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Forhorei lir h&llet 93-12-07 p&

I med bcirjan kloekan 10.05.

F0rheirslerlare. krinsp Ewa-Marie Aghede.

Forhorsvittne: ej tillgingiigt.

f informeras orn ntt forhclret avser d*n konrakt han haft meri L-isbetn

Palme och vad hon d& nin.:nt for hononr rorande garningsn'rannens signalements-

ceskrivning.

tr,llfr3gasomhlrnt:1ngag&ngerhirnsamtaIatmedLisbethPaimeom
lignalementet pe gerningsmannen I u*r:ilt* .tt ,:*t :ir rl
iillf;i.llen. Fcrsta gingen han horde Lisireth Parne nlimna n&got rcrande glmings
manners signalement var pi natten nellan Cen 28 februari och I mars 198tr pi
Sabbatsbergs sjLrkhus. Andra tillliillet rar i sarnband med riet torsta forhdr somt

t

ho1IsmerlLisbcthPalmchcntrnaihennesbostad'HonhadeclAbettn
att medverka i sambaad med f'orhor.rI niimr:er i samtrand rned detta atr

han var rned vid forhoret, nren att han hiirt att det inte dokurnenterals att si var

lallet.

Tred;e tilll?iilerI horile L-isbcth Palmc niin:na nigcnting am gdrnings

manrlens signalemenl var elier konfrontationen med den s* kallade 3-'t-inngen.
Fjirde. lillf;illet var i -saml':anri nrr:d att iantomliilelrn pLrblicerades. Fernte tilltlillet
varrt&gein ging iiipril cll*i nraj rnirr:ad i986, dA lran uctr l-i:betit Palrne tog crr

lingre prrinrenatl. Det siiltie och sista trllt:lller som f kan dra sig till
minnes :ir cnredelbart efler konircntalir)ndn sonl rorde Christer Pettersson.

I iortsatter och berlttar s1xlntilnt att l-isiretl'l Palme hlr ett si. kdlat
fotograiiskt minnr:. Ilorr har Lrr honrrm be.skrivit att hrlndelsen p& Sveavigen
spelas uilp titr helrr:es rnre som en v:deofilrn. Hon har ugt att hon varit r:idd t-or
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att alla konfrontationer och forhor skall forstora den minnesbild hon har fran

hindelscn. I siger att det iir viktigt att komrna ih&g att Lisbeth Palme Er

psykolog och att hon i m*nga avseenden ser pi, hdndelsen och hanteringen av

detta ur psykologisk synvinkel.

Avseende de tillfillen sorn f hort Lisbeth Palme uttala sig orn giirnings-

mannens utseende berittar han foljande. Vrd det fQrsg tilfellet, det vill siga pi
vid tvt eller treriden pl natten pi

Sabbatsbergs sjukhus, nglg5lg Lisbet! Painle att glirnlngsmanqen var kroat. Hon
gjorde den bedornningen rund av mannens utseende. Hon limnade vid detta

tillfiille insen det4ibeskrivning av rnannen sivitt vill minnas I
ntmner i detta samrnanhang att han antrar att Lisbeth Palme gjorde reflektionen
over att gd"rningsmannen skulle vara kroat pi grund av att famiijen under ett antal

ar kint sig hotad 
"" I och den gruppering denne tillhort.

@t,detvillsigaisambandmeddetf6rstaforhorsomhoIls
med Lisbeth Palme i hennes bostad, var

har ett rnycket vagt minne av vad Lisbeth Palme nimnde. Han

vill dock

vad hon

nrylnas- att ho* limnade en detalibeskrivning av gflrningsmannen, men

-
sade vid detta tillfiille @.

&g&Ig9 vad Lisbeth Palme nimnde rorande 33-Arirlgen beriittar f "u
hq4 dirett efter konfrontationen riJrgde upp honom och di klart och koncist g5!g

att "dgt var inte,han". Pi friga om hon var siiker p& detta, saeer f att han

uppfattade henne som totalt overtygad och sdker pi detta.

Lisbeth Palme

om varf<ir

polisen gforde pi detta sdtt. Hon ansag det fullstiindigt vansinnigt att publicera

som hon sade, "fcl bild" a.v gtlingsmgnneJr I $llfrigas om vad hon

nirnnde rorande bitden och han siger att dom t:e vtsgntliga skillnaderna [g]!g1
den publicerade bilden och g*rnin$smannen var till att borja med, att gd,rnin&s-

rnannen I , err grdu-re hakparli samt en ljus.

overlipp. I har uppfattningen att just det som ror Aerr tju* overliippen"
var nflgonting som var mycket p&tagligt for Lisbeth Palme.Ilon pratade mycket

om den och ndmnde i sammanhanget en spekulation om att mannen eventuellt
hade rak3t av sig en mustas*.

Lisbeth Palme nlmnde ocks& fler detaljer rorande fantombilden kontra giirnings-

mannen*"ilkanidagintekommaihigexaktvadhonsadc'Dessa
detaljer var inte lika ptragliga som de tre tidigare nimnda. De tre tidigare
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niimnda har etsat sig fast i I min*e och iir de som han klart och

lydligt kommer ih&g att Lisbeth Palme nimnde.

I samband med prome*aden i april eller maj m*nad 1986 pratade Lisbeth Palme

*.d I orn det forh6r som Hans Holmdr h&llit rnerl henne. n
uppfattning 5.r att Lisbeth Paime for honorn ville berdrh vad hon sagt titl Hans

Holrndr for att ftirsdkra sig om att nigon annan ocks& visste vad hon egentligen

hade sagt. nimner i detta sammanhang att Lisbeth Palme var

Lisg.etjrJalme Perattade fbr I att hon i egenskap av psykolog &iort tvA

bedomningar rolande gd.rningsmannen. Det f,*rsta avslg gd.rningsrnannens reirel-

ser, det vill siga dennes sitt att g[. Hon uppfartade mannen!-$rr
det vis?de l.r.A att dennc var alkoholiserad. Den andra bedomningen Lisbeth Palme
giorde var att girningsmannen miste ha dcldai fb_rut. Hon uppgav att "mannens

reaktion efter qtt ha skju t".

Angiende hiindelsen efter konfrontationen nirande Christer Pettersson berittar

f atr Lisbert honom och

varjulkEin4iet fortvivhA. Hon uppgav att hon "sabbat dlmff' och dettag[
grynq av att hon qd,gare_sagt att . Eftersom det

fdr henne var kiint via massmedia att hon skulle konfronteras med en sorn det

beskevs :'42-eng svensk"-, si var hon siiker $, redan innan konfrontationen, att

det inte var riitt person hon skulle se. Hon hade vidare sagt, att det for henne

kom som en fullkgflie chqq\ . Hon hade ju
tidigare sagt att mannen skulle vara alkohotiserad. Hon beriittade forl 

"udet inte fanns n6.gon annan i gruppen som var alkoholiserad. Hon niimnde ocksl i
sammanhanget att dorn, det vill siiga poliserna, "kunde itminstone ha tagit nigra
fler som var alkoholiserade si att hon hade haft n&gra att vilja mellafl"
siger att Lisbeth Palme efter konfrontationen var

Tillfr&gad beriittar I, att det alitid varit Lisbeth Palme sjdlv som pratat och

som dragit upp beskrivningen av gilrningsmannen. Det ir inte vid nigot tillf;ille si
att han tillfrigat henne om nlgon beskrivning. Han uppfattar inga sorn helst

fordndringar i Lisbeth Palmes beskrivning eller berittelse rorande gdrnings-

mannen.

I berlittar spontant vidare att exakt den berittetse han nu ld,mnat har han

tidigare liimnat till en polisman som han vill minnas hette kommissarie Eriksson.

''Detiavarforerdttegfurgen,','oiluttryckerdet.Hanhadeviddetta

3

{

LI

t

t



4

ochtillfiille sjiilv ringt upp nEmnde Eriksson, I iir nigor osiker pi namner,

velat beriitu vad Lisbeth Palrne n{mnt feir honom avseende gd"rningsmannens

signalement.

Forhoret avslutas klockan 10.25. Forhoret skall genamlisas efter utskrift for
godklinnande.

Stockholm dag som ovan

lfihpA,,,
Vi{-fu"al,q.nt.ab-le
Krinsp.

: delgavs utskriften av forhoret Lgg3-12-14 I godkinde forhorer
med ftiljande till6gg:

Han vill reservera sig for turordnigen mellan 33-f,.ringen och fantombilden. Han

Ir osiiker pA vilket som kom forst.

Rorande oen tontakrJ hade med den person som i forhoret omntmns som

kommissarie Eriksson sager J att han dr mycket osiiker pi namnet. Han

viger att han konaktade spaningsledningen, det kan ha varit Olvebro eller Jorgen
Almblad, och bad att fi taia med nAgon. Det kom di en polisman som han

samtalade rned, men titel och namn pl denne kommer han inte ihig.
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