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Datum: 2019-05-28, kl. 12.43

Iörhörsiedare: Krinsp Svcn-Ätrre Blombcrgsson, krinsp petcr Steude.
Förhörsplats: Den hördes bostad.
Anledning till flirhörer: Kompletterande förhör angående Stig Engström. p

inlbrmerad om yppandefijrbudet och iir inftirstådd av innebörden av det.

f rillfiågas om hon vet när Srig köpte sin fiirsta dator och hon uppgav att han
och det kan ha varit i mitten av B0-talet. Ilonköptc dcn när de bodde på

rninns att han tick hjälp med atr fä igäng den.

På fråga uppgurf att Stig huvudsakligen anvåindc datom i sitr yrke. Hon tror
att det var Stig som betalade datorn. Stig köpte ingen ny dator efler den fiirsta.

f tror att det var sarnrna dator som Stig hade niir han flyttade in i lägenheten
i 999.

På &åga att hon inte kommer mailadress. tlon var
H intresserad av Stigs dator har intc efter skilsmässan haft

mailkernversation med Stig. Hon kan inre mlnna§ att hon skulle ha {ätt något mail {iån
Stig.

I har mailadr.rr.

I lägenheten har hon Riksnet vilket hon fick genom bostadsrättstöreningen. Före det
hade hon Bredbandsholaget.

I har inga andra mailadresser. När hon bodde på fhadehon ingen
mailadress.

fnar sedan I t/z &r tillbaka en ny dator. Den gamla tog Elgiganten hand om.

I infonneras om att åklagaren Christer petersson besiutat om att ta hennes
dator i beslag och att den kommer att speglas, kopieras. Hon informeras om att hon är
tillbaka den inom kort.

Avslutningsvis tillfrågas f om vem det l"zr som trjalptc Stig meti att installera
datom och hon uppgav att hon inte vct men det kan ha varit någon från Skandia.

Förhöret avslutas kl. 12.5S.

gs'bl,"l-



DELGIVNNG 2019-06-04, kl. 13.00. Nänarande perer Steude. Sven-Åke
Blombcrgsson.

Förhöret lästes upp ftir
helhet.

I i hennes hostad och hon gotlkände forhöret i dess

Svcn-Åkc Blombergsson

SS



Förhörsdatum: 20 I 9-08 -29 kl. 12.l 5

Hörd person:

Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude

Plats ftir ftirhöret: Den hördes bostad

Anledning till örhöret: Kompletterande ftirhör angående Stig Engström. Förhöret är nummer
sju i ordningen.

I tillfrågas vad det var som hon ville berätta innan ftirhöret började och hon uppgav
att hon vidhåller att hon aldrig haft en vetskap om vad Stig gjorde den kvällen. Hon var aldrig
med honom. Stig har berättat fiir henne att han var på den platsen där Olof Palme sköts.

f"rpgav att när allt började rulla upp kring Stig blev hon väldigt ftirvånad att han

överhuvudtaget var påtankt. Hon har aldrig haft någon misstanke åt det hållet och Stig
serverade inte heller det till henne.

f informeras om att det i tidigare ftirhör pratats om hennes mor och
tillfrågas nu om hur familjen ser ut avseende sin fars ftirsta ftirhållande. uppgav att
hon har

och de bodde där. De lever
inte idag. De hade och han
lever. Han har tidigare arbetat vid har ingen kontakt
med honom men hon var på hans bröllop

beskriver som en bra person som var
bodde i . När gick i flyttade han till

och

I,illfrågas om hon har pratat med någon av dessa angående Stig och vad som har
skrivits om honom och hon uppgav att sedan hon inte fick berätta något så har de inte pratat.
Ihud" läst om Stig i tidningama och tog då omedelbart kontakt -.dI fffittfsku1lekommanedtil1ffi;;;.-;";resanblevinteavdåhonhade
annat inbokat.

och

kusinen

namnet

om Stigs kusiner vilket berörts i tidigare ftjrhör. Hon tillfrågas om
har något syskon och hon uppgav att hon inte vet. Förhörsledaren nämner
o.hl uppgav att det nrf . Han lever inte idag.

T

På fråga rppguulatt kusinen

har bäst kontakt med honom.



ha hetat

tillfrågas om

lfrågas vem

Hon tror att fadern arbetade som Förhörsledaren frågar om han kan

och

Hon vet inte säkert

gav att det kan stämma.

I tillfrågas om hon idag har någon kontakt med kusinbarnen men det har hon inte.
Det är ingen som varit i kontakt med henne med anledning av vad som skrivits om Stig.

På fråga uppgar,f att

att de bor där idag.

f tillfrågas på vilket sätt Stig åkte hem från jobbet om han slutade vid l7-tiden och

hon uppgav att han åkte buss från Jarlaplun.I uppgav att det fanns två sätt att åka

hem på. Det vanligaste för Stig var att han tog tunnelbanan till Mörby for att där ta bussen.

Om Stig åkte buss från stan så åkte han nattbussen och den gick ända upp till Hägernäs.

Om Stig jobbade väldigt sent så åkte han nattbussen.I är osäker på årtalet men de

ändrade avgången från Jarlaplan till Valhallavägen. Det var nattbuss 691 som gick. Hon
informeras om att den avgick från Odenplan och det minns hon nu. Hon minns inte när bussen
började gå på kvällen.

I tillfrågas om Stig brukade åka nattbussen hem när han arbetade fram till kl. 21.00
men hon kan inte svara på det då hon inte vet tidtabellerna.

slutade gå. Det kan ha varit vid 23-tiden.

I har uppfattningen att Stig på mordnatten skulle ta tunnelbanan och inte nattbussen

Han kan då ha tagit nattbussen från Mörby.

I tillfrågas om Stig vid något tillf?ille blivit utsatt ftjr ett brott när han har varit på väg
hem från jobbet, exempelvis rån, men det är inget som hon hört talas om.

I tillfrågas hur diskussionerna gick mellan henne och Stig på lördagens morgon med
tanke på att resan till Idre sköts upp till på söndagen.Itar lite svårt att minnas med
tanke på tiden som gått men hon vet att han ringde. Hon vet inte till vem. Hon informeras om
att Stig ringde till Svenska Dagbladet och till personal på Skandia Iuppgav att hon
var irriterad över att de inte kom iväg på lördagen. Hon hade sett fram emot en veckas

skidsemester. Hon visste inte då om hela veckan skulle bli inställd. Hon minns att hon och
Stig pratade om att åka på söndagen. Hon tillfrågas om hon var orolig över att resan skulle bli
inställd och det var hon. Anledningen till det var att Stig var så engagerad och ringde. Hon var

Iret inte när dagbussen

Sluttranspoften hem var med buss från Mörby,illf .



inte närvarande under Stigs samtal och vet inte vad han pratade om annat än om att Palme var

mördad.

I har inget minne av att hon och Stig diskuterade att ställa in resan till ldre helt. Hon

't"t utt a. ukte på söndagen och det var hon som körde. De åkte hem på lO.dug..t.J
tillfrågas om hon är säker på att de åkte hem på lördagen men det är hon inte. Hon tillfrågas

om de kan ha åkt hem tidigare under veckan och hon uppgav "aldrig". Det vet hon bestämt.

I tillfrågas o* holjll..ltig på något sätt har en koppling till Hedemora och hon

ffi* utt det har det inte.I tillfrågas om hon och Stig stannade till i Hedemora eller

dess utkant på vägen till eller från Idre. Hon uppgav att det är möjligt. Hon menar att det är

naturligt att göra en paus. På den tiden rökte de båda två. Hon har inget direkt minne av att de

stannade i Hedemora.

Iinformeras om att det finns en iakttagelse av en röd bil utanör Hedemora och att

bilen var hemmahörande i Stockholm. Bilen stannade invid en sjö. Hon känner till att det

finns en sjö där. Detta har hon sett när hon vid flera tillftillen besökt Det

har hänt att hon stannat vid en sjö där. Hon vet inte vad sjön heter. Hon tillfrågas om hon vet

var sjön ligger o.hl hämtar sin bilatlas.

I"ch ftirhörsledaren har letat fram Hedemora i bilatlasen och hon pekar ut sjön

liggandes på vänster sida av vägen om man åker norrut. Hon minns inte hur det såg ut vid

tjonl pekar på en sjö som ligger söder om Hedemora.I funderar på om

det fanns en servering vid den platsen där hon brukade stanna. Hon minns inte riktigt.

I ftirevisas ett foto över en sjö som ligger läng väg 70. Sjön heter Långtjärn. Hon

info.*eras om att det är vid den sjön som iakttagelsen av den röda bilen gjordes. Hon tittar på

fotot och reagerar pä att det är mycket träd på fotot vilket hon inte minns. Hon informeras om

att iakttagelsen av den röda bilen gjordes ett par dagar efter mordet och att det då inte fanns

någon skylt som visade att det fanns en sjö där och hon informeras ory att sjön inte är synlig

från vägen.I uppgav att då är det inte samma tjo.Ibilatlas är från år 1981

I tillfrågas o* h9l pårry9agkvällen, klockan 2o.oo, den 5 mars 1986 ringde till
porc* m. att lämna,ipt.I blir förvånad över fräganoch hon har aldrig ringt. Under

deras vistelse i Idre var det ingen annan som besökte dom och ingen som lånade telefonen.

Hon tillfrågas om hon ringt in ett tips 20 minuter senare men det har hon inte gjort. På fråga

,ppgurl afi hon inte ringt till 90 000 och pratat med en präst senare samma kväIl.

Hon har aldrig ringt och pratat med en präst.

I har aldrig varit i kontakt med polisen med koppling till mordet på olof Palme.



Avslutningsvis tillfrågas om hon har något minne av hur mycket
Hon har inget minne av det och hon har inga dokument kvar

De hade ett

De fick under byggnadstiden

Skandia. Hon minns inte hur

Förhöret avslutas kl. 13.08

av


