
rörhör med Li,;beth PaJ,ne. Förhöret hål lct i riksåklaga
re11s lokaler Storkyrkobr ink1m 7, Stockholm, den 26 janu
ari 1909 klockan 1 0 . 30 - 19.40.  rörhör:;led,,re byriichcrcri 
Solvei ') Rlberdah l .  rörhör,:;v i t lne byriicherc11 Jörgen AL111-
b l,1d . 
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Palme iWi,.l ho11 inte vi l i e  
b.irid o� inte he !ler att 

uLL rHrhöret skulle Los upp pi 
advokaten Arrie L i  Ljeros skulle 

var.ärvarande vid förhöret. 

Lisbeth Palme uppgav att utseendet på den man som hon 
peka.t vid konfrontationen den 14 december 1988, 

när videoband OP 5.33 förevisades för henne, (person 

• nr 8 ) ,  till fullo överensstämmer med den minnesbild hon 

har av den man som hon iakttog i korsningen Tunnelgatan

Sveavägen den 28 februari 1986 omedelbart efter mordet 
på Olof Palme. Den man som hon då iakttog hade dock inte 

någon mustascl1 .  

Omedelbart efter det att Olof Palme beskjutits vred sig 

Lisbeth Palme med ett ryck åt vänster. Samtidigt sade 
hon något om smällare. I det ögonblicket blev hon själv 
beskjuten. Hon förstod då vad som hade hänt. Därefter iakt
tog hon mannen på ett avstånd av 5-7 meter. Hon befann sig 

• ansikte mot ansikte med mannen. Lisbeth Palme vet inte om 

hon stod upp eller satt på huk när hon gjorde iakttagel
sen, men hon tror att hon stod upp. Mannen stod i ett 

• ljussken. Lisbeth Palme anger på en bi fogad skiss mannens 
position. (Den vänstra av de tre markeringarna som Lisbeth 

Palme har gjort på skissen . )  

När hon nästa gång iakttog mannen såg hon honom förflytta 
sig ett par steg. Stegen var studsande. Hon såg honom då 
snett baki från. Lisbeth Palme anger på skissen var mannen 
då befann sig. (Den mellersta av de tre markeringarna son> 
Lisbeth Palme har gjort.) 

Hon har ytterl igare en minnesbild ett par minuter efter den 

första iakttagelsen av en man som stod inne på Tunnelgatan 
vid den barack som då fanns där. L isbeth Palme anger på den 
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1>iroy�1tle skissen ma nneris po,;i lior i .  (Oen högra av de Lre 

111�1 rkerir1garnn som Li�belh Prdme h;:1 r rJjort p;) sk b;sen. ) 

M:1r,ner1 slod med �n:;iktel vä,d. mrJl, hc1u11..'. 

Lislth Palme har cll ini.ryck "" c1tt de tre iaklL;,grd-

Li:.th Palme var vid tillfället mycket observant på sin 

omgivning, eftersom hon med blicken sökte någon som kunde 

hjälpa henne . 

• 
I ett tidigt skede såg Lisbeth Palme också en man som var 

• iklädd en beige jacka. Jackan var ljus, troligtvis av 

mockaskinn. Den mannen befann sig betydligt längre norrut 

på Sveavägen .än den första mannen som hon hade iakttagit. 

Mannen med den beigefärgade jackan verkade avvisande till 

att hjälpa henne. 

• 

• 

Lisbeth Palme har inte någon minnesbild av några andra 

personer förrän ett flertal personer strömmade till plat

sen 

På särskilda f rågor beträffande vad som inträffat tidigare 

på kvällen uppger Lisbeth Palme följande . 

Olof Palme och Lisbeth Palme skildes från sonen Mårten Palme 

och dennes fästmö utanför bokhandeln som ligger söder om 

biografen Grand. Lisbeth Palme minns inte, om Mårten Palme 

och hans fästmö gick med några meter söderut. I vart fall gick 

de i nte med så långt som till Sveavägens korsning med Kam

makargatan. 

Det va,- ganska mycket folk som rörde sig och folk som stod 

och prntade utan för biografen. Lisbeth Palme har en känsla 

av att det stod en person i närheten av Olof Palme och henne 

när de stod och pratade med Mårten Palme och dennes fästmö 
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vid 1Jokhondelr1. Deru,::, rerson kar, ha hört att Olof Palme 

och Lisbeth Pa lrnc ti'llade 0111 ;,t,t r,romP.nera hem. 

L i�I>· Palm� h�r inte nåCJ�" minneslJi Id ;Jv att någon 

tro119l s19 forbi vid port:9ange11 till  ABF-huset. Inte 

h� l lc r.i..inns 

nagon �ats 

Kyr.ta 

Lisbeth Palme om Olof Palme och hon gjorde 
att korsa Sveavägen före Adolf Fredriks 

Efter det att Olof Palme och Lisbeth Palme hade kor

sat .avägen, ; stannade Lisbeth Palme själv högst tio 

sekunder framför butiken Sari . 

Lisbeth Palme • sag därefter sekvensen med person nr 8 på 
videotape OP 533. Hon fick också se person nr 8 på s k 
fryst bild. 

Stockholm den 27 januari 1989 

� � 
Jörgen Almblad 

Genomläst och vidkänt 1989-01-30 
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