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Sina  ia+ttagelser  i  samband  med  mordet  på  Statsminister  Olof  Palne,  Korsning
Sveavägen  -  ¥urmelgatan,   Stockholm  den  86-02-28  kl  ca  23.40.
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Björkman  omtalar  följande:   Hån  håde  under  kvällen  vat`i+  på  fimafest  på  rest
älrlara  på  Regeringsgatan.  Då  han  oeh  hans  sällskap  gick  ifrån  rastaurangen  gi
de  norför  trappoma  till  ;{ungsgatan  oeh  vidåm  upp  moi;  Sveavägen.  De  fortsat
neråt  på  Sveavägen  på  den  högra  sidan  av  gatan  oeh  gick  ner  till  en  bank  som
ca  50  metpr  ifrån  Ptmelgai;an  föT  att  hämta  penRar.  Då  han  stod  utanför  bånk
tänki;e  Björman  plötsligt  om  och  vllle  åka  hem.  Han  lännade  sitt  sällstraB  oc
gick  tillb®ka  upp  mot  Sveavägen  -  Xungsgatan  på  samna  sida  som  han  tidigare
ner.   På  vägen  upp  mot  Ktmgsgatan  går  det  tre  personer  framför  Björh®n  som  s
ut  att  vnra  i  sällskap  med  varandra.  Björlmar`_  uppfåttar  personema  framför  sig
som  att  det  var  en  man  som  giek  nämast husen  och  som  höll  om  en  krvinna  som  gick
i  mit;ten  sam±;  en  kyinns  som  gick  längst  ut  mot:  gatan.  De  såg  alla  ut  att  vara
i  samma  längd.  Björlman  ontalår  att  han  är  säker  på  att  sällsknpet  hade  gått
franffö-  honom  i  minst  fem  meter  och  såg  ut  att  ha  trevligt  och  sinåpratade  med
varandra.  Plötsligt  hörde  Björ]man  två  st  smällar  som  lä+  som  "påsksmällare"
ifrån  sällskapot  frnmför  honom  på  ca  3  moters  avstånd  och  ser  då  hur  den  parson
som  går  i  mitten  plötsligt  ssgnar  ner  på  gatan,   samtidigt  som  kirinnan  som  gär
län£st  ut  skriker  något  son  Björkman  uppfattade  son
sköt  försvinner  direrit  in  på  Tunnelgatan  i  som  Björ

utlänskt  språk.  Bdamen  son
e situationen

i  lugH  takt  ej  paLnikartad  och  försvimer  från  Björkmams  åsyn.  Björlman  själv
gömer  sig  hastigt  i  en  port  som  finns  i  närheten  då  han  ser  vad  som  händer.
Ejörhan  omtaiar  att  msnnen  som  skät  var  klädd  i  en  mörk  elle¥  ¥;§±¥_P±^§u¥å,%¥`a`ä
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mössa  sonr vår
ner  till  knäna.
HII"`ä`ä3==-iF`ä~5=än,  eilei  om  nannen  skulle  burit  på  något  vid  tiiifäiiet.

t  Seknndema  efter  skotten  Såg  han  en  skäpbil,   troligen  grä  med  tre  män  i  varav  en
:  §om  pratade  i  telefQn  i  bilen  och  Som  genasi;  frågade  8  on  att  han  måste  ha  sett
vad  §om  hänt.   Strax  därefter  kom  de  första  polisbilama  till  pl&tsen.  8  berättad€
vad  han  visste  för  en  kirinnlig  polis  och  åkte  därefter  direkt  hem.

?._.E  Qmtg*lår  vidare  att  han  vid  tillfället  var  bem&ad,   men  fick  den  bpstämda  upp-
fattning©n  att  nä"da  sällskap  verkade  kännå  varandra  och  gått  tillsammans  en
längre  sträcka  samt  att  icvinnan  längst  ut  mot  gatan  blev  synnerligen  fö"ånad
n€m  §kotten  kom.  Avslutnin£¥svis  uppfatta]e  8  det  Som  om  att  jp  väntat  in  kors-

EåEgånegvå::äg::
-  Tumeigatan,  dä  Skotten  kom  precis  mii}t  i  komsningen.   I  övrigi
uppge  f  n  i  ärenflet.  8  finns  h-mmå  i  boataden  .mdet~  helgen.

F€jrhöret  slut  kl  02.50.   Stockhalm  SQm  ovan.   EeFnn®t  #®.rd|ander/KSB.


