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Förhörsprotokoll

Datum: 3019-08-02. kl. 14.15

I Iörd person:

Förhörsledare. Sven-Åke Blombergsson

Telefcnforhör.

Anled.ni n g lil I ftirhöret : Hörs upplysningsv i s angående te lefonsamtal fran Stig Engström.

I nledni ngsvis informeras

tillfrågas om han har blivit uppringd av Stig L.ngström och det har han. Det var när

och sarntalet var fiir ör"er 35 ar sedan. På fråga vad Stig
ville uppgav han vilie tr;lffas vilket de inte giordel sade att Stig var
kontaktsökande.

Svcn-Äke Blombergsson

11

På träga orn Stig niimndc något om Olof Palme uppgav ]tt Bll"t. minns dettaJ
tillfrågas om han k?inner igen benämningen "skandiamannen" oclJ uppgav att han

aldrig hört dcna tidigare .

Förhöret avslutas kl. l4.l 9.
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2{\20-02-28

Telefonsarntal med

Engström.

-,f 

och bekant rned Stig *hl

kontaktade undertecknad igår eftermiddag per telefon. Numret

I brist på tid lovade undertecknad att återkomma dagen

Från samtalet den 28 fetrruari2020 kl. 10.51:

v att hon och

. Stig umgicks äl'en med andra i sarnband med

Hon uppgav att hon har svårt att se Stig Engström som den som mördade Olof

När paret Engström byggde sitt hus i Täby

Imed paret En-eström o.hl

luppgav att Stig var lite speciell. Han hade behov av att "vara i mitten". Vid en SO-årsfest

liade Stig

Dagen efter mordet på Olof Pahne gick flor att hämta tidningen. Strax

därefter ringde Stig hem till dem och berättade att han varit vittne till händelsen på

Sveavägen.

,Jrf,u 
utt Stisiobbud. o".. oftu. I

Son! minns det ida-e så berättade Stig for hennc att han efter att han lämnat Skanclia gick
övcr Sl'eavägen och när han var på andra sidan hörde han skotten. Stig hade trott att det var en

knarkuppgörelse. Han hade gått frarn till Lisbeth Pahne och sedan sprungit efter

-9ärningsmannen. När han sedan kom tillbaka till brottsplatsen hade han frågat en polis orr
han kunde åka hem,.vilket han kunde. ! tror att Stig åkte till Mörby Centrum och att

hämtadc honorn där.

f upr*uv att Stig hade och han åkte till

Palme.

Lrppgav att Stig var lite udda och beskriver Stig son-r "flegrnatisk"
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r_&.'_qI1,1lstlg o"n J skilt sig btev stig olycklig. 
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I Han berättade vid ett tillflille att han träffat .n tj"1 -

känner till att Stis och Hon tror att det

berodde på

Strax innan Stig avled ringde han och berättade att han missat bussen till

! to*r.er inte ihåg att Stig pratade om mordet på Olof Pahne

Kontaktuppgifter:

S ven-Åke Blornbergsson
tå
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