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Protokoll fört vid telefonförhör med, 

BRAA, SIGRID, pnr 640809-1061 • 
Bor Häggviskvägen 11, 191 50 Sollentuna, 

tfn 08-96 87 91.1 för närvarande mammma
ledig. 

förhöret hållet den 11 oktober 1988 med 

början kl 16.15. 
förhörsledare: krinsp Thure Nässen. 

fru Braa underrättades om att hennes sambos namn Lars Kjellström, dykt upp i sam

band med utredningen av mordet på Olof Palme och att han hörts om sina förehavan

den den 28 februari 1986. 

Vid förhöret hade Lars bland annat hänvisat till att han eventuellt, pratat med 

henne i telefon nång gång under kvällen. J 

Sigrid, som hon kallas fortsättningsvis, uppgav följande: 

Den aktuella veckan i februari 1986, det vill säga den vecka Olof Palme mördades, 

så befann hon sig i Gesunda tillsammans med handikappade barn, som hon arbetade 

med vid den tiden. Hon var där, för att åka skidor med barnen . 

Vid den här tidpunkten bodde hon annars i en�Sollentuna, men hade börjat 

sällskapa med Lasse. De bodde dock ej ihop, som hon säger , utan Lasse bodde i 

den villa, som han hyrde av Sollentuna Kommun och där han fortfarande bor, fast 

nu tillsammans med henne och deras sex månader gamla son. 

Tillfrågad om hon den 28 februari 1986 kan erinra sig, om hon talat med Lasse, 

uppgav hon följande: 

Jag ringde honom säkert på kvällen och tillägger att vi var ju nykära, vid den 

tidpunkten och lite svartsjuk var jag också, så vi hördes nog på telefon. På 
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fråga om hon kan erinra sig den tidpunkt på kvällen hon eventuellt ringde, så 

uppger hon att: "det kan jag absolut icke säga." 

Sigrid uppger därefter att hon tidigt på lördagmorgon, den 1 mars, ringde Lasse 

och berättade att Olof Palme mördats på Sveavägen. Mon vet att det var tidigt, 

för barnen som hon var tillsammans med, var morgonpigga, som hon uttrycker sig . 

Lasse svarade i telefonen, hemma i villan och de pratades vid en stund, bland 

annat om mordet, samt om hur mycket hon tyckte om Lasse. Hon kommer ej ihåg, om 

hon frågade Lasse, vad han hade gjort på fredagkväll . 

Därefter tillfrågas hon, om vid vilken tidpunkt, hon flyttade hem till Lasse. 

Sigrid tror att hon flyttade ihop med Lasse, någon gång månadsskiftet oktober

november 1986. 

Tillfrågad om hon känner till någon person vid namn Ulf Spinnars,. uppgav hon att 

hon vet vem han är och hon hade väl även träffat honom några gånger. Hon besl<ri= 

ver honom som en "stor lufs", som ser ovårdad ut, han är både skäggig och skitig, 

tillägger hon. Spinnars har även varit hem till dem vid något tillfälle, men 

hon tycker inte om honom, eftersom han för det mesta är full. 

På fråga om hon vet vem Krister är, som är kompis till Ulf, uppger hon att hon 

sett honom någon eller några gånger. Hon beskriver Krister mellan 35 

medellängd och tillägger: "men man får en känsla av att han har kort 

- 40 
• ar, 

hals eller 

också drar han upp axlarna, när han går." I övrigt kan hon inte erinra sig några 

närmare detaljer om hans utseende. 

I övrigt hade hon inga uppgifter, som kunde vara till hjälp vid utredningen av 

mordet på Olof Palme, varför förhöret avslutades kl 16.30. 

Uppläst från anteckningar och godkänt . 

• Ifylls ej om blankellen anv4nd.S som IO�s.:lllningsbla d .  Ex 1: Till originalpärm ( i  nr-föl jd) 


