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Datum: 2018-l l-15. kl. 10.03

Hörd person:

Förhörsledare: Krinsp Sven- It krinsp l)eter Steude

Övri ga närv'arande : Chefsåk lagare K ri ster Petersson

Förhörsplats : Internati one I I a åklagarkammaren, Hanr 
"-erkarg,atan 

25 A. Stockhol m

Anlcdning till ftirhöret: Komplctterande förhör angående Stig Engström. Förhöret är
ll

nummsr fem i ordningen.

I har informerats om att ftirhöret spelas in på b;urd och art liirhöret skrivs ut i
efterhand och att delar av ftjrhöret kan komma att dokumenteras som dialogfiirhör.

nnau'fiirhörel1,-ili nform-erat s-om-ffiän-doftirbfr-det"öerrhöif-iif -*-

- -"sedan-tidigaremedveten-om-innebörden'av-dctta

Förhöret inleds med att Peter Steude informerar de faktiska

omsttindighclerna som finns i utredningsmatcrialet och då angående fakta om brottct.

vittnesiakttagelser, fakta om Stig, lördagen den I mars och Stigs egna uppgiftcr samt

Stigs uppgifter kopplat till vittnen.

Krister Petersson vidimerar uppgifterna och infcrrmerr.I om att det inte går att

åtala Stig eftersom denne är död. Ilon upprnanas att om hon har uppgifter som kan kasta

ljus över utredningen så kan hon berätta det under ltirhöret.

Sven-Åke Blornbergsson informerurl om den hjälp som polismyndigheten kan

erbjuda brottsoffer och viltnen.

Iritlfrågas om det iir något som hon nu vill berätta med anledning av den

infcrrmation som hon fätt om utredningsläget och hon uppgav att den informationen som

hon tidigare liimnat i lorhören stfu hon fijr och hon har inget annat att tillfbra. I Ion har

sagt allt som hon kan komma ihåg.

I suller sig frågan om det nu var Stig som giorde dena hur kunde han då känna

till att Palmc gick där utef J menar att Stig inte heller gick med ett vapen och

han hade inte något vapen hemma. l)etta är hon helt s?iker på. Om han hade ett vapen på

Skzurdia keur hon

att skjuta Palme.

inte veta. svårt atl. firrstå att Stig skullc kunna riikna ut

informeras om att Stig kanske inte behövt riikna ut detta

utan att det kanske var en slump att det inträffade.

tycker att det iir obegriplig;t att Stig skulle ha gjort detta.

U

att hon inte har någon mer infbrmation som berör detta



I tillfrågas om hon tidigare haft fi-rnderingar om Stig och utredningen men det

har hon inte haft. Hennes miru:resbild av det som hlinde den kvällcn var att Stig ringde

hern och berättadc att han var på väg hem men att Palme hade btivit skjuten.I
satte då på radion och efter det att Stig kom hem vid I -tiden slog de på Tv:n. Stig

berättade an Lisbeth sagt "men ser ni intc att det är Olof Palme?". Stig berättade även

då om sin rörelse in på'l'unnelgatan.

Irillfrågas om Stig på natten när han kom hem berättade om sina eventuella

livräddande åtgarder på platsen och hon uppgav att det var två tjejer där som var

undersköterskor och de hjälptc Olof Palme tror hon.- Iär en direkt fråga orn

hon har någon minncsbild av att Stig berättat att han vidtog några åtgiirdcr lor att hjälpa

den s§utne m:ilrnen på gatan och hon uppgav an hon inte kommer ihåg detta nu men

hon tror inte att han gjorde det for han hade inte sådana kunskaper.

{i nlbrmeras'om.att.Sti

----han.diskuterat-sin -hjälpinsats med-henne-då-han-kom uPPBav- -
-det iir möjligratt-han-berördedettå"dcnAet-iir ingElsom hdn''iää§-kT-ffimET-iliå9.'Offi- -

han skulle ha berättat att han gjorde hjärtmassage skulle hon ha kommit ihåg detta.

I informeras om att Stig uppgett att han gått en ftirstahjälpen kurs på jobbet

men dct åir inget som hon har hört.

fru.

uppmanas att berätta om sin sYn

inte var'Jänepositiv" då de var
jobbig och i synnerhet med

f)e var inte bästa vänner. När de umgicks var det i samband

med fiidelsedagar och då friimst närI &llde år.

På fråga om kontakten upphörde mellan Stig och hon att det giorde den inte

! visade att han inte gillade Stig men

visade det.

uppgav att anledningen till att hon och Stig skildes var att han höll på att

Stig kunde övertala av henne och det

gillade inte På fråga nåir dctta var uppgav hon att dct var på 90-talct.

På fråga hur relationen var mellarf och Stig fiire februari 1986 uppgav hon att den

har varit "halvdan" hela tidcn.

Srig forklarade aldrig anledningen till clen dåliga reiationen med!.

På fråga uppgav Iun hon inte har sett motiven på de vykort som

till Stig. I vart fall kommer hon inte ihåg dessaJ informeras om
! skickatte

onI
berättat att !skick ade rykort med solnedgnngar till Stig och att det fänns en symbolik

inte ftjrklara på vilket sätt han

r!

till det men det k2inner hon inte till

informeras om att fiirhörsledama lorhört

relationen mellan och och

på relation. uppgav att

som personer. Hon tror aft



Hon tilt{iågas vad hon känner till om familjen I men hon har aldrig hört talas om

m-§:äT":ä;:::§t;ä::'lTH#,lH"T;:li,T;ä:;J',
sedan rill ffsel i början av 70-taler så av den anledningen umgicks de inte så mycket'

I vet inte hur länge de bodde i Bryssel.

namnet.

Itillfrågas hur deras ekonomi var under 8O+alet och hon uppgav att den var

I
"hyfsad" och dct var då de byggde hus

Derhar-h"ari-haft -sedrmb-:irrrdömen 

" 
Sti§här'inte FcTättet?että-ola li hö ir*

uppgav att han inte hade sådana insikter

På fråga om Stig fiek

lfrågas om Stig var ony'kter när han kom hcm på nattcn men det har hon

inget minne av mcn hon har inga misstankar om att han skulle ha druckit en flaska

whiskey denna kväll.

Itillfrågas orn hon idag minns vad §tig sade till henne i teletbnen niir han

rtrg,t" h-*e från Skandia ca kl. 23.45 och hon uppgav att Stig berättade att harr varit på

väg till tunnelbanan och hamnat vid platsen och att det var Palme som var s§uten'

sade åt Stig att han skulle skynda sig hcm ftir att de skulle åka till Idre dagen

därpå uppgav att de pratade med varandra tidigare under kvällen och det krur

ha varit vid 20-tiden Även då sade hon åt Stig att skynda sig hem för att packa. l)et var

Stig som ringde henne då. Stig berättade då atl han var firsenad'

I informeras om att hon i tidigare ftirhör uppgett att de inte hade någon kontakt

Tiä- oer kvällen men hon uppgav nu att det hade dem. f'ppgav att hon

inte åir 100 % siiker på att de hade kontahl tidigare under kvällen. Hon minns att hon var

arg på Stig som arbetade över.

'[



f tillfrågas om der kan vara så atr hon åktc in till Stockholm fi;r an hämra Stig
denna natt men det har hon inte giort.

I lon var vaken när Stig kom hem och hon satr uppe och väntade på honorn ft}r att höra
vad han hade varit mcd om, Hon hade ävcn hört om mordct på radion och det var ftire
det an Stig kommit hem. Stig kom hem vid I-tiden.

f tillliågas hur Srig reagcrade på det faktum art det var palme sorn blivit
skjuten och hon uppgav an han var allvarlig men grät inte. Han var intc upprörd.

f kommer intc ihåg mer.

På fråga vidhåller de uppgifter som hon tidigare liimnat att Stig uppgetr for
hcnnc och familien han sprang cfter skltten.

ll

hon visste inte då till vem.

I har inget minnc av att tle redan på nätten bestärndc sig Iör att skjuta upp
resan en dag. Det blev inte så viktigt att åka jusr då.

f tilltiågas om Stig på lördagcn berättaile ltir hcnnc vad han skulle eller måste
göra som giorde att de inre akre iväg pä lördagen f vet bara att Stig satt i sin
ateljd och ringde. Efteråt bcränadc Srig att tlun,ingt tiliGska Dagbladet. Han ringcle
scdan till poliscn men hon vct inte vilken tid.

f iliågasattc Stig med anlcdrring av atr resan sköts upp då en hel skiddag tbli
bort men Stig tyckte der var bra att de inte åkte just dcn dagen.

ftillfrågas hur Stig var under vcckan i Idre och hon uppgav att han var
ovanligt lugn och de pratande inte särskilt mycket om mordet. De iikte skidor i
backarna, hffrdlade och lagade mal och hacle det trevligf. Hon upplever vcckan som
trel'lig. Stig var inte på något sätt uppjagad och hon krinde inte hcllcr att han var
annorlunda.

hur hon under den I mars 1986 och hon
uppgav att Stig var mycket i telefon och var mest uppe i sin atelje och
Ilon dagen

friltfiågas hur hon tänkte och kiinde när hon tick reda på aft Stig kontaktat
Svenska Dagbladet och hon uppgav atr reportrarna ville komma ut rill cieras hem och tlå
sade hon till Stig "att hit kommer ingen journalist allra minst mcd en kamcra,,. Hon villc
inte att deras hus skulle hamna i pressen. f)etta var hon väldig1 bestämd om.

I

V

sig'och'ring



På fiåga uppgav f aft hon inte minns exakt hur bilresan var titl Idre men hon

tror att de lyssnade på radion och stannade någnnstans ltir att fika eller äta. Hon vet inte

var de stannade.

frillfrågas om hon sett Stig hantera något vapen hemma men det har hon inte

ei*t. I"t. heller i något annat sammanhang. På fråga uppguul att de inte hade

något kassaskåp hernrna i villan. Hon vet inte om Stig hadc ett kassaskåp på jobbet.

Hon har aldrig sett att Stig haft något hölster och intc hcller någon ammunition.

I'å tråga rppgurlafi Stig hade 1 stycken handledsväska och den var brun. IIan

hade inte den så många år.

På fråga uppgurl att de inte liimnade in kläder på kcmtvätt.

fr har-inget-minne av-att-Stig berhenne tvätta-kläder på lördagen den I mars

I tillfrågas vad anlcdningcn var att Stig kontaktade Svenska Dagbladet och hon

uppgav atl Stig hade ett sjukligt behov av att bli bekräftad. Stig hade ingen bekant vid

SvD.

Förhöret tar en paus kl. 11.23.

Förhöret återupptas kl. 1 1.29

ett foto fran SvD den 2 mars 1986 och hon uppmanas att sc var

fcrtot iir taget. I uppgav att det kan vara från deras kök.f kåinner igen

bordsduken och hon menar att fotot åir taget i deras kök. Hon krur dock intc minnas

själva besöket. Hon kanske inte var hemma då. Hon har inget minne av att hon medvetet

liirnnat hemmet mcd anledning av att journalisten skulle komma dit.

li
n

Enfbrmeras om att Stig var med i Rapport i april 1986 och hon tillfrågas om

hon var medveten om att han skulle vara med i ett inslag men det kände hon inte till

Zturevisasiilmen som visos./rån en laptop.

I har inget minne av att hon och Stig tittadc på inslaget på kvällcn då det

siindes.

It ar ingen kiinnedom om att Stig intervjuades i tidningen Proletiiren i februari

'tr

1991 . Hon kåinner inte heller till an han intcrvjuades i tidningen Skydd och Slikerhet i



maj 1992. IIon tillfrågas om Stig visat henne någon tidning där hau: lorekommer och

H iion uppgat,"nej abx,lut urU

I Itirhöret som hölls **d Iden 25 oktober 201 7 berättade hon att hon

uppmanrtJ alt {brstiira Stigs dator efter dennes bu.tg*g.f tillfrågas orn

anledningen till denna uppmaning och hon uppgav att det i dalorn lanns saker skrivet
om vad Stig qvckte om hcnnc. Dct visstc hon.

sadc han troligwis vet ingen person som tagil emot information liån Stig

som handlade om henne eller familjen. fhar ingct belägg lbr att Stig skrev

brev om heme utan hon gissar detta

I forhöret som höll.s dcn 7 scptembcr 201 7 uppgav hon att Stig

--_*=-I 

-rppmanas.an.utvcckl 

a dettai,dagens'fiirhör, - *

f iirhör.sledaren.Ii).serrEp.sr1*ckeI-JiiinJörhdret.

att när de'bodde

Det var då hon ringdc som var hcmma hos dem.

Det var inga speciella omståindighetcr som utlöstc detta utan dct tanns i Stigs huvud

Stig kunde lora

Niir de hade flyttat isär och bodde

I tiilfrågas vad hon minns tiån det sista samtalet med Stig och hon uppgav at1

hon inte kommer ihåg om hon pratat med Stig eller om hon hort detta rnen Stig hade fiJr

avsikt att åka ned till hadc hus

diir. Stig skulle å{<a ned dit lor att fira midsommar hos en bamdomsvåin vid namn

Stig skulle tika tåg dit men

I,illfrågas om hon vid något tillfiille var inne i Stigs lägenhet efter det att han

gått bort och hon uppgav att hon var inne medloch hämtade några glas som hon

ansåg ha rätt till. Hon var inte inblandad i dödsboet utan det rarfscrm rog hand orn

det.

(/

tillfrågas hur hon vet att han skrcv sakcr om hcnnc och hon uppgav att det



I tillfrågas om slåikten som Stig bodde hos efter dct att han kom från Indien

och det var somrarnå. Syskonen

hade i sin tur bam som var kusiner till Stig. De umgicks med kusinema. Jumgicks
myckcl mcd

Stig hade en

I
moster vid namn Diir fanns ävcn

På fråga att hon inte känner till att blev fiirhörd i tingsrätten och

i hovrätten. IIon vet atl han var på polisftirhör men vet inte vad han där sagt'

På fiåga uppgavl att Stig var högerhänt'

I informeras om att Stig lorhördes den 25 april 1986 och upPgav då fiiljande i

-..-e.n- d ial o gfo rhör-p å- s i d

' -41:-l'år jag bara'fråga;tlu-sageratt'tlu-åkte-på'semesteren vecka'e'ftur(tt: vart åkte-du*"-'-

då?

E. ,lag åkte titl ldre och var borla, vi skulle.iu egentligen ha åkt med detsamma på

lardagen, min hustru som tycker ctt allt som har med sånt hcir och göra ar ttbehagligt

hqcle i princip.forbitttlit mig utt höra av nig till polisen med motit'eringen atl du har

inget nvtt att tillfira."

tillfrågas om det iir rihigf det som Stig sade i lorhöret och hon svarade ja på

det. tillfrägas vad hon anser aft Stig redan hade tilltö* utredningen och hon

menar att det Stig berättat lor henne hade hon själv bedörnt an det redan var tillftirt och

att Stig redan bcrättat det fijr poliscn. Hon har aldrig haft cn tanke på att Stig skullc

kunna vara delaktig i mordet på något satt-

Itillfrågas om Stig på natten när han kom hem uttryckte något missnöje

;".*"d. polisens arbete men det kommer hon inte ihåg' Hon har senare hÖrt att han var

missbelåten.

I informeras om att Stig herättat att han hlivit ignorerad av cn polis vid

IilG[-tt.n elter dst att Stig återvänt fran gråinden och det har hon hört Stig säga' I ion

vågar inte säga om Stig sade det redan ftirsta natten'

Hon ntinns att Stig pratat om att han tyckte att det tog lfurg tid innan polisen kom' Om

han sade det till herure på natten cller dagen efter, den 1 mars, minns hon inte'

I,itlfrågas hur det var med Stigs brukande av glasögon och om hon kan ange

"ar 
ft* UOt:adc anvåinda glasögon men det kan hon inte säga' Hon har sett att han har

glasögon men hon kommer inte ihåg d.r.Iuppgav att anledningen till att hon

11

tr



inte minns glasögonen kan bero på att glasögonen hade metallbägar och gav därfiir inte

något markant avtrYck.

Avslutningsvis tillfrågat Jom det är något hon vill fråga om elier berätta med

anledning av vad som sagls under itirhÖret och hon undrar vad som nu kommer ait

h2inda, [{on informera§ om att just nu finns dct intc andra g2irningsmän än Stig' Detta

innebilr att han kan komma att hiingas ut som giimingsman och att det iir diirfbr som

InufårtchansenattberättadethonvetIuppgavatthonintehar
"åg"t 

,tt b.rätta och hon tycker att allt tir obegripligt. Ilon menar att hon själv inte har

något att dolja och iir lika angelägen sorn utredama att man skall få tag på Palmes

mördaue men hon har svårt att tä till sig att det skulle vara Stig'

-!*l* !{r!trt-,r,. .rr '!*'

ln
IU

-!-örhöret 

avslutas kl.-I 2. ll'*

Den 16 november ZOtt rinUcle Iill undertecknad ftir att berälla mer om Stigs

sliiktingar
Hon uppgav att Stig hade en kusin vid namn åir gift med

en in vid narnn . Iln kusin hctcr

P
som iir gift med

v att som Stig skulle hälsa i Kalmar heter

i förnamn

o
Sven-Åke

Dclgivning 2019-0I - I0: fick forhiiret uppläst lor sig vid ett

personligt besök hemma hos henne. Nän'arande var undertecknad och Peter Steude

Igodkände törhöret utan anrnärknin gar

varannan som Stig
som iir gift med

vars man inte lever idag. En kusin heter

Sven-Åke Blombergsson
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Polismyndigheten
Avdelningen {iir särskilda utredningar
Sven-Åke Blombergsson

IJL

Samtal med

Steude.

H Vid besöket

€ otAA S - d 7 - f

Datum

2019-01-t I

Dianenr (åberopas)

l5 november 201 8 vid ett Per-
och krinsp Peter

åir och hon att

PM 1 (l )

pffiEssem

var

vem
nu

Sven-Åke Blombergsson
Krinsp

I
37

I tillfrågades om hon hade några handskrivna brev efter Stig men det

hade lrurt irtte.

På fråga uppg*u[ att Stig blev kremerad liksom hans bror' Stigs {iir-

äldrar åir kistbegravda.

I berättade om sitt gamla intresse liir hiistsport och vid samtalet om

ä-om att hon haft en katt scrm hette "Skruttan".

norTasenare

PM 190: 1 1 §artal 6ed Marger€la CG


