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Protokoll lort vid lörhör med

Petrö, GIO
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Förhöret hållet i Gio

den 18

december 2018. rned böqan klockan

Förhörsledare : Kriminalkommi ssarie Hans Melander
Förhörsvittne: Ej tillgiingligl.

Gio underrälti» om att hon ska hörtu upplyssnilgsvis i utredningen gällande mordet på

Olof Palme. Förhöret är ett komplement till de Jbrhör som hållit tidigare med Gio.

Gio ombedes berätta lite kort om bakgrunden till att hon nu bor på Sölje Hengård, varpå

hon berättar at1 hon 1969 lorlorade sina båda bam. 3 och 6 år gamla. Ungeflir samtidigt,
eller ett par år därefter, lorlorade Alf Enerström sina barn i en flygolycka, och deras

respcktive sorgearbeten §orde att de kom att loras mot varandra och inledde etr

forhåliande. I samband med dena ville de båda starta ett nytt liv och de införskaffade då

Sölje Hengud i Viirmland fiir att på detta sätt komma ifran Stockhoirn. Gio ti)lägger att

redan under denna tid så ied Alf av I och hade problan med sin mcntala

I

Deras liv utformades på så sätt att Gio i forsta hand var i Värmland medan A1f
Eners§r:m och barnen tillbringade sina veckor i Stockholm. Detta med anledning utav
att Alihade sitt jobb att sköta vilket innebar aft han arbetade med det
Socialdernokratiska partiets opposition medan barnen §ck i skola i Stcckholmsområdet.

De gick dels på Franska skolan och dels på Adolf Fredrik musikskola. Dexa skedde då

medan Gio själv sköttc gården i Sölje diir de hade både hästar och ett stort antal fir.

Gio berättar att hon och barnen

Hon rninns r"idare att han ofta fick ftr sig att hal var forfiiljd av olika personer och detta

§orde an hans beteendc, på manga sätt, var mycket underiigt.
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Han kr:nde väcka Gio mitt i natten och i:egära att hon skulle lolja med honom ut på en

! biltur. beroende på att han ville komma till något ställe diir han hade täckning lor sin

mobiltelefon och varifian han sedan sku11e ringa diverse samtal till personer som han

sökte kontakt med.

Gio tillägger att hon egentigen inte vct så mycket om hans a:betc inom
Socialdemokratin, utan {iirsökt i möjligaste mån hålla sig utanlor dena då hon själv var

fullstiindigl oinffesserad av politik.
Alf hade dock förstått att Gio Petre var e1t bra namn att ftira fram då han arbetade med

sina politiska budskap eniir Cio var rnycket k?ind under den hdr tidsperioden 11å hor
hade spelat in ett §ettiotal filmer och dessutom arbetat på Dramalen.

Hon berätlade vidare ar både på Söije Hengård som bestod av 21 rum samt ett annex

innehållande nio rum och i den stora våningen på i Stockholm

brukade Alf låsa ett storl antal rum. Och i dessa rum fick sedan varken Cio eller barnen

gå in överhur.udtaget. Vad han lorvaradc och vad han gjorde i dessa rurn har Gio

således ingen större uppfattning om.

Gio berättar vidare att hon blev mer och mer isolerad i sitt umgåinge med Alf och att

dennes beteende §orde att hon blev mer eller mindre bannlyst fran si:r

skådespelarkaniåir och hon iir av den bestiimda uppfanningen att livet med Alf helt

enkelt lorstörde hennes kan'iiir.

Cio tillfrågas di§å om hon kan redo Ji:r eventuella vapen som {bnns dels på Sölje

Herrgård och dels i lågenheten i Stockholn::, varpå hon uppger att i

Sölje minns hon att det fanns en älgsrudsare. Denna llgstudsaren användes dock aldrig

med anledning utav att Alf inle var intresserad av jakt överhuvudtaget. Det fanns

dessutom ett geviir sora Alf anviinde då han sköt kajor. Vad detta var ör siags gevdr kan

inte Cio redogöra liir. Hon milns dock att han brukade skjuta kajor och låta dessa ligga

kvar ule med anledning av att ör,nga kajor då höli sig &ån piatsen. Hon har sedal en

otydlig minncsbild av att det eventueilt lanns något ltterligare gevär, men detta dr hon

osdker på. Specifikt tillfrågad angående handeldvapen, det vill säga pisloler oclr/eller

revolrrar uppger hon atl det fanns en pistol som hon kommcr ihåg at1Alf dels forv'arade

i ett hölster som brukade ligga r en bokhylla i e§ av de lå§a n:§:msn på Sölje Herrgård,

dels ibland hade med sig till Stockholm. Han brukade ävl:n ha detla vapen liggande
H

mellan sätena i olika bilar som de f;irdades i Ävcn dctta anser Cio vara ett utslag utav

hans örföljelsemani

Cio tillfrågas om hon vet skillnaden mella:r en pistol och en revoiver, varpå hon svarar

atl hcl inte kan skilja dessa båda åt. Det påpekas for Gio att hon tidigare Iämnat

uppgifter. under i 998. att hon känner till skillnaden på dessa båda vapent)?cr. Varpå
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hon uppger att detta måste vara ett missfirstånd. Hon vidhåller att hon inte kan säga

skillnaden på dessa båda vapen§?er. Förhörsledaren underrättar Gio om as en revolver
har en roterande trumma, i vilken man stoppar i patronerna, medan en pistol vanligtvis
har et1 r::agasin som ma:i laddar med patroner. och att magasinet sedan vanligtvis skjuts

in i kolven underifran. Gio uppger att hon då {iirstår skillnaden mellan vapent}?erna
men hon kan inle komma ihåg vilken tlp som Alf Enersröms vapen var av. Det enda

hol minns tir att vaplet i*åga var svart och att det brukade forvaras i någon sorts hölster

eiler fodral.

Cällande eventuella yapen i Stockholm uppger hon. som hon tidigare sagt, a§ Alf
brukade plocka med det som hon kallar for pistol till Stockhoim och om det sedan änns
ytterligare vapen i lägenheten på kiinner hon inte till. Denna iägenhet

bestod av sex rum och en stor hall samt eft kök. Och även hiir brukadc Alf Eners§öm

lasa fiera av rummen och det var är,en diir forbjudet {iir både Gio och bamen att beträda

dessa rum.

Cio tillägger sedan tant att 1998 var det ett stort bråk på Sölje Hengård med

av afi

Poiis tillkallades och dessa stormade sedan

huset och grep Alf Enerström saml beslaglog vapen som ankäffades. Cio säger att om

det ;ir av inhesse lor utredningen så har såkert polisen i Viirmland kontroil på vilka
vapen som då anträffades.

Hon berättar vidare atl det var i samband rned dema hiindelse som den definitiva
brynringen mellan henne själv och AIf Enerström kom lll sdnd cch efter defta har hon

inte haft någon större kontakl med Enerström, fiirutom att det har skett ett antal
juridiska processff gä1lande olika ägarftirhållanden till dels gården och dels 1ägenheten i

Stockholm. Hon nämner också att Alf vid ett tillfiille, då han skulle ar.-visas lrån
lägenhetcn på hade ett vapen som han sköt mot en pclis med. Om

detta var saJmnä vapen som hon tidigare hade sett och som hon nu kallar ör pis:ol är

hon dock osäker på. §å vitt Gio känner till så kan Alf Enerström ha haft flera vapen som

hon överhuludtaget inte vetat om.

Gio tillfrågas dii;på om hon kan redogöra frir morddagen, varpå hon berättar att hon och

Ålf ensamma befan:r sig i Stockholm. Barnen fan:rs således kvar i Sölje. Hon minns att

de l:efann sig hemma i lägenheten och hon kommer ihåg hur hon själv tinade på sena

Aktuellt som hon scker sig komma ihåg slutadc någon gang före, eller vid 22-tiden.

Hon hade sedan fiir airsikt att gå till sdngs och mrnns att hon satt i sängen på väg att

lägga sig niir hon upptäckte att Alf stod i dönöppningen till sovrummet. Han var då

iklädd en stor mörk halvlang rock, som gick ungefår ner till kniina samt en stor mössa.
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Hon kan inte beskriva mössan närmare. Hon rninns sedan inte om hon själv åågade

eller om Alf sade spontant att han skulle gå ut och "lägga på bi1en". Med detta menadcs

då att han skulle betala p-avgiften fiir den parkerade bilen som de hade utanör. Hon

reagerade inte då, men har 1änkt på i efterhand atl detta inte var nödviindigt då

hiindelsen utspelade sig en fredagkväll och att parkenngen var fii fram tills på mandag

morgon. Hon minns sedan att Alf gick ut och att hon själv iade sig ner i sängen och

somaade.

Hon kommer sedan inte ihåg huruvida hon vaknade, r:är Alf åten'iinde till bostaden

eller inte. Nästa sak som hon kommer ihåg dr att hon någon gang runt sextiden på

morgonen väcktes av att telefonen ringde. Det var då deras bekant, sorn

ringde och bedttade att Palme hade skjutits under natten. Hon minns också att hon vid
detta telcfonsamtal vaknadc i ett annat rum än henncs och Alfs gernensirmma so\irurn.

Hon lorklarar detta med att hon ofta gick och lade sig i ett annat rum mcd anledning av

afl Alf snarkade så lniktansvärt. Hon maste således ha vaknat under natten på grund av

Alfs snarkningar cch fllttat över till ett annat rurn. Detta har hon dock inget minne utav

nu idag" Gio tillägger spontant at1 hcr och doftern har pratat om denna hiindelse i

efterhand och kommit fram till an det skulle kunna vara så att Alf gick ut lor att lägga

på bilen in§r måndagor. Hon kommer dock på alldeles efter att sagt detta att det inte

hcller stiimmer med anledning av att tanken ftan början veu att de skulie ha akt hern 1ill

Sölje redan uader fredagkvällcr. De stannadc dock kvar i Stockholm beroende på att de

båda var väldlgt tröfta men hade planer på att åten iinda till Sölje redan under helgen.

Och det farns således ingen anledning for Alf att lägga på pengar som skrlle täcka

betalning ör parkering under måndagen.

Gio tiilfiågas om hon i ctt senare skede har frågat Alf varlor han skulle lägga på pengar

om de :indå skulle iämna Stockholm under helgen varpå hon säger att de aldrig pratat

om detla och hon tillägger at1 hon aldrig ifrågasatte v-ad All gjorde eiier sade med

anledning av att denne då blev fruktansvärt aggressir.'och ofta även våldsam.

Cio säger sedar: spontant att hon har mycket svårt att tro att Alf hade någcn:ing med

mordet på Olof Palme att göra med anledning av att de kom ju fran Sölje bara en kort
tid innan mordet. Och Aif hade ju ingen aning om var någonstans Palme belänn sig eller
vilka planer denne hade iilr fredagkr'ällen. Hon säger också att tanken hela tiden var att

de skuJle åka hem under &edagen till Sölje och det hade således inte funnits tillfålle ftir
Alf atr ge sig ut ör att få tag på Palme. Detla åir hon helt siiker på med a:rledning av att

det var lr{aria-dagen, de: vill säga att Maria hade namnsdag den 28 februari och de hade

tidigare under dagen köpt n,å stycken smycken som de tiinkte ge till dotternf och

barnflickan med samrna u:unn, som befann sig i Söljc och med aniedning av detta dr

Gio helt siiker på att planerna var att dc sk-ulle åka till Vdrrnland redan under fredagen.
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Gio kommer sedan på, under forhörets gång, att de åt middag på en restaurang hdigare

under kvä1len och att det då var hon som var så trött att hon sa till A1f att hon hemskt
gärna ville stanna kvar i Stockholm liils lördag morgon isläilet for att aka hem på

fredagen. Hon har vidare en milnesbild av att de eventucllt r.id titlfället fiirdades i en

blå folkvagnsbuss.

På specifik fråga därom uppger Gio att Alf aldrig vid något tillf;ille på något sätt antytt

eller sagl någonting om att han skulle vara inblandad i mordet på Olof Palme. Gio själv

har mycket svårt an tro att så skulle vara fallet med anledning utav att Alf ftirvisso

kunde vara tokig på manga sätt men hon har aldrig seft honorn som någon presumtiv

mördxe.

?

Gio kommer sedan spontant in på att prata om en man ro* h.terflg!:l- ;I
var också en stark motståndare rill Olof Palme och beundrade Alf Enerström och

demes arbete i hög grad. var också med paret Enerström-Petrö till gården

i Sölje. Och Gio minns hur denne fick pakuilera runt gården, beväpnad nred ett gevair,

varje kväll lor att kontrollera aft inga obehöriga fanns i niirheten. Det fanns speciellt en

inbiliad figur som han skulle hålla ögonen efter och detta var då en man vid. ett namn

liknande Ceausescu, som enligt A1f Enerslröm var socialdemokratiska partiets

specialmördaro som skulle vara ute efter alt ta livet av Alf Enerström. Enerström och

I diskuterade mycket och ofta politik i al}mänhct och Palrne i synncrhet vilket Cio

§ckte var skönt beroende på att hon då fick lite andrum från Enerström som kunde vara

mycket ansriingande att ha att göra med.

ddrefter om hon känner i något eller av namnen

Gic uppger att hon inte kän:rer igen

något av dessa namn och känner inte att de r'äcker några min:resbilder

Cio Petre tillfrågas om hon har någonting ltterligare afi tillägga, varpå hon svarar

nekalde.

Hon :illfrågas diirpå om hon önskar avlyssna barndinspelningen, men uppger aft hon har

floljt med under inspelningens gång och kan således godkiinna forhöret som avslutas

klockan 10:20.
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