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,,01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsnitt 08 Löpando nr 

A Stockholm I grövre brottmål E 63-02 Arbet&enhet · ·•· ·•· ·••· ·•·•••· ·•· ·••· ·• 

KK 1 
09 Plats lör förtursstll.mpel 

00 Uppgiftsmottagare 04 telefon OS datum 06 klockan 
43 Krinsn Håkan Ström 11167 86-0'1-10 oq.c:;2 

10 Brotl mod vilket uppslatiet hör samman I " Spanlngsuppslaget lämnat 
Mord på Olof Palme 7 vid �•,.on• fil n por brev n ligt esök por tolofon 
12 Uppgittslämnarons efternamn och all a förnamn (I rätt föl jd, tilltalsnamnet markeras) j F-lr I •m.tlnf -dag I -nr 

En�strömz Stig 34 02 26 2954 
1s Yrkehitol 114 Postadress (utdelningsadress och orti.adresa), telefon bostaden 

Lahällsvätren 64. 183 30 Täby. tfn 08-758 94 84 
15 Arbelspl;.,;ts (nrbctsgivare. postadress och telefon arbetet) 

Skandia. Sveaväuen 4• Stockholm- tfn 08-788 10 88 
16 "'Upp$!agot avser 17 Händelse (kort rvbrfcoring I ex l3kHt1gelso av pot'$On, fordon ,  gods, skomossnlng etc med angivande av tid 

och plats) 7 misstänkt 
per'$0n n fordon ······ ····• ······ ······ · ··········· · ···· ··•···· ······ ······ ······ ·················· · ····· ········ ····· ······ · · ····· · ······ · ······· ······ · ····· 

7
gods n 

18 I sak .  (antock.nc fi5rrt kind persons /irko, namn, födelsetid, .bOsted, te!eion och atbOl$glvaro - oklnd g:rsons kOn, ålder. s ignalement och ldldsel -
berlirt fordon$ rog nr, fabrikat, typ, rsmodoll, rtrg m m ,amt annat gods mod n�grann beskrivning. Aroftor övriga $8kUppgltter med angivande av 
ev hållpunkter för tider och pl•Uor $lllmt b0d6mnlng ttv uppgiflsl6mnaren$ trovår ighot och ov sprit• eller n.arkotlk8p!.ver1C.an) 

UPPFÖLJNING AV TIPS E 63. 

Fredagen den 28/2 1986 klockan 23.19 stämplade Engström ut från sin arbetsplats 
på Skandia, Sveavägen 44. Vid senare kontroll med fröken Ur har det konstaterat 
att stämpeluret gick 1 minut för sakta. Rätt tid skall således vara 23.20. När 
Engström lämnade Skandia var han klädd enligt följande: 

Svart vinterrock, vilken når strax nedanför knäna. Rocken var knäppt. Mörkgrå 
meleradBxllJXll� keps utan öronlappar eller knäppe pä skärmen. Mellangrä byxor. 
Engström bar en handledsväska, vilken var mörkbrun till färgen. Stålbågade 
glasögon med stålkant upptill och endast glas nedtill, "Glenn I1iller liknande". 

Engström är 52 år gammal, 182 cm lång, väger drygt 80 kg samt har cendre 'hår-
färg • 

Engström lämnade Skandiahuset, vilket ligger mellan Tunnelgatan och Adolf Fredr 
Kyrkogata, på Sveavägens östra sida. Han gick i riktning mot Tunnelgatan. 
Engström gick med raska steg, nästan halvspringande, enär han hade bråttom till 
tunnelbanan. 

När Engström var ca 20 meter från korsningen vid Tunnelgatan hör han en smäll. 

s 

iks 

Han reagerar inte särskilt för detta, utan tolkar det som en smällare eller as-avg 
knall. Ljudet tolkar han såsom kommandes framifrån. Engström brydde sig dock ej 
om att söka lokalisera varifrån ljudet 

19 Ovanstående uppslag 
7 kan anknyta till uppslag nr 
21 

7 anknyter till uppslag nr 
22 Registrerat: 

Signatur 123 Ärendet lllldelal 

Med feta Unjer avgränsade avsnln 
Ifyll s ej av uppglrt.smonaga ren 

' 

I datum 

kom. 
lx7 Forta-blad 

20 Tagit del 
Spaningschef ( Bitr spanings.chef I Registrator 
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Ex 1: Till originalpärm (i nr-föl jd) 
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01 Poliudis11lkt" 

S :tQ.QlcliQ;J.m 
02 Arbetsenhet" 

.KK 1 
03 Uppräuat(d) av· tclclon· 

�nsp Håkan Ström �167 
09 Brott med vilket uppgiften hår \;ammsO 

Mord på 01of Palme 
10 11111k 

SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål 07 Avsnitt 

- Sid nr 4.4 
OS Lopande nr 

04 Fortsätt• I U1>pgiltslämnare (efternamn ocn ,ornamn) 

iLJ ningsblad Enizström. Still: 
05 I 06 I Utskrillsd3tum 

x7 FörhörsprOI 7 Promemoria 

När Engström, ca 5-6 sekunder senare, kom fram till korsningen Tunnelgatan

Sveavägen uppmärksammade han en man som låg på gatan. Engström tänkte först 

att det var någon ur "A-laget". På huk bredvid mannen var en äldre kvinna, 

vilken senare visade sig vara Lisbeth Palme. Vidare en ung 
låg på gatan/ 

man, Olof Palme med huvudet i riktning mot Kungsgatan, Det 

na igen honom, Munnen var full med blod, Ur näsan rann det 

kvinna och en ung 

gick inte att kän

kraftigt med blod. 

Palme vändes till framstupa sidoläge, Engström började samtala med Lisbeth 

Palme, Hon var upphetsad, men stundtals sansad, Hon ropade efter ambulans ett 

par gånger i minuten, 

Sedan Palme vänts i framstupa sidoläge, frågar Engström, åt vilket håll sprang 

mannen? Engström trodde att personen på gatan hade skjutits genom munnen, Han 

sammankopplade nu smällen han hört med mannen på gatan. Som svar på Engströms 

fråga, pekade Lisbeth Palme i riktning mot tunneln i Tunnelgatan, Engström 

frågade vidare: Hur var han klädd?; "Mörkblå täckjacka", svarde Lisbeth Palme, 

Engström tittade i den riktning Lisbeth Palme pekat, På Tunnelgatan håller man 

på att bygga om ett hus, Där står byggnadsbaracker i tredubbel höjd staplade, 

Belysningen är dålig. Det enda ljus som lyser är på ett kulturhus Luntmakar

gatan 14, Vid detta kulturhus står en man, som Engström endast kan uppfatta 

i siluett. Mannen står blixt stilla, I konturen ser det ut som om mannen har 

täckjacka. Åldersmässigt som en ung man ca 20-25 år gammal. Engström släpper 

mannen med blicken för en stund, När han sedan tittar åt mannens håll är denne 

borta, 

Engström ser aldrig någon man springa bort efter Tunnelgatan, från mordplatsen, 

Ej heller ser han någon som skulle ,springa efter en flyende, Engström beräknar 

att han tittade in mot Tunnelgatan ·15-20 sekunder, efter det att han hört 

skottet. 

Efter 3-4 minuter anlände den första polisbilen, Nästan omedelbart därefter 

kom en piketpolisbil, med ett antal poliser, Poliserna kom springande och 
ropade: "Åt vilket håll?" Engström pekade då i den riktning som Lisbeth hade 

visat honom, När poliserna hunnit en bit bort, kommer Engström på att han borde 

nämnt något om den blå täckjackan, 

• llyfls ej om blanlamen anvands $Om foitsäuningsblad, Ex 1: Till originalpärm (i nr�följd} 
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01 Poli$disulkt" 

Stockholm 
SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål rn ,wsmu 

-. Sid M .. 45, 
08 Löpande nr 

KK 1 
·öl'UPi:ir'.ai1ii1·cdfåv· ·········,e1efon• 04 Fortsätt• 

Krinsn Håkan Ström A 167 !] ningsblad 
"o,,!9�8;:.,ot.e:t"'mo"'--!d'-c,;

c/
lk='.,"'•"'••"'9:!;,,

'--,en�ho"',!e.:s,�m!!!m-,n� • ..:t..='--- - - - -- -I os 

Mord på Olof Palme � FörhörsJ)rOI 
10 I snk 

I Upp91ttslamnaro (Clle,nsmn ocn 1ornamnJ 
E��ström- Sti� 

1; P,omomoda 

I U19ktlttsdalum 

Engström börjar springa efter polismännen, för att åtminstone hinna ifatt någon 
av dem och berätta om täckjackan. När Engström kommit till korsningen Tunnel-
gatan-Luntmakargatan, har polismännen sprungit så fort, så Engström inte ser 
någon av dem. Engström fortsatte inte längre än till denna korsning. Han åter
vände därefter till Sveavägen, 

När Engström kommer ner på Sveavägen står en person och beskriver klädseln, på 
den förmodade gärningsmannen, för en polisman, Engström hör att det är hans 
klädsel som beskrives. Engström hör hur hans keps och stålbågade glasögon, rock 

omtalas. Ingen reagerar dock för honom, Den 
skrev Engströms klädsel, hade inte varit på 

person, som för polismannen be-
"' 

platsen i inledningsskedet. Fler 
poliser samt ambulans hade anlänt. De bar just in Olof Palme i ambulansen. 
Engström frågade en polis, om denne ville ha hans namn, Polisen ansåg dock ej 
detta nödvändigt. 

Engström återvände därefter till Skandiahuset. 

Förhöret avslutat klockan 10.22 
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• Ifylls eJ o m  blanketten används som fortsättning&bl ad. Ex 1: TIii originalpärm (i nr-följd) 


