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§åarmstedt k*mm*r här n*dan *ä kallas för Gia.

Ma**stsdt är ei*igare hörd de* 5 augxsti 198? ccir hon känner lill att även

detta f§rhrir i*gar i fri:::xder*ökningen av mordet på statsmir:ieier SIof Falr**.

Gio *aderråttås sm att hcr: ska horar fortså{tsingsvis fbr att & frx.rn

förtydliga*de$ om vissa omsläsdigheter leråxg henne *cb Ålf §*erströr:r
förehavaaden vid tid*a fbr mordct på 01t:f Palme sämt ätt h*n *ivel: ska höräs

orn :rågra nya tillkomr:a rrastiiadigheter *eh p*rso**r.

lxledaiagsvis b*råttar §io, att hen drabbades av e* tragedi tr}S? när he**es
vilia braa* ner i §o1le**r:a och att två av hennes barn cn:kr:m i bra*den. År
1971 hosl i koatakt mcd Alf äaerstrcm i sxn:baad rned att han detla år
farlorade två av sina barn i samband med e:: flygolyeka sm&tbr §ig*aa. Frir
att ffi läe kl*rh*t i hur Ålf Enerströrn fu*ger*r, vil] §io berätta cm vad h*n
kå*n*r till *r:r fiygolyckan dålr E*ersr*ms bara omkora. E*erstrcm och hans

dåvararde *ustru hade vid tillfiillet vista* på *1ika adresser. §nerström hådr

bcåt dåvarard* bxstrun *tt kamma till trakten av §igruna f$r att hiiråta banrn.
Hsstnå* had* vågrat de*a nred påfö§d att §n*r*trcm tägit med bamen i
fiygplaaet. §et v*r ett s.k. sjöflygpla* s*sl strax åftsr startes få* rnatorhaveri

#h stoffåt. Bare*rl faljd* m*d flygplå*e, §er i djupet *eh drxnknade, §ted&§

Enerstr§§l krnde x sig ur oeh rädda sig själv" Enerström k**: efter
katastrof*n att b*s§Ila si:: hustru for aa *?irorsakat banl**s död. Eaerström
förklarade sig rjälv helt os§ldig til§ k**str*f** och raerade att dåvarands

hlistnrn var alsvarig. Enerstriirä v&r ej m*tBglig fcr argrr:r*:?t sm att f.d.
h*strua ej l*:r:de lasras för *lycka*.
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§io viil n:rd detta framhåila att Enerströrn sedermera uxlantagslöst lies§1l:
andra for att vara orsak till alla hiåndelser av xegativ a§" Gio exempli§erar
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E**rström bes§ller §io lör ått varä den persoa ssx: f§ror§&§st ä§ berne§

flyxat hemifråa. §ic själv upss§r r;ti hsn har ex alldeles ulomordentlig god

koxtakt rned tla:xen,

§io låimnar llera skiidrixgar orn svå*gheterna ätr samrsa::leva med §*ersssx:
men vill icke as §*rx :kall protokoli*rxs.

§år §ii.r ss:unantril&rJe raed Enerström l§?1 var han ej politiskt akriv. §io
had* *j §eller p*xcxiigen några pali*ira a»bitioner. Gio kan inte säga vilker
år §»extrö:x började än i§arsss§r§ :ig för politik, me* hox v§, a§ 1§73, i
saxband xr** beredandet *e§ i§örandet av den nya abortlxgs§, §sr §nersssn:
a§iv inorn s*;ialdemokrat§§ såsist. Gio följde med Enexssx vi§ har:s sida

**§ i sambar* n:ed möte* *e§ a*f§randen från Enerstrom lixxX§§§e Gio sch

§eklamerade di§cr och agex§* *:xgplåster för Enexrrim. §i* :.§r yid denna

tid en välkänd cch populär §lxx§despelerska. Cio uppger as §a*xsörn vid
denna tid hade en slark kx.risn'ra och visade stor i:::te§igexs *r§ »sjtigen besatt

fönnåg* att beklii& ::: hög politisk posr och möj1ige» firxg*ra scx
statsmi§ster.
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Gio fick stofi förtrocnde för §:rerström." §io h*de tidigare varit gifi ::xd §x-
producentea l-orerte Marmstedl, scm avled i::aan hon korn aä samrna*treya

ared E*erström. Marmstedt §ade gelt §i* *tt f§r**ag, Flora Film AB. :*:x
in*eholl srr näR fcrmögenl:et. När sbdan §io började sammanleva merJ

§xerströrn ör,er}ål hon till §arrsx§xi aa skota de;as gearesse§lr:å ekonomi.

Gio litade fullt ut på Enerslrorn oc§ var i god tro att han skulle förvaita §e::xes

kapiral på ett gos s§ta. §&er ha:rd märkte Gio att petgama vid §l*x Ft}§ Å3
sinade för an slutli_qen lo§§rt §rssi:nå. Når sed&§ kcnl:.lrsel i §!*rx Filn:r Å§
yår §at fakfum, *vxade Enerström på frågor, att §io skulle hålla kåften och

int* 1ägga sig i vad §xx §orde.

Ener:*iim kom atl bii *:rllstii::digr upptage? &v si* p*li§ka engagernang och

han: l*arverksam§e, §i*v fullståndigt f*r«ld av §»exs§:':ns egna göraaden

och lå»::*sn. Enextr§xl skrev deba«asi§ar, baeksr *eh pac:"flctter s*x: ha::r

spred. §xers*om undesecktade det xlka :§s§ta x;cli sitt eget och Gia's narnn.

Gio fick såsss§a alltid läsa Enerströxs *.lster octr hoa uppger att hon vid
mångfald till§lle» §ort invändningal mo{ i*nehå}let som h*n ryckte i::nehöll

fr:r särka *r*. §nerström tog dock ixg*» »*lis cm §ios inv§adninga:. Gio
upp§§r a§ dei var x*xi::rgslöst fÖr hc§§§ a§ agitera emoi §nerström §§a

undxx§e sig xndcrl«knx §nerströms alster, enär hon var totalt dominerad av

hon*x. §io har d*ek ;edan några år :itrlbaka fått gehör for att hon ej yetat stå

me* x§: xamn i vad §Nerslröm skrirrir. §io såger, att hsn aldrig skrivit §g*t
själv x*x har publiecral*. Vid iråga §r:rxvida Gio har skrivit för*rdei. till
trak*» "Yi §llde reg*ringe», §e1 ll", ss§1§agavs 1983, uppger §ia efa h.§ i§ae

skrivit någonring i denna btk. Allt har skrivits av Enerstrom" även föronJet

:c:n är sigx*xt §io Petr6.

§§r ar ysrrlisars belysa hur litex insyn hon §ar i §nrrsx*xs ycrksamhet.

§f:?§er hon att hon icke har tillträde till det mm som Enerström har som

kontor i §§§e Herrgård. §i§are §*§x*r §ic, att varken hcn eller barnen har
;:..cLcl tril 1':1.:riiiuns l;i,:ulkt pi: i Si,.rcl'i:i:i;l'1. 1:ll;:;iillll llr
l:el bersende av att §ners§§m öppnar dörre* för dem och Gio uppger a$ hon

«e§ bamen vi§ åxkilliga rill&{l}eN iått suttit xte i trappe» *e}r y§s§, på au

§x*rström ska ktmrna hem och §ppna för dem.

§i* uppger vi*ar* att det som begr§nsät hennrs k::slaf *m §»*»söms
verksamhet till xyrket stor del besrår i att hon xx§er årex vari: b*sar uppe på

§§lje Hengå«l *e§ att Ersrs:rax §l ailra slörstx delei: b*salt **b xppehållit
sig i lägenhetel i Stockh*i::».

Gi* vet att Enerstr§m i §t**k§*lx aiil och från §ck bes§h *v *li,§x sersorsr"
Gia rxinix bi.a en ull§xx§x. ;ar:noiikt från Östsuterna. Gio vet inset närmare
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och komn':er inte ihås nrei- iir': att dennc nran var ml,ckct finkt:itld \:tdarc

::tinns hon att vid tiden fclr ntordc: kont en ung m;ln som kalladc sit Rikard."

:ren i verkligheten dctta David Frcdln. I)rnne David liretlin rar mrckct
:ntresserad av Enerstrorns politisklr burlskap Gio kän-,rer iill att Dar,id Fredin

förll:iCde sig med peruk Gio uppger vidare ait hon känncr rill ati [ncrsrrcjrrr

vid elt tiilJliile fick brcsi)k av cn niln som sonr C io

uppfattar llira e n skum pcrson Denne l-rar också bcsokt Enerslrirrn uppe

i §ölje. Cir-r har inte l'iitt något grepp on1 vem deme I rir for pers(ln

\,'idare l:rir;rs C;cr at1 Enerstrijn: r,id nlisot tillfiille fick besök av cn kortvlixt
dircktdr med glaso.uon. Cio har en kiinsla firr at1 denna clireltur intc hadc

nigot årcnde vact grillde Paime, ntcn lir osiker om detta, Gitr sligcr. att hon

inte kiinner Iill rar de clika hcsrikama halt fur cgeraltg,r ärecdcn illl
llne rstri)m. i.lå hon inte n:lrvarit yid saaltalen

Clo underrattas att det lramgår av bokcn "Vid llillde rcserinren. dcl Il . att

Ilrcrstr(im och Petre lått bcstik a\i pcrsoncr sonr kundc tlir:ka sig b:-uka v;rld

fcr att f:l bort Palmc friin maktcn. Gio uppger att hon inte känner:ill viika

personcr Litcrströn: å,s!liar med den.:ra uppgil-r och uppger iirvrigt aLt irrrn intc

hcllcr kånnur till vilka persolcr som åsyftas sorn bc:i:kt l:ncrstrirnr 1985 och

vid detta tillfllle framiort;ltt de kundc anr,ända r,åld tiir att lå hor-t Palmc.

Gio til.i'riga5 onr upprifter::a frår: Il;rcrstrirr:" att har vid någert tillf:iile blivit
bcskjutcn uultf'ör sin Lrostad på Norr trllilarstrand oc1'r ;rtt !ne rstrcn-i pr)nerat atr

Olol Palnie lå't hakonr dlttl mordiörsök. Cto uppgcr att hon känrrcr till denna

Enersircrnrs utsasa. men 3t{ hon lir treksam till sannincshalten idc;rnl påstådda

ircskjutning \'1dlre tillfrirgas Gio om t,nerstri:-:rs pnståcnden onr ati Gio hlivit
ulsalt for mordforsiik gcnonl an en bilrst firrs§kt lriinse l'ie::ne ar,r'ägen i

Y:irnrland Gio s;"iser ru denna uppgili fiir stå fiir Enersirijms nik:rns Giir

uppger alt dcn händelse lom Hncrstronr prJtar ont. r<ir en trafikinctdenl sont

uppståu undcr ki)rning d:ir cn rrcdtr;ifikart franttom sitt fordnn på så r';irdslitst

:ätt att dct yaril n:ira att firrorsaka cn trefikr:i1,;i.a Eners:ritnt har lorrr;inr:a ilel

hela lill atl det var et( r-:orr]forsöi. sonl vär iirranse:at ar O.ol'Palme,

Pa frår:a hur Gio r-rppfattar hur Ilncrsrruims politiska cnglscmang uppstzitt.

uppgcr hLrn på frågcr. att en av dc störru inledandc poiitiska l'råuorna var cen

fria abortcn 1973. då [,ncrstrtinr frarn:niridc som ahortmot:1åndare istrid mot

dcn socialdernokratiska partilinjen. Bnikct krinl a'rortlagstiliningen c.rclr

EnerstrLinr kon-l all tjärrna Enrrström irån n-:akteli:tn inrrnr socialdcmrrkratin

Ijnerstror:t har ivart l-all sedai'r 1971 vurit ren st:indig opinii-.n nrot p.rrlr-

ledningen och Encrström enscr :ill gcnom årcn alt cndast lan pcrsonligen kan

r:idd:: Sverige Enerslrirrl har ock-sil liir s1g att han cnslm och pcrsonligcn stvr

Svcrile. Pii lr:igor runt deliii uppger Gio. att hon upplcvcr Ener.strijm som \,;lrå
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störPoch egcndomlig i s,:: lpplattning av sin egen personlruhe r Gir-, an-ie I
ocksir att detla ger svar p;i fr;igorna ont att Enerströnt riil Lrlika personcr fole-
.svär'at att dca skullc kun:a f:i poliiiska posier qe;lom kr-:nmiindc reilerirg som

skulle leri:rs av Ilnersrrom. Iln.'rs:ront upplevcr sig sliilr som opinionsbilclarc

och makthavare. oaLlat hln nr:sie ar,scs sirkrr:i ltlllt int1,v-t:rnde ider poliriskt
litct. Gio ufpgcr sig ickc vara iirrlinad rln olikir perstrner tagit dcn agirerlnde

Ilncrstro::r pi allrar rär hiin talat polirik.

\krrd!§.kat:_!raldl ll§!

Gio r-:nderruittas :itt de uppgilier s(.lm lt)rellgger i uri-tdninl:n :ir art line:strönt

oclt Gio bcglv sig till Stockholnr linsihge:: rlcn 26 t'ebruari 1986. oakt:rt atl de

plancrat alt rcsa tiil deras fritidshu.s i §örsjiin. Kopparbcrus ilin. Cic vill nu

åtcr lörklara och reciogoiii lor detta. Cio uppger. att burncn son: d:i hacc

sportlov. ör:skrdc att åka till frilirtshr:sct iDallrnr. Gro ufprer rr lrrsr,'1 i1119

hesiikts på 1:irge och har varil idaligt skick och Lrtkllt GiL) rur a\ upplatr-

ningen att bårncn nrlcket väi klnde åka rkidor r:ch tillr:inga skt spr';rrlo\'

hcntma i§öljc. Alf Lncrstror:r -camtvckae tl:l d.tta och detta sarntyckc bcslod i

at: Ilnerstriin: r,rd varje tillfiillc blirnen i:!de lor'. lvinsade Cio att {}1.1a nrcd tiil
Stockholm lirr att diir ut{'irra adminisiratilt arbete inorr opinr,.:nspartict sonr

Enerstrirm driver Gio rrinns ali det l,ar griit och:lntjagnisslan och att dc

därfi;r nåste lorklara lor barnen och dcn ilick.: scm tillfä11ist r,istades pi'k/
So)je . fick gc nrrdlögncn att dc mirstc ika till Stockholrn firr
:it: tniIl'a viktigl personcr" Dcn verklira orsaken \.'ar att Gic o:h Enerslröm

skull: rcda upp nräncdcr av handlinqar scrr 1åg osorterarle Gitr l'ick hoklora

uch katalogiscra persone r sont h;rde sl'iclilrl p.r-:gr: till [.rcr:trirr:rs kaln1anj

mnl 0lcf Paln.rc.

Gir-r mrnns att frcil:!en den.§lehr::rri hade hon urhellt hcia .j:rlcn mcd dctra

och klarat ar,cirka 2t)0 birjrarrslivirre. Gio n.tinns ocksi arr d* nred skr"ndsant-

het fick bege sig ut -t-.ri st.rilstrax fl:;"e slängnin!:-sdags. d','s vid lS-t:del. 1or att

t

t
Cc skuilc inhandla prcscntcr

-sornh::ce

till sin och tidigare nanrsivna
namlsjaq den 18 :eLrruari. dr s samnta dac. )c

krrplt' ctt par guklhj :i:tan i en culdbutik p:i Svelvägcn. Att lnlqOpet skedde på

§r'cuviigen hede sin grund i ait dc s:alraie till på r,ligen m()l re staur:lng Klas

!i Il(irnet. si>n: ltguer prf_§urhrunns.q§;t:'r. där dc tiinlitc äta sin kvälls::ral. Gio
uptger att de vid ett ental tillililien bruklt;itii middag pri ticnna resaiiu.ans srm
tnr ircvlig inrcdd: 170(.1-t;rls nrjl;r. Gio r:ppler atr hon inrc har nigt-r: s;i:--tkilr

.nrin::e av hur I:inut besökct \,ur pli restiiurange n. cch-gl !ejlcr hrrr hrin någr.t

särshilt lninne al hcriresan. luen vsl ell ce l:nare undcr kr,;illcn uppchiill :i.: i.
hostadc.n dar dc_tittadc på'fV. cr'erruelil lvssnade på rrdio rills ile gick och

id 22 elier 22.30-tidcn. Gio har ingcl minnc. cch tror ct heller arr derlade sig r'
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fr\rckonr n:igot ielcfbnsamtal efrer hcnrkr)nsien lrån rcstaurangcn. Gio

tillir;igas orr.r cie nrillige:: J;irdars hent iili bostaden l,ia Srear,ägcn och rliirrid
kolnrit rrtt pa,\sf rit vid Crand och då mojligcn iiyen stannlir till fr)r iitr ritra på

vilka filnrer som visades dlir. Gio ayvisar dctta rcsonemans sonr ar helt

lelaktigt, enar hon iså tall absolur skulle nrinnas er sårian sak llon skulle
också minnas om nrar iriidc f;irdats Svtavlieen. hlra niiqon tin:mc innrn Pelne
rnördades på nänrnda gata. Gio undcrrältas orn l1t Inersrrtiln tidigarc på dagen

bcstikt Dahlins affar, sorn Iigr:er ntirtcrnot Grand lch då blivir rekolrr:rcndcrad
att sc filner Mczart so:n r,isadcs på hiograf'en son-r l;gger rakt or,cr gatan lrån

I)ahlins rliknat Gio uppger:itt hon intc alls har rågol k;innedom om dcttlr yic

tide:: för l-.esökct;:å rest;iurangen eiler därcftcr. Cio är helr av upplatrningel
att denna uppgift har L,nerstl'öm komn:it mcd flera år eflcr arr nrorCei skedde .

Gio tror inte ltt det har n:iqon r,crkliq rcalitet

ti:o r:ppgcr vldarc aat hr.ln inre r.,et någonting om at l':nersrrom ring: rill hiitn

crch gjort forl'rågnir.:grr orn filnien i\{trzart. ellcr på annal s;itt d11,1:at ett

hioircsi;k. Cio iir hcstämd idcnna sin upplltrnins. dii hon var ivrig atr tir åka

henr tiil Sö)je 1or at: där sammanlrafla med sin

l;h ör,erlrimnl de inköprli f resen:ernu ph ,;u:r Citr

uppge.. all c)nr Encrströll skullc kontr:rit nrcd iorslag {)nl cu biobesirk. h:ide

Cir;3ct: i:iankt arsla_g ocl.:,..agrat g;i pii bio" Gio uppger att Encrstriinr sarr arr

han har restluranqnotan frå. Klrs På J|;r:ret kv:rr i-.in besittnin{:. Lnersriiint
uttnci'el sig si'r att han h:rr riltan "i bakfick;rn' .

Gio hcrillir vitJare att L:ner§1ram aikid lill titta på nl,hetsprograrnnlcn på TV
under kviillen och rtt hlin är'cn gjorde detta den lktuclla fred:rgskr.ällcn och att

hon då \er tra){t och inte r.iile åkl hent till \Jar;rlrnd rncd påloljii alr de hlev

_t

t
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rin!dg I_kvar: Stock]rolm dcn kläll Pllme rnörcades. Hrrn rer iilr sedan

:tidir:tpii r1!tg!lt!:r 4!n l1lqrs ocl: iUgllg_de nvhcier: onr mortlet p.r

a1d pglffi. Lne rstrijm hade då r,uri

nordet. och hans forsta kon:rrenrrr
t lika chockcrad sr:nt lirlk i allnuinhct ör'e r

r,ar att dcl rannolikt \ rr en !:lllgitrsoil
hans larti sont lör(ryat :::crdrt. lnerstrrim hade icke u ttn ckt rrrisstankar lit

nåsot ,.,isst [r:i.1, uti:n endast_pcincrat art har':s a:. ardcn i skrifter om hlme:tnj
utlost mordel

\iit1 rcnonrgång av dess;r uppgifrcr. uppgcr Gio art de lirdldcs rill oclr frirn
rcsiauriln:ren i e n blå Yoiksu aue nbuss nred tekriicke.

,-j

{)pirtionspartict - ckorrcnri

Cio uppgcr atl det var valdir:t nlinga pcrsoner sorr skickarlc birtrag rill
Lnerströns kantpanj mot Ilalnlc. Ilcloppen rtirdc sig vaniietvis friir några rior
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till nåera hundralappar. Enerströnr ville att alla bidragstivarc sk'ullc

kataiogiscras och registrers,s scnr mcdlcru":rar ipartiet. Gio risar mcd händenra

aat rnedlenrslöricckninqen rvrns ien korilåda som är 25 - 30 cnt lång.

Lnerstrcims uppgifter om lrt nteClenrslnlalel ror s:g om 55.030 personer. är

mycke: stiirkt ör'rrdrir,la. Giit har inte någon uppiatrning om hur ntånqa som

kan bctraktas soll medlcnrrnar eller s1'mpalisiircr. n-ten år av urrpfanningen att

rlet är e tt hetydllgt rnindre an:al än vad l:lersarön gör srillandc. Gio är alldclcs

klar tir,cr att de bidras.son.t koi-r-i via postgrro lrån cn.skilda Defsoner. intc på

något särt kunde i'inansicr: de annonskanpanjer srtm l:nersrröm bedrev nror

Palmc.

På i'råga vilkr som -tponsrade linerströi:'r. upfgcr Gio. att hon icke k:inner rill
det. då iletta r,ar en stor hcmlighet. Ciio är dr:ck rivertvgad ont alt sponsorerna

vill. -\cin hcln siigcr, hrig:r bi;rgare cch fila:r:::n:ilt sonr ville ii:rdriva
socialdernokratcrna från makten.

I)i frågor runt och

» t? /7bt? av pengar tiil Enerströnr. uppger G:o. att (Ll

av Lncr:slrr-inrs politiska verksanrhet. Cio känner inte till nå:ra belt:pp cllcr
insanlrngar l'rån de nän-tnelr Carr:erna.

\rdii"get

Dr,
C1o uppgcr atl i;r)erstr(inr nun;ra lidcr av ft)rföI,1e lscmani IIan tror srg

ständ:St vara iorti)ljd av poliscr <icl politiskr menincsmot..ctåndarc" Illn brulirr
dock saga. ata han har polisnr;istarc*l!g!g1gt3å sjn sida Cio her:r:tar att

Enerstltirn på grunii av sin sjukliga::rirs:enks:ri:het börjar firrlli'lta sig l::cd

lirretalandc al gencm ;itl snedda genonl kvar(er och hus firr att skaka av sig

eve::tuella törioljare samt kiir; iånse onivägar till Cet nt;ii han ämnar bcsöka.

Gio uppgcr rtt I.-ncr-qtr(im ar sl"nnerligen sr':ir att s:rmrranlcr,a mcd

t /\ lL/ /-
La t 1y./ )

P7f{

)

If

v resor och insarnling

en stor beundrarc

tlndcr senare tid har-F,ncrströrl;lrcn h;rit en dei umsiinec merj den kände

raslstcn s0m stä]ler srt bakr:nr dcn l'r:rnske reyoluti()nr-(tcn

D tc,c. )i l;crsusons id€lr onr att det ty'ska utrotnincen aldric fi,rckommir. Lnc:stronr

D /ö ?66 b(irjlr äi'cn ati. liksom l lrkunna art judarna sr1'r svurigc i fomr ay alr

#f /2 11.57 dc ri-ucr cle l1c.:ta tidningar och nl.stan alla:rnställda inont radio och T\'är av

l-/Z t*93c' .iurtisk htird.
/--/h// /4':'Z/,/ / L / -' /r ,a/

Sanmxntaget uppgcr Gio att hcn i n:lingr st.r,ckc;r är okunnig oln Enerstriil:s
l'orehavandcn r;ch uttulanden pi gr;nd ily:lta hon är utonrord.ntiigt uttrottad på

hans politiskl;lltiinde. Gio uppger xtt hr)r scdan n'iånqa år icke f;ist sig vid vad
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Enerström sagt och påståU och diirför har det allra mesta fallit ur hennes

minne.

I övrigt ftirhörs Gio om sin kännedom i ett par andra spaningsuppslag som

redovisat särskilt i heules namrr, Gio Petr6.

Förhörsauteckningarna har relaterats efter hand för Gio som icke vill gå

igenom det hela, utan hon godtar det som först tili protokollet.

Sölje som.ovan

Alf, Andersson, krinsp

940908/GT
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