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Svea Hovrätt 4:B 1e52/89:

Christer, fettersson .,/. AJ<.].

Vittnesförhör med Stio Enoström

Hovrättens band H 1600, sid B O0roo - ?1 t1Z

0rdf: vittnesförhör med stig Engatröm. Det är advokalen

Liljeros sorn börjar och stäIle frågor.

Försv., adv- Liljeros: Tack. Je stig Engström du erbetsde

i Skandia huset vid den här kväI1an, va?

Engströmr Ja det gjorde jeg. Det har jeg gjort i 22 år nu

så att det är lite merunas geta för mej.

Försv: Arbeta du över den här kvällen?

Engström: Ja. Femiljen skulle åka tirr Idre och ha vinter-
semester veckan därpå och det gjorde att jag hade lovet

att he en del saker färdiga, som jag inte hede färdiga,

så att jag van tvungen oeh vera kvar en stund på kvällen.

Försv: När lämnade du Skandia huset?

Engstnöm: Jaa enligt stämpelklockan så vissde den Z5.ZZ

och vid koll dan därpå så vissde det sej att den hade

gått 60 sekunder fe1, eå att rätta tiden vat Zlr?3.

Försv: Jaa du Iämna lite andra uppgifter vid förhör om

dette, 23119 skulle du ha stämplat ut, men rätta tiden

skulle vara 23rZO.

Engsträm: Den tiden jag sa i tingsrätten hade jeg precis

då kollat upp så det är den riktiga uppgiften.

lnk. till §veq Hovrött
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Försv: Nå väL du stiimplsr ut. Kortmer ut på getan.

E: Ja,

Förev. Och kan du sen berätta med egna ord vod som händer.

Och ved du gör.

E: Jag vet att jag måste lämna mitt arbetsrum kvert iiver

elva för att hinna med sista tunnelbanetåget. Jag vet ockeå

att tunnelbanostationen vid Tunnelgalan stänge ganska

tidigt på kvällen och då måste jag ända upp till Kungsgetan

för att kunna komme ner till t,unnelbenan. Och jag lämnade

då kvert över och då visste jag ett jag hade genska

bråbtom, så att jeg stämplade ut och säjer godnatt till

nattpersonalen som finns, följor trottoaren på utsidan

och det är ju en ganske bred trottoar just på den sidan

av Sveavägen. När jag hinner fram tiII en affiehpelare

som då stod utanför nånting som heter Götabenken och som

heter Llnders resebyrå nu, då hör jag r isg hör egentligen

bare ett skott. Förste skottet tar jag som ett allmiint

ljudinslag i omgivningen, medEns endra skottet hör jag

väIdigt tydligt. Och då befinner jag mej ganske exakt

20 m ifrån sjäIva pleteen.

Förs v: 20 m ifeån sjäIve mordplatsen.

E: Ja från själva nordpletsen, ja,

Men då är jag egentli§en mest intresserad ev hur mycket

klocksn har hunnit ha b1i, så jeg sneddar in till insidan

av trottosren , bsnkkontoret vsr ordentligt upplyst så

att jag kunde titta på hur myckot klocken var.

E.rr Jahe du går så att säja in mot väggen.

E: Jag snedder in mot insidan ja.
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Och sedBn så ser jeg att det är okey och fortsätter då

i ganska snebb tekt mot Kungsgatan. Och när jag då her

hunnit dsm där 20 m så äs jag då på insidan av trottoeren

och håIler på och enubblar på en person som ligger på

oarken. Och då kommer jag i lite granne bryderi, hur jag

ska göra, bomma sista tunnelbenetåget aller stanna kvar

och hjälpa titl.
Effsr;Ja oclr du bestämde dej för att ?

E: Ja jag ser mej omkring och försöker och se om det är

nån som tar något initietiv och när jeg inte ser det

så försöker jag och stenna kver och hjäIpa till.
Fiirtw:Jaha innan dess tittar du erler i det sammanhanget

tittar du åt vänster Tunnelgatan ner ?

E: Ja jag ser då den här damen som ligger böjd över personr

på merken och jag vet att eftersom hon då var väldigt

orolig och rörde sej fram oeh tillbake, så tänkte jag att
om det korrunar en polis så är det bäst ett någon kan svare

på frågor, så ett jag frågade då den personen som jag inte
visste vem det var, men sorn visa sej vara Lisbeth pglme.

Jeg frågade henne åt vilket häII sprang han. Det var den

frågan jag trodde skulle komma och hon pekado mot Tunnel-

gatan . Sedan så frågade jag henne hur var hen klädd.

Och så dröjer hon ett par tre sekunder och så säjer hon

mörkblå täekjacka och sen tillägger hon, förresten så her

dom skjutit mej också.

fthEv: Använder uttrycket dom. Dom har skjutit.
E; Ja hon envände uttrycket dom.

F<hsu:Hur uppträdde fru Pelme vid det här t,illfälle?
E: Jaaa hon syssetsatte sej egentrigen mest med att vädja

efter hjälp och bed om att ambuLans skurle komma så fort
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som möjligt, så hon rörde sej Iite fram och tillbeks och

därför undrade jag hur farligt det ver egentligen med

det där skjutendet på henne eftereom jsg inte kunde se

att hon hade någre som helst besvär att röce sej.

Försv: Hennes uppträdande i övrigt?

E: Ja allting är ju reletivt. Hon hon verkade efter om-

ständigheterna behärekad, men hon rörde sej fram och tillbe

hela tiden.

Försvr Du sa i tingsrätten när du hördes, att hon verke

Iite virrig och flaxig..

E: Je det är ungefär så jag mener.

Försv: Ar det rält uttryckt.

E: Ja. I'len hon var inte, jag mener också att hon var inte

hysterisk och skrek och så, men hon rörde sej mycket fram

och tillbake.

Försv: Det finne andra personer som hsr eagt att hon

skrek, men det her du inte uppfattat.

E: Nej det her jag aldrig gjort.

Försv: Tittade du in i den här qränden?

E: Ja.

försv: Tunnelqatan-

E: Ja när hon pekade så tittade jeg bort mot tunneln

och då på den tiden så fanns det byggbaracker, ganske

många, två på längden och tre på höjden och det gjorde

att belysningen längst bort på Tunnelgatan den kunde inte

hänga kvar för barackerna vsr högre upp än vad lampocna

tillät. Det kom ett svagt ljue bakifrån, ifrån dom där

runda pelarna med ljueglober på som är upp för trappen

och det fanns en liten eveg belysning ifrån eiden. Och

när jag tittsr då bort så får jeg på vänster sida se en
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person som står alldeles bliek stilla och det gjorde mej

lite rädd. Jag tänkte möjligtvis slt det var en, den persol

som hede ett skjutvspen och därför la jag väIdigt noga

märke till hur han såg ut. D v s jag kunde inte ee hur

ensiktet såg ut, men kläderna och kroppskonstruktj-onen.

Jag ver aedan på förhör hos kriminalen, där men vj-sede

bilder oeh vissa saker kom man ihåg väIdigt väl och

vissa saker inte och när jag fick tillfälIe då att se,

vi var då ombedda att ha sarma kläder på oss som vi hade

då den natten, då kände jag genast igen personen oeh sa

ett jag är så aäker jag kan bli på att den personan stod

tilt vänster. Efteråt var jag lite nyfiken och frågade

kriminalkonstapeln vem det ver jag hade pekat ut med så

stor gäkerhet och åa 
"a5"" 

han , du pekade faktiskt ut

vittnet Lars.

Försv: Jsha. Ska kanske visa foto där.

Sidan 548 i tre två.

Där är Lers Jeppsson.

E: Ja.

Försv: ...han ver klädd på precis samma sätt mordkväIlen.

E: Ja, Som jag sa i tingsrätten, så hede han en väldigt

bullig överdel och väldigt smala ben. Om ni konrrner ihåg

ett jag sa det och det stämmer ju väldigt bra med den

bilden.

Försv: så du känner dej rätt övertygad om att det var den

personen .....du her sett här.

E: Ja. Särskilt benen var väl.digt smela.

Försv: Och ver nånstsns befenn sej den här personen du

såg där borta?

E: Till väneter om brackerna då eett ifrån mordplatsen
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på den.,.trottoaren på Luntmekargaten. Och där stod han

under en tid av ungefär 10 eekunder, som jsg uppskattar

det, men i och med att jag kände en hotfull stämning

så tyckte jeg det ver väldigt långa sekunder, men det

bör ha varit ungefär så länge,

Sen tittade jeg ner och så tittaOe jeg upp igen och då var

den här figuren borta.

Försv: Och belysningen där du såg dan här personen som

tydligen var Lars.

E; Ja den ver mycket då1i9. Det ver mest bekifrån, den

belyeningen är inte särskilt stark , Det kom en svag

belysning ifrån vänster.

Försv: Vi ske se här, jag tror jag ska visa dej ett
foto här, det är i aktbilaga 117 det där gute, sidan 10.

Det är foto f, det är ett foto som polisen har tagit
här pä kväItstid i anslutning till mordkvällen eller ja
nästa deg. När du tittar på foto 3 här, sidan 10

tycker du ett det stämmer med din minnesbild, siktför-
hålllandena in i gränden här ifrån.Sveavägen?

E: Ja för det första så är det ju etldales svart mot det

här gula kulturhuset som etår bakom, det är faktiskt ett
gult hus som står bskom. Jag pekar här på det svarta

och t,il] vänster om där, där såg jag och det kommer alltså

en svag belysning ifrån siden och det koruner if,rån.

Försv: Nu pekar du svag belysning från Dekonj.me.

E: Nej ifrån beksj-dan på Skandiahuset.

Försv: Ja baksidan på Skandiahueet.

E: Je. Den här , jag upplevde belysningen kenske mere

drametisk då, ett det var ljusare här , men det var inte
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fullt så kolsvErt. Man kan ju kopiera fotogrefier på lite

olike sätt.

Försvr Längst in där mot Luntmakargaten ver inte kolsvart

E: Nej.

Försvr Men det var'mörkt och skumt, så har jag fattat dej.

E: Je det var mörkt och skumt, men och det är väl en 45

- 50 m dit bort, men det var ju tillräckligt, för att jeg

med hjälp av sil.uetter o av kroppskonstruktion sku.l.le

kunna känna igen personon.

Försv: l.4mmm din egen klädsel vid tillfället.
E: Jag var klädd, jag hade an knäIång svart rock. Jag hade

en kepe som var svart och gråspräckIig. Jeg hade min hand-

Iov'sväska och så hade jag dom här glasögonen, tunna glas-

ögonen på mej.

Försv: Ja dom här iakttagelserna, du ser en man där borta

in i gränden vid ungefär Luntmakergaten. Hur, kan du för-

söka bedöma tidslängden från det att du her kommit fram

till makerna Pelme r eorn du Eer den här personen, siluetter

borta vid Luntmekargatan.

E: Det bör vara en 10 eller 15 sekunder, det beror ju på

att jag först stannade tiII och fundersde en kort stund

hur jag skulle göre och dele så bytte jag någre ord

med Lisbeth Palme.

Försvr Mmmm och var du den förate Bom kom fram till makarni

Pelme aller ver det någon annan porson där?

E: Jag var ju så koncentrered ett hinna till min tunnel-

bana så ett mitt dilemma ver j-nte om jeg var föret på

platsen eller inte, utan ved skulle jag te rnej till.
Det fanns folk lite här och lite där och det var trafik på
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gatan och det vor inte det förste iag tänkte på om jag

ver först på platsen eller inte. Men om man tänker sej att

från det att jag hör det andra skottet så ter 20 m om

man går i snabb takt lite drygt 6 sekunder och sen så var

jag. tvungen och ta fram klockan under kavaj och ytterrock

ungefär den tidsperioden plus an 10 sekunder drygt kanske

15.

Försv: Hur var det, med folk i övrigt vid brottsplatsen ?

E: Jaa det var ungefär som man tänker sej efter biodags

d v s folk som promenersr åt oliks håtl. Så aet fanns

folk som rörde på sej.

Försv: På trottoaren här vid mordplatsen.

E: Jae.

Försv: Det var inte tomt med folk när du promenerer framåt

här mot.

E: Nej jeg passerede människor, jag sprang ganska fort

eller gick fort och det fannE folk bekom mej och framför

mej , på endra sidan Sveevägen.

Försv: Ja jag tänker på den här sidan Sveavägen där du går.

E: Jaa, joo jag uppfettade ett det fanns folk som rärde

på sej Iite här och där

Försv: Oeh du mötte också folk, folk som mötte dej,

E: Jee jag var väl den som rörde mej snabbgst då med an-

Iedning av att jag hade bråttom, så jag spreng väI om en

del också.

Försv: La du märke till något ungdomsgäng på 5-6 personer

som kofi'r att passera emot dej?

E: Mener du då förste biten ?

försv: Je överhuvudtaget när du närmar dej Tunnelgatan?

E: Inte om du säjer 5-6 personer,
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Försv: Nehejr fiED Ia du märke till någon person som stod

i närheten utev hörnan här vid Dekorima eller Dekorimas

ingång?

E: Inte eom jeg konrmer ihåg.

Försv: Nån person i blå täckjacke.

E: Jag la nog inte särskilt mycket märke till detaljer just

vid det tillfäIlet eftersom jsg ver så pase mycket inriktad

på att ta mej fort fram.

Försv: i4mmm .

Försv. adv Ekman: Får jag fråga, när du väl har kommit

fram och stannat upp o aett vad som her inträffat, har du

nån minnesbild av vilken eLler vilka peraoner du kan he

sett just där då?

Som är på samma plete där du då stannar.

E: Ja först så ser jag ju då personen på marken och sen

ser jeg kvinnan som är lutad över och efter det ett jaq

har funderat, en kort stund så ser jag en ung flieka och

en ung grabb.

Försv: Var?

Ec Alldeles intill.
Försv: Vad gör dom?

E: Ja vi hjäIps åt med nånting som jag kellar fär fram-

stupa-sido-Iäge.

Försv: Jaha. Ar det i övrigt några personer just då på

pJ.atsen eller i omedeJbar närhet.

E: Nej inte Just då.

Försv: Ser du några bilar i omedelbar närhet?

E: Jaee jag ser en vit taxibil som har stannat all.deles

intill trottoarkanten, en person eom har höger dörr öppen

och håller i nånting som kan tänkaa vara sn mikrofon.
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Och det var Bn vit taxibil , så det var väldigt iögon-

fallande, ljuset'föIl väIdigt starkt på den vite bilen.

FörEv: Ar det dom personer €om du förknippar vid den

tipunkten på.

E: Ja det är det.

Försv:.Je tsck.

0rdf: Aklegaren.

Ät<I: CSorde du sjäIv nån utflykt in på Tunnelgetan här?

Er Ja när det hade kommit en polispikd till platsen

så står jag med ryggen vänd åt dom , men hör'hur dom kommer

springandea på trottoaren och dom, någon ropar åt vilket

håll oeh reser jeg mej upp och sträcker ut hela handen

för ett det skuIle synes och Eå ropsr jag åt det hållet

och eå pekar jeg mot tunneln. Och när då poliserna springe

vidare ungefär när dom har hunnit fram då till Luntmakar-

gatan 45-50 m , så blir jeg väldigt förtretad på mej själv

att jag hade glömt att säje mörkblå täckjecka. Jag hade

ju ändå frågat om det, juet med den anledningen.

Och som gemmel skolmästare på;100 m så tänkte jag pröva

hur fort det gick och springa på äldre dar och sette iväg

efter.

Äkl: Hur. Iång tid tog det?

E: Jag brydde mej inte om det just då, men när jag kommer

bort till Luntmakargatan så ser jag inte någon enda

person och då går jag tillbaka och när jag kommer tillbaka

så har ambulansen kommit, men då har dom redan hunnit att

placera in 01of Palme i embulansen oeh kvar Iigger en

blodpöl och en oanvänd slemsug.

0rdf: En oanvänd?

E: Slemsug.

0rdf: Sug. Jehe.
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Akl: Du sa att du pratade med Lisbeth Palme och frågade

nånting om gärningsmonnens signalement.

E: Js.

Akl: Vad svarada hon dåj sa du?

E: Jea hon tvekede ett , en liten kort stund så där en

2-J sekunder och sen säjer hon mörkblå täckjecke.

Äk1: Hon förstod vad det var fråga om i ella fell.

E; Js det gjorde hon, ja.

Åkl: Mmm du har uttryckt dej i förundersökningen nån gång

som ett hon var behärsked chocked, är det nånting som du

tror på idag också?

E: Ja eftar omsländigheterna så tycker jag att det gick oct

prata med henne: Hon vsr inte hysterlsk, Hon ropade inte

och skrek ingenting sådant.

At<l; Sen när det gäller tidon som du stämplade ut, då sa

du vid tingsrätten att stämpelklockan visade pä 27,2O

men att det har visat, sej att det var, att den gick liLe

fe1 och stt det betyder ett du har stämplet ut 27121.

E: Då är det den uppgiften som är rätt och inte den jag

a8 nu.

Akl: Mrurun ja för du se oekså stt du hade kontrollerat den.

E: Då hade jag kollet det eerune dag, ja.

Äkl: Så det ät 21121 du stämplar ut.

E: Ja riktigt.
Akl: Tack då har jag inget.

0rdf: Fråger? Då är förhöret evslutat.

Från fonogram i hörbsra deler rätt utskrivet, betygar

I tjänsten:1

{,,1*'l&l^^"?4


