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Förhörsdatum: 2018-ll-29 kl 14.28

llörd person: I{åkan Ström

Förhörsledarc: Petcr Steude

Förhörsplats: Polishuset Kungsholmen, Polhemsgatan 30

Hörs med anledning ov eget önskemål esm ott få möllighet att komplettera tidigat'e hålle t

/örhör

Håkan informeras om att åklagaren har heslutert att belögga honam med

yppondefiirbud sanrt innebördert av ett sådant Håkan.får även nrcd sig en kopia på

vad ett yppandejlirbud innebör.

llåkan önskat'/å nröjlighet utt (itcr.ftt läsa igenont ctt st:',ckc i dcn promcmaria han

upprrittado. den 9.fehnrari 1987, E6i-1, innan hanherättarvad det är han iinskar

ko mplctt cra tidigare .t'ör'hör med.

Efter att ha bcretts rnrijlighet att läsa aktuellt stycke uppgcr Håkan att när det gäller

-fdpunkrc.i./ör des.s upprätrande, är den sorn gäller.

tlåkan uppgcr att han efler det tidigare ftirhöret har kommit att han har haft ett

Vid dessa tillfiillen diskuterades det aldrig något orn

utredningen, Anlednin att man träffudes var tör att slippa och kunna släppa

utredni

Håkan fortsätter och säger att i samband mcd ftlrra ftirhöret så släppte lorhörsledama

lite om uppfattningarna avscende Stig Engström. Dct nämndcs bland annat att Stig r

ftirhör hade lämnat uppgifter som bara gämingsrnannen skuile kunna känna till.

Förhörsledaren kompletterdr med "eller ntigon som varit på platsen ". Håkan fortsätter

och säger att det enda i sådana fall är uppgiften om att l.isbeth Palme skulle ha blivit

skjuten i ryggcn mcn törhöret där Stig nämner detta for forsta gången hölls den 25 april

Denna uppgift kan enlig;t Håkan knappast vara en uppgift som bara gärningsmannen
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känner till. Hålun informeras om att detta stämmer men att det inte är den uppgiften

som avses.

Hakan uppger avslutningsvis att det torde vara rätt uppenbart att Stig Engström har

befunnit sig på platsen.

Håkan har inget ytterligare att tillägga.

Förhöret avslutas klockan 14.38

Den 3 dec 2018Jär Håkan.fiirhöret uppkistfir sig i telefon och godl«inner detta i sin

helhet.


