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Bjärkman  berättar   å   stort   aätt   i   enlighet   med  sina   tidigar8
uppgift€r.   H3n   säg€r   ått   han   gick   tillsammsns     med   en   15   --
17   §tycken   arbBtsk©mrater   vid  17-tiden  till   rt28tsurang
S:t   £larg   där   dom  uppshö[1isig   till   en   för   hQnom  okänd   tid-

punkt.   Han  vet   dock   att   han   undsr   kvällsn   färtärdB   3   8nåppsar
2   --3   äl   och   möjligsn  någ®n  waisk¥   till   kaffet.   Han   vst
®ckså   att   han   usr   påverkad   av   spriten.   Nästa   tidpunkt   ®Qm
han   egentligt±n   kcimmer   ihåg   det   är   att   när   han   st®d   ut©nfär
banken   som   k®mmer   igen   BenBre   i   berättel8[8n   såslängde
han   en   blick   på   klöckån   ®ch   kQnstaterade   att   han   var   ä3
eller   därefter  och  han   tyckte  då '8tt   det   var   sent.   Han

gi€k   med   singaaAbetskamrater,   6   8tyeken,    i   grupper   affi   3
och   3   och   sniedningen   till   att   dnm   gick   i   grupp   ber®dde

på   att   det   vg!r   3   stycL*n   sQm   var   mep   påv©rkade   av   sprit
än   dom   andra   ®eh   blev   då   likBom   et.ter.   När   dQm   k®m   nsr

för   trapp®rm   vid   Regeringsgatan   ner   till   Kung§g@tan   in-
väntfide   dom   här   E   ©ftBrsläntarna   till   dess   stt   dom   kom   i
kapp   o€h   sedan   aå   fortsåtte   profiBnadön   Kungsg@tan   upp   mot
§veaväggn.   I   hörnet   Sveåvägen/Kungsgstan   §tann&dB   dam   tin
igen   för  att   vänta  på   gfterslänt&rna  msn   g&nska  gnart   bör'-

jsde   dam   3   8om  Bj.5rkman   hade   säll§kap   msd   att   gå   §v©avägen
på   dem   ästra   trd±®8ren   ri@r   mt}t   §veaplam.   Anledningen   tiil
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att   dam   gick   den   här   gatan   vsr   att   dQm   hads   fär   åtfsikt   ått
gtälla   färden   till   det   så   kallacl®  Kåren   för   vidare   f£8t-
ligh©ter.   Dom   pBsserade   de888   4   personer   Appelbsrgagstan
®ch   9Sdan   Tunnelgstan   för   att   sedan   stanna   intill   en   bsnk-
lokal.   Björkman   kån   inte   säga   vad   för   slågg   bsnk   men   han
vgt   att   en   @v   håns   arbetskamrate+   tog   upp   ett   kort   stack
in   i   nägot   §18gs   kodlås   då   öppnade   §ig   en   dörr   oeh   då
kunde   arbetskamraterm   gå   in   i   någon   slåg§   foajs   där   man
&ktilie   få   ut   pengar.   Bjärkman   blev   k*ar   i   dörröppningen
en§amgch   rätt   §om   det   var   så   började   därr©n   att   gtängås
®ch   t£fser§om   Björkman   ville   titta   efter   sina   efter§läntara
Sånde   kamrater   så   blev   han   ensam   kvar   utanfär.   Efter   en
kort   atund   kommer   @rbetskamraterns   ut   ifrån   bankl®kalsn
och   börjår   omgå,endg   att   gå   på   samm   ti.atto@r   Qch   i   §amma
riktning   mQt   Sveaplan   på   Sveavägem    1   det   här   läget   bar
Bjfirkman   liksQm   trättnst   på   lite   gr&Bd   på   det   h©l@   och
tittar   nu   på   klockan   och   konstaterar `aåd   scm   ny8§   nämnt§.
Hsn   bestämmsr   sig   med   hänsyn   till   klockslåget   för   att   del§
gitt3   ®ft©r   sinå   ®fter§1äntande   arbetskamrater   dels   för
ått   hafl   är   trätt   och   vill   åkå   hem.   Han   kan   inte   rik£igt
§äga   när   han   uppfattår   det   sällskap   sQm   nämns   m©n   han
wet   åkt   han   börjar   ått   gå   på   §åmma   trottosp   m@n   i   rikt-
riing   nu   mot   Kungågatan.    Han§   b©dämning   av   hans   eg@n   på-

vgrk®ns   grad   av   @1kohol   är   @tt   han   har   klara   minn@gbilder

aw  *isEa   färhåll@nden.   Oeh   en   av   de§sa   minng§bilder   är
att  han  framfär  sig  ser  ett gäll skäp   om   3   persGn®r.   Den

pgr§on   som   går   längst   till   vän§ter*   person©rna   går   lika®m
i   St®rt   sätt   i   bredd   har   liksom   lagt   armen   om ©n   Per9On

§im_g.ä,_¥_i mittgn   Q#h   s®m   just   av   att   hari   har   Bpmem   rwnt

om   &xlgirna   på   psr3onerngi   drar   Bjärkman   slut§attgBn   stt

dgt   är   @n   kvin"   gsm   går.   Tili   hög®r   om   den   sQm   har   armen
runt   sxlarnå   på   Sig   agh   §am   sen&re   f@llsr   ©mkuli   gär   en
kvinna   och   då   närmB§t   gatan.   Björkman   blip   stäild   inför
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åbt   åntal   frågor   oni  det   farhälisnde   avgGende  dstSa   "säliskapti
®eh   h@n   §äger   att   gnligt   hans   uppfattning   Qch   minngstiild
vad   dom   3   psrs®nen   §om   gick   framför   h®nam   stt   &äli©kap   §®m

hadg   säll§kap   med   varand®a.   Bjärkman   har   ingefl   tippfattning
am   ätt   dom   gigk   ®ch   pratade   m©d   vDrantira   men   å   andpa   sådan

säger   han   ätt   §å   nära   varandra   som   dessaLri±±±±±±¥.E_._ .... a:E.S.!<.

under   den  ¥j;äfl   sQm   dom   gick   fram   §å   fBm   han   clet   ganska   na-
turligt   fitt   dom   skull©   pratä   med   varandra.   När   d®m   har   kQm-
mft    fpam   så   gitt   dgm   befårmer   §ig   mitt   i   gåtan   med±S£=S:ri..±.Fg:S±=.

T¥n+L±r¥/§å j:}±±L Björkman  £  smällar  det   liks®m  kina-puffar
som  han   b@nämngr   dgt   inte   sär&kilt   högs   smäliar.   Hår}   tiftar
§ig   ®mkring   och   kan   inte   riktigt   inkäliser®   if a€>:   dgt   är   §®m

har   Litiöst   ämäilBrns   förrän   han   §©r   att   d©n   man   aam   gick   i
mitt©n   sEdemera  identifieråd   som .gg±rSg.pgggpg±±g±  ®ch  blir
lig+gffindä   i   framstupa   läge   mitt   i   gfltBa.   Han   §©r   samtidigt
den  inän   gam   gått   med   armgn   runt   Palme   vLäH:d;.g±ig   ett   haiv
#@rv   runt   å rik±nin mat   Turmel

försvinnå   ur   blickfåfi
8Qm   gått

atsn   Beh   tg   2   s ån§ki

Hsn   ser   vidåre   dEm   kvinnE

edvid   Palme   böis   siq   nsr   hredvid   d©n   iim_q_©_nd±

@nn©n.    R©nt   in§tinktivt   blir   B±jäF_¥S=Epm

v©d

rädd m©d   hängyn   tili

soRn£nträffat   tidiggre   oeh  som   h©r   stätt   i   tidningarm
nm   vg!rför   hgm   sn&bbt   färpasgar   §ig   i`n   i   en   par_t  __i__fij|ffi-
fif Fäg.   Ali   dså   år   ©n   f'&rgäFfär   det   har   h"n   varit   i   tili-
fäll©   att   ®ft©r   d©tta   färhållande   kSn§t®taFå.   Han   sgr
senar©   en   ciui   täxibil   §®m tannar   likscm   vid   k@nt@n   av

trottoaren   snett   ån.   E@n   sgr   vidareaJ2Lkvirin®r
&am   spr±nger

fligkQr,
fram   till   dgn   liggandg{m©rmen   agh   h@n   ggr   @m

§tund   §gnare   öek§å   hur   pol±§   k"mm@r   till   platsen   oeh   i   den
¥idar©   upplö§ningen   §å   fär   Björkmån   kQntakt   med   p®lis-
märm®n   lämnar   såkt   n&mfl   vapsfte!r   hän   kån   lämm   platsen*

På   t}likgk   frågQr   gägBr   ©järkm©n   ått   h®n   nåttiriigkv±Sd  ®  int®

häli   ds*   8t]m   h&n   benämngr   som   §äilåkaä   h@la   tid©n   umd©r

uppsikgth@n   tittadB   liks®m   frffimät   fär   att   Se   ®m   hån   såg
§ina   SrbetBkamrät£r.   Men   hans   fåst&   uppfattning   är   ått

0
Ex  2:  Till  spaningschefens  pärm   ii  nr-föijd  inom  av§nitt}
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dom  ¥   personer   §om   är   nämnda   i   des§8   uppgifter   dgt   var   tBtt
gälistap   gom  vsndrade   gåtan   frm   tillsammans*   I®ke   vid
något   tillfällg   S&g   Björkman   något   vapen   men   han  påmirmgr
sig   att   när   mannsn   segnade   ner   så   såg   Bjäfkman   li*gäöm   @n

räk-puff  eller   2   rökpuffar   söm  vsr   preeis  där  händalsen
inträff&ds   alltså  med   den   liggande   mannen.   Närmgr€   ©n   så
kan   inte   Björkmån   komma.   Han   vet   vic!ar©   att   hån   på   inget

säg   ansiktet   på   den   ägi 88m  .g±£±!gLk   in   På   T_u_.P_E_g_|gE_t_¥_P_*

ffign   hån   kommBr   ihåg   mycket   väl   8tt   dgrme   man   hade   3n

¥aU   Björkfflan   tyekaF   §ig   k®mm   ihåg

8:Eå£!:=äl±i§L==±±å±±£Ed±±!!±± d  s å
ått   mässän   var   likBoffl   uppvikt

en   g£iBkad! en9 rövt
stt   den   täckte   ärsn@n   c*gh

med   brBda   t}Bh   en   brsd   uppvikt

ksnt   gom   giGk   rtunt   huvudet.   Man   är   helt   säkeT   på   att
__--
mö$8gm   hårie   en   mörkblå   färg.   D@tta   färhållandB   säger   sig
Bjär#män   va¥a   fullk®mligt   säk©r   på   ®eh   han   sä©®r   ä£t
dBtbå   förhå£lgmdgbffig¥äHä®h{im#   ®gksä   omSåentie   eft©r   att

han   #Bm   hBm   tii£   b®g*tgti©R   fär   sån   htiStru   vilkm   v©rifåE!rEr

färhåliBnd®   vid   dgtts   färhäT.   Bjärkman   säg@r   vidårg   ått
hgm   kQmm®r   ihåg   m   minn©§bild   åv   en   1Sng   roc!k   ®eh   d©n

rackeft  gick   ®ft  bit   nsdsnför   kffiäna-   gam   fladdrade.   Åacksn_=.    _-==T±-L-------==---T-|              -------Li--_TT-iTT-T_

vgbr   m©rk.   Bjär#man   kan   int€   pl&cera   r®eken   på   den   pers®n
8®iffiFffiin  pä   Tunnelqstan,   d©€  kan  ®t:kså  ha   varit  på
Paima*    NärmgRr@   än   så   kan   BjöEkman   inte   k®mma   i   d©n   be§-

kp å tJ n i ngan .

Bstpäffånd®   bgskFivning   på   dc}m   3   p@rsonerna   i   gäli§k©p®t

göm   Bjärkman   hår   bsfättgit   Sffi   ©äggr   han   att   h@ns   uppfstt~
ning   är   att   den   man   sam   pröpenspad®   brsdvid   Palme[   v©r
likä   iårig   sllsr   d®m   2   var   lik&   länga   medaris   kvinnån   till
hägsB   om   Pålm©   vsr   någ®ktiartgir©r   H®n   kan   int©   uttalå   sig

om   k"ppskonst±tutian   hns   dgn   m&n   s®m   svv®k   m©ri   d€t   ©nda

§Bm   han   vill   frfimhålla   det   är   ntt   dom   å   st©g   s®m   mfinnen
t®g   fleh   som   Bji§rkB®n   gåg   in   på   Tunn©lgatan   dom   v@r 8Psn8-

tigE.   Björkm@n   säg©r   vidar©   stt   d®#©E   2   spänstig8   8teH

Ex  å:  Till  spåning§ch®fgns  Pärm  (i   nriöljd  lnQm  avsnitt)
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gom   h®n   sag   dot   van   icEe   g&   att   hen   reflekteradB   6var   att
mann@n   avvek   h&8tigt   fran   pl&tsen   utan   d8t   var   mera   son
8tt   ham   vande   Big   om   ®ch   gick   at   8tt   annat   hall   men   att
deb ss^€eeti€jffi`    spanstigt.

Bjsrkman   s5ger   ned   st5d   av   sin   hustru   att   kommBnt©ren   nap
han   k®m   hem   och   ber§ttade   Qm   deb   h§r   deb   Uar   atf   deb   Uar

sa   kSnsbigt   far   h5r   g&r   ett   s%llsk8p   pa   3   p©raoH©r   i   gnd©n
r®   cch   sedan   8a   skjuter   denena   oeh   den   ena   §egn8r   ner   Qt:h
den   andra   gap   bars   lugnt   dar   if ran.
Bjsrkman   sager   pa  Uida.e   fragor   att   hen   kan   inte   8§ga   n&Enb
ting   nm   hun   lange   ham   g±ck   bakoen   §&llakapet   och   ®t]sBrveF&de

8tt    den    avvikande   mann fin    hi3ll    ?*j`%eyr;.   €v~~r"    <-i*lsrns    p£   Palms.

nan   vet   bars   8tt   hah   gjorde   derf notgring.   nan  har   it:ke
h811er   sect   n&got   vapen   i   nagot   9ammanhang.

Bji5rkman   §Sger   uidare   spontant   act   han   i   sin   eg®n   farita§ig
rusnt   delta   ffirhallande   her   helt   enkelt   dr&git   8iutsabt8en
att   mannen   har   skjutit   P8lme   ned   Sin   vanstra   hand   unde{r
tid@n   son   hfin   h&11it   den   h6gra   punt   axlarna   pf   hQnom.

Bj@rkman   sagBr   vidape   act   nap   Palms   segn©t   nor   cagh   kvinnan

asp   bsjd   Sver   honom   s&   hsr   ban   hun   kvinnan   uttalar   n&got

§Qffl   Bjsrkman   tyck®r   later   8ommnagQt   utlandskk   §pr§k,   mgn

hasn   uet   int©   ¥Bd   sam   g}ad@B   eller   pa   vilket   satt   men   h8n

u©t   att   nap   kvinnan   sedan   tittade   upp   8&   var   tron   biodig
i   an§iktet.

Bji5rkmans hu§tru   Anita   Bg}hl-Sj fiFkman   verififfrar   don   upp-

gifter   son   Bjsrkman   l§mngit   till   d@tta   farhiir   hon   ar   nan-
varande   ¥id   fSrh5ret   ®ch   srsger   att   d©t   fir   SS   Som   ham

dstgr§ttade   nfa-r   hEn   koffl   hemp&   nattBn.    H@n   sgg®r   dagk   att

fflakgn   uar   p&   g!itt   88St   osammanh&ng8dde   i   ain   bsratt©lse

a
Ex  2:   Till  spsningsr,hefen§  p5rm   (i   nr-f6ljd  inom   avsnitt)
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så   ti   11   vida   att   han   vBrkade   d@18   hå   varit   utsatt   fär   ©n
ehaek   dels   §å   vsr   han   påverkad   sv   Bprit.   D®ck   d®m   rent
fgkti©ka   uppgifterm   vid   förhörgt   det   vsr   vad  hsn   bgrättåd@
vid   hsmkomgten.

Björkmm   är   tidigare   f.otograferad   och   finns   i   utr®dningen
han   gäger   döek   på   fråga   stt   hån   själv   vsr   iklädd   en   ffl@llan~
blå   tät!kjsckå   brum   byxor   samt   en   3tickad  ¢ljus   mösBa   ®ch
vidarB   att   hån   bar   på   en   axglpemsväska   i   brunt   plast~
1ikn©nde  materiål.

Bjärkman   sägBr   vidars   att   han   till§ammån§   med   hana   arb@ts-
kg!mrgtsr   är   an8.tällda   vid   Bofors   AerQtrQni&s   på   Lidimgö

telBfon   ÅGA§   växel   731   1800.   Dom   arbsEskåmrater   s®m   va[r

msd   honom   denna   kväll   och   Bom   gic}k   in   i   b&ns<l®k@ien   k®m

tit   ®ch   §om   sannolikB   måstB   ha   mött   Pålme   när   dom   gick

g@tsn   fram   var   Nikla§   fröling,   b®stBds   tel   751   78   98,
elffl@8   Nyberg   bQstads   tel   n753/   855   3fli    Åsa   Gustafs@Qn

b®stad§   tgl   751   96   54,
Björkman   ©äger   vådars   ått   håri   under   der]na   dag   talåt   med
sii@   3   av   gEin©   @rb@t§kamrstsr   Qch   ingsn   av   d®m   har   kurmffit

påmiflng!t   sig   aw   stt   dam   skulle   hå   mött   Pål"H   ©1l®r   någgt
likn®ndE.   H&n   säger   vidare   på   direkt   fråga   &tt   hansgupp-
fa±tnång   när   h©n   giek   bakom   Bäll§kåpet   så   war   d@t   ett

au§tämti   m©llan   hQnom   ®Bh   Palme   till   någBn§tans   melian

5   -~   ?   metgr   Bch   han   kan   iekg   säga   hur   långt   gträcka
han   gick   bakQm   ©äll§kap®t   från   banklqk&len   f£åff   tili

dg§8   att   händgls©n   inträff©deh   För   detta   föphg#äilgsnd@

tofd®   kontrolleras   diFskt   på   plaks©n.

Fär#ärgt   siut   kl®t?kan   2E.¥0.

CbtciekhHlm   som   ®   ¥ån

A   Bäc}ksträm
ii

Ex  2:  Till  spaningsche(®ns  pärm   (i   nr-följd  inom  avsnltt)
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