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F: Förhörsledare 

B= Bergström 

F: Ja, jag vill veta avseende lördagen 1 mars och det som rör en 

person, det är den här Stig Engström. Kan du berätta. 

B: Ja, det som hände var att på lördag förmiddag någon gång mellan 

halv tolv och tjugo i tolv så ringer Stig till mig. 

F: Till bostaden? 

8: Ja. Och att han ringer mig ' då hade han dess förinnan pratat 

med min chef som heter Ingmar Börjesson och fått veta att jag 

kunde hjälpa till med att tala om exakt när han stämplade ut 

på kvällen. 

f' : Den 28:e. 

B: På fredagkvällen innan,ja. Och anledningen att han ville veta 

det,det var ju då Palmemordet. Och han påstod då att polisen 

och journalister ville veta en exakt tid eftersom det förekom 

olika tidangivelser. Och så undrade han då om jag kunde ta reda .•· 

på det i vårt datasystem. Och det sade jag att det kunde jag 

naturligtvis. Och så frågade jag ak om jag skulle meddela det 

till polisen. Men det sade han att det kunde jag ringa till 

honom och göra det för de ringde från många olika håll. Han 

nämnde någonting om att man ringde från tidningar i Oslo bland 

annat. Han gav intryck av att det ringde från många håll, men 
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det var just Oslo som var ett av exemplen. Jag tyckte själv 

att det var lite konstigt att jag inte skulle, om nu polisen 

var intresserad att få veta den här tiden så tyckte jag det 

var konstigt att jag inte skulle meddela det till polisen. 

Åt andra sidan så hade jag också fått uppfattning från mass

media att det var olika tidsuppgifter och tänkte kanske då 

att det var väl inte så mycket att bry sig om. Så pratade jag 

då också med honom en hel del om själva händelsen. Jag känner 

inte Stig så där väldigt mycket men ändock, jag har varit länge 

i Skandia och han också. Han verkade väldigt,ja, han verkade, 

inte chockad kanske men ändå ganska omtumlad. Jag tyckte inte 

det var så konstigt efter det här. För alla kände väl lite 

grann , annorlunda en sådan här dag. Jag började fråga honom 

lite grann. Han berättade just då att han hade gått ut från 

Skandia, när han kom vid Götabanken så hade det här skottet 

hörts. Han tänkte inte så mycket på att det var ett skott 

utan trodde mer att det var något oljud från trafiken. Men 

ganska snart så vart han ju varse då vad som hade hänt strax 

framför honom.Det han då meddelade mig så hade han alltså 

varit en av dom första framme hos Palme. Jag frågade då var 

det blodigt .. , nej, det var inte särskilt mycket sade han 

utan han låg på rygg och han blödde ur munnen. Och vi vände 

honom i framstupa sidoläge. Då sade jag, var du med och gjorde 

det. Ja, just det, vi var några stycken sade han som gjorde så. 

Så hade jag också hört att Lisbeth Palme hade fått någon skada 

så jag frågade hur_var det med henne då sade jag. Det verkade 

inte vara någon större fara med henne sade han för hon rusade 

ut i gatan ett par gånger och viftade på bilar och sade någon

ting om ''att min man har blivit skjuten''. Så frågade jag honom 

också om han såg att det var Palme."Nej, sade han , det gjorde 

jag inte. Det blev jag inte klar över förrän det var någon 

flicka där som frågade mig om jag såg vem det var" . Nej, hade 

han svarat. såg du inte att det var Olof Palme hade hon sagt 

då flickan. Och då kom jag att tänka på vad den där gumman var 
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lik Lisbeth. Han sade just det där gumma, jag fäste mig vid 

uttrycket. Då var det så, då hade jag gjort klart för Stig, 

jag är inte säker på att jag relaterar i exakt ordningsföljden 

på vårt samtal men jag tror att jag ganska väl ger innehållet 

i det. Och jag hade också gjort klart för Stig då att jag stod 

just då omklädd i träningsoverall och skulle iväg ach spela 

tennis. jag skulle spela tennis mellan klockan tolv och ett . 

F: När kom samtalet sade du? 

B: Det kam någonstans , jag var omklädd, jag skulle gissa att hon 

var ungefär tjugo i talv på tääx lördagens förmiddag. För jag 

var inte jäktad när han ringde så vi kunde spela en stund. Men 

jag sa att jag åker ner och spelar tennis i alla fall och så 

ringer jag dig när jag kommer tillbaks därifrån och så kan vi 

se om jag kan åka in. Jag uppfattade väl inte att det var 

någon sådan där omedelbar brådska att få den här tidsangivelsen 

utklarad. Hur som helst så är det också så att jag pratade 

med honom tre gånger under lördagen. 

f: Ringde h an eller ringde du? 

B: Första gången ringdie han och de följande två gångerna ringde 

jag. Och därför kan det finnas en viss risk att jag samman

blandar vad vi pratade om vid de olika tillfällena. Men det 

var också så att det vi redan pratat om återkom �i lite till 

:, beroende på att jag uppfattar Stig som g anska ,ja, upprörd, 

vilket jag inte tyckte var något konstigt alls. Men hur som 

helst så åkte jag iväg och spelade min tennis och när jag 

kom tillbaks så xaaE var det lunchdags hemma och vi åt lite 

lätt lunch och sedan ringde jag till Stig och sa att nu är jag 

klar, nu kan jag åka in. Och då kommer åter det här igen ''ja, 

det var braför de ligger på mig här och vill veta, och de 

ringer från alla möjliga håll''· Så han gav alltså intryck av 

att det var många som var intresserade av det här. I den här 

vevan så berättade han då också att , han berättade att det 
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var en bil som var nära här. Och som jag uppfattade det så 

var det en taxibilen han syftade på. Men han berättade också 

att när polisen kom, och han sa att de kom väldigt snabbt. Så 

sprang han in efter dom in i Tunnelgatsgränden och motivet att 

han sprang efter det var att han fick uppfattningen att de 

hade fått ett felaktigt signalement på gärningsmannen. Just 

det här med kepsen och trenchcoat. Så sade han •�å var ju jag 

klädd och jag sprang efter dem för att tala om att det var fel''. 

Men han hann inte ifatt dom utan hade väl återvänt då utan det. 

Sedan berättade han då också att han hade ju missat sitt tåg . 

Och jag, dessa tider är jag säker på, det jag säger nu är jag 

nästan säker på, och det är att jag fick intrycket av att han 

senare ringde efter en taxi och åkte hem. Att han sade till 

mig att han fick ta taxi. Men jg är inte hundra procent säker 

just på den uppgiften. Men jag förstår inte vad jag skulle fått 

den ifrån annars. Jag fick i alla fall klart för mig att han 

hade återvänt till Skandia också. Men sedan beträffande den 

här tidsangivelsen. Jag ska också säga det att jag åkte alltså 

in till Skandia då efter att ha pratat med hononom den andra 

gången då jag sa att jag är klar och kan åka in. Och så åkte 

jag in hit och så tittade jag på tiden här och konstatera 

att det var 23.19 då. Sedan ringde jag honom .på nytt härifrån 

och gav honom tidsangivelsen. Och då sade jag det att gick du 

direkt ut på gatan då, stannade du inte och prata med vakterna 

någonting". Nej, jag gick direkt ut. Det fann jag lite anmärk

ningsvärt för att det är ganska vanligt när vi jobbar sent 

att man stannar och byter ett par ord med väktarna. Men det 

påstår han att han inte gjort. Därför menade han att den tids

angivelsen jag hade här den var ganska säker riktig då. Då 

konstaterade vi sådär att det kan ju liksom vara någon minut 

,, senare då, så om det var 23 . 19 han stämplade så var det kanske 

23.20 när han var ute på gatan. Det var inte omöjligt. Men inte 

just så mycket mer. 

F: Mm. Och klockan var rätt hos er. 
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B: Ja, den kollade jag med fröken ur då. Det var faktiskt så att 

klockan gick, våran klocka gick inte fel utan vår tidsapparat 

stod på 23.20 men vår klocka gick xA en minut fel vilket jag 

konstaterade vid kontroll med fröken ur. Och det var därför 

jag också sa 23.19 åt honom. 

och ställde om systemet. Sedan pratade han om varför han hade 

jobbat här på kvällen. Han hade väldigt mycket att göra sade 

han. Och han hade en del som skulle vara klart för han skulle 

på semester. Han skulle ut och åka skidor.Och han hade jobbat 

mycket nu och så eftersom jag sitter på personal så fick jag 

höra en liten vers om hur mycket han hade att göra och att 

han behövde hjälp och sådant. Lite allmänt prat om hans arbets

situation på det sättet. Han sade att han hade jobbat väldigt 

sent föregående vecka också. Då fick jag intryck av att det 

hade varit fredag kväll men det har jag ju kunnat konstatera 

senare att det var det inte. Jag var ganska säker på att han 

hade jobbat även föregående fredagkväll. Men det var ju tidigare 

i den veckan som han hade haft sent arbete. 

F: Får jag sticka emellan med en fråga nämligen när kom han till 

jobbet den här aktuella fredagen och när hade han lunch och 

såvidare. För jag var i kontakt med han Per Häggstrand som 

säger att han stämplade in på morgonen och ut på kvällen och 

ingenting mitt på dagen. 

B: Nej, vi har ju sådana rutiner att vi stämplar inte lunchav

brottet. Vi har alltså en halvtimmes lunchrast . Och vi äter 

vår lunch i egen matsal i huset. Och det normala är då att 

man går upp dit och äter sin lunch A�� och sedan går man 

tillbaka till arbetsplatsen. Och då har ungefär en halvtimme 

gått, så därför stämplar vi inte ut respektive in vid lunch

avbrott. 

F: Nehe. 

B: Utan det är endast om man f�rlänger sedan lunchrasten och går 

ut som man ska stämpla ut. Och det har han inte gjort. 
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F: Det har också sagts till mig att han skulle själv ha sagt 

någonting om att han var ut någonting på kvällen vid 21.00-

tiden? 

B: Det är mer än vad jag vet. Det har inte framkommit i våra 

resonemang. 

F: Nej, nåväl , vi fortsätter . 

B: Så pratade han då också om att han skulle iväg och åka skidor 

och det här gjorde att han, de ringde här i ett kör, han gav 

alltså återkommande intryck av att det var , jag frågade inte 

men jag tyckte själv det var märkligt att de kunde veta att 

han , att han suttit inne med kunskap här. Men det utgick jag 

från att det hade framkommit på kvällen innan. Han gav alltså 

intryck att det var väldigt mycket som jagade honom, han sa 

jag ska ju iväg och åka skidor. 

f: Vart skulle han? 

B: Ja, jag tror att han redan till mig sa Idre. 

f: Idre. 

B: Ja, men det är jag inte hundra på, bara för det har jag ju hört 

flera gånger efteråt. Men att han skulle åka skidor det är 

hundra procent och det sade han till mig också. Att han skulle 

åka som på söndagen det var också helt klart. Men han sa ''att 

jag har ju inte packat eller någonting här, jag får ingenting 

gjort idag''. Han gav alltså intryck av att han blev iA hindrad 

i sina förberedelser för den härskidutflykten. Och att han 

skulle ha semester , det var ju inget tvivel om, det sade 

han ju också, under den kommande veckan. 

F: Han var också borta,va, på semester? 

B: Ja, det var han. . . har han varit ledig under den kommande 

veckan där. Sedan, det var ju så här att den här dagen, man 

följde ju väldigt mycket vad som kom på massmedia och tv:n 

stod på mest h ela dagen,man hade radion på samtidigt ibland 

och man läste tidningar som kom. Men jag var ju förvånad 

sedan att det stod inte särskilt mycket om Stigs närvaro. 
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Till mig hade han gett ett intryck av att han var mycket mer 

centralfigur som vittne än vad massmedia hade uppfattat honom. 

Det vart jag ju klar över. Men ändå fanns han ju då i Svenska 

Dagbladet artikel på söndagen. Och då förstod jag att han varit 

med trots allt men hur han kom dit visste inte jag då i alla 

fall. Men sedan blev det väldigt tyst om honom också. Det skrevs 

väldigt om det här, och det skrevs om alla vittnen ..... 

Jag tyckte det var konstigt att han inte figurerade mer än 

vad han gjorde i de rekonstruktionerna här. Jag var lite grann 

fundersam ibland om jag skulle ta kontakt med polisen. Jag 

tänkte samtidigt att det här kan ju inte vara någonting som är 

okänt för polisen med tanke på att han har ju dels funnits i 

den här Svenska Dagbladartikeln och dels så småningom sedan 

sig över att han så kom hela tv inslaget där han 

inte hade varit mer uppmärksammad. Det gjorde att jag tyckte 

inte att jag hade någonting att komma med, jag kände en som 

hade sett något men den var ju egentligen känd. Ja, vi pratades 

vid tre gånger och sedan har inte jag pratat med Stig efteråt 

om detta. 

F: Du säger att du inte känner Stig närmare . 

B: Jag har va-it på Skandia 25 år och Stig har varit här väldigt 

många år också . ..........  personal så känner man en del folk 

på ett konstigt sätt, man känner dom inte alltid genom att 

man träffar de stup i kvarten och umgås med dom utan man 

känner dom liksom lite .. Och Stig är ju lite annorlunda, han 

är inte som alla andra. Det som jag ju reagerade på också det 

var ju när han sade att han inte kände igen Palme, för det 

fann jag märkligt. Jag vet ju att han varit aktiv politiker 

och jag vet också att han är moderat politiskt. 

f: Att han är . .  ? 

B: Moderat. Han har varit med i moderata samlingspartiet och varit 

aktiv där i kommunalpolitiken och så. Det är sådant som han inte 

gjort någon hemlighet utav • . . .  har liksom inte pratat om det, 
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det har liksom aldrig varit något konstigt med det. Därför 

tycker jag att det var konstigt att inte han kände igen Palme. 

Det är bara mina egna funde ringar. Det har inte så mycket med 

sakförhållanden att göra. 

F: Vet du hurvida han åkte på vintersemester ell er, att han 

åkte på semester? 

B: Nej, jag har ingen, jag har alltså inga grundinformation om 

det annat än att han sade till mig att han skulle åka. Det 

sade han flera, jag tror han sa det samtliga tre gånger vi 

pratade . Så det fördes på tal samtliga tre gånger vi pratade . 

Liksom att journalister ringde, liksom att polisen ville ha 

information och det upprepades varje gång. Sedan så vet jag 

att han var inte synlig här på kontoret kommande vecka. Och 

efteråt har jag kunnat konstaterat han tid redovisad semester. 

Jag utgick från att han varit i Idre , jag har hört sedan att 

han inte varit det men .. 

F: Att han inte varit på arbetsplatsen eller? 

B: Nej, att han inte varit på arbetsplatsen det är helt klart. 

Men att han tydligen inte åkt skidor heller. Men det har jag 

ingen, så där som jag kan stå för. 

F: Ja, det var ju lite egendomligt. Men det är klart att det kan 

ju vara som han säger också. Jag tänker nu närmast på att 

pressen ville veta tiden och såvidare. 

B: Ja.Det jag tycker är konstigt det är ju , det är klart att 

journalister de har ju en förmåga att få tag på folk, . . . .  

hur de fick tag på honom. Han sade någonting om att polisen 

var inte så intressad av honom redan på platsen här på kvällen. 

F: Det sade han också. Och det här var alltså före 12.20 i vilket 

fall som helst som samtalet kom från honom. 

B: Före 12 och . .  ? 

B: Ja, någonstans mellan, om vi  ta till yttre gränser så var 

det någonstans mellan haiv tolv och kvart i tolv på lördagen. 

Det troligaste är att hon var ungefär tjugo i tolv. Jag tänkte 

inte så mycket på klockan, men det tror jag inte. För jag 
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behöver åka till min tennis 7-8 minuter i och jag var inte 

'! på något sätt jäktad. Jag hade klätt om. 

F: Känner du till hurvida man kan komma in i Skandiahuset utan 

att stämpla in på data? 

B: Det var det som var det konstiga här kan man säga. jag skulle 

ju konstatera att han hade stämplat ut på tid . . .  Vi har alltså 

en dator som är till för tidredovisning och så det här för 

dörröppning. Och dörröppning är inte alls tänkt som något säker

hetssystem i egentlig bemärkelse. Det är egentligen bara så 

att vi ska ha våra lokaler låsta. Vi ska stänga de ärliga 

obehöriga ute och vår personal ska kunna komma in på ett någor

lunda smidigt sätt. Det är alltså att betrakta som en nyckel 

som man öppnar dörren med helt enkelt. Och inget säkert säker

hetssystem. Men tanken är att man ska öppna dörren med kortet 

när man går in här. Och vi ska ha möjlighet i efterhand att 

kunna se vem som har gått in i huset med kortet. Fram för allt 

på sådana tider då lokalerna är obemannade. Och när han då 

gått ut kl 2}.19 här och sedan hade han också sagt att han 

gått tillbaka så tittade jag då om han ha de gått in, hur dags 

han gick in igen. Det var av ren änyfikenhet. Men då var det 

så att han har inte öppnat dörren själv med hjälp av kortet . 

Och det här är då ett bekymmer vi har med vakterna här, de 

känner en del, en hel del av våra anställda, känner en del 

ganska väl, framförallt de som jobbar över lite grann då och 

då, och då när dom står utanför så är dom bussiga och öppnar 

innefrån. 

F: Tryppknappssystem då . .  

B: Ja, precis. Och vad jag förstår så måste det ha skett så. 

Per Häggström har ju pratat med mig om det här också och jag 

har sagt att jag vet inte. Men det tycker jag att vakten skulle 

få svara på, om det är möjligt att dom har gjort så. För han har 

inte öppnat med sitt kort. Se dan trodde jag, jag vet inte om 

du är bekant med våra lokaler här Sveavägen 44. 

F: Nej . 

0 
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B: Först kommer man in i något man kan kalla reception och där 

sitter våra vakter. Och där finns också vår kundtjänst. Sedan 

för att komma in i våra arbetslokaler så är det ytterligare 

en dörr man ska passera, skjutdörrar, och dom ska man också 

oppna med det här kortet. Och jag trodde att han hade stannat 

ute hos vakterna när han korn tillbaka. Men jag har fått informa

tion här av vårt folk, säkerhetsfolk att han har gått in genom 

skjutdörrarna men inte ens dom har han öppnat med vårt kort 

utan det tyder på att vakterna skulle öppnat den dörren åt 

honom också så han gått in. Och jag trodde att han stått hos 

vakten för att ringa efter taxi, som jag har fått i huvudet 

att han beställde taxi och åkte hem. Han pratade en hel del 

om det här att han blev så sen att han missade tåget att han 

fick ta taxi hem. Det är den här uppgiften som jag är lite 

halvt osäker på. Men han har tydligen gått in i lokalerna och 

druckit kaffe säger dom. Och det har jag, jag kan alltså inte 

se att han gått in de här dörrarna då. 

F: Och någon annan ingång finns inte som man kan använda utan 

att använda sitt kort? 

B�· Inte om den inte är öppnad innefrån. Per Häggström och jag 

vi har gått runt i lokalerna här och det finns alltså dörrar 

som man kan ställa upp på baksidan. Och har man ställt upp 

dom då kan man ju . .  

F: Det har ju talats om en dörr på Luntmakargatan, så kallad 

cykel .. Det känner du till? 

B:·Ja. Det finns alltså ett antal dörrar på baksidan och cykel-

F : 

B: 

F: 

B: 

stallet bredvid. 

Det 

Jag 

Ja, 

Ja, 

med 

och 

sägs också någonting om larm på någon sorts sådan dörr? 

har hört att någon dörr har alltså stått larmad då. 

fram till 22.35. 

nu är det så att jag sysslar egentligen inte med det här 

larm och sådant. Utan det här med tider, .. stämplas in 

ut och så ska jag betala ut lönerna. Sedan det här med 
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dörröppnaren med hjälp av samma tidkort, den datorn svarar 

jag för. Sedan då överhuvudtaget med vår säkerhet här med 

larmanordningar och och var det är larmat och var 

det inte är larmat och sådant det är våran kontorsservice, 

lokalförvaltningen som svarar för det. Och därför har jag 

väldigt dåligt begrepp om vilka dörrar som det överhuvudtaget 

finns larm på. Dess utom hur dom här larmrapporterna ser ut 

har jag heller ingen uppfattning om. Utan det här är inte 

personalsidan som du säger, jag kan inte, men däremot kan 

jag våra lokaliteter ganska väl och jag vet var man kan öppna 

med det här kortet. Och om man säger så här att kan man komma 

in på Skandia från baksidan en kväll så vill jag påstå att 

det kan man. Men då blir det ett antal villkor som ska vara 

uppfyllda. Exempelvis att man kan alltså ställa upp en dörr 

innefrän och då kan man gå in. Men det är inte alla dörrar 

man kan göra det med. Men vissa dörrar kan man göra det med. 

Om dom sedan, vilka av dom som finns larm på och vilka det 

inte finns larm på det har jag inte klart för mig. Sedan har 

jag hört talas om genom våran säkerhetschef att någon dörr har 

varit larmad på kvällen här under en ganska lång period. Och 

det vet inte jag vilken dörr det är. Men jag har ju gått runt 

med Per Häggström hos oss här och som jag ser så finns det 

ett par tre möjligheter att komma in frän baksidan. Men det 

är inte så där så man bara kommer in utan vidare. Om man säger 

kan man komma in där med hjälp av det här kortet och det har 

han inte gjort. Man kan inte komma in med kortet på baksidan 

men man kan komma in på annat sätt. För jag tittade just på 

vad han hade för på dörrarna, det var bara sådär, 

ja, jag vart lite smått nyfiken på vad han hade, fram för allt 

på dom här tiderna då. Jag väntade mig kanske eventuellt en 

följdfråga också på detta hur dags han kom tillbaka. Men den 

kunde inte jag besvara med hjälp av våran data. För han hade 

inte öppnat då. När jag kom hit .på lördagen då så pratade jag 

med vakterna, och då stod jag endast och småpratade med dom. 
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Jag frågade om dom hade märkt någonting och det konst aterade 

dom att ingen hade gjort. Och eAå ändå hade dom haft både en 

som gick av och en som gick på arbetsplatsen just kring den 

här tidpunkten. Men ingen av dom h ade märkt någonting själva 

annat än då att Stig kom tillb aka så småningom . 

f: Efter 23.19. 

B: Ja, han kommer tillbaka en gång till Skandia. Och det har·inte 

jag klart för mig om han kom in vi a 44 elelr om han .. ,vakten 

hade träff at på honom här efteråt det var ju klart. 

f: Jag har inga fler frågor. 

förhöret avslutas kl 13.55. 

Stockholm som ovan 

E Skoglund 
Krinsp 
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