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§tig havdar att da han liimaar Skandia visar klockan 23. I g, mefl att klockar gick
fel och att räfr tid var ?3.20. I tingsråltten såger han s§ ha kontrollerat når han

liunnade §kandia "for några dagar sen" och förskjuter det hela till :3.20
respektive 23.21.

Riltt Lrppgili skall *nl:gt den ansvarige pa Skandia.

Stig bwättar " ..nä jag trltte på blicken sfu jag 0n man hgga på rygg" cch

'*ti$s*mrnans med l7-fuiga Anna Hage lade de Palme i frarnstupa sidoläge".

Detta upprepar han i lorhör &6S425 och i tidskriften §kydd och §akerhet, vilket
toialt rnr.rtsåg*r ."\nna l-lages :rplgili*r I darern*t så*tr atr mannen lat

St§ uppger dagen efter mordet för AIi Lindholm att han &ån mordplatsen sett en

man på barackens viinsfra sida {mot våiggen täl Kulturhuset)" Han beskriver

§rämen mr* i 20-årsåIdem ach if*rd mörtcblå titckjackå" Detta kan man se från
rn*rdplatsen, rfi§"! också från trapporna dår gm enligt Jeppson ska ha vänt sig om

och titat b'akåt. Inget vittne har beskrivit nagon person vid mmdplatsen som

skulle kunna motsvarä §tig. I elt senare skede uppger §fig att han inte knnde

rrski§a färgen på mannens jacka.

§tig uppger att han frfui Lisbet Falme ffir veta au shytten hade blå tackjacka och

att han forsvann in i grrinden. Då han sedan f*r polisen pekar åt yilket håll $x
enligt Lisbeth sprang och hw &nne erdrgt Lisbet var kladd verkar han i*te alls ha

den atan han sjåIv ha se$ i åtanke. §enne varju igriinden och iford rnörkblå
täekjacka Yarfor berättar has inte for polisen att hffr sjåilv sett en mas i griinden

och koraplenerar med att det var en man i 20-årsåIdern rn*d ta.ytajeans och yvig
friryr eller rnöjligen en mössa.

Srnpunkter

vara X.19"
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Strg uppger ait lran sprirtger efier poliseula fhr am intbnnera oln -iackan. rnen inte

Itir':ner ikapp dern. Detta vertar osannolikt da polisrnannen [.'1as Geclda uppger ätr

han naif*de på en rnan och en kvinna {\rerninelr rned sä}}skapi som ltan

sarntalade rned inlran han spranq uppiiir trappan. Han och ett par kollegLrr står

sedart stilla uppe på krönet "ikanske trettio sekunder" och borde dä r,arit si'nlig
lbr Stig. Stig närnner heller rngentrng orn §ienrinen rned sällskap som l:an borde
lra sett på Lurtrlnakargatarr. Pci[isrnannen Claes Dturleldt Lrppger att han istället liir
at springa rrpp t-ör trappan lörst tn,ckte upp dön'anra tili den intilliggande hissen

f'ör att kontrollera den oclr sedan teig rulltrappan upp och då kontrallerade drverse

prång. .{ven eietta borde Stig krinnat se rtå han kom in rilt LLrntmakarsatan.

Ett rnanligt vittne ska enligt Stig beskriva den flvende En f'or en polis sorn if'ord

stålbågade glasögon I rnaterialet kan inte hittas nåqot vrttne soln Llpp-ser detta.

I detta forhor Iagger Stig till "handlor,sväska"^ vilket bara finns i det signalenlent
Nienrinen lämnar. rnen enli,lt Stig är personen som uppger detta en rnan.

Stig svarar på lraga otr lnannen vrd kulturhusets r,äg_u bar på näcot, "Jag krmde

inte se otn han höll i någorrtins. .lag var lite granna rädd f-ör att personen eventuellt
kunde vara skvtten" ocl-t eventuellt tå tör sig an sktirta tillhaka. Det var jr: dels sa

lån,st avstärd oclr dels så trodde jag inte att det skLrlle ko;nrna något skott". I

raderna darelier beskriver Stig pä nvtt hlrr vittnet sorn talar nred polrsen säger att
nrördaren burit "tLrnna ulasöqon".
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hoblernet rned §tigs beråttelse är att han borde ha upprniirksa,nmats av ett antal

andra vitfi:en, dels niir han nånnade sig rnordplatsen 8107, Björkr**n
i: il ,. tlel5 lur irrrl :ur'r"irr.li pii cersanlrna illarc ti t). J,;,.iffirr i:lt). f rned

flera). Ingen persos karurer dock igen §tig som varande på platsen. Det nårmaste

tnan k«n:ner at sa.la:r rakxagelse at nar lbrst tlcker siu karna r3en

Stig på ett foto so§l en persan snm kommit fram och pratat Det visar sig dock

i'ara

Vånder rnan på problemet och ser vilk* personer §tig k{inner igen blir sv*ret
.leppso:r- [].1 Lrrkrr.rar:. och f l)et gemerrsAnrnii nieri ile tie

,'tclr f'rLrrerat r :tit'r'ii:r. rncrlrrr: akirr*förstnåmnda är att de varit på plafsen

var på platserl utat bara var vid bankomatEn på a*dra sidan gata: och sedan Imr

figurerat i *redia. Kan det vara så att Stig kiinner igen xmtliga från media?

Med tanke på ovan omstrindrgheter bör män kunnä dra slutsatsen att Stig inte varit
nåirvara*de på platsen i den roll som han ger sig sjiilv. Däernot bör han ha varit på

platsen på ett säit scm gör att hi:n kan beskriva Jeppson osh desnes placering inne

i gninden. Om detta kunde han berätta för Ali Lindh*hn re.dan I2.20 den I mars.

Stig säger srg kånna §en Björkman och beskriver denne scm "hög§udd' cch

"mäkbart krusad" som åir helt iv-årtemct h*r andra på platsen beskiver honom.
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Stig berättar i forhOr. 'Jag fortsauer cch lite gårspnnger framåt och då ser
jag en persan sorn ligger på rygg med fottema åt det hållet varifrån jag kom*letr"

och "Flickan tar pulsen osh vi två andra ftirsoker och få den htir perscnen som

visade sig vara OIcf Pakne i fiamstupa sidolise fär att

blodet skall kunna riana lrndan". Samrna uppgifter lannar han i SvD 860302 och i

tidskriften §kydd cch Sakerhet

lletta är raka mcfsatsen till vad Anna Hage rrypger. Hoa är helt såker på att offret
furst ligger i något. sorn liknar frarnstupa sidoli§e, rncn att han sedan vainds på

rygg tar att de ska kunna ge honom hiitrtkornpression.

I nfrlltc'r J;.lt'cttt,rt .rrt "[)c 111',;r;radc rr llle*.tlt'r":t;.r'ii i.,cl, rttsarJe

fram till den på rygg iiggånde mannen. Han kan inte s,ige åt vitket håI[ hmvudet

pekacie. Han vånde mänen med andras f*äp i framstupasidalage

§a;rlt tog ptrlsen". I*tressant år dock 
"r I uppger att han seqJan ger uff"ret rnun

:*ot-mun-metode* vilket torde vma sv&t om denne ligger i framstupa sidolage.

§tig b'enittar kir att de två forsa polisema som kom klcv ur sin bil och ställde sig
tramfur denna verpå Lisbet Falme springer fram och ber att en arnbulans ska

k*mma. Hur kan han veta detta? Har det frarnk*mmit i media... ?

- 

beriinar art Stig srikt l"onorn Str{}irr l. c;r I i l{] och ve.ar r,cta

nät'ltal Iartrnat SkarrCrir da dct ringiic badc ti'an irolrsclr *ch rnctlia. Ilur skull;
rlessa l:a ratt tft,{ pa Str!..'

berätfar a$ Stig i deras sarntal 860301 såger att han sprungit
efter polisema för att de hade felaktiE fått signalernentet på honom istållet for på

giimi*gsmannen, men det var ju efter språngmarsehen hän hörde polisen få det
fel alitiga signal ementet.

På sid 5 fra*rkommer att Stig skulle ha giort en jarn{brelse av skottet mot Lisbeth
och au s§u:a mot ett os§tdigt djur. "På något sar skulle detta skotr ha varit
ol":ehagligare ån skottet mot Palme"

§#.lsg ville ann*lo mig till prlisnrcsnne n d"i*te s$n wiirds*:"), ffre n :;om vittne.



§tig upprepar på nytt och han korn fram tilt en rnan som@
även sagt i §vD 86030: och i forhor 86042s, vilket motsägs av Ånna Hage.

Ffan tittar på klockan t"ör att veta hw brå$orn han har tiiitågetjtan uet dosk nre
när tå$et går. ivar finns uppsiften att han i*te ver nåir tåget går?j

I berat:ar i iirrlrr:r,itt r,,'irsrtr,,n- t.la tra,, i
hi,r'd ;tr ikrrn" :is','fi:iniJf i Ir*lricrr ;ra plrtr


