
E/o�-2-A 

Protokoll fört över förhör med 

Larsson, Susanne Elisabet 

född 630802-7140. boende 

Vulkanusgatan 2, 113 21 Sthlm, 

Tel: 311392. Anställd på 

Bankgirot, Sthlm, tel: 08/513151. 

förhöret hållet på KK l tisdagen 

den 8 april 1986 med början 

kl 12.45. Förhörsledare krinsp 

Lars Hamren. Förhörsvittne ej 

tillgängligt. 

Larsson underrättades om att hon skulle höras med anledning av 

sina iakttagelser den 28 februari 1986 i korsningen Tunnelgatan/ 

Sveavägen vid 23.20-tiden. 

F: För hörsledare 

L= Larsson 

F: Ja, Susanne kan du berätta för mig vad som hände under 

kvällen. Du kan väl berätta hur ni kom till platsen , den 

aktuella platsen och såvidare. Med egna ord. 

L: Ja, vi kom i bil från Gamla Stan och så skulle vi leta 
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efter bankomat, skulle ha ut pengar. Så stannade vi vid Tunnel

gatan , den br ukar alltid vara öppen. Och så var vi och hämtade 

pengar. 

F: Vilka var vi? 

L: Jag, Inge Morelius, Helena och en kille som heter Sven-Erik 

R olfart. Jag och Sven-Erik hade hämtat ut pengar och satt i 

bilen. Helena var på väg till bilen. Så som jag kommer ihåg 

det. 

F: Mm. Och vi stannar lite där innan du fortsätter. Ni hade 

varit och hämtat ut pengar, när ni k ommer på platsen tänker 

ni på någonting då? 

L: Ingenting. 
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F: Vilken väg kommer ni till platsen? 
L: vi kommer från Vasagatan, från Norr a  Bantorget, ja, det 

tror jag i alla fall. Vi stod åt det hållet. Mig förnuftigt 
sätt så kom vi därifrån. 

F: Ja, hur då menar du, ni stod åt det hållet. 

L: Vi stod alltså upp mot Sveavägen . 

F: Gick ni av där ni·st od med bilen? 

L: Mm. Vi parkerade bara ett par meter , ja, innan rödlysena. 

F: Jaha. Där parkerade ni. 

L: Vi stod precis i svackan. 

F: Ja, gick ni ur bilen där och bort till bankomaten? 

L: ja, så gick vi till bankomaten. 

F: Det var inte så att Knut-Inge körde först till bankomaten .. 

L: Nej. 
F: Och släppte av er och sedan svän gde runt själv? 

L: Det kan han ha gjort. Det ska j ag inte svär a  på faktiskt. 
Mig veterligen så stod vi parkerade där sedan i all a fall. 

t: Ja. Du och Rolfart tar ut pengar då. 
L: Mm. 

f: Hur mycket är klockan då? 

L: En ligt mitt bankomatkvitto så var hon 17-18 minuter över, 
17 minuter över tror jag. 

F: 17 minuter över, 23.17. 

L: J a. jag gjorde två uttag. 

F: Hur mycket tog du ut? 

L: Första gången tog jag ut 200:- och sedan tog jag ut 100:

till. J ag har nog inte kvittona kvar. Jag sparade dom i 
bör jan , sedan har det varit, när polisen ringde så slän gde 

jag dom sedan . Men det finns ju papper på det på bankomat

c entralen. 
f: Mm. Då tar du ut dom två hun dr a och sedan hundra till. och 

sedan går du till bilen? 

L: Ja, och sätter mig i bilen . 
F: Var någonstans i bilen sätter du dig? 
L: I baksätet. På , bakom passagerarsidan. 

395 



3 

F: Ja. och Rolfart då? 

L: Han sätter sig bredvid mig på vänster sida. 

F: I b aksätet. Är det han som går in först i bilen eller? 

L: Nej, det är jag som går in först. J ag går in på vägen sett . .  

f: Du går in från vägen sett och sätter dig, rakt igenom bilen 

så att säga? 

L: Ja. 
f: Ja, och han samma väg eller . .  ? 

L: Ja. 
F: Bakom ryggen på .•  ? 
L: Knutte. 

F: Ja, okey, vad händer sedan när du är inne i bilen. 

L: Ja, nu sitter jag i bilen. Det small till två skott. 

f: Hör du det? 
L: Jag hör skotten men jag hör dom inte så att jag reflekterar 

över att det är skott. Jag tänkte att det var nyårssmällar 
eller någonting sådant, sena nyårssmällar alltså. De smäller 

dom försent, 

F: Mm. Var tittar du då någonstans? 

L: Vänder mig om och tittar upp i luften bakåt. 

F: Bakåt, när du hör skotten? 

L: Mm. För jag tänkte .......... . 
f: Du vänder dig om och tittar ut genom bakrutan då. 
L: Ja. Ser ingenting, och då säger Knutte att det var någon 

som sköt någon. Och då vänder jag mig om och tittar fr amåt 
och då ser j ag bara Palme rasa ihop. 

f: Han säger att det är någon som sköt någon. 
l: Mm. 

f: Och då vänder du dig om, vad ser du då? 

L: Då ramlar Palme ihop och sedan att det är någon som springer 

f : 

L : 

f : 

l : 

upp på Tunnelgatan. ----

Hur uppfattar du den här någon d'? a. 

Mörka kläder, det är det enda. 
Var befinner sig den här någon när du ser honom? 

Han befinner sig på Tunnelgatan, pr ecis mitt för och bara 

springer rakt över . .  
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f: Hur långt ifrån Palme? 

L: Ett par meter . 

F: Har han ryggen mot dig då? 

L: Mm. 

f: Hur beskriver du den här killen då, eller vad det nu är för 

någonting. 

L: Vanlig. Inget speciellt , inte så där så jag lade märke 

till något. Jag har väldigt dåligt mörkerseende också. Men 

att det var mörka kläder. Det var det jag såg. 
f: Uppfattade du det som en man eller kvinna? 

L: Som en man. 

f: Det gör du. Hur lång var han ? 
L: Ingen bedömning alls men jag kan, v anlig, ordinär. 

F: Mm. Ordinär för dig vad är det, hur lång var han då? 

l: Runt 180 kanske. 

F: Mm. Kroppsbyggn aden då? 

L: Vanlig. Jag kan inte säga ,. 

f: Normal kroppsbyggnad? 

L: Ja. 
F: Och så säger du att han hade mörka kläder. 
L: Ja, vad jag uppfattade så tyckte jag att det var en halv lång 

mörk rock. 
F: Jaha, halvlång. 

L: Tre kvarts,ja, så där ..  

F: Slutar strax ovan för knäna. 

L: Ja. 

f: Är den tätslutande eller sitter den at runt kroppen eller .. ? 

L: Det ser inte jag. 
F: Är det inget fladdrar? 

L: Tänkte jag inte på. 
F: Du säger att du hört smällar som du uppfattade som nyårs

smällar. Du hörde int e dom här som speciellt kraftiga 

smällar? 
L: Nej. Men jag har aldrig hört pistolskott överhuvudtaget så 

jag liksom tänkte inte på det heller . Och sedan att det 
ska hända mitt fr amför ögonen det räknar man inte med. 

F: Nej. Då återgår vi till den här platsen. Du ser den här 
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mannen springa iväg där. Springer ha n? 
L: Mm, det tyckte jag nog . .  

f: Åt vilket håll tar han vägen? 

L: Uppåt Tunnelgatan. 

f: Uppåt, alltså in från dig sett? 
L: Ja, från mig sett. Det st od några baracker, dä!'.-2.,.qjsså, han 

springer på sidan om. 

f: På vilken sida om dom springer han? 

L: Vänster�� Just när jag ser, men jag tittar bort väldigt 
fort också. 

f: Ja, men när ser du honom, du ser honom, du säger ett par 

meter från Palme. 
L: Mm. 

f: Det är där du ser honom och då har han börjat sprungit. 

L: Ja, då börjar han springa. 

f: Ja, när tappar du kontakten med honom? 

L: Strax efteråt när jag tittade på vilka det var som,ja ..  

f: Vad so m hade hänt? 

L: ja, vad som hade hänt. 
f: Vad ser du då på platsen där, vad är kvar på platsen? 

L: Ja, Palme och Lisbe t och sedan är det ett par till. 

F: Har det kommit dit ett par till då. 

L: ja. 
f: Var kommer dom ifrån ? Har du sett det? 

L: Ingen aning. 

f: Vad är det för par, är det ett par som står där, en tjej och 

kille? 

L: Vad jag tror det är nu som jag har läst i tidningar och så, 
så är det dom här två tjejerna som har kommit. 

f: Lisbet hur· befinner hon sig då, står hon upp då eller . .  ? 
L: först och främst låg hon på backen hon också. 

f: Låg hon på back en eller?· 

L: Ja, ·e ll er, ja, hukad över Olof Palme . 

f: Ja. 

l: Just då när jag såg. Sedan ville jag åka därifrån. jag tycker 

sådant där är väldigt otäckt. 

398 



6 

f: Jo, det är klart, det tycker vi alla. Men såg du några mer 

personer? 
L: Taxichaffören såg jag. Jag såg hans u-sväng. 

f: Ja,innan dess då? 

L : Nej. 
f: Såg du några personer som stod efter husväggen där ? 

L: Ne j, det är det jag inte h ar sett . Det tänkte jag också på. 
Jag tittade ju ut genom bakrutan, då tycker jag att jag 
borde ha sett det för jag reflekterar om folk går förbi 

nära bilen eller så. 

f: Mm. Du såg inga bakom dig där? 
L: Nej. 
f: Och på andra sidan, på mordplatsen, efter husväggarna där då? 

L: Nej. 

F: Såg-ingen. 

L: Det tänkte jag inte på. 
f: Det finns en tunnelbanestation precis alldeles i närheten 

där ni parkerade, en nergång där, såg du några där? 

L: Det går ju folk hela tiden där ..  
f: Gick det folk hela tiden där menar du? 

L: Det ska jag inte svära på, det borde det nog ha gjort. 
Där ströver folk hela tiden. All ra helst vid den tiden. Men 

jag kan inte erinra mig att jag såg några speciella människor 

liksom. 
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f: Nej. Hur uppfattar du, var det mycket folk ute den här kvällen? 
L: Som vanligt. Helg efter lön, då brukar det vara rätt mycket 

folk ute på stan. Vi var ju ute på två olika ställen, det 

var mycket folk. 

f: Ja. Du lade inte märke till något speciellt innan, några 
speciella gängbildningar eller någonting? 

L: Nej, ingenting. 
f: När du klev ut och gick till bankomaten eller efteråt. 
L: Nej. J ag kommer inte ens ihåg om det är någon som står före 

oss i bankomaten. 
f: Nehe. Kommer du ihåg hur Palme och Lisbet var klädd a? 

L: Nej, det gör jag inte heller. 
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f: Hur uppfattade du deras klädsel då? 
L: Tänkte jag inte på. 

f: Du har in te tänkt på det här efteråt vad de hade för kläder 
på sig? 

L: Nej. 

f: D u  har tydligen tänkt att han· hade något mörkt på sig i 

alla fall den här .. 

L: Han som sprang .  Men det är också allt. Allting gick ju 

väldigt fort. 
f: Mm. 

L: Sedan var det ju bara massa folk där helt plötsligt. Sedan 

fick vi grönt och så åkte vi. 

f: Men ni hade kommit in i bilen ordentligt då? 

L: ja. Jag och Sven-Erik satt i bilen . när skotten small. o ch 

Helena var tydligen på väg till bilen. 

f: Det har du hört efteråt? 
L: Mm. 

F: Men ni satt inne i bilen. 

L: Ja .  

f: Sven-Erik vad såg han utav det här? 

L: Han såg väl ingenting skulle jag tro. Jag tror inte han 

hade glasögonen på sig. 

f: Ser inte han utan glasögon? 

L: Då ser inte han någonting. 

f: Nej. Hade ni druckit mycket starka drycker den kvällen? 
L: Nej, det var väl mest öl men det var nog så det räckte. 

f: Ni var påverkade av det? 
L: Mm. 
f: Kan du gradera den här berusningsgraden? Var du  ordentligt 

eller . .  ? 

L: Nej, det var det inte, lagom rolig. 
f: Lagom rolig. Är det något mera som du har tänkt på själv som 

du inte sagt förut här , som vi pratat om nu? 
L: Nej. jag har försökt att tänka, men jag kommer in te fram till 

något mer. 

f: Nej. Har ni pratat om det här mycket efteråt? 
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L: Inte mycket alls faktiskt, inte så där i alla fall så man .. 
Ja, frågade då Knutte om han varit här uppe då. Men det 
har inte blivit så mycket sagt. 

f : Nej. 
L: Och sedan just att jag har sagt vad jag tyckte jag såg och 

att det inte var så mycket. 

f: Okey. 

Då avslutar vi förhöret kl 13.00. 

Stockholm dag som ovan 

Lars Hemren 

Krinsp 

I hörbara delar ritt avskrivet intygas: 

A�t::(�$�°"7 
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