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) � Förhörsledare krinsp Paul J ohansson . 
Förhörsvittne ej tillgängligt. 

Bäsen hörd i anledning av sina iakttagelser från den 
28/2 1986 då Olof Palme mördades i korsningen Tunnelgatan -
Sveavägen. 

Den aktuella kvällen var Bäsen tillsammans med fyra kamrater, 
Stefan Glans, Göran Israelsson, Kenneth Erson och en Mats 

Åsberg. Tillsammans var de fyra och åt middag på restaurang 
Lilla Köpenhamn. 

Efter besöket på restaurangen åkte de allesammans med taxi 
till Kåren på Holländargatan. När de skulle gå in där, blev 

de �ock stoppade då M ats Åsberg kom ihop sig med dörrvakten. 
Mats Åsberg var vid tillfället alkoholpåverkad. Asberg blev 
ledsen och arg eftersom han inte kom in, och lämnade därför 
de övriga för att åka hem. Bäsen, Glans, Israelsson och Erson 
b eslutade sig då för att ta en taxi för att åka till dans
restaurangen Albatross. De tog en taxi som stod utanför Kåren, 
och åkte iväg med denna. Bäsen satt i framsätet bredvid 
chauffören, medan grabbarna satt i baksätet. 

Chauffören åkte ner till Sveavägen och denna söder ut. 
Bäsen var inte uppmärksam på människor som befann sig på 
Sveavägen, och lade i nte märke till någon speciell person 
förrän de kom fram till Tunnelgatan. Hon fick då plötsligt 
se en man som låg på trottoaren. Hennes omedelbara tanke var 
att det var Mats Åsberg som låg där, och hon utbrast också 
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detta så att chauffören hörde det. Det kan ha varit detta som 

gjorde att chauffören reagerade extra snabbt, och gjorde en så 

kallad "u-sväng" och svängde upp invid trottoarkanten i när

heten av den liggande mannen. När Bäsen första gången lade 

märke till mannen så kan hon inte påminna sig att hon hade sett 

några andra människor runt om förutom den kvinna som stod böjd 

över mannen. På förfrågan uppger hon att hon inte sett någon 

människa på väg bort från platsen. 

Så fort taxibilen stannat så 

sprang fram till den liggande 

hoppade Bäsen ur bilen och 

mannen. Samtidigt så kom ytter-

ligare en kvinna som hon senare fick veta heter Anne, aemt en 

man i grå jacka fram. Bäsen hade först trott att mannen fallit 

ihop på grund av sjukdom, men när hon kom fram så såg hon hur 

blodet pulserade och förstod att han blivit skjuten. Hon tyckte 

det hela var mycket otrevligt, och hon kände att hon inte 

klarade av att titta längre, varför hon gick undan in mot 

husfasaden och vände därmed ryggen mot den liggande. Hon satte 

sig där på huk för att försöka återhämta sig. Det var nära att 

hon fick uppstötningar av det hon sett. Medan hon satt där kom 

Kenneth Erson fram och försökte trösta henne. Bäsen hade sett 

att det kom en polispiket till platsen , men i övrigt gjorde hon 

inte så många iakttagelser eftersom hon hela tiden hade ansiktet 

mot husfasaden, och ryggen vänd mot händelserna. 

�j På förfrågan uppger Bäsen att hon inte lade märke till några 

fler personer än just Anne och mannen i den grå jackan. 

Det fanns natur ligtvis många fler människor där, men det var 

inga som Bäsen lade på minnet. Bäsen tillfrågades om hon sett 

någon man med blå jacka, men hon säger att hon inte har någon 

sådan minnesbild. På förfrågan om hon såg någon medelålders man 

med glasögon, keps och mörk rock, så uppger hon likaledes att 

hon inte har någon minnesbild av någon sådan man. På förfrågan 

uppger hon också att hon inte sett någon person längre upp i 

gränden mot Luntmakargatan . Hon påpekar åter igen att hon hade 

ansiktet vänt mot husfasaden och hade därför inte möjlighet att 

göra några närmare iakttagelser. 

Efter det ambulansen hämtat den skjutne mannen så uppstod det, 

enligt Bäsen, ett allmänt kaos på platsen, men Bäsen och de 
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övriga som anlänt i taxin samlade ihop sig och satte sig i 

taxin igen, varefter de åkte från platsen. Bäsen hade inte 

lämnat sitt namn till polisen. De åkte sedan till restaurang 

Albatross som de förut bestämt. 

Taxin som Bäsen åkte i var en vit Mercede s  eller Volvo. 

Hon fick aldrig reda på vad chauffören hette. 

Bäsen tillfrågades om hon hört att kvinnan vid den fallne 

mannen, alltså Lisbet Palme, sagt någonting. Bäsen uppger att 

, (f hon hörde att Lisbet Palme sade någonting, men inte vad. 

I� 

Hon hade varit upprörd och Bäsen fick uppfattningen att hon 

fick den chaufför som kört Bäsens taxi att kalla på ambulans . 

Hon hade inte hört Lisbet Palme säga någonting om gärnings

mannen. 

Bäsen tillfrågades om hon hade hört någon nämna vart gärnings

mannen tagit vägen. Bäsen vill då minnas att mannen med den 

grå jackan hade nämnt något om att ''han hade tagit den vägen ''. 

Därvid visat in mot gränden, alltså Tunnelgatan öster ut. 

Mannen i den grå jackan hade varit i ungefär Bäsens egen 

ålder. Mannen var ljushårig. 

f= för hörsledaren 

B= Bäsen 

F: Ja Lena nu har du lyssnat när jag läst in det här. Är det 

korrekt uppfattat av mig? 

8: Ja det är det. 

F: Har du själv någonting du vill tillägga som inte j ag har 

frågat dig här ? 

8: Nej inte vad jag kan komma på nu . 

F: Då avslutas förhöret klockan 09.09. 

Stockholm som ovan 

Paul Johansson 

krinsp 

avskrivet intygas: 
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