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Asrotrönic,  Lidingö,tfn  C}8/?3iffloo

Konfrontationan  är  hållen  den  16  d©cmbep
1988  med  början  kl  18.15.

Konfrontatiönsplåts  är  Rik§kriffiimålgn®
K®nfrontatim§1sd&rg:  Krinsp  Håk@n
kQnfrontatiQnsmedhjälpape s   Hrinsp  La[¥8  Haffir

Bj5rk"n  §käll  i  konfrontation§gruppen  söka  igsnkänna  den  man  8®m  gkät  O1©f  P&lme
"h  Skott§kadadB    Lisbeth  Palme  på  Sveavägsna  östra  tmttoår  i  kBrgningen  m©d
Ttmrffilijgatan  den  28

videdand  som

{{ Kmfröntåtion§1edare

krinsp  l@rs H"r6n
: öjärkmn

februari  1986  vid  23.20
uppspBlas  för  Björkman.

tiden.  Konframtati®ns en är  filmd

K.    Ja,  Änders  imsn  k®nfr®ntåtionen  börjar  så  vili  vi  fråga  dåg  om  du  har  iäst
någa±  i  tidningarna  m  dst  som  har  inträffåt  den  aemaste  tidsn  e±1Br  hört  någ®k
via  andrg  gH5digr,  samt  oniai  du  hår  sett  någQn  bild  på  dem  "  måsatänkt@  p©rsonen?

8.    Jag  h&r  läat  i  tidningar  och  sstt  i  TV,  hört  på  radiS£  men  intg  aGEtt  någBn  Biid

på  honom  vad  jag  vet*
K*    Ok€j,  då  börjar  kanfrcmtationen  8€h  bandet  spelas  upp.
B.    Ska  j€!q  kammentera  varja  nummBr  eller  skå  j&g  bam  kamnsntera  om  jag  kämez:  igBn

någ®nting?
K.    Vi  kan  göra  så  att  du  sep  nu  gruppen  framför  dig  amlad,  och  gruppBn  be§tår

utav  12  psr§oner.   Si:!!napr©  så  kommeS  ¥arj®  perE!cin  i  gruppen  att  ensam  framträda

på  bild  ot=h  du  får  gjälv  fälla  k®nmentargr  cm  pErs®nerm@  i  grupp©n  när  du  känn®r

4NWwä A i
lt¢ls sj  Öm  öiä!}hetisn ©Ttvänds  som

N£g`qö.3,   Åqt#/  ~

#z,zbfSäspaningschefenspärm(,nr%ljdinömavsnifi)m jö6K2
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Kf    far  dst.  Pou8    Kasr&n  h8r  nu  filrmt  5vgr  gruppen  ash  deitag8rna  har  frREtr&tt
hal¥figur.  Nu  komer  nLHner  1.  ceh  du  far  falls  komentarer  ®fher  eg8t  t¥cke.
Will  du  konmentera  mrmer  1  pa  ndgot  8§tt?

a.    Nee,  tfor  inte  deb.
K.    Numer  1  her  pfi  filmen  yicat  prof-ilbiider  av  8ig  gjalv  creh  nu  zama§  ansiktgt  in.

Nu  k-r  (ngummer  2.  H&r  du  nagQn  kormentar  till  nLrmer  a?
Br     Nej.

K.    Rhi  kz€r  nufREr  3.  War  du  nigan  konentap  till  nt]flREr  3?
Nsj.
Rfu  ker"ner  mumimer  a.  War  du  hagon  ker"rmtar  till  ru]-I  4?
Ngj.

Nu  k®mmer  nummer  5.Her  du  n&gon  kcrmentar  till  nuner  5?
Nej.

K>     RA  teamnerr  nusmer  6.

a.    Nsj.
K.     Nt*  kammsr  numuer  7.

8*     Naj.

%,     Nu  kormef  nurmer  8.

8,    Nej.
K.     ENL!  kormer  nt]mer  9.

K.     iilt±  k®maer  mfmer  18.

8.     Ngj.
K.     Nt*  kemmer  nurmer  11.

3`     Nej.
K.     t\fu4  kormer  nurmer  12.

War  du  nagon  kormentar  till  nuner  6?

Har  du  nagQn  komentar  till  nuuer  7?

Har  du  n&gon  kermcntar  till  nurmer  8?

Har  du  nagon  kounant8r  till  mrmner  9?

liar du  nagon komentar  till  "rmer  lc?

Har  du  n&ggn  kQrmentar  till  ntjmef  11?

Her  du  ndg®n  l<ormcntar  till  nLflBfrer  12?

a.    Nej.
K.    Jag  Adders  Bjarkmean  rfu  har  nu  s8tt  hBla  konfrantationsvideon.  An&8r  du  dot  ar

tillfylle8t  elder  Will  du  titt@  p& den  en gang  till?
8*    Jaha,  jag  kfirm®r  int©  igen  ndgon  s&  bet  gr  tiliftyllas±.
K.     Hag  L&rs  Hamr&n  n&grm  fr&ga?

H.     Ned  inte  ......

• llyJig 8j  om  t}18nke!ten anvand§ son  lorts&{lningsblad. Ex 2: Till spaningschefens parm  (i  nr-feljd  inom  avsnitt)
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TilLägg  till  konfrantationens  slut,  delgav@ Björkman  if"hållet  i  rättögångsbalksn
ä3=1Ö  öch  fick  deas  innebörd  förklarad  för  sig.

•  liyils ei ®m  blankstt€n anvånös söm  fortsåttningsblad< Ex 2:  Till  spaningschefens  pärm  (i  nr-följd  inom  avsnjtt)


	E13_D_19881218_sid1_3
	E13_D_19881218_sid2_3
	E13_D_19881218_sid3_3

