
-
PM

Datum

f dooG3- 21 l(

Polisen 2019-02-rt
Dianenr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Palmegruppen
Jonas Englund

r
Tidningsartiklar om Stig Engström frän7 april 1986

Expressen och Kvällsposten

Jonas Englund

Dokument2



-

KYåi:S POS?:.,I
S5CdC7

Polisen vet i dag att nio
personer såg Olof Palmes
mördare.

Närmast stod en man.
Han var bara tre meter bak-
orn mördaren når skotten
fölt.

Mannen ärpolisens hem-
liga vittne. Han stod på
själva mordplatsen till
skillnad från Stig Eng-
ström, vittnet som i TV kri-
tiserade polisen för att den
inte ville höra honom.

Marrnen år polisens absolut viktrgas-
[e kugge i jakten på mdrdaren.

Därför har man också hållit hans exi-
steru hemlig under hela spaningsarbe-
let-

Han är markerad med nummer I på
[eckningen.

Mannen var på väg hem från en flr-
mafest. Når han kom gående på Svea-
vägen blev han passerad av makarna
Palrne på hemväg från bion.

E SKOTTEN S!.ilALL
Kort därefier blev han passerad på

oytt.
Nu av Palmes mördare-
Bara någon sekund serrare srnall

skotten - först det ena som träffade
Palme, sedan det andra som snuddade
Lisbet Pqlme.

Då stoti vittnet bara cirka tgL. meleg
trån dådet. t fr -".:id T#

- Man kan säga att hdn beiainqig pä
mordplatsen. inte viå äen. §ägår åii
polisman till KvP.

Iliannen srod så nära'att Lisbet Pa[--'
me, när hon sfflie'gi ett sjgnalemdnt
av mördaren,-i stället beskrev vittnät. -

Taxichauffören Anders Delsborn
satt i sin bil tvärs över gatan.

- Jag hade stannat för rött ljus, be-
rättar han. Då hörde jag ett skott- När
jag trttade ditåt såg jag tre personer-på
andra sidan Sveavägen. Samtidigt

'i Ii'- il:: S!CD TnE i'iETEF.

kom ett andra skott. Han som hade
skjutit sprang in i gränden.

Delsborn larmade a,rnbulans och po.
lis via taxiväxeln.

I baksåtet på sin bil hade han två
kunder, två kvrnnor. De Lalade emel-
lertid med varandra och harrn aldrig
uppfatta s1äiva händelsen eller se mör-
daren.

I GBÖNT UUS
Nummer 3 och 4:
Bakom Delsborns taxi stod en privat-

bil - också den i väntan på grönt ljus.
I bilen satt två unga män. De såg

ungefär samma sak som Anders Dels-
born.

Männen körde om taxin. gorde en
U-sväng tvärs <iver Sveavägen och
sLarurade vid mordplalsen.

Nummer 5 på bildenl
På Tunnelgatan. men på andra si-

dan Sveavägen. satt Leif i sin bil.
L,eif hade parkerat mellan Svea-

vägen och Olofsgatan. Han vantade på
sin flickvån, som arbelat sent och som
han lovat håmta.

Han stod med bilens froni vänd så att
han hade ciirekt uppsikt över mord-
platsen. Han såg skotten faila och mör-
daren försvinna.

I HJÄRTAT SLOG
Nummer sex på tet:kningen:

rg$,nna Hage hade variL på bio tillsam-
mäns;ined sin vån Kerstin Johansson

'äh eU pbjkar. De.var på väg hem i bil
och hade s[annat för rott ljus. Deras bil
stq&emellertid på samma sida av Svea-
vägen Sbm. mordpldt§en :ch alltså be-

'tydligt nårmare äfi'D€lsborn. I gengäld
siod Anna Hages bil i ytierfil. .Arina
Hage såg mordet och Palme falla. Hon
rusade ur och försöktr.: h.fälpa honom
med hjärtmassage.

- För någon sekund kande jag pul-
sen sätta i gång och slå några slag,
berättar hon.

Nummer7:
Lars Jeppsson var på väg lill tots

från Luntmakargatan mot Tunnelga-
ians mynning när han hörde skotten.
Han styrde stegen däråt och mötte
mördaren utan att vara medveten om
det.

- En arbetsbod står på Tunnelgatan,
' säger Lars. När jag passerade den på
en sida, gick mördaren förbi den åt
molsatt håll - och på andra sidan.

Lars fick dock snabbt klart for sig
vad som hänt. Han vånde om och tog
upp jakten på mördaren. Jakten giek
över Luntmakargatan, upp lör trap-
porna iill Malmskillnadsgatan och in på
David Bagares gata. Där tappade Lars
kontakten:

Nunrmer 8 och 9:
Dar Johannesgatan mynnar ut på

David Bagares gata kom en man oeh
en kvinna gående. De var de sista som
med säkerhet såg mördaren. Han kom
springande. delvis skymd av någIa
parkeracie bilar. Medan han sprang
försökte han stoppa ner något, kanske
ett vapen, i sin inneriicka eller i en
väska. Han försvann ner för trapporna
mot Birger Jarisgatan.

Det {inns även andra vittne. Där-
ibland Strg Enström som r TV i går
kritiserade polisens oiniresse [ör hans
vrttnesmål. Han och de andra har dock
inte sett mördaren eller själva gärning-
en. De har andå visst intresse.

E MUN MOT MOT
En av dem som var lörst på platsen

. efter dådet var S[efan Glanz, 22. Han
'- kom i taxi från Tunnelgatan ut på

Sveavagen. Taxrbilen stannade nära
morCplatsen cch Stefan hoppade ur.
Han rusade frarn till den ihopsjukna
gestalten på gatan och började ge Olof
Palme första hjälp, mun-mot-mun-me-
toden.

Hjälpen var dock förgäves.
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Stig Engström är mannen i keps och handleds-
väska som polisen efterlyste. Han sprang eFter
polisen som förlölide mördsren från mordplalsen

När han förs6kte berätta det för poliserna vid
rnordpla6en blev han avsnäsl .,

När han ringde till polisen Iörsvann hans vitt-
nesmåI fem gånger.

Sut Engshir.rber på fö.-
sÄlnn8rbalagEt Sl.aodia allde-
16 i hone! ev T\rnnelSab Eh
Swa!ägea - lwt dir Olol Pal-
oe m<irdad€. Klekm 2.320
ilårpiade StrB EnFt dm tn ef-
t€r en öEftdslPdlL Tlugo *k-
Eder *re ule 9ä trctto4e
Ju nu han trltÅde pÄ kle}ra
|-or !t! pasg Edeo tru blselba-
ae ,dll deL -

Dt nnon' nlitmda
- JoB Eodde det vu rn-sEi.l-

le, beratt& ha Jat toGstte
rtt uttå ner pÅ Uelru uir lag
grck de §ugo-EetGG rr.q trll
den skjuhe fiuna[ '

Hu koo lrm sao.di4r med
SEfrn GIaE eä .{nac llage
sE txirt.de ge 666 hlå.lPcn
Ell maeea $E lA€ på 8!ta4
liär Sul Entsm trtbde upp
såg hm es pc&o åvt€<kM sr8,
sr6nd. botu hd byggb.re-
kehs pä tunnelgab& l den
rrkhlnS f,ö.drffi sptuglt.

- JaE trodde d€t vu mdrdB-
rcr bcrartar hlE Men enarc
har Jat liiEtÅn !n det &6gLi-
aen ve ntme! [år 9E *n@
rprmg elter aoldaEL

FJter ett pa Brnutor koh eo
polisbrl. En halv ErEu! slE -
hoo eo pohrprlet m€d na pa
lisu sm bönade ta upp j.I-
ba på E-ödmÄ

§prantg efiee
lnlitetno

- He sprug dirÄL ttEk
iag ch Fkade oed hela hm-
deL Men ntu d€ huflt i aig
koE ,lsg pf aE Lsbet edt ått
bre hadG blÄ täclrek& SA ,cg

sprMg efter för att tala ofi det
foc deo Meo lag hua tne ugp
dem eh ud Luntmåtegath!
vände rag,

Ndr SUg' Ergström koo ull-
baka qU mordplaL*o säg had
eo lmglfrg'st! eh b€lqtb (ö( q
goLs att bu Plt en mu 5pru-
8a i våa ildÅdd glarögoG keps
aå hsdle4iväsk(

- Ja{ rr& ku dl poliso
(} sd'Jå8 E tJuSo 6eer
ljrÅn mrdet eå oE du b€hövcr
E€r upplysnB8a kE la8 liih-
n! dE! tr@ eh teldooau-
mer.'

- Ne]. o hu Edu €tt 9tEre.
så det b€hoei in4. fick hu ull
ryal,

:,lii, poh*d D{i!6 d!8 pÄ
presskoalererceo Srck ut eh
vadi.de 06 hlalp nngde be
dndA eh b€rdttode vad han
9sste.

"Gr4do
arndaömt-

- JEg tyckte afr ,å8 skulle
kutrna brdra dcd alt ÄtsDrEtoae
ehEEra eE hls.kEgt hEes-
oåL

- Sedan hånde n8et forÄo
efter ea veka b€räw hu Då
nngde knEi!ålpoti*n (ea
BÄiger ocå ståIlde &ågor Sisä
ElrSrq s pouen:'Det år så
såfi ac lÅ ut nånang sv rcte.
nngaru eo de lom trjat Bed
dr8 Udra@ Eort Skulle vi rnte
ku@ ts oB det t!Äa 6rIE på
bMda

- JaA tycker potisn uppför
sr8 rcE glrd! @toc! t d€n
htu ltlvasliga udsaBer d-
ger Sug EsgrtsöE sE dÅau ia-
tc k ll&tr till qÄgou rcLolstruk-
Eoo ry Etrdet

. AO PÅRALTAN
V8d syslsr pollsen

Ered? llsr de tilrvlxlat
rn8rdertn med eO vitt-
nc?

Upprörd.a och förbryl-
lade fl-tittare rlngde
Exprcssea I gitr htll sc-
dan nyhetspro6rarnmet
Rapport gÅtt ut acd ctt
nytt vittnesruill om
Pslraemordet

Dår berättgdo rcklar-
nrannen stig En;saöm
om hur hsn blivit fdr-
våx.lad med gämings'
månnen. EnEsu6a hade
själv sprungit uPPf6r
tr8ppornr pÅ l\rnselga-
tu fdr cB bcrÄt8 lör
poliserna som tot upP
lrkten vad han sctl

I - Vl hor inte gått ut
med fel si8rralerncnt, så-
8cr Hanq Holm6s tsles-
msJl LeiI Hdlberg.

Exim (r{r ta! tLll-'bst'
.9.153 ro( hr y'la cp
Sat ElEb vtrrEff vg
E dC..-.? IXs ta- b. lErwbL

' - JrB foEkt! lA RspFn
rtt Lom86 s lBloruEon
ulder liadu8eE Eä!8, l6F
der vu Ellcledudc, LlEfi
uJssd€.
o Lluga EnglrOm?

- J6g har lnE l8t her utt-
ner6Å1. så jsg hU rnt ryrys
pA den lrågan ov€t buvud b-
8€L Ja8 utgår lrda att hM rnra
8or d€t

lfaa ör eaa ao
ntånga r.illrl'alr

.Vrd c& dct ra ru vllsclo-
&ndo?

- D" bl4de oE .tt hlo va
boRAlodd ov poh*n. Dco hot
nornci 6a hord 6rntt vÅ
SAnBci eh dÅ tyekel rnE tr8
mM hs rqga ltt hu ir bort-
ild6d sv polt*d vi v"t vcm
hu dr. r vei vld hu halt .rt
b.rot4 ah oB h lEr ltt q
*ull. b.hd6 fA grät! ned hG
rco Oct gAoler koam€r ff
eltsahfBr! rnLc at! tvrl(å Jn
torq del

o tls ds droo [6.Hshr
- tla w rv qllt .tt döu re g{ a-&hfcq 9G alo.- dtr ec6arw jå6-df

fonan d örcr rtt bE iEt t!"' dc oqFot-ro.croda pl Eilrdeo - ltau dr b.! ls
8rtr Ecd'i do wA Gl.oo.r&ut- Otol Erlåa rEr Balfru l. -.e Ul'§caAr'to golbco
ooocr pA brctEplatsE !E åt- do galll. dr E 'o&å biB n uördarca?-
dc lu uder heltE[ DA 3L! DhDd da 6rttr Da Cr*u? - Ne.|, d:t bs jEA ht!. Gh
hlo wi4 att det { ElnS! sd- - Det v€t jrg rota Ja8 Et det år ddr{ör rtt pousE 59a-
r! hrgEtr $m GtE h.ller arnu bqr stt Dåd! dr vål kånd! av ' on8lledut lnta ku Hnva
vet E€d i aÅgn ckumt- o{ Gh .C u hs luu hrkång !r$ sg@nSsbcte ch Edm-
bona. SA d"t bfl:/ia! iagln- dU ded viunqaÄL ' s hu 6e Et*.eä vrd
ung He & ati d Eånga Ett- _,r!r- H-- r- mE 6 G! dlmdnheta! Gh
nen sm vmt dir. men hu e El ru 6'lrL'lt hÅs' -& ua t-qcdr4 DGt d,r eo
hor rorc tsu de6 sn vur - 

.E dcr rydugd dtt ua l.l ti8'
rorn pÄ brcr."praLea Hu - §irj+#ä=;iJ*+Iiq åHtl*;i:'"yrfirulfH
koe dil 06 r!{ hinE rBti. åÅli",jjli'"Äär.*ä Jär,: u4 anledrus rt! 5dsa det u
le6. xx rkuder c,ter aE n- 

=_'j: 
'--- 'f, F er'- 

co gAnj Drirför i. fltt nu pA
t&tel Gh dA fuN det qrdlq tria?
sm t!d!n Llon qkdgE rsttt!- 

--lilt lut InE gÅtt ut lel d"o lrä8q B88n komcnur

*erser. 'rs*remenl *äi"# fI"ffH"|;:
. Bo.d! drr in. h. tunalt rt11 .I)et dtnd"ncnt * f1:l am I lcsnlna6.- Svarll-
da cdrn pÅ pt § ;Glo Fa atmio4rttund t4ffi. ;ta-Tu!elrr--. clhr ilr dcr
;; a"a;.å-- h.d" u- h"rrr. -llbr? lplt utalcbt? Jobht nl b'n
6? - Dsr rrtnuencar. oo _e$tl ' r4*b rn d.a vu m gils-

- Dar cer ,a8 inb r vld @Än ut 8!l!r- lortfusdq 
- 
uslår 'l'ttq' dlr?

det {sB ctllr-rnta gottr up trlu' rorugttrrata 9E - Vi hs rnta utetluht nÅqon
penbiJir3en hs potiän fÄtt L ndt h 3lrcklde ut dct EditafH oL da*'tBfLt rntrlet
äcl rv .ad h6n hdt rrt b.ntt& o Eaydcr der rrt jlningru- 8-&ruarr*:' i dro hdr rra8ln
Gn hJn $ hold urgt tvÄ -o i.l zo*r.6å h, rm - Yfa a Et oE hur brcet Bått
q rni.r tgd.r. ; ;- 

-;- tfnr+ dI. &t bcfiafht u lor rss
. v"it;. rq rnr gplL.r u9p w? rliln n& vltn
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-Av Gösta Backlund'-
STOCKIIOLIVI (KvP)

lllindre än 30 sekunder efter
mr'. 'et på Olot Palme stod
1., Engströrn i korsningen
och tittade uppåt Tunnelga-
tan.

Där, 40 meter bort, står en
pe.rssn och stirrar rakt mot
l' rn. Stig Engström vän-
t'.. - nlicken nrot offret i någon
sekund och tittar sedan upp-
åt gatan igen. Då är personen
försvunnen.

f{u, 37 dagar efter mordet,
står det klart att det kan vara
mördaren han såg.

Stig Engström, vittnet som
polisen nonchalerat. kan ha
nyckeluppgifterna som får
Hans Holmrirs pussel att fal-
la på plats.

Han är själv överraskad av den
hår vändningen. Han har hela ti-
den utgått ifrån att det var vittnet
Lars som han såg dår framför sig.

Men när Kvällsposten berättar
för honom att vittnet Lars befann
sir, andra sidan av arbetsboden
n .rnnelgatan kommer saken i
en helt annan dager. Stig Eng-
ström år tvårsäker på att den per-
son han såg stod till vänster om
arbetsboden.

, I SPENSLIG
. når lyder Stig Engströms sig-

nalement på den man han såg:
170 till 175 centimeter lång.

Tåmligen spensligt byggd. En fyl-
lig frisyr. Mökklädd med en halv-
långjacka, möjligen en täckjacka.

I det ögonblick som han såg per-
sonen stirra rakt emot honom så
trodde han att det var gärnings-
mannen - och han visste vad varje
detalj kunde vara värd för en
kommande utredning. Däremot
visste han inte vem som hade bli-
vit skjuten.

- I mitt jobb som tecknare är
man van vid att observera detal-
jer, konstaterar han.

r JOBBAT SENT
Därlör slår han också entydigl

fast att han inte gorde några av-
görande observationer frire mor-
det. Här år hans berättelse om
vad som hånde sent på kr'ållen
den 28 februari:

an
i.'-r' ..r,'j '-"t,

$lsta usffilhlteffi

Stig Engström hadejobbat sent.
Han skuUe resa på fiällsemester
dagen-efter ocli var mån om att Iå
undan allting på jobbet. Han är i
den unika situationeri att han vet
'exakt når han lärnnadejobbet på
Sveavågen 44, 50 meter tsån
mordplatsen.. Dels dårför att han
intensivt tittade på sin egen kloc-
ka för att hinna med sista tunnel-
banetåget. Framför allt därtör att
han stämplade ut. På ståmpelEor-
tet står tideni 23:20.

. . I SMÄLL OCH EKO
Från ståmleluret till fnordplat-

sen tar det maxirnalt 20 sekunder
att gå. :-, .:

- Jag gick fort eftersomjag var
sen, beråttar han.

Under dessa 20 sekunder gior-
de han inga iakttagelser. Han tit-
tade mest på sitt armbandsur.

ras ska normalt sett vara
krairig. Ändå är det
nansi'ärt [å som dverhuvl
har uppfattat skottet. -

Mojligen skulle detta
vara ett indicium på att 

1

söker lel mordvapen.
Vad som hade hänt forst,

lörst några sekunder sena
ser han en svårt blödande r

gatan med en vädjande kvi
till sig.

- Ordna en ambulans r

som mojligt. sa hon.
Och strax senare la hon
- De har skjutit mrg ock

E TÄCKJACKA
Han tittar rrppåt gatan c

en man strrra ät hans håll
ögonblicket är han övertyg
att det är mördaren och rt
rar därför noga både pos
och utseendet. Han tittar b,

sedan uppåt gaLan igen.
personen borta.

Han hjälper till att vänr
skjutne r framstupa sidolä
hör kvinnan förklara:

- Han hade en mörkblå tr

ka.
Når polisen kommer pek

Engström uppåt Tunnelgat
de börjar förföljandet. Stra
åt kommer han på uppgifte
täckjackan och börjar spri
ter dem för att berätta. M
han når trapporna är de
försvunna.

Det är då vittnet ser honc
ra minuter efter morde
lämnar ut signalementet ti
sen.

I SKRÄNIG ROCI
Sedan går Stig Engstrc

baka till mordplatsen, ser I
ret förs bort och talar med p

När han Iår klart för sig att
är intresserade av hans vrtl
går han upp påjobbet, ring
och Iår uppgrfl om när natt
går.

Han har hört någon säga
var Olof Palme som blev r

men han vet inte vad han s

När han kommer hem sätt
sig ner med hustrun och ,

på radion. Klockan är då t

och de spelar fortfarande
nrg rock".

Först 20 minuter senarr
sändnrngen för ett vtktigt t
lande.
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En halv minut efter mordet på Olof Palme befann sig
Stig Engström vid brottsplatsen.
I dag står det klart att han såg mörclaren.
Trots detta visar polisen inget intresse för Stig Eng-'
ströms vittnesmåI. Han har ännu inte förhörts :

- Jag är en vän av polisen, säger han. lVlen jag måstel,
nredge att utifrån sett liknar de glada amatörer. 

i
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Poliser
frff.Tie.j;r
anmåId
NoRRKöpINc (Folkbladet)

Den kriminalinspektör
som strax efter mordet på
Olof Palme Breps, sedan
han åkt med släckta strål-
kastare på E 4 vid Norrkö-
ping, har nu JO-anmålt
Norrköpingspolisen. Man-
nen anser sig felbehand-.
lad av polisen i Norkö- i

ping. I

På stationen vägrade man-
nen flörst att le§timera sig. I

Han hade med sig doku-
ment och tidskrifter om
Olof Palme. Mannen släpp-
tes dock efter en stund.

Krirninalinspektören
åger en revolver. Den an-
vånder han i sin verksam-
het som privatdetektiv. I
vintras lämnade han den i
en olåst bil i Stockholm.
Trots att han låmnat revol-
vern, som är av typ Smith
& Wesson, i bilcn, kuqde
polisen i Täby kinte dra in
hans vapenlicens. Det var
polismyndigheten i Täby
som utfärdat licensen. En
varning har polismannen 

I

dock fått för sitt slarv med 
i

vapnet.

ds
W


