggatan och passerade Tunnelgatan där allt var lugnt. 

De fortsatte sedan fram till Kungsgatan där de stod i korsningen 

K ungsgatan/Drottninggatan och pratade en längre stund. Ekström 

uppger att de tittade längs Kungsgatan både öster och väster ut 

eftersom de stod och diskuterade vart de skulle gå. De såg upp 

mot SHT och såg att det fanns en d�l folk där utanför men inget 

onormalt passerade. Därefter gick de ner till Vasagatan och 

gick in på Faching och vände vare ter de gick Vasagatan söder ut 

till Continental. Under den promenaden lade de inte märke t ill 

något onormalt och de hörde heller inga gmbulanser eller poli s

sirener. 
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Ekström uppger att hennes väninna är Ingalill Asplund som själv 

ringt in ett spaningsuppslag till polisen. 
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Stockholm som ovan 

Monica Andersson 
Krinsp 
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