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Datum: 2019-09-23, kl. 12.09

Förhör med Ande]s Björkman
Förhörsledare: Krinsp Sven-Åkc Blombcrgsson, krinsp Peter Steude.
Förhörsplats: Den hördes bostad.

Förhörsvittne:|Björkman
Anledning till förhöret: Komplettemnde roThör angående mordet på Olof Palme.

Anders har informerats om att föriöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i
efterhamd och att han därefter £år ta del av förhöret för ett godkämande.
Ande[s tillfiågas om han idag, nästan 34 år efter mordet, har någon minnesbild av vad han
upplevt eller om det är så att han minns vad han har bstättat i förhöm md polisen och i
rätten och han uppgav att vi§sa saker sitter kvar ffån platsen, själva händelscm och när Palme
föll, någon rick ned på knä och att annam person gick därifiån. Personen som rick iväg hade
en toppluva som var uppmllad i nederkant. Det är det han minns. Han mims att det kom tre
styckm och att de gick tillsammans och att helt plötsligt skjutcr en peison. Anders tror att
skytten lade upp handen på Olof Palmes skuldra.
Det han mims däreftcr var alla som kom springandcs till pLatscn.

Ande(s tillffigas vad han har för minnesbild av sina kompisar, rmt tidsmässigt, hu de rört sig
vid platscn och han uppgav a« han minns mcn dock inte så mycket. Han mims att två av hans
kompisar skulle ta ut pengar vid en automat som fanns inmnför en dörr. Kompisama gick in
och Andeis hade pengar så han behövde inte ta ut. Ande(s tyckte att klockan var mycket och
beslutade sig för att åka hem iställct.
Ande[s stod utanför bankomatm och tittade söderut mot Kungsgatan för att se efter de andra i
sällskapet. När Anders stod utanför bankomaten hörde ham inte när hans kompisar kom ut ffin
bankomten och han såg dem när dc gått en bit och då tänkte Anders att han skulle åka hem.
Ande[s tänkte också att han skulle möta de mdra kompisama vid tunnelbanestationen och då
hände mordet. Amdeis hade blickm riktad uppåt mot Kmgsgatan rör att se om kompisama
skulle komma ned där. Kompisama hade cmellertid träffat nägon som skjutsat dem i en bil.
Amdets tillffigas om han har någon minnesbild av hu länge han stod utanför bankomaten
iman han upptäckte att hans kompisar hade gått iväg och han uppgav att han inte stod så
länge. När hm vände sig om hade kompisama gått ett par tre steg däriffin. Andcrs stod då
själv några mcter söder om ingången till banken och bankomaten.
Förhörsledar`en ffigar om kompisama kan ha hunnit 25-50 meter bort men det hade de inte.
Anders ville vänta in sina kompisap för att säga att han skulle åka hem.

Anders påpekar att han inte var så påverkad dm kvällen då han inte tyckst att det är roligt att
gå ut och dansa onykter. Anders fiu var höggravid vid detta tillfälle så ävem av den
anledningen ville han åka hem.

•t

Fömör§ledarem Steude påpekar för Anders att när denne berättade att "det kom tre styckcn"
höll Anders upp sin vänstra hand. Anders uppgav att mannen som gick längst till vänster lade

upp sin hand ellst var på väg att lägga ipp handen varpå Anders hörde hu det small. Han
uppfattade först att det var kinapuffar. Anders såg rökpuffama och ham fick uppfattningm att
skytten sköt med sin vänsma hamd. Anders uppgav att han mirms detta och har nog bcTättat om
det tidigare. Han minns just detta och att det var tre stycken som kommcr och går, skytten
lägger upp handen, sedan smäller det, en ramlar och en går ned på knä. Någon skrek något
och Anders uppfattade att det inte var på svenska.
Anders tillffågas om han idag har någon minnesbild av vaLr han står i förhållande till de tre

som går när han först ser dessa och han uppgav att de var ftamför honom. Anders gör en
jämförelse i köket cM}h menar att det kan ha varit 34 metcr ffam till de tre. De går ett antal
steg innan handen komm« upp. Anders fick uppfattningen att det tre vm som ett gäng som
kommer ffån en bio ellff vad som helst. Det verkade som om de kände vamndra.
Amders tillffigas om det finns något, av någon an]edning, som han gjon eller sett och som ham
inte velat berätta men det är det inte. Anders uppgav att han var så pass nära att personen som
ar ati hm har
gjorde det måste ha uppmäricsammat honom. Andcgs har känt oro men p
brittat allt och att han är en öppen person.
ordet om de skulle flytta fiån huset. Andc*s hade läst om
Andcrs hade prata
de
att det fanns en koppling till det.
mordet på Medbor

:g=Tulcehftål:

Anders menar att han har berättat det han upplevt. Anders är tydlig med att han inte har varit
norr om ingången till banken.

Anders informeras om att i förhören där han blev hypnotiserad säger "dom går föbi" och
Amders uppgav nu att de måste ha gått förbi honom när han stod och väntade men hans
minnesbild idag är inte så starlst avseende jut detta. Anders menar att dom måste ha gått föbi
honom när hm stod och väntade på kompisama inne på banken. Förhörsledaren ffigar vilka
ihders mcmar "med dom" och han uppgav att som han kommer ihåg det då så var det de tre
som gick förbi honom. Anders uppgav a« det är så han har beräftat, att de kände varamdra och
att det vaB. ett gäng.

Anders kan idag inte påstå at( han såg de tre passera föfbi honom utan han såg att tre personer
var ffamför honom i riktning mot Kungsgatan.
Andeis tillffågas om hm efter mordet pmtat med sina kompisar som var inne i bankcm
angående vad som hände på platsen och han uppgav att det var jobbariompisar så de har

pratat om det. Anders informeras om att hans kompisar som tog ut pengar ffin bankomaten är
förhörda och att ingen av dessa har hört skotten mot makama Palme. Förhörsledaren mmar att
kompisama kamske hade hunnit en bit norrut och av den anledningen inte hört skotten viu[et
då skulle imebära att Anders stod kvar utanför bankem en längre stund. Ande]s tillffigas om
han diskuterat detta med sina kompisar mm det har han inte. De har inte pratat om några
tider.
' Vid delgivningen uppgav Anders att det skall vara Medborgarplatsen.

Anders kan inte minnas om ham 30-40 sekunder innan makama Palme borde ha passstat
honom obser'\rerade någon som öck mot honom i riktning norrut. Ande(s uppgav att det inte
var så mycket folk ute.

På direkt fiåga om han befimnit sig utanror Grmd under kvällcm uppgav Anders att han inte
varit där.

AnderstillffågasomhmlästompstigEngströmsomförekommitimediasenastetidmoch
ihders har läst lite grm. Ham vet att Stig inte pratat rätt och tatit på sig em massa ära för
något han inte gjort. Anders vet att Stig kallas för Skandiamannen.
Anders tillfiågas om han sett något foto sena§te tidcm på Skandiamannen antingen i tidningar
eller på lntemet men det tror han inte att han gjor(. Han kan ha sett ett foto på Stig men han
km inte beskriva hu Stig ser ut. När han eventuellt såg Stig på foto giorde han i vart ffill
ingen reflektion att Stig §kulle varit på platsm eften- mordet. Anders me" att det kom mycket
folk till platsm efter mordet.
Avslutringsvis tillffigas Anders om det är något han vill berät(a eller ffiga innan förhöret
avslLnas och han uppgav att han blir nyfikm på Skandiamannen som öort en massa
konstigheter som kan ha med mordet att göra mcm Andeis kam inte bidra med något där.

Andcrs uppgav att det var två killar som var vithen och som kom i dcm bruna vanen. De hade
sagt att de såg personen som äck upp på Tunnelgatan, skytten, och det var chaufforen som
skulle hålla koll på dm personcm och det andra vittnet skulle hålla koll på Anders. Anders
uppgav att det skulle ha varit tvärt om då det saiare vittnet hade varit klasskammt med Krister
Pettersson. Anders menar att om det m var Krister Pettersson som var gämingsman så kanske
det vittnet hade kunnat se mera.
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DELGIVNrNG 201909-26, kl.10.45. Föriörsleduen ringde upp Andcrs Bjönman och läste
upp förhöret. Anders godkände förhönst eftff en ändring som finns som fotnot. Andets fiu
lyssnade via

Sven-Åke B lombffgsson
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