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Förhör hållet med Palme, MÄRTEN Olof född minn—0254 boende på adress_, teiefor- anställd Riksförsäk—

ringsverket, Ädolf ' Fredriks Kyrkogata 8, 111 27 Stockholm, telefon 081786
9222.

_

Förhöret hållet den 16 april 1986 kl 21.15. Förhöret hållet på rikskriminalen.
Eörhörsledare krinsp Leif Bokström och Gunnar Hierner.

Mårten Palme delgavs att förhöret gällde hans och'fästmöns planerade biobe—
sök den 28 februari 1986 där de även träffade Olof och Lisbeth Palme samt
andra iakttagelser som han gjorde.

'

Angående biobesöket uppger Mårten—Palme följande:

Han arbetar på riksförsäkringsverket, Adolf Fredriks Kyrkogata och går
ofta förbi biografen Grand på Sveavägen. Han har då sett att filmen Bröderna
Mozart gått där. Han har haft funderingar på att se filmen. '

Den- 2? februari var han på. middag hos familjen- på
Lidingö. De hade då pratat varmt om filmen Bröderna Mozart. Mårten nämnde '

|ej vid detta tillfälle att han skulle gå och se filmen.

Den 28 februari vid l4—tiden pratade han per telefon med fästmön,__ vilken är boende under adress_telefon_'_ Mårten är ej helt säker om det 'var han eller fästmön som ringde upp. Han _

tror att det var han själv"som gjorde detta. De bestämde sig nu att de prelimij
närt skulle se filmen, Bröderna Mozart eller eventuellt Mitt liv som hund.
Vid detta tillfälle "nämndes aldrig att föräldrarna skulle gå med. Mårten
hade överhuvudtaget ej pratat med Olof eller Lisbeth Palme" om att gå" på
bio. ' -

'

Vid ca 17.15—tiden, de. han lämnade arbetsplatsen sade han till sin arbetskam-
rat, Hendrik Waldenström, att nan skulle gå på bio och eventuellt se Bröderna
Mozart. Han nämnde aldrig föräldrarnas namn då han vid detta tillfälle ej
kände till att de funderat på att gå på bio.
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Samtliga fyra går nu ut och ställer sig ungefär mitt på trottoaren. Målerås Kap.
' &

es logen;?woch hans flickvän står 'v'a'nd snett emot med ryggen mot biografen fick
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och Lisbeth star vända mot dem. Mårten kommer även med försla MMUSSTYRELSEN
skall gå hem till Västerlånggatan och dricka thé. Mamma Lisbeth avråder
dock till detta då klockan blivit mycket.
Samtliga bestämmer sig nu för att gå var och en 'till sitt.
Man diskuterar även hur [mum skall .aka*hem till-Gamla Stan, om man skall
ta tunnelbanan eller åka taxi. Olof bestämmer sig dock för att de skall prome-
nera hem till Gamla Stan.

*

Då Måren vänder sig om för att gå mot Odenplan upptäcker han att mannen
fortfarande står kvar vid skyltfönstret och då han och fästmön passerar
börjar mannen även röra sig i riktning mot Hötorget. Mårten ser att mannen
liksom lyfter blicken'och tittar mot föräldrarna. Mår—ten tror först att det
är en lodis/gubbe, som går omkring i stan. Mårten är ca fem meter från
mannen då han passerar.
Mårten upptäcker nu även att mannen är ganska ordentligt klädd och bär
på en typ vindjacka i bävernylon, mörkblå till färgen och _har en kepsliknande '

föremål på huvudet. Eventuellt kan mannen 'haft en axelremsväska' över
vänster axel. II

- Mannen hade en. fixerad blick, boxarblick. Han hade ett sammanbitet intryck.
Mannen var ej'svartmuskig, ca 40 år.

Efter det att Marten och fästmön passerat mannen vänder de sig ej om för
att se vart mannen tog vägen. Mårten tror att föräldrarna då han och fästmön
passerat mannen kommit fram till Kammakargatan. -

Klockan är nu närmare 23.30-tiden,men ej över. '

Mårten Palme har för övrigt inget att tillföra utredningen i den aktuella
delen varför förhöret avslutas klockan 23.50.

Stockholm den 16 april 1986

Leif Bokström
kriminalinspektör


