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I)atum: 2018-10-i8, kl. I I -18

Hördperson,f
Plats fiir ftirhöret: Polisstationen, kommunhuset i

Förhörslcdarc: krinsp Sven-Åke Blombergsson och krinsp Peter Steude

Anledning till ftrrhöret :

I har innan fiirhöret infonnerats om att liirhöret spelas in på band och att en

sarnrranf'attning görs i e{terhmd och att hon därelier iör fiirhöret uppläst liir sig lor ett
godkännande. Ijudfilerna kommer att sparas.

ombads berätta lite om sig själv och hon att hon är och är {ödd

och Hon har

utbildad vid . Hon har även Iäst på

i det privata näringslivet hela sitt liv ach de sista 15 åren som

I är även

har bott i Iärskild och harJ

ritt.r ät,e" rn"r, , §t),relser p3§soingsnivå. På sin fritid sysslarl med!
och hon är oerhört intresserad av ilket hon varit hela hennes liv. Hon lvssnar
varje dag

Iuirr@ti1il.knappastvisstevernolofPalmer,ardåhoninte
bodde i Sverigc undcr den perioden.

Ibcskriver sig själv ro* .

«ietta har tydligen

Anledningen till ait flyttadc hem till Sverige

r

flyttade hem var henncs

upplevde att det svenska sarnhället hade fiirändrats på de l?
När

år som hon bott i

'1,

samt utbildad

vad hennes foräldrar arbetade med och

är
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illfråga.s när Stig bngströrn kom in i hennes hr,'och hon up;rgav att hon lärile

lrekanta var kan irrte nrin:ras vad hans hustru heter i

fömarrur ure;r hon är

-'

i Stockholnr. Stig har tidigare

Flan var där fiirlovad med någon som inte l'et venr

ouh uppvuxcn r Indicn och lians täräldrar.

hade gått en lång utbiklnirrg fiir dctta
Hcnnes konstndrliga egcnskapcr fick är'cu hcnncs äldsta son Strg. Ilan var m1,'ckct

skicklig på att rita och måla sarnt teckna. Stig hade en lillebror som hette

Familjcn stannadc

I krcskriver Stigs fbrälclrar sorlr f antastiskt trcvhga och unricrbara människor. I Icla
tamiljen var r,'äldigt hannonisk och det var eit fint tiirhållande mellan dern.

NrirJt'äfi§§jl],]g*liirä1t]ranrapreeiskr'rrnmiln"',fcrehtlehaele
byggt en vrlla i Båda söncma boddc hcmma.

B'"n
ar att hon fått hiira att Stis var

llon har

intc heller Lrppfaltat att Stig haft något polrtrskt intresse stigs intressen var lirtognrt-errng

r-.lcli han \rar eu skicklig {irtograi
Det som scdermera hrinde Stig är ftrJ ohcgripliE.

I uppga!' att Stig och skickades hem tili Sr.enge {tir att gå i glmnasiet vilket
gälldc alla barn till och det var vanligt att rlan då

uppgav attloch Stig rar rnycket olika och hon hade upplattnirrgen att d

't

ommer hon från en

kiinna Stig gcncrm gcmcnsamma hekanta tich hon trur atl clct r,ar i b(irjan av 1962. Dcn

det är.

Stig var en r,äldigt vänlig och cmpatisk person. l-lan verkadc harmonisk. Stig är född

' \',J .l.lei. ningerr uppgar. f ,rt ht,r irrte sa,:t så utan hr.rn rrrclatls au hon int sctt I
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var mcd vid ett

skaj. tyckte dct

menar att Stigs

klassmötc f och Stig gick omkring och hälsade och hade

var anmärkningsr,ärt att Stig nästan inte hadc nåpga kon-rpisar.

utlandsvrstelse kan ha påverkat detta.

H

uppgav att

;av alt Stig tyckte om bam och

och attf hodde utomlands så hade Stig

besökt §tig var mycket lörrlust i och Stig hade

v att hon har

pratade med. tror att Sti

Ivillbctil att Stig hade

fick sedan berättat fbr
trodde att Stig

Sri

. Stig pratade crrn det som hade varit r:ch upplattning är att hadc en

Scdan sadc Stig under samtalet "- Vet du vern

Skandiarnanncn är?". svaradc att hon inte visstc detta. Stig hade då bcrättat att dct
r.'ar han srlrn åsyftades- Stig sade inget om mordei men haele beråttat atr han jobbade sent

på k.ntoret Ihar e@ ragtitt -Lrg.trirry§rl trrpp*, 
".hjag är fiirst framme"

I fick senare veta att Stig var skild. J frågade Srig undcr samralct

tbr honom och var han bodde varpå han svarade att han bodde r en våning

hade tiågat var och Stig hade sagt att

Stig hade under sa:ntalet berättat att han

hadc tråeat om han som sionär klaradc sie och minns idag klart att Stig

Stig berältadc även fir vilket gjorde ftinånad
tillbaka i Stigs lir,. Strg fiågadc hennc

Nå dagar senare

och garnla tidcr och bcskriver dessa som

t

Skandia och clärför gått i pen.sion tidigarc.

r om mordet på Oiof ffie I upplevcie
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detta

dokument.

att hc;n hörde på samtalet med Stig art

I uppgav att hon blev uppringd av fiirfattaren '['omas Pettersson och detta var 25 br

efter mordet på Palme och det var genorn honom som hon fick reda på vem

Skandiamannen var.

I våras ringde en journalist från Expressen som ställde en rnassa frågor om Stig som hon

bcsvarade kort. Det var genom honom och T'omas Pettersson som hon fick reda på att

Stig var död. Tomas hade lor berättat att man frinur t,i*I
Joumalisten från Expressen hade sagl att Stig

uppgav att Stig

lade med när de {iirst träffades och hon uppgav atl han läste

Efter tlet att Stig tagir student"n ufvid
arbetade han på

Narf och stig träffades bodde non I.
att hon träffadc Stig höstcn

varje vecka.

helgerna.

brukade åka ut till Stigs

I tillfrågas om Stig hade antlra jobb och

iil nct itats på en reklambyrå. Hon vet

Efter reklambyrån måste han ha komrnit till

träffades de

pa

hon uppgav att han direkt efter att ha gått

inte vilken byrå.

t

sedan manga år.

I I påpekar att hon

Skandia och det var efter dct att

Stig
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och gifte sig snabbt.I känner inte till någon

arbets gi vare florutom rekl ambyrån.

ffi**oJ nlihåg. Hon vst inte när tlut var men clet va

gglag1ggp-nsa"I aft lgnlinrgkänner till hur Stig lärdcII =--- när han studerade där. Hon vet inte
vacl han studerade. flyttade sedan till Stockholm och de två fick kontakt igen.

har funderat p-ålilket sätt som Stig kom att lära kiinnaJ och hon gissar att

med Stig. Detta är bara gissningar

&ån

De som och Stig

På &åga uppgav

-'

att Stig aldrig pratade om tidigare skolkamrater.

På fråga uppgurf att cle intc hade några gemensamrna kontak
de arbetat där vid olika tidcr.

f tillfrågas vilken a«lress

I rilllrågas vem som var Stigs bästa vän och hon uppgav att han inte hade några.

I tillfrågas om Stig idrottade men det giorde han rnte. Han var inte heller aktiv inom
fiircningslivet och var inte med i någon klubb.

I vet att Stig giort värnplikten men inte var. Det var inget de ralade orn och hon har

aldrig sett Stig med något skjutvapen och intc hcller Ftrat något om det. Han var inte
med i någon skytteftirening.
Stig hade intc några rnilitära vänner.

om hon kan

uppgåv att Stig
kan intc svara på orn Stig

På fråga hur Stig reagerade

rviIItydliglpåpekautt@?någcrnvåldsamperson.
Stig hlivit arg på någon ellcr något. Det fanns inte i hans grundpersonlighet någon

aggressron.

I-

men hon minns inte vilkcn adress det var. Det var en

extra ftir att få ihop pengar. De bodde dä

och Stig körde taxi

,[

har aldrig sett
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I till{lågas hLrr hon u eyde hus Sti skiitte sin ekononri och hnn uppgav att ht-rn

intc Ievdc dct alls

På lråga uppga\ att hon aldrig träflat och har inte heller

I tillfiågas när St,g jord.l11, 9!!fru,, ,ppeor 
"tt 

d*t dorde han redan när horr

iänd" kännr honom.

vet inte exakt när Stig slutadc ! i,l I Stig har intc pratat om någon person vicl

}rn*n att hon lardeJ frT"rIoch etet kan vara så art

gick pri !
bcskrivcr Stig sorn en lättsam. utåtriktad person och som var omtvckt av dcm dc

iffirie,rch ! kan clärfiir inte fiirsta ätt han inte hade några r,änner

I tillfrågas orn Sti

innan han började vid

l

V

pratat mcd hcnnc i tclcfon.

På lråga ullpga\ f atl hrn och Stig ,n,

I känner- inte till uuo I och stig pratade om per telei.n. stig hatle inte
nämnt Skandiamanncn i samtalct lor det hadc han kommit ihåg.

L berättat oir han gjurt något I nrellan tiden e frer

och hon uDpsåv att hcnncs dår'arande

E.ngström nämnde att Stig
Stig har aldrig själv nämnt dctta till
bröt sedan förlor nrn{ien.

Stig skullc ha varit ffirlovati vitl clcn ti<icn och

titlfiågas om hon hört talas om

int'ormeras om att Stiq ar[']etat !rd
cch hon tillfrågas on-i hon h(irt talas om dcltit och hon svarade "- absc'lut inte."

Avslutninssvis tilltråg"tI orn clet är något hon r.ill berärta och som förhörsledama
borde ha frågat om rörande Stig och hor.r uppgav att hon nu har läst i rnedia or"n Stigs

ggP.tlpå kvällen då l'alme mördades och hon ty'cker det är märkligt att en person som
r:lle r,'eta att Palme skullc gå på hio och komma ut scnt på kr,'ällen och

I tillfiågas om hon känner igen

känner
Sveriges Radio och hon

namnet som sådant men kan inte namnet till någon person.I
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samtidigt ha rned ett skarpladdat vapen till kontr:ret och gått ut med det i fickan och
dessutom halvfull.I frågar sig om elet är rimligt att man kan gcnomlora något

sådant då.

I ser det hela som o§§{igt med den person som hon och flera andra under hennes

p.""4 i Stigs hv kände.I uppgav att personcr kan ftirändras och att det i detta tall
måste ha skett en radikalisering.

I fär en srsta fråga hur hon upplevde hur Stig var rned sanningen och om han kunde
gdtu *n historia och fara med osanningar och I nag.r ffirhörsledaren om denne

menar orn §trg var absolut inte var det.

att det

Förhöret avslutas kl. 12.48.

Förhöret nedskrivet av Sven-Åke Blombergsson

DELCTVNING 2018-l l-0-§: Undertecknad ringde uppl och läste upp fiirhöret och

I godkände firrhöret efter en anmärkning r,r* f,nnGä fotnot på sidan 2.

3+[qL,\_
Sven-Åke Blombergsson
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